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Zie binnen-achterkant van het omslag

Jacob Campo Weyerman en de prostitutie van zijn tijd*
LOTTE c. VAN DE POL

In het werk van Jacob Campo Weerman stuit de lezer voortdurend op verwijzingen naar
hoererij, bordelen, hoeren, hoerenlopers, koppelaarsters en hoerenwaardinnen. Ik zal dat
hier prostitutie noemen, hoewel dat woord in de achttiende eeuw niet bestond en er geen
contemporain synoniem voor was. 1 Soms gaat het om een beschrijving ervan, zoals in een
gefingeerde advertentie in Den Echo des Weerelds (p. 55):
De beruchte Madame Tere·· heeft onlangs een nieuw Kantoor opengezet, alwaar
een Man z' n Wederhelft, mids schoon en ong, kan verpanden, tegens een paar
Dukaten, ofwel een zwaarder Somme, behoudende het Recht van haar daagsch daar
aan te reclameeren, zonder het minst Remboursement van 't Kapitaal of Intrest

Ook grijpt Weyerman vaak naar de prostitutie als hij een illustratie van iets negatiefs wil
geven. In de inleiding tot de verzameling toneelstukken Den Persiaensche Zydeweever,
bijvoorbeeld, houdt Weyennan een tirade tegen de in zijn ogen om zich heen grijpende
gewoonte om zich met dure namen te tonen, - de schoenmaker heet tegenwoordig
'Reparateur der ossenIeere zooien' -, en vervolgt:
Zodra heeft een beslijkt meysje de Kap der Dienstbaarheyt niet gehangen op den
Tuyn van Volte, en zich geretireert onder het Kanon van Madame Therese, of van
Grootje des Verderfs, of zy aanvaart den Naam van Mejuffrouw Isabella, of
Dorothea.

Tenslotte wordt de prostitutie door Weyerman gebruikt als metafoor. Zo typeert hij in Den
Echo des Weerelds (p. 170) een gebouw als zijnde: "[...] uytwendig zo ordentlyk als 't
Gedrag van een Heremyt, doch inwendig zo ongeregelt als de Messalynsche Huishouding
van Madame Therese." Het gaat om tientallen korte zinsneden en terloopse verwijzingen,
waarin telkens dezelfde figuren opduiken, in de eerste plaats de bordeelhoudster 'Madame
Thérèse'. Daarnaast wijdt hij enkele langere stukken aan de prostitutie. De 42ste aflevering
van zijn tijdschrift Den Echo des Weerelds (1726) bestaat geheel uit een samenspraak
tussen vier beruchte koppelaarsters. Het jaar daarop publiceert Weyerman in hetzelfde
tijdschrift een feuilleton onder de titel 'Den opkomst en val van een koffihuys nichtje', over
de ontwikkelingsgang van een dom meisje van lichtzinnige flirt naar prostituée.
Prostitutie in de literatuur
Wegens het schand- en scheldkarakter van Weyermans werk is het niet verwonderlijk dat
de prostitutie op zijn repertoire staat. Hij kon daarvoor trouwens terugvallen op een lange
traditie. In de zeventiende eeuw zijn er enkele honderden populaire prozawerken, kluchten,
liedboeken, pamfletten en andere geschriften waarin hoererij, ontucht, koppelarij, bordelen
en speelhuizen genoemd en besproken worden. In het laatste kwart van de zeventiende
eeuw was er een hausse in populaire prozawerken waarin vooral de Amsterdamse
prostitutie uitvoerig aan de orde komt. Het bekendste en invloedrijkste werk in dit genre is
Het Amsterdamsch Hoerdom, behelzende de listen en streeken, daar zich de Hoeren en
Hoere-Waardinnen van dienen; benevens der zelver 11laniere van leeven, dwaaze
bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese Juffers in gebruik is. De eerste

uitgave daarvan dateert van 1681, en het werd zeker tien keer herdrukt. Het werk
verscheen in hetzelfde jaar in het Frans. In het AmsterdalJ1Sch HoerdolJl neemt de duivel
een nieuwsgierige jongeman mee op een nachtelijke tocht langs de speelhuizen en
hoerhuizen van Amsterdam. Ze zijn onzichtbaar, dus ze kunnen overal in en alles horen.
De duivel legt uit wat er allemaal aan schandelijks gebeurt.
In het begin van de achttiende eeuw verdwijnt het thema echter uit de literatuur.
Jacob Campo Weyennan is dan de enige schrijver die het zoveel over prostitutie heeft.
Rond 1730 verschijnt dan nog een laat voorbeeld van wat ik een 'erotische
schelmenroman' noem: De Amsterdamsche Lichtmis, of Zoldaat van Fortuin. Zijn
loopbaan als lichtmis brengt de ik-persoon, een geboren Amsterdammer, telkens in
aanraking met de Amsterdamse prostitutie.
In het midden van de achttiende eeuw verschijnt het Boereverhaal van geplukte
Gys, aan sluuwe Jaap, wegens zyne Amsterdamsche Zwierpartij, of samenspraak
tusschen hun beiden,over de heedendaagsche speelhuizen, meisjes van plaizier en
derzelver aanhang, door eenen Liefllebber der Dichtkunst in rylJl gebragt, een in NoordHollands dialect geschreven dialoog waarin boer Gys aan boer Jaap vertelt hoe hij in
Amsterdam door hoeren en hoerenwaardinnen van zijn geld en zijn gezondheid werd
afgeholpen. Dit is het eerste voorbeeld van een nieuwe reeks geschriften over prostitutie.
Ook Het Alnsterdamsch Hoerdom, niet meer herdrukt sinds 1700, werd in 1756 weer op
de persen gelegd~ tot 1782 kende het nog weer vijf drukken. In 1754 verscheen een Duitse
vertaling, onder de titel Das Amsterdamer Huren-Leben. Tegen het einde van de eeuw
was er zelfs een hausse aan werkjes en pamfletten met titels als De Nederlandse faalJl
blasende en bespiegelende, alle de byzondere vermakelykheden der Amsteldamsche
Kermis (z.j.), De Wonderlyke Minkoserijen van een Amsterdamsche Lichtmis, en de
gevallen welke hij ondervonden heeft, waarin men de bedrijven der Hoerenen Hoere
waardinnen duidelijk ontdekken kan, (1791), De AlJlsterdalJ1Sche Speelhuizen (1793), en
het in Den Haag spelende Wonderlyke en Grappige Kennis wandeling van twee
gerieffelyke Juffrouwen Na de Teegenwoordige Smaak (ca. 1800).
De teksten over prostitutie uit de achttiende eeuw verschillen van die uit de
zeventiende eeuw. Om te beginnen is het aantal teksten en drukken in de zeventiende eeuw
aanzienlijk groter dan in de achttiende eeuw. Het taalgebruik wordt kuiser en het aantal
echt scabreuze teksten vennindert. Een verder punt is dat de achttiende-eeuwse teksten
dichter bij de werkelijkheid lijken te staan dan de zeventiende eeuwse. Ze zijn in het
algemeen eerder journalistiek dan fictioneel.
In de literaire productie is er dus grofweg een opleving van teksten met prostitutie
als thema in de laatste decennia van de zeventiende eeuw, een flinke dip in de eerste helft
van de achttiende eeuwen weer een opleving van het thema in de tweede helft van de
achttiende eeuw. Dezelfde curve is te zien in de vennelding van prostitutie in de
geschriften van reizigers die Amsterdam bezochten. Zoals nu een wandeling over de
Wallen bovenaan de lijst met ~oeristische attracties staat, bezochten toeristen destijds het
spinhuis of een speelhuis, vaak ook beide. In het spinhuis kon men tegen betaling van een
paar stuivers tot gevangenstraf veroordeelde vrouwen bekijken die golden als hoeren~ een
speelhuis was een herberg annex dancing met levende muziek, waar de aanwezige
vrouwen prostituées waren. In de reisbeschrijvingen verdwijnen de bezoeken aan de
speelhuizen, en, in mindere mate, de spinhuizen, aan het begin van de achttiende eeuw, om
na 1750 weer op te duiken. In de schilderkunst, tenslotte, verdwijnende zo populaire
'bordeeltjes' en 'koppelaarsters' aan het eind van de zeventiende eeuw voorgoed. Een
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tekenaar als Cornelis Troost waagt zich nog aan het thema, maar daarbij moet bedacht
worden dat prenten en tekeningen veel meer voor privé-gebruik zijn dan schilderijen.
De geschiedenis van de prostitutie in Amsterdam
Deze tijdscurve in de uitbeelding van en verwijzingen naar prostitutie heeft veel te maken
met de geschiedenis van het prostitutiebedrijf zelf. Amsterdam kan hier als voorbeeld
dienen. In het verstedelijkte en zeevarende Holland was de prostitutie wijd verspreid, en
steden als Leiden en Den Haag hadden hun eigen type prostitutie, maar zowel voor
buitenlanders als Nederlanders was Amsterdam de prostitutiestad bij uitstek. Verreweg de
meeste verhalen en geschriften over dit onderwerp spelen dan ook in Amsterdam.
Prostitutie was wettelijk verboden en werd ook daadwerkelijk vervolgd. Desondanks was
de prostitutie in Amsterdam een bloeiend en zichtbaar bedrijf, waar veel mensen van
leefden en waar veel geld in om ging. Nu is prostitutie te allen tijden moeilijk uit te roeien,
maar in deze metropool, haven- en immigrantenstad was de voedingsbodem voor de
prostitutie simpelweg te rijk. Daarbij was de politiemacht klein: een schout, vijf
onderschouten en zo'n 24 schoutsdienaren op een bevolking van, in Weyennans tijd, ten
minste 225.000 inwoners.
De vervolging van de prostitutie is te zien in de rechterlijke archieven van de stad,
die goed behouden zijn gebleven. Met name de processen wegens prostitutie zoals
opgetekend in de zogenaamde confessieboeken, bleken een rijke bron, waarbij die van
1650-1749 voor mij het uitgangspunt vormden voor een onderzoek naar prostitutie in
Amsterdam, uitgewerkt in mijn boek Het Amsterdams Hoerdom (1996). In deze honderd
jaar bleken 8099 processen, ruim een vijfde van het totaal, gevoerd te zijn wegens hoererij,
bordeelhouden en koppelarij. Hieruit alleen al blijkt dat de gangbare idee dat in
Amsterdam prostitutie getolereerd werd, niet klopt.
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw heeft de overheid verschillende
methodes gebruikt om de prostitutie te bestrijden. Elk type ingrijpen leidde tot reacties in
het prostitutiebedrijf. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden prostituées en
hun hoerenwaardinnen in grote aantallen opgepakt en berecht. Zij kregen echter lichte
straffen; bij eerste arrestatie vaak niet meer dan een waarschuwing of een bevel om te
verhuizen. Een dergelijke opjaagpolitiek van veelvuldige, maar lichte straffen, in de tijd
zelf 'steuren' (verstoren) genoemd, hield het bedrijf kleinschalig. Voor het aanpakken van
de speelhuizen, een fenomeen dat dateert van het midden van de jaren zeventig, volstond
het echter niet. Speelhuizen, herbergen met levende muziek waar gedanst werd,
ontwikkelden zich al snel tot gelegenheden waar hoeren klanten opdeden, maar werden
aanvankelijk niet als bordelen gezien.
Prostituées werden er bij honderden opgepakt, maar de speelhuishouders zelf
werden grotendeels met rust gelaten. Het was in dezelfde tijd dat de installatie van
straatverlichting het nachtelijk uitgaansleven van de stad bevorderde. Deze ontwikkelingen
stonden aan de wieg van de al genoemde hausse in populaire geschriften over prostitutie,
geschriften die op hun beurt het bezoek aan de speelhuizen weer stimuleerden.
Tegen het eind van de eeuw werd het vervolgingsbeleidstrenger. Het aantal
prostitutieprocessen nam toe tot zo'n tweehonderd of meer per jaar en de straffen werden
zwaarder. De speelhuishoud(st)ers werden nu eveneens opgepakt. Deze kregen niet alleen
gevangenisstraffen, maar werden door boetes en confiscaties ook aangepakt in hun
portemonnee. Rond 1710 was er een verdere omslag in het vervolgingsbeleid. Het beleid
richtte zich nu definitief op de organisatoren: zij kregen nu strenge straffen, variërend van

3

boetes tot schavot- en lijfstraffen, vaak samen met lange gevangenis- en verbanningsstraffen. Het aantal prostitutieprocessen daalde totenkele tientallen per jaar, maar in
werkelijkheid was het beleid aangescherpt. De lichte gevallen kwamen niet meer voorde
rechter: ze werden met een waarschuwing vrijgelaten voordat het tot een proces kwam. Dat
gold vooral voor de prostituées. Hardnekkige recidivistes werden echter wel voorgeleid, en
kregen dan veel zwaardere straffen dan voorheen.
Het aanpakken van de organisatoren, de aanhoudende reeks invallen en de
confiscaties hebben de meeste speelhuizen de das omgedaan. In de eerste tien jaar van de
achttiende eeuw verdwenen bekende speelhuizen als de Meniste Bruiloft, de
Parnassusberg, het Bootje, het Pakhuis, de Spaanse Zee en de Kroon, in de jaren daarna
ook het Hof van Holland, de Rijzende Zon, de Posthoorn en de Bocht van Guinee, alle
gelegenheden op of bij de Zeedijk en de Geldersekade. Waarschijnlijk is door deze politiek
de omvang van de prostitutie verminderd; zeker is datze van karakter veranderde. In de
overgebleven speelhuizen werd niet meer iedere avond muziek gespeeld, en er kwamen
minderprostituées. Deze stonden niet meer openlijk voor de deur 'te pronk' en liepen niet
meer rond in mooie kleren. De glamour en de zichtbaarheid verdwenen. De toeristen
bleven weg en daarmee verviel ook het geld dat aan deze nieuwsgierigen verdiend werd.
De ondernemingen van lagere klasse verdwenen naar de achterstraten en raakten verweven
met de criminele circuits. De sjiekere zaken werden 'gesloten huizen', of gingen opereren
onder dekmantels als tabakswinkels en 'Franse kramerswinkels'. Bordelen waren voor de
niet-ingewijde lastig te vinden, althans volgens de schrijver van de De Amsterdamsche
lichtmis (ca. 1730). Daarin leidt de ik-persoon een buitenlander rond in de stad:
Hy verzogt my, ook hem in enige mothuizen te brengen, maar ik antwoorde hem dat
die uit geroeid waren, doch dat ik hem in eerlyke huizen of die daar voor te boek
stonden zouw brengen, daar men gerieft kon worden voor zyn geld. 2

Hij brengt hem dan in een huis dat aan de buitenkant oogt als een gewoon huis. Er wonen
geen prostituées intern: de waardin laat via een schoenlapper een meisje halen.
Rond het midden van de achttiende eeuw verandert het prostitutiebeleid opnieuw.
De prostitutie wordt nu steeds meer met rust gelaten en de overheid grijpt alleen in bij
verstoring van de openbare zedelijkheid zoals straatprostitutie en bij verstoring van de
openbare orde zoals bij vechtpartijen in bordelen. Zeker in het laatste kwart van de
achttiende eeuw betekent dit dat de prostitutie in Amsterdam oogluikend wordt toegelaten.
Dit wordt zelfs 'gezonde staatskunde' genoemd.
Misogynie en anti-senlitisme?
Prostitutie en hoererij (ontucht) zijn zulke opvallende en veelvoorkomende onderwerpen in
Weyermans werk dat het vraagt om een aparte studie. Een belangrijk thema hierin zou
moeten zijn hoezeer zijn werk de geest ademt van een toen al ouderwetse misogynie,
waarin de 'hoer' staat voor al het slechte in de mens en tevens alle vrouwen potentiële
hoeren zijn.. Vrou\ven, zo is ook Weyermans overtuiging, zijn van nature \vellustig en
hypocriet. In het Vel1nakelyk TVagen-praatje (pp. 85-86) bijvoorbeeld zijn het juist de
vrouwen die zogenaamd stichtelijke boeken lezen, maar in werkelijkheid en stiekem
pornografie:
De Mennonietsche Susjes houden post by Kamphuyzens Liederen in 't openbaar, en
by de Dwalende Kruysmadelief van Romeyn de Hooge in 't heymelyk. De
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Roomschgezinde Juffers bestudeeren het duyfje in de steenrots by de zon, en de
vertaalde Aloisea Sigea by de maan. De Lutersche Dames zingen Luthers stigtelyke
gezangen in de ogtendstont, en zy neurien de dartelste vaersjes van de Merlitons
tegens den avontstont. Ja zelve de Piëtistische Manninnen pronken met de werken
van Madame Guion in hunne gebede kamers, maar zy dragen les Entretiens de
Dames Galantes in de zak.

Ook de connectie die WeyelTIlan legt tussen joden en prostitutie, zou nader bekeken
moeten worden. Hij getuigt in vele passages van een anti-semitisme dat verder gaat dan
zijn aanvallen op rabbijnen, die immers nog onder zijn algemeen anti-clericalisme
geschaard kunnen worden. Binnen de geschiedschrijving v~ de Nederlandse joden heeft
Weyerman dan ook een slechte naam. 3 Overigens maakt de als joodsvriendelijk geldende
Justus van Effen omstreeks dezelfde tijd ook een opmerking over joden en seks. Tijdens
een bezoek aan een koffiehuis met een groep Portugezen (Sefardische joden) spreekt een
van hen over de moord op een vrouw als 'mooi om te lezen'. Van Effen is geschokt:
"eindelijk kwam my te binnen, wat onweerstaanbare neiging, en zelfs razemy voor de
vrouwen onze Joodsche medeburgers beheerscht, en hoe dezelve, in hen alle andere
menschelyke hartstogten dooft [... ]".4
De bernchte Madame Therese
In dit artikel beperk ik me tot de vraag in hoeverre WeyelTIlan de werkelijkheid van de
prostitutie in zijn tijd beschreef. De vraag naar het werkelijkheidsgehalte is in zekere zin
eenvoudig. Het leidt geen twijfel of Weyerman beschreef vooral bestaande personen,
affaires en locaties. Een groot deel van het leesplezier van de tijdgenoten moet ongetwijfeld
gezeten hebben in de herkenbaarheid daarvan. Het is diezelfde herkenbaarheid die het
leesplezier van de moderne lezer in de weg staat: wij weten al te vaak niet meer naar wie of
wat WeyelTIlan verwij st.
'Madame Therese', om maar met de meest voor de handliggende persoon te
beginnen, heeft ongetwijfeld bestaan, evenals de 'Vriesse Mama' en het 'Grootje des
verderfs " twee andere meermalen genoemde koppelaressen. Het bleek echter moeilijk
infolTIlatie over hen te vinden, zelfs met behulp van de database met de namen en gegevens
van de wegens prostitutie veroordeelden in de confessieboeken. Van 1710-1729 werden
732 personen wegens prostitutie voor de rechtbank gebracht, kleinere aantallen dan in de
daaraan voorafgaande decennia. Daarbij gaat het de politie en justitie vooral om de
prostitutie op straat of in publieke hoerhuizen. Weyermans vrouwen lijken meer een
publiek van hogere klasse te bedienen in besloten huizen, en deze blijven gemakkelijker
buiten schot. De notariële archieven zouden informatie over maintenées en gesloten huizen
kunnen bevatten, maar deze zijn in Amsterdam echter slechts ontsloten voor de jaren
1700-1710.
Het belangrijkste is echter het probleem van 'recordlinking'. WeyelTIlan geeft
vrijwel nooit een echte naam. Inderdaad werden er in de prostitutiewereld vaak aliassen
gebruikt. De rechtbank vroeg naar de 'echte' naam, al lag die ook niet al te vast. Een
officiële persoonsregistratie bestond niet. Voor de rechtbank was niemand toeschietelijk
met gegevens, en vanwege het gebruik van patroniemen, het veelal ontbreken van
familienamen, de vele bijnamen en voor vrouwen de keuze tussen eigen en mansnaam
konden verdachten gemakkelijk een rookgordijn rond de eigen naam en dus de identiteit te
leggen, zonder aantoonbaar te liegen. Alida Roos bijvoorbeeld, rond 1720 prostituée bij
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Madame Therese, ging ook door het leven onder de namen Mie Krab, Mie Ballou, Maria
van Zet en Metje van Zet. 5
Van 'Madame Therese' geeft Weyerman alleen deze bijnaam, en dat ze, in de jaren
twintig, een bordeel had aan de Prinsengracht. Een zoektocht onder de veroordeelden op
de voornaam Therese leverde nauwelijks handvatten op. Op 18 december 1703 werd ene
Theresa Willemse gearresteerd, 27 jaar oud en geboren in Antwerpen. Ze is hoerenwaardin, heeft drievrouwen in huis en wordt veroordeeld tot 'delogeren', verhuizing dus.
Dat is alle informatie. 6In de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw waren er
meerdere Thereses onder de prostituées, allen afkomstig uit het Nederlandstalige deel van
de Zuidelijke Nederlanden. Het typisch-katholieke 'Theresa' werd gewoonlijk afgekort tot
'Tereso', 'Treso' ofzelfs 'Streso'. Ze waren vooral te vinden in de sjiekere bordelen, waar
ze vermoedelijk voor Frans doorgingen. Een Frans klinkende naam werd in 'hogere'
prostitutiekringen vaker gekozen om een Franse connectie te suggereren. Eén van deze
vrouwen zou zich later hebben kunnen ontwikkelen tot 'onze' Madam Therese. Men zou
echter verwachten dat Weyerman dan wel toespelingen zou maken op een Vlaamse of
Brabantse achtergrond, of zou spotten met valse Franse pretenties.
In 1708 en 1709 komt Therese duidelijker in het vizier. Op 3 maart 1708 worden
vier prostituées "gevangen ten huize van eene Trése op de Cingel". De hoerenwaardin zelf
was niet gearresteerd. De vrouwen verklaren daar nog maar kort te wonen, en ook nog niet
zo lang een "oneerlijk leven te leiden". Ze komen er met een waarschuwing vanaf.7 Hun
gemiddelde leeftijd is twintig jaar, wat duidt op een sjiek hoerhuis~ gemiddeld warende in
hoerhuizen gearresteerde vrouwen in de eerste helft van de achttiende eeuw 24 jaar oud, de
tippelaarsters zelfs nog ouder. Daarnaast wordt Therese genoemd in de notariële
archieven. In een attestatie, opgesteld 17 mei 1709, klagen enkele jonge vrouwen dat hun
onderbuurman hen voortdurend voor hoeren uitschold. "De Regt en syn dochters houden
Bordeelhuijs", was één van zijn uitspraken, "en syn verblixemde en gedeboucheerde
hoeren en werden in alle bordelen gehaelt 's avonts op de Singel by Therese synde een
bordeelhuijs" 8
Veertien jaar later, op 28 september 1722, noemt de eerder vermelde Alida Roos voor
de rechtbank 'Madam Treese' als een van de hoerenwaardinnen waarvoor ze heeft
gewerkt. Alida is overigens niet het type dat bij een bordeel-van-standing hoort. Ze is 25
jaar oud, een Amsterdamse linnennaaister en een onderwereldfiguur, betrokken bij
geweldpleging en uitbraak uit de gevangenis. Ze heeft zowel in Den Haag als in
Amsterdam in hoerhuizen gezeten. Mogelijk is Madam Therese ook de uitbaatster van "het
hoerhuis de glase kas op de princegracht" dat later in het verhoor ter sprake komt. 8 In dit
hoerhuis worden begin juli 1721 drie prostituées gearresteerd, waaronder Alida de Roos
onder de naam 'Maria van Zet'~ de waardin, ene Marritje Pieters ontsnapt de dans. Een
connectie met Madame Therese valt met deze gegevens niet te leggen. 1o Tenslotte blijkt
Thereses bestaan uit de bekende penseeltekening van Comelis Troost. 11 Op deze
afbeelding zien we een mooie, hoge kamer, behangen met schilderijen, een rij vrouwen die
met bijeengeraapte rok haar àchterwerk laten zien aan twee heren. De inscriptie op de
achterzijde luidt:
De Prins Eugeen, met de Heer Renart, Consul van de Koningin van Groot Brittanje,
een pleysier willende nemen, synde gegaan op de Prinse Gragt, by Madanl Traese tot
Amsterdam, hebbende al daar de Revue laten doen van al de dames die daar omtrent
te krijgen waren~ alwaer die Prins sijn grootste vermaak in vond om se van agter en
van voor ter deeg te beschouwen.
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Niemeyer dateert deze tekening in zijn boek over Cornelis Troost op 1720 à 1724. 12 Het is
dezelfde periode waarin de jonge Troost, behalve schilder in die jaren ook acteur bij de
Amsterdamse Schouwburg, met Weyennan persoonlijk omgaat. Het bekende portret van
Weyerman door Troost moet uit dezelfde jaren stammen: Troost geeft hem een exemplaar
van Den Ontleeder der Gebreeken uit 1724 in handen. 13 Het lijkt mij danook geen toeval
dat Troost in Thereses huis terecht kwam.
Weyerman noemt Madame Therese vele malen: in De Amsterdamsche Hermes, De
Doorzigtige Heremyt, De Ontleeder der Gebreeken" Den Vrolyke Tuchtheer, Den
Persiaensche Zydeweever, Den Echo des Weerelds en De Naakte Waarheyt. 14 Brengen we
alle informatie en verwijzingen bij elkaar, dan zien we een· Therese (nog niet een 'Madam
Therese') die een bekend en sjiek bordeel houdt op het Singel in 1708 en1709, en
vervolgens een Madame Therese die van circa 1720-1724 een even gerenommeerd
bordeel houdt aan de Prinsengracht, mogelijk genaamd "de glazen kas(t)". Aan het begin
van de achttiende eeuw kenden het Singel en de Prinsengracht meer bordelen, vooral ter
hoogte van de Spiegelstraat en Reguliersstraat. Hoewel ze in 1726 een nieuw huis opent,
spreekt Weyennan hierna over haar in de verleden tijd. Hij noemt haar ook vaak 'dronken'.
In Den Echo des Weerelds van 5 augustus 1726 spreekt ze zelf over het verleden, en in
hetzelfde tijdschrift op 3 februari 1727 sticht een waardin een bordeel zo groot "als ooit
groende onder Madame Therese op het Cingel".In Den Vrolyken Tuchtheer van 14
november 1729 spreekt Weyennan echter weer over haar bedrijf ("Thereses
Schennschool" en "Theresa's wollefsklem") als in de tegenwoordige tijd. Uiteindelijk
komen we nauwelijks meer over Therese aan de weet dan het feit van haar bestaan. Het is
mogelijk Cornelis Troost haar heeft afgebeeld: zij zou de kleine, burgerlijk geklede vrouw
links kunnen zijn die een prostituée helpt haar rok op te schorten. Maar zelfs daar blijft ze
een schim. Of haar zaak werkelijk het Yab Yum van het begin van de achttiende eeuw is
geweest, staat evenmin vast. Haar beruchte naam is mogelijk eerder het gevolg dan de
oorzaak van Weyennans schrijverij geweest.

De Vriessche Mem, het Duyvels Grootje en de Lais van deze eeuw.
Een andere door Weyerman veel genoemde koppelaarster is Madame Berkmans, ook
aangeduid als 'Juffrouw Berkmans', de 'Friesche Mem' en de 'Vriesse Mama'. Zij kan
niemand anders zijn dan de tweemaal als hoerenwaardin gearresteerde Margriet Berkmans,
rond 1667geboren in Dokkum. Ze is herkenbaar aan haar naam, haar Friese afkomst en de
vermelding dat ze in de wandeling 'Memme Metje, en ook wel 'Memmetje' wordt
genoemd. Op 17 november 1695 wordt ze gearresteerd omdat ze een zeventienjarig, van
huis weggelopen meisje tot prostituée heeft gemaakt. De moeder van dat meisje was
tevergeefs aan de deur gekomen om haar dochter te zoeken. Margriet beweert dat de
moeder zelf toestemming voor haar dochters verblijf heeft gegeven, maar dat mag niet
baten. Haar hoerhuis wordt opgerold en tevens wordt ze bestraft wegens concubinaat met
Gerrit Hendrikse, een dertigjarige, in Steenwijk geboren kleennaker. Zij woonden al
anderhalf jaarsamen en de schout heeft hen daarvoor al eens op het matje geroepen. Zij en
Gemt moeten uit elkaar en krijgen elk vijftig gulden boete. 15 Een half jaar later, 1 mei
1696, blijkt Margriet, nu aangeduid als een 'oesterverkoopster' , toch weer hoerhuis te
houden. Gemt lijkt van het toneel verdwenen. Haar straf is slechts een waarschuwing
(" gelast eerlijk huis te houden").16 In 1719 bekent een vrouw voor de rechtbank het jaar
ervoor "ten huize van juffrouw Berkmans voor hoer gezeten te hebben". 17 Weer duidt de
7

jonge leeftijd van de vrouw, en het feit dat ze ook nu in een bekend huis (de 'Posthoorn')
zit, dat het gaat om prostitutie aan de bovenkant van de markt. Weyerman voert haar in
Den Echo des Weerelds (1726-1727) en in Den Vrolyke Tuchtheer (1729-1730) op als
beruchte hoerenwaardin, vaak in één adem genoemd met Madame Therese. 18 Ze zou
verhuisd zijn naar Rotterdam (Den Echo des Weerelds p. 335), maar lijkt teruggekeerd te
zijn naar Amsterdam, want Weyerman meldt twee keer dat ze speciaal joodse klanten had.
Rotterdam en Amsterdam waren de twee steden waarin joden zich mochten vestigen, maar
alleen in Amsterdam bestond een substantiële joodse gemeenschap. In de aflevering van 3
oktober 1729 van Den Vrolyke Tuchtheer laat hij een jood een loflied op de wijn zingen,
met daarin de strofe: "'k Lag met Friesche Mem haar duyven / 'k Geef geen muys meer aan
de kat" .In hetzelfde tijdschrift stond kort daarvoor (15 augustus) het volgende puntdicht:
De aloude Vriesche duyf speelt thans voor Doktoores
Gedaalt van kat, tot kopp' laares
Roemwaarde vrouw, op 't hoogst by 't Joodendom gepreezen!
Die 't geen ze als vloernymf gaf, kan als meest'res geneezen.

'Duif (vaker: 'vloerduif), 'kat' en 'nymf zijn alle aanduidingenvoor prostituée. Zo
geneest Margriet Berkmans op haar oude dag (ze moet dan over de zestig zijn) hetzelfde
wat ze vroeger als prostituée de mannen bezorgde. Een joodse clientèle, dat mag duidelijk
zijn, is bij Weyerman geen teken van een glanzende carrière.
De derde door Weyennan veel genoemde hoerenwaardin is 'Grootje van verderf,
alias het 'Duivels Grootje'. Net als Margriet Berkmans komt ze voor in Den Echo des
Weerelds (1726-1727) en in Den Vrolyke Tuchtheer (1729-1730).19 Dit alias is in de
confessieboeken niet te vinden~ wel komt in de notariële archieven in 1702 en 1705 een
'Grootma' voor die bordeel houdt op het Singel, de Herengracht en de Achterburgwal,
voor een deel samen met de waardin 'Mama Engelbregt'. Grootma is verbannen en zou
naar Den Haag vertrokken zijn. 20 Haar echte naam is echter Catharina Lutzebroek, terwijl
Weyennan zijn Grootje laat aanspreken als Maria. Het is verder niet waarschijnlijk dat een
vrouw die in 1702 al als 'Grootma' door het leven gaat, een kwart eeuw later nog actief is
als hoerenwaardin, ook al noemt Weyerman haar dan stokoud. Een aanduiding als
'grootmoeder' zal binnen de prostitutie vaker zijn voorgekomen. Een hoerhuis werd, zoals
veel pre-industriële bedrijven, als een huishouden gedreven, waarbij de verhoudingen
gespiegeld waren aan die van een gezin. Prostituées werden door de waardinnen wel als
,dochters' of 'kinderen' aangeduid, terwij I meerdere beruchte bordeelhoudsters aliassen
met 'moeder' hadden. 'Moeder Colijn', bijvoorbeeld, was een beruchte koppelaarster aan
het eind van de zeventiende eeuw, 'Mama Lafeber' in de jaren dertig en veertig van de
achttiende eeuw. 21
Volgens Weyennans informatie is 'Grootje van Verderf een zeer oude bordeelhoudster, en eenmaal noemt hij haar de "s Hertogenbosche Maria.' In 1726 stond ze aan
het hoofd van een grote zaak, ·'Vredenburg' aan het IJ in Amsterdam. Deze is mogelijk
gelegen in de Vredenburgsteeg bij de Zeedijk~ in de confessieboeken is geen bordeel met
die naam te vinden. Grootje heeft hier als partner of uitsmijter een Duitser. Op 10 oktober
1729 schrijft Weyerman dat hij bericht heeft gekregen uit De Ryp, in het Noorderkwartier,
dat ze gestorven is. Hoewel hij haar niet zo vaak noemt als Madame Therese, besteedt
Weyerman wel meer bladzijden aan haar. Bij haar dood geeft hij een lang gedicht met een
opsomming van haar handelswaar, dat zogenaamd in haar kerkboek is gevonden. Ook is zij
degene die het aanlager wal geraakte koffiehuisnichtje 'introduceert' in de prostitutie. Haar
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woorden noch haar geschriften of optreden maken een authentieke indruk. 'Grootje' zal
wel gebaseerd zijn op een bestaand persoon, maar dient voor Weyerman vooral als
spreekbuis voor clichés over het waardinnenschap.
Weyennan verwijst niet alleen naar hoerenwaardinnen, maar ook naar prostituées,
zoals 'Lotje zonder Balustrade, een Juffertje dat zo veel Tanden heeft als een Zeelt' (Den
Echo des Weerelds, p.336). Ook over deze vrouwen is zelden iets te vinden. Een
uitzondering bleek een vrouw genoemd 'La Forbisseuse', waarover Den Vrolyke
Tuchtheer van 31 october 1729 (p.140) zegt: "[...] de Lais onzer eeuw, de befaamde la
Fourbisseuse, veylt noch dagelyks kruyden en droogeryen aan de vlakgehielde
dienstmeysjes, om daar langs haare toekomende postryders te zien onder het droomen".
Dit moet dezelfde zijn als Johanna van Tangeren (ook: van Tongeren), alias 'La
Forbicieuse', geboren in Den Haag en kantnaaister van beroep, die op 21 augustus 1714
gearresteerd werd in het hoerhuis van Maria van Herwaarden, alias 'Branjebeen'.
Branjebeens huis was een sjiek bordeel, waar deprostituées aangeduid werden als
'juffrouwen' en zich tooiden met namen als 'baronesse' en 'comtesse'. Zoals gewoonlijk
was dit Franse vernis nep, want twee van de drie aanwezige prostituées kwamen uit Den
Haag, alleen 'La Comtesse' was een Française, namelijk de 21-jarige borduurster Jolie de
la Chapelle, in Parijs geboren en in de prostitutie geraakt~ drie maanden geleden had
"seeker heer" haar naar een speelhuis in Amsterdam gebracht. 'La Fourbicieuse' (de
'zwaardveegster') is naar eigen zeggen 51 jaar en komt dagelijks op bezoek in
Branjebeens hoerhuis. Vijf jaar daarvoor was zij ook gearresteerd en bleek ze, ondanks de
leeftijd van 48 jaar die ze opgaf, nog als prostituée te werken. Ze vertelde toen dat ze vanaf
haar zeventiende "dat ontugtig leven" heeft geleid, maar sinds ze vijftien jaar geleden
trouwde "sig eerlijk heeft gedragen". Sinds vijf maanden zit ze echter weer in een hoerhuis.
Blijkbaar heeft haar man haar verlaten: in 1714 vertelt ze dat haar man in een klooster zit.
In Branjebeens huis wast ze en doet ze naaiwerk. Ergens anders kan ze, naar eigen zeggen,
de kost niet meer verdienen. Daarnaast vermaakt zij, op verzoek, de jongere vrouwen met
verhalen over de "veele groote Heeren" door wie zij "in haar tijd gebruikt is". 22 Dit alles
past wel bij de oude dag van de "Lais van onze eeuw", al moet zij dan aan het begin van
die eeuw al tegen de 35 jaar, en al vijfjaar uit het vak zijn geweest.

Het dodengesprek tussen vier bernchte koppelaarsters
Weyennan geeft over de prostitutie van zijn tijd nauwelijks meer concrete informatie dan
enkele namen en adressen. Dat geldt eigenlijk ook voor de langere stukken, zoals de
samenspraak tussen "de Geest van Mama Picart, de dronke Therese, de geveynsde
Juffrouw Berkmans, en de stokoude Kasteleynsche Maria, berucht onder den Alias van
Grootje des Verderfs" in de 42ste aflevering van Den Echo des Weerelds (1726). Van dit
viertal is Mama Picard reeds overleden, wat de samenspraak tot een 'dodengesprek'
maakt, een door Weyerman meer beoefend genre. 23 Drie deelnemers aan het gesprek zijn
ons reeds bekend. Over de vierde, 'Mama Picart', ook genoemd in het 'koffihuys nichtje'
(p. 72) heb ik niets kunnen vinden. 24 Volgens Weyerman opereerde zij in Den Haag~ ook
moet ze voor augustus 1726 overleden zijn. Haar naam duidt weer op een Franstalige
afkomst of een Frans vernis.
In deze samenspraak klagen de drie levenden hun nood aan de dode over de slechte
tijden, en gezamenlijk halen ze herinneringen op vroeger, toen er in de business nog goed
te verdienen viel:
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Helaas hoe zyn de Tyden verandert! Nu ondervind ik op myn oude Dagen, dat het
Hoenderwaardschap, wel eer een eerlyk Beroep, hedensdaags wort aangezien als
een schandelyke Broodwinning, of schoon wy Huyzen van vier, ses, en elfhondert
Guldens bewoonen. [...] Ha wat een ellendige Eeuw beleeven de ligtgehielde J ufTers!
dewyl een Deel des Menschdoms niet vermag te gehoorzaamen aan de Wet der
Natuur, of de andere Helft maakt Wetten om dat Deel voor zo doende te kastyden.

Oudjes die praten over de goede oude tijd, zijn een geliefd topos, maar de oude hoerenwaardinnen klagen niet zonder reden. In deze periode was de politie er na jarenlange
inspanningen in geslaagd om de zichtbare en openbare prostitutie te onderdrukken. Het
waren tevens jaren van een aangescherpt zedelijkheidsoffensief. Niet alleen prostituées en
hun waardinnen, maar ook hoerenlopers en overspeligen werden veroordeeld. De anekdote
in de samenspraak over een ridder uit het land van Cuyk, die zijn haan liet castreren
omwille van de zedelijkheid terwijl hij in zijn jeugd er zelf flink op losgevreeën had, mag
al dan niet naar een bestaand persoon verwijzen, het verhaal past wel in de tijdgeest
De rest van de samenspraak bestaat uit oude verhalen uit de prostitutie: bij de
trekschuit worden de meisjes uit de provincie al opgepikt, een 'maagdom' kun je
meermalen verkopen, je moet steeds nieuwe gezichten zien te krijgen, er zijn mannen die
in een bordeel in een paar dagen een erfenis doorheen jagen, en al die andere verhalen die
in zo veel andere geschriften te vinden zijn. Van eigen observatie door Weyennan kan,
maar hoeft beslist niet, sprake te zijn.

Het koffiehuisnichtje als fictie
De langste tekst over 'prostitutie', 'Den opkomst en val van een koffihuys nichtje' is een
uitgewerkt verhaal. Het plot simpel. Een boerendochter komt van het platteland naar
Amsterdam. Ze woont en werkt bij haar oom en tante in een koffiehuis, met het dubbele
doel klanten aan te trekken en een goede huwelijkspartij te vinden. Haar eerste vrijer is een
advocaat, de tweede een medicus. Met de derde, een rijkeluiszoontje, lijkt het wat te
worden maar zijn ouders verbieden een huwelijk. De vierde tenslotte, een militair, verleidt
haar en neemt haar als zijn maîtresse mee naar een garnizoensstad. Als hij genoeg van haar
krijgt, keert ze naar Amsterdam terug. Zwanger en zonder geld valt ze in de handen van
een koppelaarster (niemand ander dan het Duivels Grootje), in wier huis ze bevalt. Het
kind sterft en nichtje moet haar schulden afbetalen als prostituée. Haar carrière verloopt
van veelgevraagde 'courtisane' tot geslachtszieke straathoer, die niet verwacht nog lang te
leven te hebben.
Het is mogelijk dat aan het 'koffihuys nichtje' een waar gebeurd verhaal ten
grondslag ligt, zoals Hanou stelt in zijn uitgave. Mij lijkt het vooral fictie. Zowel de
levensloop van de hoofdpersoon als haar karakter is geheel clichématig. Dat begint al bij
haar afkomst. De typische Amsterdamse prostituée was geboren in een stad: boerendochters uit het Noorderkwartier kwamen juist niet in de prostitutie terecht. Het platteland
stond echter voor onschuld en de grote stad voor verderf: zo begint nichtjes val (er is, zoals
ook Hanou opmerkt, geen sprake van een 'opkomst') al symbolisch wanneer ze de schuit
naar Amsterdam neemt. Nichtjes vergeefse vrijers, de arts, de advocaat en het
wittebroodskind, allen dwazen, zijn types uit kluchten. De verleider is eveneens een
standaardfiguur: een militair, en ook nog eens een gewezen student. De wijze waarop
nichtje in de prostitutie terecht komt is overigens niet verzonnen: zwangere meisjes werden
wel vaker opgevangen door hoerenwaardinnen, op voorwaarde dat ze de rekening later als
prostituée betaalden. Grootje des verderfs, hoewel nog niet getraceerd, is een bestaand
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persoon, maar tevens in Weyennans werk de archetypische hoerenwaardin. De vaart
waarmee en de rechte lijn waarin nichtje in de goot belandt, lijkt op een uitwerking van het
contemporaine spreekwoord "van het bed op het stroo en van 't stroo op de vloer, is het lot
van eene hoer". De werkelijkheid was vaak anders. 25
Nichtje, zo maakt Weyennan zijn lezers meteen duidelijk, is een geboren hoer.
Luiheid, wellust, snoepzucht en pronkzuchtzijn, in zeventiende eeuwse ogen, de
hoofdoorzaken voor prostitutie~ een hoer is bovendien intrinsiek slecht. Al op de heenreis
naar Amsterdam snoept ze de als cadeau meegegeven etenswaren op. Ze verraadt de
jongen die niet met haar mag trouwen aan zijn ouders, zodat deze hem onterven. Ze steelt
geld van haar tante. Ze gaat met de militair mee uit geilheid. Ze verspilt het geld waarmee
deze haar afkoopt meteen aan lintjes en strikken. Ze' is, kortom, geen slachtoffer,
maargeheel verantwoordelijk voor haar ellendig lot, dat ze dan ook geheel verdient
'Den opkomst en val van een koffihuys nichtje' is een verhaal zoals enkele jaren
later in Engeland uitgebeeld zou worden doorWilliam Hogarth in zijn prentenseries A
Har/ot 's Progress (1733) en The Rake's Progress (1735). In het Nederland van 1727
kunnen we ook aan een ander voorbeeld denken: D 'Openhertige Juffrouw, of d'ontdekte
geveinsdheid, (deel I 1689, deel 11 1699, vaak herdrukt), eveneens een zogenaamde
,autobiografie' van een prostituée. Weyennans feuilleton is daar een pendant van, maar
ook een reactie op. De 'openhertige juffrouw' is zoals de titel al aangeeft hypocriet en
geldzuchtig, typisch kenmerken van een hoer die het koffiehuisnichtje mist. Ze komt
helemaal niet in de goot terecht, maar regelt haar geldzakenuitstekend. Tegenover deze
geboren Amsterdamse is Weyermans 'koffiehuisnichtje', een dom gansje van het
platteland, dat zich op jonge leeftijd alleen laat leiden door haar geile lusten, en door
lichtzinnigheid te gronde gaat. Zij is een meisje, in Weyermans eigen woorden "dat na de
Rykdommen rekhalsde, en de Annoede opliep, waarschynlyk by gebrek van de daar toe
vereyschte Cyferkunde"(p. 35).
Ter afsluiting
Prostitutie is een veel voorkomend thema in de populaire literatuur van de zeventiende en
achttiende eeuw. In de eerste helft van de achttiende eeuw verdwijnt het onderwerp een tijd
lang uit het gezicht; Jacob Campo Weyerman is dan een van de weinigen die er veel over
schrijft. Prostitutie, hoererij en seksuele losbandigheid hebben een belangrijke plaats in
zijn scheldrepertoire. Weyerman is vooral gebeten op een aantal met name genoemde
hoerenwaardinnen als 'Madame Therese', 'Juffrouw Berkmans' en het 'Grootje des
Verderfs', die tussen 1720 en 1730 telkens in zijn werk opduiken als voorbeeld van
uiterste verdorvenheid. Deze en andere waardinnen en prostituées hebben in een aantal
gevallen bewijsbaar, en wat de rest betreft waarschijnlijk bestaan. Weyerman schrijft
echter nauwelijks over de werkelijkheid van de prostitutie van zijn tijd. Het gaat bij hem in
wezen over eeuwenoude clichés over de inherente slechtheid van vrouwen, waarvan het
gedrag van hoeren en waardinnen slechts een illustratie is. De langere stukken over
prostitutie, namelijk de 'Samenspraak' tussen vier beruchte hoerenwaardinnen en 'Den
opkomst en val van een koffihuys nichtje' moeten dan ook beschouwd worden als fictie.

Noten

*

Dit artikel is een bewerking van de lezing, gehouden tijdens de grondvergadering d.d. 10
januari 1998. Veel in dit artikel is ontleend aan Lotte C. van de Pol, Het Amsterdams hoerdonl.
Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. (Amsterdam 1996). Wat betreft Weyermans
werk heb ik gebruik gemaakt van de volgende uitgaven: A. Hanou [ed.],Opkomst en val van
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een koffiehuisnichtje (Leiden 1994); A.Hanou [ed.] Den vrolyke tuchtheer, Deel I tekst, deel II
commentaar (Amsterdam 1978); Gerardine Maréchal [ed.] Het vermakelijk Wagenpraatje,
(Muiderberg 1985); Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk [ed.] Den Amsterdamsehen Hermes
no. 1-8 (1722), Leiden 1996) en A. Hanou [ed.] De Naakte Waarheyt (1737), (Amsterdam
1997). De paginaverwijzingen zijn die van de uitgaven. De inleiding tot de Den Persiaensche
Zydeweever heb ik zelf gezien; delen uit Den Echo des Weerelds zijn mij in fotokopie verschaft
door Jan Bruggeman. De andere verwijzingen zijn overgenomen uit de literatuur, waaronder het
commentaar van A. Hanou bij de door hem uitgegeven teksten, en J.W.Niemeyer, Cornelis
Troost 1696-1750 (Assen 1973), p. 327. Dit artikel is dus niet het laatste woord over wat
Weyerman over de prostitutie zegt. Alle archiefverwijzingen betreffen het gemeentearchief van
Amsterdam.
Zie hierover Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, pp. 26-29.
De Amsterdamsche lichtmis, ofzoldaat van fortuin , ed. B. Pol (Muiderberg 1983), p. 113.
H. Bovenkerk, 'Nederlandsche schrijvers tijdens de Republiek over Joden', in: H. Brugmans en
A. Frank [red.], Geschiedenis der Joden in Nederland, deel I (Amsterdam 1940), pp. 714-771,
pp. 741-744; Y. Kaplan, 'De joden in de Republiek tot omstreeks 1750. Religieus, cultureel en
sociaal leven', in: J.C.H. Blom e.a. [red.] Geschiedenis van de joden in Nederland
(Amsterdam 1995), pp. 129-173, p. 173.
De Hollandsche Spektator, 30 januari 1733.
5061-380, f 174 v en verder.
5061-353, f 47.
5061-358, f 24 v De vrouwen zijn Marrij-Anna van der Mes, geboren te Ieperen, 26 jaar en
borduurster, Cornelia van Aalwijk, geboren te Leiden, 20 jaar en kappenmaakster, Marij
Hesseling, geboren in Den Haag, 18 jaar en wollenaaister en Alida de Wandel, geboren in
Rotterdam, 17 jaar en borduurster.
5075-4474, p. 672.
5061-380,fI74 v enverder.
5061-379, f. 189V-190. Ofwel de "glasen kas" is een ander huis dan dat van Therese, ofwel de
echte naam van madame Therese is Man Pieters. Er waren echter meer vrouwen met de naam
van Mari Pieters in die jaren actief als hoerenwaardin, waaronder een Arnhemse, geboren rond
1680, die meermalen werd gearresteerd. In geen van deze gevallen ging het om deftige
adressen.
Rijksprentenkabinet Amsterdam, inv. nr. 1899.
J.W. Niemeyer, Cornelis Troost 1696-1750 (Assen 1973), p. 327.
F. Grijzenhout, Cornelis Troost (Bloemendaal 1993), p. 67.
De A111sterdamsche Hermes, p. 165 en 181 (1722); De Doorzigtige Heremyt, p. 54; Den
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In mijn Amsterdamse bronnen kwam ik haar niet tegen~ ik vond haar naam ook niet onder de
namen van hen die van 1700-1726 wegens prostitutie voorgeleid werden voor de Haagse
Vierschaar, en ook niet in de prostitutieprocessen voor het Hof van Holland vanaf 1650.
Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, p. 115.

JCWenJWR:
reconstructie van een gemiste kans*
SIJTZE VAN DER VEEN
Door het bestuur van uw Stichting ben ik uitgenodigd om op deze gedenkwaardige plaats
een lezing te houden over Johan Willem Ripperda en de wijze waarop deze figureert in het
werk van Jacob Campo Weyerman. Die vererende uitnodiging heb ik te danken aan het feit
dat ik een boekje heb geschreven over Ripperda, dat eind 1997 verscheen onder de titel
De man die geen koning werd van Corsica. Ik wil beginnen met de opmerking dat ik hier
helemaal niet had moeten staan, althans niet in de hoedanigheid van schrijver van een
biografie over Ripperda. Dat boek had Weyerman natuurlijk zelf moeten schrijven,
desnoods binnen de muren van deze zelfde Gevangenpoort, en in dat geval zou mijn rol
zich kunnen beperken tot een lofzang op zijn ongetwijfeld virtuoze vertoning. Helaas,
Weyerman heeft die biografie over Ripperda niet geschreven en hier sta ik dan - ik kan niet
anders, zoals Luther zei tegen de leden van een ander illuster genootschap. Ik ben niet
meer dan een pover substituut voor Weyerman zelf, een gemankeerde Hermes, een
tovenaarsleerling die in afwezigheid van de meester onhandig de tovertrommel roert in de
hoop dat de geest over hem vaardig wordt en dat zich in deze séance de ijle vorm aftekent
van een samenspraak tussen Weyerman en Ripperda.
De 'Levensbijzonderheden van Johan Willem Baron van Ripperda, heer van
Jensema en Engelum, hertog, Grande de la Primera Clase van Spanje' en wat dies meer
zij - het had een mooi boek kunnen worden, dit ongeschreven analogon van de Baron van
Syberg. We hebben hier dus te maken met een onbegonnen werk van Weyerman en in een
poging provisorisch de leemte te dichten die hij heeft nagelaten, zal ik in grote lijnen het
levensverhaal vertellen van Johan Willem Ripperda. Gaandeweg zal ik her en der
verbanden leggen met de biografie en de bibliografie van Weyerman.

Vergelijking van twee onbekenden
Als je de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden neemt als historisch kader, vormt
Ripperda, geboren in 1680 en dus drie jaar jonger dan Weyerman, in verschillende
opzichten diens tegenvoeter. Weyerman werd geboren in een legerkamp in de Spaanse
Nederlanden en groeide op in het diepe zuiden van Brabant~ Ripperda was afkomstig uit
het hoge noorden van de Groninger Ommelanden. Weyerman, de 'Abderiet', werd
protestants opgevoed in een katholieke biotoop en groeide op in een stad die als voorpost
van de macht der Staten-Generaal een protestants stempel probeerde te drukken op haar
katholieke omgeving~ Ripperda groeide op als katholiek in een protestantse ambiance en
behoorde tot het milieu van de Ommelander landadel, die zich al eeuwenlang verzette
tegen de pogingen van de stad - in dit geval Groningen - haar economische en politieke
macht op te leggen aan het platteland. Weyerman is een zuiderling met een noordelijk
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accent, Ripperda een noorderling met een zuidelijke inslag - een gespletenheid die bij
beide heren een religieus pragmatisme, zo niet een zekere vrijgeesterij in de hand lijkt te
hebben gewerkt.
Een van die antipodische aspecten wil ik iets zwaarder aanzetten: het gegeven dat
Ripperda van adel was en Weyerman niet. Zelfs al had de gelaagde samenleving van de
Republiek een meer burgerlijk karakter dan die van de omringende landen, adel was een
privilege dat veel verschil maakte in de maatschappelijke mogelijkheden van een individu.
Weyerman moest zichzelf een persoonlijkheid scheppen, terwijl Ripperda altijd kon
terugvallen op de status die hij van huis uit had meegekregen. In de '{ Zaamenspraak Tys
Prior en de Baron van Ripperda (p. 172) voert Weyerman zichzelf op als iemand "die zig
onder de Battery van zyn Oudheyd- en Konstkunde wist in te vleyen in de Gezelschappen
van het eerste Fatsoen, zo van den Adel, van den Tabbaert als van den Degen". Ripperda
behoefde zich nergens in te vleien - zijn entree was verzekerd. Zelfs al was zijn bed zeker
niet gespreid, hij had door zijn geboorte een oneigenlijke voorsprong op Weyerman. De
weerzin tegen adellijke praalhanzen die in het werk van Weyerman herhaaldelijk
doorklinkt is dan ook zeer begrijpelijk.
Hij had overigens van Ripperda geen 'gewaande baron' kunnen maken, zoals van Syberg.
Het blazoen van de Ripperda's is boven twijfel verheven, zij het dat de origine daarvan
zich verliest in het duister van de tijd: zij behoorden tot een adel die zichzelf in de
middeleeuwen had uitgekristalliseerd in deze buitengewesten van het Heilige Roomse Rijk,
zonder de tussenkomst van een landsheer. Een klein aantal families van die Ommelander
landadel was katholiek gebleven na de Reformatie en vormde een enclave waarbinnen tot
op het incestueuze over en weer werd getrouwd. Dat katholicisme was een kwestie van
familietraditie en van noblesse oblige, al lijkt er in het geval van de Ripperda' s ook een
zeker ressentiment mee te spelen: aanvankelijk waren zij namelijk protestants. Ten tijde
van de religieuze troebelen in de zestiende eeuw waren er in één generatie vier
heemskinderen Ripperda, die allen de zijde kozen van de Prins en de gereformeerde
religie, waarschijnlijk mede omdat de stad Groningen koningsgetrouw en katholiek bleef.
Deze vier gebroeders Ripperda kwamen allen kort na elkaar om het leven in de
vijandelijkheden met de Spanjaarden; één van hen is neergeslagen in de vaderlandse
geschiedenis, te weten Wigbolt Ripperda, die in 1572-73 samen met Kenau Simonsdochter
Hasselaar de verdediging van Haarlem leidde en die na de overgave van de stad werd
onthoofd door de zoon van de Hertog van Alva. Terwijl deze gebroeders Ripperda zich
inzetten voor de zaak van de prins en de nieuwe religie, nam de stad Groningen de
gelegenheid te baat zich hun onbeheerde eigendommen toe te eigenen. Toen Stad en Lande
in 1594 als laatste provincie bij de Unie werden gevoegd, werden deze tamelijk dubieuze
transacties niet ongedaan gemaakt. De volgende generatie van de Ripperda's, door het
verlies van hun bezittingen afgezakt tot het niveau van de arme landadel, werd van de
weeromstuit weer katholiek - het patriciaat van de stad Groningen daarentegen bekeerde
zich na de Wende natuurlijk tot het ware geloof van de Republiek. De keuze voor Rome
had tevens tot gevolg dat de Ripperda's waren uitgesloten van alle overheidsambten.

Hoe een kale jonker zich uit de klei trekt
Verarmde adel van het verkeerde geloof - dat is in korte trekken de tamelijk moeizame
uitgangspositie van Johan Willem Ripperda. Op ongeveer tienjarige leeftijd werd de
jongen naar Emmerik gestuurd naar een kostschool van de Jezuïeten en in het verlengde

14

daarvan bezocht hij het college van die orde in Keulen, een opvoeding die tamelijk
gebruikelijk was in dit katholieke milieu. Rond 1700 duikt hij weer op in het ouderlijk huis
in Oldehove, ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de stad Groningen. Zijn
carrièremogelijkheden waren uiterst beperkt: hij kon net als zijn vader kiezen voor het
leger - daar golden geen religieuze restricties -,ofhij kon genoegen nemen met het leven
van een simpele landjonker die wellicht zijn schamele familiebezittingen nog wat kon
uitbreiden door een slim huwelijk met een katholieke freule.
Op dit punt - we schrijven inmiddels 1704 - geeft de jonge Ripperda voor de eerste
maal blijk van het opportunisme dat zijn latere loopbaan zal kenmerken. Hij trouwde met
ene Alida Schellingwou, die niet katholiek was en evenmin van adel, maar wel zeer rijk.
Bij deze gelegenheid bekeerde hij zich tot het protestantisme, zodat hij in één beweging
twee voorname struikelblokken uit de weg ruimde: zijn gebrek aan geld en zijn
godsdienstige diskwalificatie. Jonker Johan was de ideale schoonzoon voor Maria
Commersteyn, zelf afkomstig uit het patriciaat van Amsterdam en verwant aan Reaelen en
Sixen; zij had onmiskenbaar adellijke aspiraties en was ten zeerste ingenomen met de
transfusie van blauw bloed in de familie. Van haar kant stond daar een permanente
financiële transfusie van haar schoonzoon tegenover. De ruimhartige wijze waarop
schoonmama zijn capriolen financierde, bracht Ripperda echter onvermijdelijk in conflict
met haar tweede echtgenoot, Gerard Schatter. De aanvaringen met zijn schoonvader
werden steeds heftiger en culmineerden in het begin van 1706 in een woeste scène waarbij
Ripperda zich met geweld toegang verschafte tot Schatters woning en hem zelfs gevangen
liet zetten. Schatter liet het er niet bij zitten en spande een hele serie processen aan tegen
zijn schoonzoon, die in het ongelijk werd gesteld.
Ter gelegenheid van het huwelijk maakte de Groninger schilder Herman Collenius
staatsieportretten van bruid en bruidegom, uiteraard op kosten van de schoonfamilie. De
jonge Ripperda is daarop afgebeeld in de traditionele pose van de jonker, compleet met een
tamelijk overbodig kuras en met een allonge-pruik. Het meest in het oog springende aspect
is de uitermate arrogante blik waarmee de geportretteerde de toeschouwer aankijkt.
Niettemin moet de man een grote charme hebben bezeten: hij wist tenminste voortdurend
allerlei mensen voor zich in te nemen, met name leden van het vrouwelijk geslacht.
Intelligent was hij zeker, met dien verstande dat hij die intelligentie voornamelijk gebruikte
om anderman te manipuleren. Verder was hij uitgerust met een tomeloze ambitie, of zo je
wilt met een ingeschapen neiging tot het hogere - waarbij dat excelsior in de
waardenschaal van Ripperda in zeer aardse termen werd gedefinieerd. Een ijdeltuit die in
elke omgeving moest schitteren, een geboren opportunist, een manipulator, een zwendelaar, een illusionist, een 'avanturier', om dat achttiende-eeuwse woord te gebruiken - als ik
hem in dergelijke termen karakteriseer, zult u het met mij eens zijn dat Weyerman
ongetwijfeld affiniteit zou hebben gehad met Ripperda. Om de diagnose te stellen in de
hoogst persoonlijke terminologie van Weyerman: Ripperda was een typisch geval van
'tympanites' oftewel windzucht. De karakters van beide heren dragen de kiemen in zich
van een innige vijandschap die de schrijver veel meer had kunnen exploiteren dan hij heeft
gedaan - het had werkelijk een mooi boek kunnen worden.
Het eerste toneel waarop de jonge Ripperda schittert, is dat van de provinciale
politiek. De reeds genoemde tegenstelling tussen Stad en Lande was ook neergeslagen in
de bestuurlijke structuur van de provincie, die je zou kunnen omschrijven als een
geïnstitutionaliseerde schizofrenie: de jonkers verdeelden onderling de baantjes in de
Ommelanden en de regenten van de stad Groningen regelden hun eigen zaakjes. Ripperda
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stortte zich aanvankelijk in de arena van de Ommelanden, waartoe hij op grond van zijn
geboorte en nu ook op grond van zijn religie toegang had. Macht werd in die kringen
uitgedrukt in termen van grondbezit en dankzij de beurs van schoonmama was dat geen
bezwaar. Helaas, de gevestigde machten waren niet van plan ruimte te maken voor deze
lawaaierige en arrogante nieuwkomer. Na een paar jaar had Ripperda zijn bekomst en
verzette de bakens: hij kocht met geld van schoonmama een huis in de stad, verwierf het
burgerrecht en probeerde nu zijn geluk in het rivaliserende stedelijke circuit. Hij hing de
huik naar de wind en er stak juist in die tijd een wind op die voor hem zeer gunstig was.
In de rest van de Republiek was na de dood van Willem 111 opnieuw een
stadhouderloos tijdperk aangebroken, maar de noordelijke tak van de Nassaus was nog
intact. Het geval wilde dat een andere Johan Willem, bijgenaamd Friso de leeftijd van
achttien jaar bereikte en zich aandiende om als opvolger van zijn gestorven vader te
worden benoemd tot stadhouder van Friesland en Groningen. In Friesland leverde dat geen
problemen op, maar in Groningen kwam die benoeming in het teken te staan van de
eeuwige controverse tussen de jonkers en de heren van de stad: de jonkers waren tegen, de
heren waren voor. Dus gebeurde er niets.
Maar dan, in februari 1708, verschijnt Johan Willem Friso met een stel hellebaardiers bij de opening van de Ommelander landdag en probeert gewapenderhand zijn
benoeming af te dwingen. Dat lukte natuurlijk niet, maar het gevolg was een enorm
gekrakeel dat ongeveer twee jaar duurde. De verhouding tussen de Ommelanden en de
Stad was geheel verstoord en in deze vertroebelde ambiance kwam jonker Ripperda tot
ongekende bloei. Het mooie van de grap is dat Ripperda zelf het troebele water had
veroorzaakt waarin hij zo goed wist te vissen: naar alle waarschijnlijkheid was de ene
Johan Willem de regisseur van de theatrale staatsgreep die de andere pleegde. Al deze
commotie, in retrospect weinig meer dan een storm in een glas water, resulteerde na een
paar jaar in een compromis, uiteraard met Ripperda in de glansrol van de grote verzoener.
Het waren mooie tijden voor de jonker, die opereerde als vertrouwensman van de stad en
als geheim agent van de prins - een vurige oranjeklant, onze Johan Willem, ongetwijfeld in
de niet geheel onbaatzuchtige hoop dat Friso ooit nog eens stadhouder van de gehele
Republiek zou worden. Hij legde de grondslag voor zijn latere carrière als hoveling door
veelvuldige bezoeken aan het stadhouderlijk hof in Leeuwarden~ een hof voor beginners,
zogezegd, waar hij met name de moeder van Friso, Henriëtte Amalia, voor zich wist in te
nemen.
Intussen legde Ripperda nog andere ijzers in het vuur. Hij deed de heren van de
stad het voorstel hun macht in de Ommelanden uit te breiden door strategische
landaankopen, waardoor de mogelijkheid werd geschapen de Ommelander politiek ten
voordele van de stad te manipuleren. De heren gingen akkoord, de stad leverde het geld,
Ripperda kocht het ene landgoed na het andere en wist zich zodoende binnen een paar jaar
op te werken tot de absolute topjonker in hetzelfde Ommelander circuit waar hij een paar
jaar tevoren geen voet aan de grond had gekregen. Hij tooide zich met een ongelooflijke
pauwenstaart van titels en heerlijkheden, hij schitterde op een wijze die in die streken nog
nimmer was vertoond - maar het was pronken met geleende veren. Zijn totale schuld aan
de stad Groningen bedroeg het voor die tijd fenomenale bedrag van f. 200.000,-.
Blufpoker in Haagse kringen
Dan steekt er in deze geschiedenis opnieuw een wind op, deze keer aan de Moerdijk. Een
veerboot kapseist en een zojuist benoemde stadhouder, onderweg naar het front in de
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Zuidelijke Nederlanden, haalt de overkant niet - exit Johan Willem Friso. Exit eveneens de
vurige oranjegezindheid van Johan Willem Ripperda, want aan een verdronken stadhouder
valt weinig eer te behalen.
Het toneel verplaatst zich nu naar Den Haag, naar een locatie die slechts op een
steenworp afstand ligt van deze Gevangenpoort: Ripperda neemt als Gedeputeerde voor
Stad en Lande zitting in de Staten-Generaal. Anno 1711 was het natuurlijk niet bon ton in
Haagse kringen om voor een oranjegast door te gaan, reden te meer voor Ripperda om zijn
politiek incorrecte verleden af te zweren en zich te gedragen in overeenstemming met de
republikeinse tijdgeest. In naam vertegenwoordigde hij in Den Haag de provincie Stad en
Lande, in feite alleen zichzelf en zijn eigenbelang: zijn voornaamste activiteiten waren erop
gericht de juiste mensen te leren kennen, toegang te verkrijgen tot de juiste salons en door
te dringen tot de binnenste cirkel van de staatsmacht. Er ging een nieuwe wereld voor hem
open, met veel meer glitter dan Groningen en met veel meer mogelijkheden voor een
glansrol.
Groningen lag vanuit Den Haag aan het andere einde van de wereld, maar langzamerhand begonnen er toch berichten door te sijpelen dat de geachte afgevaardigde zich
op een zeer merkwaardige wijze kweet van zijn mandaat en dat hij zich bijster weinig
bekommerde om de belangen van zijn lastgevers. Donkere wolken ballen zich samen in het
noorden, er steekt een wind op uit de verkeerde hoek - de heren van Groningen zijn ernstig
vertoornd op hun vrijpostige creatuur. Wil hij niet meer doen wat zij willen? Dan moet hij
betalen - hij staat nog steeds voor twee ton in de schuld. De duimschroeven worden
aangedraaid en in de loop van het jaar 1712 begint dat hele prachtige kaartenhuis van
borgen, titels en ambten dat Ripperda zo kunstig heeft opgetrokken angstwekkend te
wankelen. De boze Groningers willen dit Barbertje zien hangen, ze ontzeggen hem de
toegang tot de vergadering der Staten-Generaal en ze sturen met vaste hand aan op zijn
algehele faillisement. Het bankroet kan nog net worden afgewend dankzij het ingrijpen van
schoonmama, die haar aandelen in de V.O.C. en haar grachtenpanden in Amsterdam moet
verkopen om het enorme gat dat zich opent te kunnen dempen.
Barre tijden voor Ripperda, tijden waarin het maar beter is van het Haagse toneel te
verdwijnen. Hij probeert zich te laten benoemen tot afgevaardigde bij de vredesonderhandelingen in Utrecht die zojuist zijn begonnen - helaas, dat lukt niet. Maar Utrecht
is in deze dagen de navel van de wereld en hij laat zich de gelegenheid niet ontzeggen het
diplomatieke spektakelstuk dat daar wordt opgevoerd vanuit de coulissen mee te maken: de
geboren acteur herkent en verkent het theater waarin hij ooit wil schitteren. Het is
overigens niet onmogelijk dat Ripperda in het informele circuit van de vredesonderhandelingen de Britse staatsman Matthew Prior heeft ontmoet: de literaire ontmoeting
tussen beide heren die Weyerman in 1726 arrangeert in één van zijn samenspraken zou een
historische basis kunnen hebben.
Gelukkig voor Ripperda begon zijn noeste arbeid in de salons en de wandelgangen
langzamerhand vrucht afte werpen. In het verlengde van de Vrede van Utrecht werden de
diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Spanje hersteld en dus moest er een
diplomatieke vertegenwoordiger worden aangesteld. Op voorspraak van hooggeplaatste
vrienden kreeg Ripperda het voor elkaar dat Raadpensionaris Heinsius hem benoemde tot
buitengewoon gezant in Madrid. In het voorjaar van 1715 reisde hij met een zucht van
verlichting af naar het zuiden. De financiële puinhoop was nog steeds niet beredderd, maar
hij had er het volste vertrouwen in dat zijn schoonmoeder en zijn vrouw dat wel zouden
klaren.
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Onze man in Spanje
Amper in Madrid begint Ripperda te klagen dat hij in de hoedanigheid van buitengewoon
gezant de belangen van de Republiek niet op adaequate wijze kan behartigen - hij moet op
z'n minst de status hebben van ambassadeur om door het Spaanse Hof serieus te worden
genomen. Goed, antwoorden Hunne Hoogmogenden vanuit Den Haag, maar het salaris
blijft hetzelfde. Daarop volgde de formele intrede van de nieuwe ambassadeur in Madrid,
een vertoning waarvoor hij kosten noch moeite spaarde en waarvoor hij grote leningen
moest afsluiten. De kosten van al deze pracht en praal probeerde hij naderhand te verhalen
op Hunne Hoogmogenden, maar jammer genoeg had men in Den Haag een veel zuiniger
opvatting van het decorum van de staat.
Maar afgezien daarvan vormde het Spaanse hof een biotoop waaraan Ripperda zich
met een kameleontisch gemak wist aan te passen. Hij was in de wieg gelegd voor hoveling,
hij floreerde in die broeikas van intriges, hij glorieerde in de glitter. Eigenlijk paste hij zich
wat te goed aan bij zijn nieuwe omgeving, en met name bij de ideeën van de man die daar
op dat moment als een soortement van onderkoning de scepter voerde: kardinaal Alberoni.
Deze Italiaanse geestelijke, die zijn positie in Spanje dankte aan het feit dat hij het huwelijk
van koning Philips V met zijn meesteres Isabel Famese had gearrangeerd, kun je
beschouwen als de mentor van Ripperda. Alberoni, zoon van een tuinman, is trouwens zelf
eveneens een gave representant van het gilde van politieke avonturiers waaraan de
achttiende eeuw zo rijk is.
De politiek van Alberoni was erop gericht de Italiaanse gebieden terug te winnen
die Spanje bij de Vrede van Utrecht was kwijtgeraakt aan Oostenrijk. Voorwaarde
daarvoor was dat de anti-Spaanse coalitie die in Utrecht de vrede had gedicteerd, werd
verzwakt, en dus probeerde Alberoni de Republiek los te weken van haar bondgenoten.
Ripperda, volledig ingepakt door de geestelijke, stuurde als diens spreekbuis de meest
vreemdsoortige voorstellen naar Den Haag~ indien de Republiek de bondgenoot zou
worden van Spanje, schreef hij aan Heinsius, dan zou het gemakkelijk geregeld kunnen
worden dat het territorium van de Zuidelijke - vroeger Spaanse, inmiddels Oostenrijkse Nederlanden bij de Noordelijke werd gevoegd. De heren in Den Haag krabden zich achter
de oren bij zulke diplomatieke bokkesprongen, die op nonchalante wijze de hele
vredesregeling van 1713 op losse schroeven zetten. Het was al gauw duidelijk dat onze
man in Madrid een andere opvatting had van het landsbelang dan zijn Haagse lastgevers,
een opvatting die beter strookte met zijn eigen belangen aan het hof waar hij was
geaccrediteerd.
Dat ging natuurlijk niet lang goed, en reeds aan het einde van 1717 was het afgelopen met Ripperda's diplomatieke carrière in dienst van de Republiek. Hij had toen al
besloten dat hij in Spanje wilde blijven, ook al omdat intussen zowel zijn vrouw als zijn
schoonmoeder in Nederland waren overleden. In het voorjaar van 1718 bracht hij een kort
bezoek aan Nederland, nam zijn drie kinderen mee en vertrok spoorslags weer richting
Madrid - overigens niet zonder zich een deel van de nalatenschap van zijn schoonmoeder
toe te eigenen, zoals zijn zwager Jan Comelis Schatter naderhand klaagde in een Deductie
die hij opstelde voor de Groninger justitie.

In Spanje had Ripperda nu dezelfde handicap als indertijd in Groningen: hij beleed het
verkeerde geloof, want hij was immers nog steeds protestants. Met het oog op zijn
toekomstmogelijkheden in het nieuwe vaderland was dat natuurlijk niet zo handig, en dus
bekeerde de boetvaardige zondaar zich in de kapel van het koninklijk paleis publiekelijk
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tot het katholieke geloof. Als beloning daarvoor benoemden Hunne Katholieke
Majesteiten, op voordracht van Alberoni, de bekeerling tot superintendente-general van
de koninklijke lakenfabrieken. De afronding van zijn nieuwe Spaanse identiteit vormde
zijn huwelijk met jong meisje uit een vooraanstaande adellijke familie.
Als hoogtepunt van Ripperda's bemoeienissen met de textielindustrie wordt
venneld dat de koninklijke lijfwacht voortaan gekleed ging in unifonnen van Spaans laken,
maar op de keper beschouwd kwam het bedrijf niet echt van de grond. De directeur was
meer geïnteresseerd in de verbetering van zijn positie aan het hof dan in de verbetering van
de lakenproductie. Hij deed een paar keer een gooi naar het ministerschap van
Binnenlandse Zaken, maar na de val van Alberoni had hij slechtere papieren dan zijn
Spaanse rivalen. Dan, in de herfst van 1724, bedenkt Ripperda een geniale intrige, een
elegante en gedurfde manoeuvre.
Hoe een diplomatieke goochelaar het machtsevenwicht uit het lood brengt
Om de finesse daarvan te begrijpen moet men zich in de eerste plaats realiseren dat er in
Utrecht weliswaar veel vrede was gesloten, maar dat de twee voornaamste tegenstanders
uit de Spaanse Successie-Oorlog, Oostenrijk en Spanje, dat formeel nog steeds niet hadden
gedaan. In de tweede plaats moet men rekening houden met de huiselijke zorgen van
koningin Isabel. Uit haar huwelijk met Philips V waren twee jongetjes geboren, die echter
geen kans maakten op de opvolging in Spanje omdat de koning uit zijn eerste huwelijk ook
twee zonen had. In de derde plaats moet men bedenken dat de keizer van Oostenrijk in het
geheel geen zonen had maar wel een serie dochters. Wat zou het nu mooi zijn, spiegelde
Ripperda de koningin voor, als de vrede met Oostenrijk zou worden bezegeld door het
huwelijk van haar twee zoontjes met twee dochtertjes van de keizer. Een dergelijke
dynastieke alliantie, dubbel geknoopt met huwelijkse banden, kende zijn weerga niet in de
geschiedenis. Prachtige vergezichten schetste hij haar: het oudste jongetje zou trouwen met
Maria Theresa en zou op den duur ongetwijfeld keizer van Oostenrijk worden, telWijl de
tweede gemakkelijk de kroon van de Zuidelijke Nederlanden kon combineren met die van
de Italiaanse erflanden. Kortom, de Spaanse Bourbons konden via deze nuptiale conjunctie
op een elegante manier het gehele Habsburgse Huis overnemen.
De koningin zwichtte voor de schoonheid van dit panorama, de koning zwichtte
voor de koningin, en aldus vertrok Ripperda in het begin van 1725 als geheim agent van
Hunne Katholieke Majesteiten naar Wenen.
Het klinkt ongelooflijk, maar met ontzettend veel geluk en kunst-en vliegwerk slaagde
Ripperda erin de keizer zover te krijgen dat hij instemde met een verdrag met Spanje. Op
30 april 1725 sloten Oostenrijk en Spanje drie verdragen, te weten een vredesverdrag, een
handelsverdrag en een defensief verbond. Wat betreft dat dubbelhuwelijk - de kern van de
zaak, althans vanuit het oogpunt van de Spaanse koningin - ging de keizer voorlopig niet
verder dan een vage mondelinge toezegging. In de zomer van 1725 veroorzaakte de
Spaans-Oostenrijkse toenadering de nodige diplomatieke turbulentie bij de andere
mogendheden, temeer omdat Ripperda, die inmiddels zijn incognito had laten vallen, zich
bij alle mogelijke gelegenheden te buiten ging aan uitermate krijgshaftige retoriek.
Het Europese machtsevenwicht dat zich sinds 1713 had uitgekristalliseerd, raakte
door het stuntwerk van Ripperda geheel uit het lood, en om tegenwicht te bieden sloten de
overige mogendheden - Frankrijk, Engeland, Pruisen en naderhand ook de Republiek - in
september 1725 het zogenaamde Verdrag van Hannover. Voor Ripperda was deze tegen-
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alliantie een godsgeschenk, want de keizer werd nu steeds verder in de annen van Spanje
gedreven. Opnieuw had de visser eerst zelf het water vertroebeld waarin hij vervolgens
zeer effectief wist te hengelen. In de herfst van 1725 was er tengevolge van alle
diplomatieke commotie sprake van een reële oorlogsdreiging, en tegen die achtergrond
lukte het Ripperda de keizer in een geheim verdrag te laten instemmen met dat
dubbelhuwelijk.
Mooie tijden voor Ripperda, mooier dan ooit. Hij huurde een paleis, gaf banketten
en ontvangsten en stortte zich volop in het mondaine leven van Wenen. De luister van zijn
fonnele intrede in Wenen kende zijn weerga niet in de annalen van de diplomatieke
geschiedenis en deed achteraf zijn blijde inkomste in Madrid, tien jaar tevoren, afsteken als
een povere vertoning. Naderhand verbaasde men zich in Spanje toch enigszins over de
astronomische bedragen die de diplomaat nodig had gehad voor zijn levensstijl. Ripperda,
in het zenith van zijn glorie, vergat intussen niet zijn eigen belangen en behaalde in zijn
privé-diplomatie successen die zo mogelijk nog ongelooflijker waren. Met het oog op de
nieuwe verstandhouding tussen beide landen, schreef hij aan Hunne Katholieke
Majesteiten, wenste de keizer niet alleen dat hij, Ripperda, tot ambassadeur zou worden
benoemd, maar tevens dat de nieuwe Spaanse ambassadeur zou worden opgenomen in de
Grandeza van Spanje en, ter voorkoming van protocollaire onaangenaamheden met andere
diplomaten, op z'n minst de titel van hertog zou voeren. Per kerende post werd Ripperda
benoemd tot ambassadeur, hertog en Grande van de eerste klasse. Tijdens de
onderhandelingen in de herfst over het aanvullende geheime verdrag pleegde hij opnieuw
chantage: hij liet Philips en Isabel weten dat de keizer aan de totstandkoming van het
dubbelhuwelijk de voolWaarde verbond dat hij, Ripperda, voor de duur van zijn leven zou
worden benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Isabel was niet van plan dat
dubbelhuwelijk te laten afstuiten op kleinigheden. Ripperda kreeg per kerende post de
toezegging waarom hij had gevraagd. Weyennan zou hebben genoten als hij de bizarre
correspondentie van Ripperda had kunnen lezen.
Negatie van de zwaartekracht en de gevolgen daarvan
Eind 1725 keert Ripperda terug naar Madrid om persoonlijk het geheime verdrag te
overhandigen aan Philips en Isabel - een aangrijpende scène, de trouwe dienaar knielt in
een stoffig reiskostuum, de majesteiten kunnen hun aandoening maar amper verbergen.
Enige weken later is de hertog van Ripperda de absolute baas van Spanje, op dezelfde
wijze waarop Alberoni dat een paar jaar tevoren was geweest. En opnieuw doet zich dat
eigenaardige verschijnsel voor dat de carrière van Ripperda het aanzien geeft van een
tragi-komedie, van een "treureyndent blijspel" zou Weyennan zeggen: de held weet zich
met illusionistische kunstgrepen omhoog te zwendelen, maar hij draaft zichzelf met een
aandoenlijke noodlottigheid voorbij als hij de top heeft bereikt. De glorie duurde in dit
geval ongeveer vijf maanden: toen was de hertog zwaar overspannen, het land vrijwel
bankroet, de Engelse vloot kruiste voor de kust en de Franse troepen trokken zich samen
bij de Pyreneeën. De finale kwam eind mei 1726 toen de koningin in gesprekken met de
nieuwe Oostenrijkse ambassadeur het dubbelspel ontrafelde dat Ripperda rond het
dubbelhuwelijk had gespeeld. De staatsman viel in ongenade en werd opgesloten in het
Alcázar van Segovia, ongeveer honderd kilometer ten noordwesten van Madrid.
De val van de hertog veroorzaakte veel deining in de media, met name in de Republiek, en
in het verlengde daarvan zien we de figuur van Ripperda voor de eerste keer opduiken in
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het oeuvre van Jacob Campo Weyennan. In de aflevering van zijn Maandelyksche 't Zamenspraaken tusschen de Dooden en de Leevenden voor juli 1726 - die hij geschreven
moet hebben rond het tijdstip waarop het nieuws doordrong in Nederland - voert hij
Ripperda op als de levende gesprekspartner van de inmiddels overleden Matthew Prior. De
dialoog is niet samen te vatten omdat hij is opgebouwd als een uitdijend heelal van verhalen, maar de uitlatingen die Weyennan de gevallen staatsman in de mond legt, worden
voornamelijk gekenmerkt door een vergaand opportunisme en macchiavellisme. Zoals ik al
opmerkte is het niet onmogelijk dat Ripperda Prior heeft ontmoet~ dat geldt in ieder geval
voor Weyennan zelf, die in zijn Londense periode een aanvaring had met de Engelsman in
verband met een kunstaankoop.
De vrijpostigheden die Weyennan zich in het verre Nederland veroorlooft met de persoon
van de hertog, dringen naar alle waarschijnlijkheid niet door in Segovia. Ripperda zit
gevangen in een niet ongerieflijk appartement in het Alcázar, hij heeft last van de jicht en
hij verdiept zich in de werken van de Heilige Theresa van Ávila, naar een niet geheel
betrouwbare biograaf weet te melden. Evenals Weyennan had de hertog veel verbeelding,
maar er zijn geen getuigenissen waaruit blijkt dat die gave zich bij hem ooit verder
ontwikkelde dan de eigenwaan. Dankzij zijn verbeeldingskracht hoefde Weyennan zich
niet te vervelen tijdens zijn gevangenschap in de Voorpoort van den Hove - nog afgezien
van het feit dat hij ook in die omstandigheden in zijn levensonderhoud moest voorzien -,
maar naar ik vrees verveelde Ripperda zich dood zonder een buitenwereld waarin hij zich
kon spiegelen.
Eerst leek het alsof de staatsman zou worden aangeklaagd wegens majesteitsschennis, maar een rechtszaak bleef achterwege vanwege de vuile koninklijke was die dan
onvermijdelijk buiten zou komen te hangen. Langzamerhand komt Ripperda erachter dat
zijn gevangenis is bedoeld als een oubliette en dat men hem hier tot in lengte van dagen zal
laten zitten als een levende dode. Barre tijden, maar gelukkig dient zich na verloop van tijd
een aards alternatief aan voor de Heilige Theresa in de vonn van de jeugdige Josepha
Ramos, dienstmaagd van de slotvoogd van het Alcázar. Een romance bloeit op tussen de
dikke muren van de oude Moorse burcht, in de buik van Josepha ontluikt tengevolge
daarvan een nieuw leven en gelukkig weet zij waar de sleutels worden opgeborgen en
welke soldaten omkoopbaar zijn~ enig kunst-en vliegwerk is onvennijdelijk, maar eind
augustus 1728 weten de gelieven te ontsnappen uit het Alcázar. Jacobus van den Bosch, de
Overijsselse koetsier die al jaren in dienst is bij Ripperda, staat klaar met het rijtuig en het
gezelschap vlucht in het holst van de nacht in de richting van Portugal. In Oporto gaan
Ripperda en de zijnen scheep naar Engeland, waar ze in oktober 1728 arriveren.

Historie van Pausen en van Spanjoletten
Deze romantische escapade van de hertog werd natuurlijk breed uitgemeten in de
nieuwspapieren, en opnieuw vinden we een onmiddellijke weergalm daarvan in het oeuvre
van Weyennan. Het derde deel van zijn Historie des Pausdoms, dat volgens het
impressum werd gepubliceerd in 1728 maar dat pas verscheen in februari 1729, is in
ironische zin opgedragen aan de baron van Ripperda - Weyennan weigert bij voorbaat die
malle hertogstitel serieus te nemen. Waarom is het, roept Weyerman met veel pathos uit,
"dat ik een by de hemel en by de aarde gevloekt persoon uytzonder tot een beschutsheer
van dit derde en alderlaatste deel van de Historie des Pausdoms?" Natuurlijk niet alleen
omdat Ripperda de perfecte belichaming is van de paapse stoutigheden die Weyennan aan
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de kaak wil stellen, maar ook vanwege het plezier dat hij aan hem kan ontlenen: het genot
van het fulmineren, het genoegen de zedeloosheid van de man in den brede te kunnen
schilderen voor zijn lezers. Zoals steeds kruipt er een zekere dubbelzinnigheid in de
deugdzaamheid waarmee Weyerman zichzelf afficheert wanneer hij andermans ondeugd
uitmeet. Er zit enige schijnheiligheid in de 'Bataafsche vrijpostigheyt' waarmee hij de
diverse apecten van Ripperda's zedeloosheid uit de doeken doet. Afgemeten aan zijn eigen
retorische nonnen is het verbale geweld dat de ontleder der gebreken loslaat op Ripperda
niet gering:
[... ] dat naar uw vaderlant te hebben opgeoffert aan uw heerszucht, gelyk als een
landverraader, ghy nog daarenboven, door het omhelzen van den Roomschen
Godsdienst, uw duurgeloste ziel sakrifieerde aan Babels draak, dien koning der
helsche sprinkhaanen [...] dat ghy geen grooter zwaarigheyt stelde in het verzaaken
van uw echte vrouw, als in het verloogchenen des waaren godsdiensts; dat ghy uw
baade in de moddervliet des overspels, gelyk als St. Francis zich omwentelde in een
uyt sneeuw geboetseerde boel om zyn verfoeielyke geylheyt te verkoelen; dat ghy
een openbaare snol [...] na Spanje overvoerde en uw echte huysvrouw liet zitten als
een geabandonneerde Ariadne, om in navolging van een jaagende Laplander altoos
verzelschapt te zyn met een gezellige toverkat [...]

Met name die Laplander die op jacht gaat met zijn toverkat, is om beduusd van te worden.
Hoewel. ..ik zou het natuurlijk niet durven in dit gezelschap de nagedachtenis van Campo
Weyerman te ontwijden, maar het staat mij toch bij dat in de levensgeschiedenis van de
schrijver episodes voorkomen die zich afspelen in diezelfde moddervliet waarin hij hier
Ripperda laat rondspartelen.
Intussen verkeren Ripperda en Josepha in Londen, en Weyerman leest natuurlijk de
Engelse kranten of heeft wellicht aan de overzijde van het Kanaal een correspondent die
hem de laatste nieuwtjes uit de society overbrieft. De Vrolijke Tuchtheer van 11-7-1729 het tweede nummer van dat nieuwe tijdschrift - meldt dat een "Segoviaansch minister" in
Londen last blijkt te hebben van de jicht en publiceert een vertaalde - en uiteraard
gefingeerde - brief van zijn Spaanse geliefde aan haar zuster in Segovia. Een zeer scabreus
epistel, waarin de dame beschrijft hoe een "oud staatkundig staartstuk des Ommelandschen
adels", uitgedost met een slaapmuts, heeft geprobeerd haar te ontmaagden maar op het
moment suprême van de bestorming der liefdesburcht verstek moest laten gaan. Gezien het
feit dat Weyerman tevens meldt dat de Spanjolet zwanger is van een "Ommelander
agterling", zit er trouwens weinig consistentie in de suggestie van Ripperda' simpotentie.
In een apostrophe krijgt Ripperda zelf nog eens de volle laag: "Waarlyk, Heer Baron, een
eerloos hoveling is een slaaf des Satans, een stookebrant der helle, een vat der gramschap,
en een spook des verderfs".
Die Spaanse geliefde van Ripperda zit Weyerman kennelijk nogal hoog en
onwillekeurig komt bij de onbevooroordeelde lezer een ander verhaal bovendrijven waarin
eveneens een "Spanjolet" de hoofdrol speelt. In het autobiografische deel van de Zeldzame
Leevensbyzonderheden van 1738 (pp.75 vv.) beschrijft Weyerman een merkwaardige
affaire die hij zelf als jongeman in de Zuidelijke Nederlanden zou hebben gehad met een
"Spaansche Juffer". Deze dame is zwaar verliefd op hem en heeft natuurlijk zoals alle
Spanjoletten een gepassioneerd temperament, zodat ze ten prooi valt aan een
ongebreidelde jalouzie als ze Campo verdenkt van belangstelling voor andere vrouwen. Ze
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huurt een paar straatschenders in om hem een lesje te leren, maar gelukkig weet de jonge
Jacob van zich af te slaan. Helemaal onmogelijk is het niet dat in Weyermans eigen
geschiedenis eveneens een Spaanse geliefde figureert, wat zijn fascinatie voor Ripperda's
amoureuze betrekkingen zou kunnen verklaren.
Overigens voert Weyerman zijn eigen Spanjolet bijzonder oncomplimenteus ten
tonele als een lelijke oude vrijster, wier enige aantrekkingskracht van fmanciële aard was je zou bijna argwaan krijgen en hem verdenken van de inverse romantisering van een
blauwtje dat hij indertijd bij de betreffende dame heeft gelopen. En nu we ons toch
begeven op het gladde ijs van de diepte-psychologie, dat hypothetische blauwtje zou in een
freudiaanse perversie gemakkelijk de vorm aan kunnen nemen van de gesuggereerde
impotentie van Ripperda bij diens Spaanse geliefde. Hermeneutiek met een natte vinger,
maar geheel in de geest van de Rotter- en Amsterdamse Hermes.
Te weinig samenloop van omstandigheden
Intussen zit Ripperda nog steeds in Londen en leurt met zijn staatsgeheimen bij de Britse
regering, in de hoop op een mooie betrekking. Dat lukte niet erg. Spanje en Engeland
normaliseerden in 1729 hun betrekkingen, nadat ze een aantal jaren op voet van oorlog
hadden verkeerd, voornamelijk tengevolge van Ripperda's diplomatieke stuntwerk in
1725-26. Dat prachtige dubbelhuwelijk, de inzet van zijn glorie, vervluchtigde in het
herstel van het machtsevenwicht tot een dynastieke luchtspiegeling. In de loop van 1730
kreeg de hertog dan ook de wenk dat hij voortaan persona non grata was op de Britse
eilanden, en in oktober van dat jaar vestigde hij zich met zijn gevolg op de Prinsengracht in
Den Haag. Zijn verblijf in deze stad zou iets minder dan een jaar duren, tot september
1731.
Terug in de Republiek moest Ripperda al spoedig ervaren dat een groot man in zijn
vaderland niet werkelijk wordt geëerd, en dus werd het weer tijd voor een nieuw
vaderland. Hij kwam in Den Haag in contact met een Spaanse renegaat, ene Pérez, die als
vertegenwoordiger van de sultan van Marokko onderhandelde over een handelsverdrag
met de Staten Generaal en over de vrijkoop van christenslaven. Pérez gaf hoog op van de
mogelijkheden die voor een man met de kwaliteiten van een Ripperda braak lagen in
Marokko, en al spoedig stond het verblijf in Den Haag in het teken van het naderend
vertrek naar Barbarije. Het Haagse intermezzo van Ripperda duurt maar kort, maar het is
tamelijk ondoorzichtig. Waarom ging hij niet naar Groningen, waar hij nog steeds een borg
bezat? Lagen daar nog oude problemen met de justitie? Heeft hij zich in Den Haag
onmogelijk gemaakt omdat hij dreigde een boekje open te doen over de minder fraaie
aspecten van de Spaanse politiek? Waarom werd het vertrek in het diepste geheim
voorbereid en was hij met zijn gevolg van de ene op de andere dag verdwenen?
In dit verband wil ik nog een vaag vermoeden noemen, dat geheel voor eigen
rekening komt. Het is niet ondenkbaar dat Ripperda tijdens zijn tweejarig verblijf in
Londen in contact is gekomen met de vrijmetselarij, die nogal in de mode was in de
kringen waarin hij daar verkeerde. In ieder geval was hij persoonlijk bekend met de Duke
of Wharton, die in 1723 Grootmeester was van de Engelse Grand Lodge. Machteld
Bouman beschrijft in haar boek over De Uytvaert van het Vryje Metzelaersgilde hoe de
eerste maçonnieke oprispingen in Den Haag zich voordeden in de loop van het jaar 1731,
dus ten tijde van Ripperda's verblijf alhier. De hertog met zijn weinig orthodoxe
geloofsleven, met zijn hang naar geheimzinnigheid en naar theater, past uitstekend in de
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vroege vrijmetselarij. Hetzelfde kan worden gezegd van Weyerman, maar in geen van beide gevallen is vooralsnog een maçonnieke connectie overtuigend aangetoond.
Laten we nu proberen dat Haagse jaar van Ripperda te synchroniseren met de bio- en
bibliografie van Weyerman. In 1729 heeft Weyerman een tijdlang met Adriana Simons in
de Spuistraat in Den Haag gewoond, maar inmiddels is hij weer terug bij zijn Johanna in
Amsterdam. In juni 1730 houdt De Vrolyke Tuchtheer op te verschijnen, en in de rest van
dat j aar vertaalt hij de biografie van de verkrachter Chartres uit het Engels en schrijft hij
enige tractaatjes over het crimen nefandum dat in dat jaar de gemoederen zozeer in beslag
nam. Verder vertaalt hij een Engelse biografie over paus Alexander VI en diens zoon
Cesare Borgia. Rond deze tijd beginnen ook zijn fmanciële moeilijkheden en in januari
1731 moet hij voor de eerste keer uitwijken naar de vrijstad Vianen. Begin juli 1731
verschijnt het eerste nummer van Den Laplandsehen Toovertrommel, een tijdschrift
waaraan slechts een kort leven is beschoren en waarin jammer genoeg geen enkele
vermelding van Ripperda voorkomt. Het laatste nummer verschijnt in september 1731, dus
rond het tijdstip dat Ripperda en de zijnen afreizen naar Marokko. Ongeveer een maand
later, in de eerste week van november, duikt Weyerman plotseling op in Den Haag. Hij
gaat op bezoek bij de baron van Syberg en is de maanden daarna geheel in de ban van de
alchemist, een fascinatie die uitmondt in de Leevensbyzonderheden van de man,
verschenen in maart 1733.
Weyerman is Ripperda dus net misgelopen in Den Haag, en Syberg heeft de hertog
net niet meer kunnen behandelen tegen de jicht met zijn Universal-tinctur. Jammer - de
fantasie slaat op hol bij een mogelijke ontmoeting van deze drie illusionisten met hun
verschillende disciplines - de letteren, de politiek en de alchemie. Misschien had
Weyerman dat boek over Ripperda wel geschreven als hij net eerder in Den Haag was
gekomen....

Arabesken
Ik zal nu eerst het verhaal van Ripperda afmaken, om tenslotte weer terug te komen bij
Weyerman. Vanaf het het moment dat de ripperdianen - de hertog zelf, Josepha Ramos, de
koetsier Jacobus van den Bosch, de kamerdienaar Antoine Dupré en een naamloos
echtpaar dat zich met de keuken zal belasten - op 8 november 173 1 voet aan wal zetten in
Tanger, verliest de biograaf van de weeromstuit alle vaste grond. Er zijn meerdere
verhalen mogelijk over de Marokkaanse avonturen van Ripperda, die ik hier voor het
gemak condenseer tot twee varianten.
De eerste arabeske gaat terug op Pierre Massuet, die in 1739 een biografie over
Ripperda publiceerde. Een broodschrijver, deze Massuet, maar in tegenstelling tot
Weyerman niet zo'n beste. Niettemin is zijn boek lange tijd beeldbepalend geweest en is
zijn versie, hoe onbetrouwbaar dan ook, neergeslagen in de meeste naslagwerken. Met
Massuet komen we terecht in de stereotiepen van duizend-en-één- nacht: Ripperda bekeert
zich tot de Islam, hij onderhoudt amoureuze betrekkingen met de moeder van de sultan en
hij werkt zich op tot ondersultan van Marokko, in een perfecte replica van zijn eerdere
carrière in Spanje. Anti-Spaansgezind als hij nu is, zet hij de sultan aan tot eenjihad tegen
Spanje en in de hoedanigheid van opperbevelhebber van het Marokkaanse leger probeert
hij tevergeefs enige Spaanse enclaves in Noord-Afrika te veroveren. Nadat hij vele
hervormingen heeft doorgevoerd in het Marokkaanse staatswezen, trekt hij zich terug in de
stad Tetuan, in het noorden van het land, en geniet daar nog enige j aren van een
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welverdiende rust. Net voor zijn dood in 1737 bekeert de renegaat zich weer tot het
katholicisme, wat de Marokkaanse autoriteiten echter niet verhindert de geëerde staatsman
met veel mohammedaanse pracht en praal ter aarde te bestellen.
Voor de tweede arabeske is de Spaanse schrijver Maner verantwoordelijk, die in
1740 begon als vertaler van Massuet maar die gaandeweg dermate genoeg kreeg van diens
flauwiteiten dat hij een eigen variant ontwikkelde. Maner heeft enig onderzoek gedaan en
gebruikt her en der bronnen, deels ontleend aan de Spaanse familie van Ripperda. Zijn
versie is minder onbetrouwbaar, om het voorzichtig te formuleren. Het verhaal van Maner
over de wederwaardigheden van Ripperda in Marokko is aanzienlijk vlakker dan dat van
Massuet: de hertog heeft weinig succes met zijn voorstellen om Marokko omhoog te stoten
in de vaart der volkeren en hij bekeert zich niet tot de islam. Evenmin is hij betrokken bij
pogingen Ceuta of Oran te veroveren. Jacobus van den Bosch laat zijn meester al na een
jaar in de steek en in 1733 vertrekt ook Josepha Ramos. Ripperda vestigt zich daarna in
Tetuan en houdt zich, getuige de correspondentie die de schrijver opvoert, bezig met de
wapenhandel.
In 1734 neemt het verhaal van Maner echter een onverwachte wending: opeens
vinden we Ripperda in Tunis, in de hoedanigheid van geheim agent van de sultane-moeder,
ook hier opgevoerd als zijn minnares. De reden van zijn verblijf in die stad is enigszins
onduidelijk, maar mogelijkerwijs probeert hij de Bey van Tunis te bewegen tot steun aan
sultan Abdallah die zich in deze dagen verscheidene rivaliserende halfbroers van het lijf
moest houden. In Tunis verzeilt Ripperda in een ander avontuur, de eigenlijke kern van
deze arabeske. Hij zou in contact zijn gekomen met de beruchte avonturier Theodor von
Neuhoff, die daar een invasie van Corsica voorbereidde om samen met de lokale guerilla
het eiland te bevrijden van de Genuezen. Ripperda zou in die intrige betrokken zijn geraakt
en zou de expeditie van Neuhoff hebben gefinancierd - met geld van de sultane-moeder,
wel te verstaan. Neuhofftroggelde hem dat geld af met de belofte dat hij, Ripperda, koning
zou worden van Corsica, maar amper geland op het eiland liet hij zichzelf door de
Corsicanen uitroepen tot Teodoro il Primo. Ripperda verkeerde in de weinig benijdenswaardige positie van de bedrogen bedrieger en keerde als een gebroken man terug naar
Tetuan, waar hij korte tijd later stierf.
De Corsicaanse escapade oogt onwaarschijnlijk, maar hoeft niet bij voorbaat naar
het rijk der fabelen te worden verwezen: er zijn meer geruchten dat Ripperda bij die affaire
betrokken was. Als aanvulling op het bovenstaande heb ik nog een kleine persoonlijke
arabeske, voortkomend uit een bezoek dat mijn vriendin en ik in de maand november van
het afgelopen jaar hebben gebracht aan Tetuan. Op basis van een paar merkwaardige
artikelen die mij aan de hand werden gedaan door de directeur van de Stedelijke
Bibliotheek aldaar, waren wij in staat de plaats te bepalen waar Ripperda ligt begraven.
Het graf van de held bevindt zich in een rommelig tuintje onder een manshoog bosje
onkruid, onherkenbaar en naamloos. De plaats werd bevestigd door de orale traditie van de
familie die het huis op dat erf sinds lange tijd bewoont en door een geestelijke van de
naastgelegen moskee~ huis en tuin zijn namelijk eigendom van die religieuze instelling. Het
was al tamelijk bizar om de stoffelijke resten van Ripperda op die eigenaardige plaats aan
te treffen, maar nog opmerkelijker was de vondst van een aantal gepubliceerde en deels in
het Spaans vertaalde documenten, waaruit blijkt dat Ripperda welgeteld een week voor
zijn dood vier erven in Tetuan aan diezelfde moskee heeft geschonken. Waarschijnlijk
maakte het erf waarop hij is begraven deel uit van die schenkingen~ op basis van andere
getuigenissen is het zelfs aannemelijk dat hij zijn laatste levensjaar in Tetuan, dat wil
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zeggen de periode na zijn terugkeer uit Tunis, heeft doorgebracht in het huisje op het erf
waar hij is begraven. Opvallend is dat in die schenkingsacten Ripperda nadrukkelijk wordt
opgevoerd als 'nasrani', dat wil zeggen 'nazarener' oftewel christen. De fabel dat
Ripperda zou zijn overgegaan tot de Islam is daarmee definitief weerlegd, maar al met al
blijft het een vreemde geschiedenis. Heeft hij die schenkingen gedaan onder het beding in
zijn eigen voortuin te worden begraven? Of waren die schenkingen wellicht niet geheel
vrijwillig en was het geenszins Ripperda's bedoeling daar op die plaats onder de grond te
worden gestopt? In het laatste geval kan de mogelijkheid van een onvrijwillige dood niet
geheel worden uitgesloten....

JWR als stijlfiguur van JeW
Nu we Ripperda hebben begraven gaan we terug naar Weyetman, die we hebben
achtergelaten op het moment dat hij in de ban raakte van de Baron van Syberg. In de
geschriften van Weyetman uit de jaren dertig duikt Ripperda geregeld op, maar je kunt niet
zeggen dat hij diens belevenissen op de voet heeft gevolgd. In het latere werk van
Weyetman komt Ripperda minder voor als historische figuur dan wel als stijlfiguur.
Weyerman heeft Ripperda tegen die tijd als het ware geïntegreerd in zijn privépandemonium, hij heeft de hertog een vaste plaats gegeven in het hennetisch universum
van zijn geest. 'Ripperda' staat bij Weyennan voor een complex van associaties, die je
kunt aangeven met de volgende trefwoorden: adellijke praalhans, ijdeltuit, opportunist,
ongodist, boeleerder, zwendelaar, bankroetier en noem nog maar een paar verwante
pej oratieve dwarsstraten. Ripperda is één van de geliefde vij anden die hij heeft ingelijfd in
het rijk van zijn verbeelding.
Je kunt zo'n associatief complex van vaag samenhangende begrippen misschien het
beste aanduiden met het begrip 'topos'. 'Ripperda' heeft zich in de jaren dertig uitgekristalliseerd tot een vast punt, een gemarkeerde plaats in de chaotische geest van
Weyetman, een richtingwijzer in de flux van zijn associaties. In de klassieke retorische
terminologie is de topos koinos alias de locus communis het kemstuk van de leer der
inventio: volgens die uit de Oudheid overgeleverde metaforica moet de spreker of schrijver
zijn woorden en argumenten vinden op een bepaalde 'plaats'. De 'gemeenplaats', die overigens ook ten grondslag ligt aan diverse mnemotechnieken, kreeg pas een negatieve
connotatie toen de retorische tenninologie in loop van de achttiende eeuw steeds meer in
onbruik raakte. De inventio kan zich volgens de oude retorische theorie direct en trefzeker
op de topoi richten dankzij het feit dat ze die in het geheugen gemarkeerde plaatsen niet
meer hoeft te zoeken~ de vinding heeft dan ook niet zozeer betrekking op de plaats, maar in
een vanzelfsprekende metonymie op datgene wat op die plaats wordt gevonden, namelijk
de woorden of de argumenten. Die oude retorische metafoor lijkt me uitstekend bruikbaar
voor de uiterst inventieve stijl van Weyennan, die verspringt van hot naar her, van de hak
op de tak, en die met grote vindingrijkheid associaties en verhalen aaneenrijgt. Gezien
Weyermans voorkeur voor een picturale beeldspraak zou hij zelf wellicht spreken van een
'emblema' - een begrip dat hij ergens zeer fraai karakteriseert als "een beeldsprakelijk
teken".
Ripperda kan in deze hoedanigheid zeker geen aanspraak maken op een exclusieve
status in de geest van Weyetman. Lezers die enigetmate vertrouwd zijn met het werk van
Weyerman kunnen zonder veel moeite een aantal soortgelijke topoi noemen: Syberg
natuurlijk, dominee Hoogerwaard alias de baron van Waveren, Alexander Ie Roux,
Matthew Prior, de kwakzalver Ludeman, de zijdewonn Simons alias Saaki uit de
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samenspraak met Kidi en ga zo maar door. Je zou een hele topiek kunnen opstellen, een
soortement van plattegrond van de geest van Weyerman. Misschien vormt een dergelijke
inventaris een nuttig onderzoeksinstrument, maar het kan nooit meer zijn dan een matte
afspiegeling van zijn inventiviteit en van zijn uiterst persoonlijke stijl. Zo is ook de
plattegrond van Den Haag een zeer nuttig instrument om de topografie van de stad te leren
kennen, maar hij kan moeilijk worden beschouwd als een adaequate representatie van de
verscheidenheid van levensvormen die zich in de residentie manifesteert.
De kwikzilveren geest van Hermes laat zich niet vastleggen aan de hand van de
plaatsen waar hij in het voorbijgaan is neergestreken. Toen Weyerman in november 1731
getuige was van de poging van Syberg om kwikzilver - Mercuur alias Hermes - om te
zetten in de bestendige vorm van zilver, wist hij intuïtief dat hij met een oplichter te doen
had. Naar mijn mening heeft de opvallend intense passage waarin hij de voorgewende
transmutatie beschrijft, een diepere betekenis dan alleen de ontmaskering van een
goocheltruc. De alchemist stamt uit een andere, zo niet een tegengestelde Hermetische
traditie dan de schribbelaar. Syberg pretendeerde dat hij het kwikzilver kon verzilveren,
met andere woorden, hij wilde Hermes ontdoen van zijn beweeglijkheid en
veranderlijkheid om hem in de vorm van vaste materie te kunnen verkopen. Geen wonder
dat Weyennan zowel gefascineerd als verontwaardigd was. Weyennan is zelf ook een
oplichter - ik waag die opmerking maar, al bevind ik mij hier op campo santo -, maar het
oplichten van de god van de oplichters was voor hem ten enen male onacceptabel. En
terecht: als die overtreffende trap van het illusionisme mogelijk zou zijn, vervalt elke vonn
van oplichting die zichzelf begrijpt als een eredienst aan Hermes. Uitgaande van de
sceptische gedachte dat de wereld bedrogen wil worden - ik neem aan dat Weyerman dat
zou beamen - staat in deze merkwaardige ontmoeting tussen twee oplichters welbeschouwd een fundament van onze beschaving ter discussie.
Als de poging van Syberg zou slagen om Mercuur fysiek te binden, zou dat tevens
inhouden dat hij de macht had diens geest aan banden te leggen. De geest van Hennes is
niet zo maar een overdrachtelijke figuur - hij is de figuur van de overdracht en van de
vinding, die ook zonder mythologische connotaties symbool kan staan voor het ongrijpbare
fenomeen van ons taalgebruik. Het Grote Werk van de alchemist, de transmutatie van de
stoffelijke wereld, kan alleen worden gerealiseerd door de taal van haar eigenlijke magie te
ontdoen en haar volstrekt letterlijk en onpersoonlijk te maken. Elk sprookje illustreert de
onttovering van de taal waarop ik doel: op het moment dat er met een toverstaf wordt
gezwaaid om een verandering in de stoffelijke wereld te bewerkstelligen, verschrompelt de
taal tot hocus-pocus, tot een formule, tot een ingewikkelde toverspreuk waarvan geen
lettergreep mag worden gemist.
De geest van Hermes lijkt mij de perfecte omschrijving van de persoonlijkheid en
de stijl van Weyerman: die kwikzilverige, nooit vast te leggen en steeds doorgaande
transmutatie in en door de taal. De pretentie van Syberg raakte hem in de kern van zijn
persoonlijkheid. Als Syberg werkelijk in staat was zilver te maken, zou hij Weyennan zelf
verlammen. Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat Weyerman zoveel tijd en
aandacht besteedde aan Syberg. Hij stond op de bres voor een andere Hennes dan de
Tresmegistos van de alchemisten - een Hermes die nauw verweven was met zijn eigen
persoonlijkheid en die zich nooit laat vastleggen omdat zijn wezen onbestendigheid en
veranderlijkheid is. De onbestendigheid van Hermes lijkt me trouwens voor degene die de
campistiek wil bedrijven een noodzakelijke vooronderstelling, niet alleen om zoveel
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mogelijk in de geest van de schutspatroon te kwmen spreken maar ook om de
hermeneutische speelruimte zo groot mogelijk te maken.
Merkwaardig is dat Weyerman soms een paar van die associatieve complexen aan elkaar
vastplakt of op elkaar overdraagt. Op die manier ontstaan eigenaardige contaminaties
waarin verschillende mensen over één kam worden geschoren. In de Voorlooper van de
Kronyk der Bankrotiers wordt Ripperda op één hoop gegooid met Alexander Ie Roux:, de
burgemeester van Vianen: beiden bankroetiers, beiden landverraders. In de Enthusiasmus
figureert dominee Hoogerwaard opeens als "een tweede Matheu Preyor" - beiden zijn
namelijk de zoon van een herbergier. De dominee heeft het zwaar te verduren, want in de
Naakte Waarheyt wordt hij vastgeplakt aan de graaf van Bonneval - voor Weyerman min
of meer een synoniem van Ripperda, evenals deze "een deerlyk voorbeelt aller
geloofsverzakers". Dat Syberg wordt geassocieerd met de kwakzalver Ludeman ligt min of
meer voor de hand~ opmerkelijker is dat in het voorwoord van de Leevens Byzonderheden
de baron in één adem wordt genoemd met Ripperda: 'Baron van Syberg, thans veelligt
Oppergeneesheer van den geweezen Hartog van Ripperda, in partibus barbarornm'.
Deze laatste associatie van Weyerman, die getuige het woord "veelligt" nergens op
stoelt, heeft een literaire consequentie gehad. De passage vormt de directe aanleiding voor
de novelle 'Boven Aarde' van de schrijver P.F.Thomése, waarin hij het sterfbed van
Ripperda, met dichterlijke vrijheid gesitueerd in Tunis, beschrijft vanuit het perspectief van
diens lijfarts. Het verhaal verscheen in de bundel Zuidland (1990), een titel die Thomése
wellicht eveneens heeft ontleend aan Weyerman: in het boek over Syberg gebruikt hij dat
begrip een paar keer in de zin van 'rijk der verbeelding'.
Het is mooi dat Weyerman over een tijdsafstand van 250 jaar een hedendaagse
schrijver - eveneens een Brabander - heeft kunnen inspireren tot een verhaal over
Ripperda, maar ik blijf erbij dat hijzelf toch de aangewezen biograaf zou zijn geweest.

*

Lezing gehouden tijdens de grondvergadering op 16 januari 1999 in de Gevangenpoort te
Den Haag.

Jacob Campo Weyerman en Delft*
FRANS WETZELS
De rode draad in deze observatie vormt de aanwezigheid van Weyennan in Delft: het
eerste deel is gewijd aan Jacobus Weyerman, Mr. paruickmaker, en het tweede aan zijn
vader Jacob Campo, de schilder-schrijver.
Voor Jacob Campo Weyennan moet de stad Delft nauwelijks nog geheimen hebben
gehad. Toen hij in 't Woud vlijtig studeerde bij dominee Petrus Sandvoort, wandelde hij
naar eigen zeggen tweemaal per week naar Delft om teken- en schilderlessen te volgen bij
de portretschilder Thomas van der Wilt (1659-1733). Op achttienjarige leeftijd leerde hij
deze stad en omgeving kennen, maar wat trok hem in 1712 aan om hier een tuinhuis te
willen kopen ? Het was zeker niet "het vaadsch beslag van de Delfsche Kourant". I Was
het de herinnering aan de gelukkige periode in die streek die hem de schrale heidegrond
van de Baronie deed verlaten? Of wilde hij dichtbij zijn onechte zoon Jacobus verblijven?
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De bastaard proikenmaker te Delft
Op 27 juli 1703 werd in de Grote Kerk van Breda de onechte zoon van Jacobus Weyennan
en Catharina Snep gedoopt. Het kind groeide op bij zijn moeder in de Veemarktstraat in
Breda en verhuisde later naar Delft, waar hij als pruikenmaker zijn kost zou verdienen.
Catharina Snep had één broer, Nicolaes, die als beenhakker in Breda werkzaam was, maar
zich rond 1707 of 1708 als vettewarier en kaarsenmaker in Delft vestigde. Maar wanneer
precies ? Iedere stad wilde weten welke burgers zich er vestigden of eruit vertrokken. Het
admissieboek van Delft vermeldt in december 1708 dat Nicolaes Snep met vrouwen twee
kinderen in deze stad zijn komen wonen. Na de dood van Maria Snep-Goyaerts, zijn
moeder, liet Nicolaes het huis De Roscam met achterhuis en stalling in Breda voor f.
3005,- aan de meest biedende verkopen en het geld werd onder de erfgenamen verdeeld.
Maanden later bij die verdeling op 20 september 1709 was de kaarsenmaker niet
aanwezig, maar wel zijn vrouw Helena Vermeulen. 2 Rehm merkte in zijn artikel over
Jacob Campo Weyennan en zijn familie op, dat Nicolaes Snep voor zijn neefje Jacobus
gezorgd zal hebben. 3 Dat trek ik echter in twijfel, want het admissieboek vermeldt niets
over de komst van dat vijfjarige neefje. Maar er zijn ook andere redenen om aan diens
verblijf rond 1708 in Delft te twijfelen.
Zo vond André Hanou in Delft de huwelijksproclamatie van Jacobus junior. 4 Deze
proclamatie in de Oude Kerk dateert van 20 oktober 1725: "Jacob Weyerman, jongeman
op de Oude Delft en laest gewoond hebbende te Breda met Elisabet Ruijsraetjongedochter
op de Oude Delft". Tussen twee haakjes de Oude Delft is een straat in het centrum van die
stad. Na zeventien jaar vermeld je toch niet dat de huwelijkskandidaat laatstleden in Breda
woonde.
Waarom zou Catharina Snep niet voor haar vijfjarige zoon hebben kunnen zorgen?
Zij was niet ziek en ook niet arm. Evenals haar broer Nicolaes deelde zij in 1709 in de
verkoop van het huis de Roscam. Hij was door die erfenis zo rijk geworden dat hij in 1711
het huis den Harp op de westzijde van de Koornmarkt in Delft kocht. Contant betaalde
Nicolaes achthonderd gulden en de rest regelde hij met een schuldbrief van 1500 gulden.
Catharina Snep bepaalde in haar testament van 10 maart 1739 tot universele
erfgenaam haar natuurlijke zoon Jacobus Weyerman, of bij diens dood zijn wettige
kinderen. 5 Heeft Jacob senior ooit een dergelijk testament ten gunste van zijn junior
opgesteld? Wat is er in het Delftse archief nog meer te vinden over de jonge pruikenmaker? Uit een testament van het echtpaar Weyerman - Ruijsraat van 1727 blijkt dat zij
binnen deze stad wonen, en dat Elisabeth, mocht zij zonder kinderen komen te overlijden,
haar vader Adolf, meester zadelmaker, en haar moeder tot mede-erfgenamen aanwijst.
Jacobus doet dit niet ten aanzien van zijn vader Jacob en moeder Catharina Snep. De
pruiken hebben hem tot een welvarend burger gemaakt, immers in november 1735 koopt
hij een huis met erf op de Voldergracht in Delft voor 3200 gulden en dit aanzienlijke
bedrag betaalt hij ineens.
Uit de doopboeken van de Lutherse gemeente blijkt dat vrijwel alle kinderen uit dit
huwelijk gedoopt worden in het eigen huis of dat van de dominee. Bij de doopgetuigen van
deze negen kinderen is tussen 1727 en 1739 nooit iemand van de familie Snep of
Weyerman aanwezig geweest, terwijl er toch bekende familienamen genoteerd worden:
Catrina, misschien naar oma Snep, en Jacobus.
De kwestie over de plotselinge verdwijning van de pruikenmaker houdt mij nog
steeds bezig. Zowel André Hanou als ik hebben nergens kunnen vinden waar Jacob junior
na 1740 naar toe is gegaan. Is hij met de noorderzon vertrokken of overleden? Het laatste
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testament van Catharina Snep dateert van 2 oktober 1744, daarin verklaart zij "tot hare
eenige en universeele Erffgenamen te nomineeren en Institueeren, de kinderen van hare
natuerlijke Zoone Jacobus Wijermans ".6 In 1750 wordt Elisabeth Ruijsraat de weduwe
genoemd van Jacob Weyermans, zij verzorgt dan het huishouden van haar vader.

Het tuinhuis aan het Ge/de/oose pad
Het is bij de Campisten bekend dat Jacob Campo Weyerman zijn artistieke oog had laten
vallen op een tuinhuis in Delft. Twee notariële akten maakten daarvan melding en jaren
geleden brachten twee leden die feiten aan het licht. In 1982 vond Willem Hendrikx in het
archief van Breda een koopcontract van kunstschilder Weijermans, deze zou een tuin met
speelhuis gekocht hebben aan het Gelderloose pad buiten Delft. 7 Een paar maanden later
kon Barbara Sierman ons meedelen dat deze koop niet was doorgegaan. Zij had in Delft
een archiefstuk gevonden dat aantoonde dat de bewuste lusthof niet aan Weyerman was
verkocht, maar op 10 augustus 1712 in handen kwam van meestersmid Hendrik de
Vroom. 8 Nog wat recent snuffelwerk in archieven leverde de volgende de feiten op: er
handelen minstens zes akten over deze tuin met een speelhuis. Ik zal kort en in
chronologische volgorde de inhoud ervan weergeven.
Bernardus Tigurinus werd op 28 juni 1710 voor de lieve som van twaalfhonderd
gulden eigenaar van een perceel met tuinhuis erop. "Een tuijn ende Erve met een Woon
ofte Speelhuijs daar inne staande ende gelegen voor aan int Geldeloose pad buijten de
Waterslootse poort deser Stad." Kennelijk was hij niet goed bij kas, want hij betaalde
vierhonderd gulden contant en tekende voor de verkoopster Sophia Liefting een
schuldbrief van achthonderd gulden. 9
Bij notaris Knaeps in Breda meldde zich op 27 juli 1712 Tigurinus om Hendrick de
Vroom te machtigen om namens hem de tuin aan het Gelderloose pad buiten Delft te
verkopen. Het streefbedrag was 2400 gulden, maar de eerzame smid Hendrick stond het
vrij om naar eigen goeddunken te handelen. De gemachtigde kon het 'uijtter hant'
verkopen, of in het openbaar 'doen opveijlen'. Als getuige ondertekende Sr. Johan Thomas
van Kessel deze akte. 10
Heeft J. T. van Kessel (1677 -1741), een neef en leerling van de beroemde
kunstschilder Ferdinand van Kessel, de geplande verkoop van een tuinhuis doorgebriefd
aan zijn kunstbroeder J.C. Weyerman ? In zo'n klein stadje zullen ze elkaar zeker
regelmatig gezien en gesproken hebben. In ieder geval is het een feit dat enkele dagen later
beide kunstenaars zich in Princenhage, een dorp vlakbij Breda, bevonden en dat toen Mr.
Bernardus Tigurinus tegenover notaris Knaeps verklaarde dat hij opdracht had gegeven om
tuin en " huijsinge, en alle de meubilen die daer jnne sijn, als bij hem heere constituant op
huijden dato deser aen gemelte heere Wijermans" te verkopen. Deze akte, die door de vele
doorhalingen moeilijk te ontcijferen is, ondertekenden op 30 juli Tigurinus en Van
Kessel. 11
Nog diezelfde dag verkocht Tigurinus in Princenhage bij notaris Knaeps aan
Jacobus Weijermans dit tuinhuis voor 1600 gulden. Dat had een winstgevende transactie
kunnen worden, als er geen mits was geweest. De verkoper beloofde zowel tuin als
speelhuis aan de koper over te geven "mits noghtans dat hij boven de voorseide geloofde
cooppenningen, sonder eenigh corten sal moeten betaelen alle de oncosten die op desen
coop totte veste incluijs, sal comen te reijsen".12 Weyerman zal zijn aard niet verloochenen: hij betaalt niet, wat hij heeft beloofd. Toen de beloofde penningen kennelijk
niet overhandigd werden, besloot de Delftse advocaat samen met Mr. Nicolaes Knaeps op
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Cornelis van Bommel, openbaar notaris in Breda, afte stappen. Hij deelde hem mee dat hij
Mr. Knaeps machtigde om namens hem in Delft van de eerzame Hendrik de Vroom, smid
aldaar, te ontvangen "alsucke penningen als deselve aen den Here comparant"
verschuldigd was voor de koop van zijn tuin met h~t gemeubileerde tuinhuis. 13 Op 10
augustus blijkt deze smid de eigenaar van het bewuste perceel in Delft en wel voor een
bedrag van vierhonderd gulden contant en met overname van de schuldbekentenis van
achthonderd gulden aan Sophia Liefting. 14 Er verandert maar weinig: het bedrag is
hetzelfde als in 1710 en de koper blijkt de gevolmachtigde van twee weken geleden. Met
Barbara Sierman ben ik dan ook van mening dat Weyennan te weinig geld had voor de
koop van een tuinhuis. Met recht heette het een geldeloos pad!
Toch komt Weyennan nog een keer op de tuin van Mr. Tigurinus terug en wel in de
Sleutel van de Hollandsche Zindelykheid [1727 ]. Hij maakt dan eigenaren van tuinen met
'Onkruyd, wild Gebloernt, [...] en raare Plantgewassen' belachelijk. En wie mag onder de
afkorting Tiguri** komen opdraven? Inderdaad Mr. Bernardus Tigurinus !
Aldaar oogt den Schryver op een Meester der beyde Rechten gedoopt Tiguri* *, die
een Tuyn aanley, in order brogt, en korts daar aan verkocht, dewyl den Noot niet aan
den Man noch aan den Advokaat kwam, ( want hy was noch het een noch het
ander,) maar dewyl een zeker Apotheekers Jongen hem naliep met zyn Suster, die
voorgaf de Provisie te hebbben genooten van de Rechtsgeleerdheyt, en gevolglyk
doelde op een goed Huuwelyk. Doch dewyl dat geval buyten het bereyk der
Plantgewassen is, zal ik maar alleenlyk zeggen, dat dien Advokaat de leelykste
Verzameling van Onkruyden, onder de specieuse Benaaming van zeldzaame Plantgewassen, aanteelde, die 'er ooit te zien was op een Boeren-misthoop, en toen ik hem
op een vrolyke Namiddag eens vroeg; Hoe dat hy Aarde, Arbeyd, en Plaats kon
besteeden aan zulke nietwaardige Prullen ? zweeg hy stokstil, en in die
Stilzwygendheyt bestond veelstyds zyn Verdediging. 14
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p. 13-17.
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G.J. Rehm, 'Jacob Campo Weyerman en zijn familie'. In: MedJCW p. 194-204.
André Hanou vermeldt in 'De bastaard/pruikenmaker te Delft' talrijke gegevens over het gezin
Weyerman-Ruijsraat. In: MedJCW p. 259-264.
Frans Wetzeis toont in 'De drie testamenten van Catharina Snep' aan dat haar natuurlijke zoon
toen nog in Delft woonde. In: MedJCW p. 536-538.
Notarieel archief Breda, N 844, akte 103.
Witlem Hendrikx geeft deze akte, waarin JCW 'constschilder' wordt genoemd integraal weer.
Zie' JCWs lusthof buiten Delft'. In: MedJCW p. 320.
Barbara Sierman merkt op dat het Geldeloose Pad tegenwoordig Westerstraat heet en achter
het station van Delft ligt. Zie: 'Geen speelhuis van JCW bij DelftT . In: Med JCW p. 340.
Archief Delft, inventarisnummer 222, 250v.
Notarieel archief Breda, N 628 fol.81.
Notarieel archief Breda, N 628 fo1.83.
Notarieel archief Breda, N 628 fol.85 (zie deze akte bij Witlem Hendrikx)
Notarieel archief Breda, N 595 acte 105 getekend op 4 augustus 1712.
Archief Delft, Transportprotocollen van huizen. Liber 5 S fol. 71.
Den Sleutel van de Hollandsche Zindelykheyt, [1727] p. 71
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De Modese Groltrompetter (1741)
A.J. HANOU
Een vreemd bandje, in de 'Leidse boekjes' van de Universiteitsbibliotheek Leiden, onder
de V, varend onder de ongetwijfeld veel later bedachte titel Verzameling van spectatoriale
geschriften. Iemand heeft mij daarop gewezen. De signatuur: 1241 H 18. Zoiets moet
opgevraagd.
Het blijkt een soort convoluut te zijn. De band bevat geen spectatoriale geschriften;
al kun je er over twisten wat onder spectators verstaan moet worden. Het zijn tijdschriftjes
die stuk voor stuk niet apart voorkomen in de Leidse boekjes of de Leidse OPC. Het zijn,
althans voor het grootste deel, wat we traditioneel 'satirische tijdschriften' zijn gaan
noemen. In dit geval zijn zij alle uit de eerste helft van de achttiende eeuw.
Van een enkel blad zijn afleveringen in hooguit één of twee andere bibliotheken te
vinden. Zoals: de Rymende Mercurius (1741), en: Tiresias de Waarzegger (1743). Die
zijn dus al bijzonder genoeg. Er zijn er ook bij die ik tot nu toe in geen enkel systeem
aantrof. 1 Aangezien ik bij de lezers van een blad dat de naam 'Weyerman' in de titel
draagt, een bijzondere interesse voor tijdschriften mag veronderstellen; en omdat in de
Mededelingen nog onlangs ruimte is vrijgemaakt voor een ander uniek tijdschrift,2 vraag ik
de aandacht voor één van die tijdschriften: De Modese Groltrompetter. Een auteur wordt
niet genoemd.
In ons bandje vinden we daarvan de eerste negen nummers. Zij verschenen
wekelijks te Amsterdam, bij Pieter Bastiaanse, van 9 januari tot 6 maart 1741. Of er nadien
nog méér nummers verschenen zijn, weet ik niet. Het was wèl de bedoeling van de auteur,
want in het laatste nummer belooft hij een daar afgebroken stuk poëzie later te vervolgen
(blz. 79). Misschien kan een uitvoerig advertentie-onderzoek hier nog iets opleveren. Dat
heb ik niet gedaan.
Alleen de tekst van het eerste nummer vindt u hierachter afgedrukt, ter kennismaking. Ik heb wat schamel woordcommentaar toegevoegd.
De auteur
Er is nóg een goede reden om een klein deel van dit tijdschrift af te drukken. Want in de
schrijver zullen veel lezers een oude bekende van Jacob Campo Weyerman ontmoeten.
Eén van de meest productieve tijdschrift-auteurs van de achttiende eeuw.
Reeds bij het eerste doorbladeren dacht ik: is dit niet de auteur van de Amsterdamsche Argus (1718-1722)? Hermanus van den Burg? Diens Argus heeft, zoals bekend, en
zoals bijvoorbeeld door De Blauw beschreven is, Weyerman ertoe aangezet zijn Rotterdamsche Hermes te beginnen. 3 Daarmee begint Weyermans carrière als tijdschriftmaker.
Het gevolg moest dus wel zijn: het raadplegen van de schrifturen van Erik Blauw,
dé Van den Burg-specialist. Tot mijn schande bleek, dat hij die A10dese Groltrompetter
nog niet zo lang geleden, zij het voor het eerst, in de Nederlandse literatuurgeschiedschrij ving een plaats heeft gegeven. In 1987 schrijft hij, na andere door Van den Burg
geschreven tijdschriften genoemd te hebben: "Eveneens maar kort verscheen in 1741 Van
den Burgs De Modese Groltrompetter [... ]".4
Zijn argumentatie om de Groltrolnpetter aan Van den Burg (1682-1752) toe te
schrijven, gaat vermoedelijk terug op zijn vroegere onderzoek naar het oeuvre van deze
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schrijver. Het zij mij toegestaan de passage te citeren uit zijn doctoraalscriptie waarin hij
dit blad bespreekt. s
[...] De inhoud van dit tijdschrift verschilt wederom niet van de inhoud van
Hermanus' vorige periodieken, nog steeds satirisch nieuwscommentaar en veel
poëzie. Nergens blijkt uit het werk dat Van den Burg de auteur is, al is het wel
helemaal zijn stijl en ook zijn spelling, die juist in de 30-er en 40-er jaren wordt
gekenmerkt door accenten op de klinkers. Toch is dit tijdschrift door verschillenden
toegeschreven aan Van den Burg [Door Abkoude in zijn Naamregister en door Van
der Aa in zijn Woordenboek].

Met De Blauw, ben ik van mening dat aan het auteurschap van Van den Burg niet hoeft te
worden getwijfeld.
Dat maakt het des te gemakkelijker om nu in onze tekst een sneer te vinden van Van den
Burg aan het adres van zijn oude doodsvijand Weyerman, nu in de gevangenis, terwijl
hijzelf floreert. Want daar zegt de auteur, na een opmerking gemaakt te hebben over de
vergoeding die de gevangen gezette hertog van Koerland krijgt om zijn bajesverteringen te
betalen:
[...] 't is wel niet veel maar hy zal echter om het rejool van zyn keel open te houden,
niet behoeven te schilderen ofte dichten. (blz. 3)

Dat zijn inderdaad Weyermans werkzaamheden geweest, zoals men in de recent uitgegeven processtukken kan lezen.

Stroctuur en vorm
Het lezen van de Groltrompetter is, het zij toegegeven, geen intellectueel feest. Van den
Burg is in zijn nadagen blijven staan waar hij begon, met zijn Amsterdamsche Argus. Nu,
in 1741, geeft de bijna zestigjarige nog steeds nieuws, met wat commentaar daarbij. Het is
de sinds lang bekende formule, ooit zo compact aanwezig bij Doedijns. Ook Weyerman gaf
in zijn eerste tijdschriften vaak nieuws-plus-commentaar, maar begon al spoedig bredere
thema' s uit te werken. Van den Burg is minder in staat veranderingen aan te brengen. Hij
lijkt de laatste, van een uitstervend ras nieuwscommentators.
Is zijn commentaar satirisch? Dat te beamen, zou hem wel wat veel eer geven. Zo
Van den Burg ooit al een echt satiricus was, dan is op dit moment zijn satirisch vermogen
duidelijk aan pensioen toe. Van den Burgs kritiek raakt nergens iets wezenlijks. Zijn jok,
uit de ondertitel, lijkt meer verwant aan het volksige jolijt waannee ooit Jan van Gysen, in
zijn Amsterdamsche Merkuuren de onderlaag van de burgerij aan zich probeerde te
binden. 6 Het vaak opnemen van nogal onbeholpen poëzie,7 wijst er mede op dat zijn satire
eerder menippisch dan juvenalisch van aard is. Van den Burg sneert niet, en wil niet
overtuigen. Hij wil zijn lezer bezighouden, en hem zeker niet zijn hersens laten breken.
De goedkope inhoud, en goedkope vorm - nergens een blijk van innovativiteit illustreert de houding van de tweederangs broodschrijver. Tekenend voor de problemen
van zo'n beroepsauteur is dan ook de opmerking:
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[... ] daar was nooit eenig Loopend-blad-schryver, Ct zy weeklyks of maandelyks) in
staat om te gelyk aan zyn intrest, de algemene goesting, en zynen verkooren Tytel te
konnen voldoen (blz. 14).

Die opmerking verdient mede aandacht, wegens het hier voorkomende, mij onbekende,
etiket voor de maker van week- of maandbladen. Die is "Loopend-blad-schryver". Voor
Van den Burg is een tijdschrift dus: een lopend blad. Dat doet denken aan de 'loopmaren',
de oude gedrukte (losse) nieuwsberichten. Is het mogelijk dat Van den Burg, in 1741,
wegens zijn begrip 'lopend blad', als het meest wezenlijke van tijdschriften aanvoelt: het
onafgeronde en actuele (lopende)? Dit soort 'lopendheid' lijkt, bij nadere overweging, een
wat inhoudelijker kenmerk te zijn van een periodiek. 'Peridiociteit' daarentegen, lijkt meer
een formeel, genologisch kenmerk te zijn.
De onderwerpen in de Groltrompetter spiegelen de nogal praktische inslag en
interesses van de auteur en zijn publiek. Allereerst is daar het gewone nieuws. Twee
onderwerpen blijven voortdurend terugkomen. Vooral de watersnood van de winter van
1740-1741, die blijkbaar veel ellende veroorzaakt, in het bijzonder op het platteland. Van
den Burg smeekt welgemeend en herhaald, in proza en in poëzie, de stedelingen hun
beurzen te openen. Daarnaast heeft het verloop van de Oostenrijkse Successieoorlog
(1 740-1748) ruime belangstelling. Geen wonder: de Republiek doet mee. Omdat in deze
oorlog Pruisen tot onze vijanden behoort, valt de wat verholen bewondering van Van den
Burg voor Frederik 11 en zijn Pruisen, in Silezië, des te meer op. Men ziet hier bij de
tijdgenoot de latere beroemdheid van Frederik in aanbouw.
Enigszins uit de tijd en uitzonderlijk is Van den Burgs aanhoudend belachelijk
maken van het katholicisme en het pausdom. Misschien exploiteert hij de gevoelens van de
lagere, protestante burgerij, die nog verwijlt bij Dordt en niet bij de Verlichting.
[paus] Paulus de tweede [...] was een dom en ongelettert dier, en de aller voornaamst
zyner verrichtingen is, dat hy wel expres heeft gewild en bevoolen, dat der Kardinaalen Stilletjes en Nacht-spiegels, met Karmosyn Fluweel moesten werden bekleedt
(Nr. 8).

Dit wat simplistische antipapisme is moeilijk te rijmen met (of wordt het er juist door
veroorzaakt?) Van de Burgs merkwaardig grote belangstelling voor de Middeleeuwen.
Wanneer hij maar even de kans krijgt iets te vertellen over Duitse, Engelse, Franse vorsten
uit die tijd, over de strijd tussen pausen en keizers, zal hij het niet laten. Hij laat het echter
niet bij leuke geschiedenissen en anecdotes~ zoals die over een hermafrodiet-monnik uit
1447 in de Auvergene, die "door Conjunctie met een andren Monnik" een kind baarde
(blz. 58). Hij is juist bijzonder geïnteresseerd in rechtsdocumenten, oorkonden, verdragsteksten. Waar Van den Burg deze belangstelling vandaan haalt is mij onbekend. Hij lijkt op
dit punt een tamelijk unieke positie in te nemen. Zéker als lopend-blad-man.
Als auteur die mede heel wat gelegenheidspoëzie op zijn naam heeft staan, kan Van
den Burg het niet laten af en toe ook de literatuur ter sprake te brengen. Voltaire
bijvoorbeeld. Dat is een "fenixdichter", die echter aan Vondel niet kan tippen (blz. 44, 65).
Maar waarom kan een schrijver in ons land zo weinig verdienen? "[...] in Duitschland
krygen de dichters Laurieren, in Engeland Pensioenen, en in Holland zyn de grooten zo
bang voor hun eigen lof, dat ze aan de drukkers de pakken met Lykdichten te rugge
zenden" (blz. 51).

34

Bijzondere aandacht verdient het personage waarvan Van den Burg zich bedient om zijn
nieuwsberichten en commentaren aan de man te brengen: een trompetter. Een Modese, dat
wil zeggen: een moderne, up-to-date trompetter~ die het laatste nieuws brengt.
Dit gekozen medium heeft duistere kanten. Want wat doet een trompetter? Vandaag
de dag bestaan er nog steeds bladen die Bazuin in de titel hebben. Heeft dit een gemeenschappelijke achtergrond? Dat een trompetter het nieuws moet uitbazuinen, valt eventueel
te begrijpen. Geeft hij ook niet bij het leger bijzondere signalen? En oorlogsnieuws beslaat
een groot deel van de inhoud van het blad. Een Groltrompetter doet de Nederlander
trouwens onvermijdelijk denken aan voor ons land gunstig oorlogsnieuws. Want in de
vorige eeuw was de inname van Grol (Groenlo) door Frederik Hendrik in 1627 het
sluitstuk van de bevrijdingsoorlog boven de rivieren. De eigenlijke Zeven Provinciën zijn
vanaf dan veilig voor de Spanjaarden. De verovering van Grol leidt tot geestdrift bij de
intelligentsia, en tot een literaire explosie van gelegenheidsgedichten. Bijvoorbeeld Hugo
de Groot laat zich niet onbetuigd. Het bekendst gebleven is Vondels Verovering van Grol,
door Frederick Henrick (1627). Overigens zal de titel Groltrompetter mede verwijzen
naar het grollige en grappige volgens de conceptie van een satirisch tijdschrift~ naar de jok
in de ondertitel.
Een trompetter is bij dit alles ook mogelijk vergelijkbaar met een ander personage,
de Faam. Ook zij figureert wel als openbaarmaakster van het nieuws, in titels van pamfletten en periodieken.
Maar: de inhoud van het blad bevat meer dan puur nieuws. Er is ook commentaar
op dat nieuws. Poëzie. Gedachten over het menselijk gedrag. Dit alles lijkt niet te behoren
bij de taak van een militair trompetter. Zo iemand signaleert en meldt slechts. Een
trompetter is geen al- ofbetweter, zoals een Hermes of Spectator.
Of hebben sommige trompetters, beroepshalve, toch trekjes van commentatoren? Is
de trompetter bedoeld als een stadsomroeper op een bordes~ of beter nog, als een
toneelspeler op het verhoog vóór de tent? Die zijn publiek toespreekt met zijn eigen
verhalen, op de wijze zoals hemzelf goeddunkt? Als een kwakzalver misschien, die ook
zijn verhalen heeft? Maakten misschien al deze soorten 'acteurs' gebruik van een trompet
om de aandacht van de toeschouwers en hoorders te trekken? Naast dit alles: bestonden er
zwervende muzikanten/trompetters?
In het eerste nummer, reeds op de eerste bladzijde, lijkt Van den Burg verschillende
aanwijzingen te geven dat hij inderdaad denkt aan zijn trompetter als aan iemand die in de
publieke ruimte een gehoor bespeelt. De trompetter zwerft "van Oord tot Oord" om "door
't Canaal van 't gehoor" de beurzen los te maken. Hij verschijnt wel op een "vaste plaats"
(iets dat evenzeer betrekking heeft op de vaste verschijndatum van het blad) maar hij moet
rekening houden met de concurrentie "langs den weg". Tenslotte spreekt hij zelfs van
"myn Thiater".
Kortom, Van den Burg en de tijdgenoot hebben blijkbaar bij trompetter een
redelijk idee gehad betreffende de theatrale communicatiemogelijkheden van het
personage. Een idee dat voor ons niet vanzelfsprekend is.
Overigens: de idee dat een tijdschrift de functie heeft van een theater, komt wel
meer voor bij de auteurs van satirische tijdschriften. Willem van Swaanenburg maakt vaak
gebruik van dit concept. Weyerman eveneens~ bijvoorbeeld aan het begin van zijn
feuilleton over het Koffiehuisnichtje, in de Echo des Weerelds. Zij trekt daar de toneelgordijnen weg wanneer zij haar leven begint te vertellen/te spelen.
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Deze toneel-inkleding past uiteraard goed bij het in deze bladen voortdurend aanwezige
concept, dat moraal iets is dat door middel van vermaak verlevendigd en aan de man
gebracht moet worden.
Uitgever en leesmilieu
Waarom zit de Groltrompetter in het fonds van Pieter Bastiaanse (ook: Bastiaensz,
Bastiaansze, enz.)? Van deze drukker en uitgever weten wij niet veel. Gruys/De Wol~
melden dat hij te Amsterdam werkzaam is, tenminste in de jaren 1738-1745. Van Eeghen9
geeft op dat hij op 18 augustus 1732 al ingeschreven staat bij het gilde, als boekbinder~ en
dat hij verder lid blijft in de periode 1733-1739. In de Amsterdamse personele quotisatie
van 1742 staat hij onder nummer 2934 vermeld als Piet Bastiaense op de Nieuwezijds
Achterburgwal. Hij heeft daar een boekwinkel en wordt verondersteld een inkomen te
hebben van f 800. De huwwaarde van zijn pand is f 400. 10
Pieter Bastiaanse is dus actief in de boekenwereld tenminste tussen 1733 en 1745.
Een korte inventarisatieronde leert het volgende over zijn fonds. De STeN 11 meldt als bij
hem uitgegeven: De Lof der Zotheid, Speelensgewys beschreven door Erasmus van
Rotterdam. Den laatsten Druk vermeerderd met het Heekel-spel van den verrezenen
Diogenes. Beide uit het Latyn vertaalt door F van Hoogstraten. Amsterdam 1738. 12
Verder twee vertalingen van Robert Dodsley. Deze schrijft respectievelijk als Nathan ben
Siddi: Het boek der Chronycken van de Koningen van Engelandt { ..J. Amsterdam
174413~ en als Abraham ben Saddi: De Boeken der Chronyken van Maria Therezia,
Koninginne van Hongaryen { ..J. Amsterdam 1745 14 . Dodsley schrijft een soort
opgeleukte landskronieken, in de stijl van de Oudtestamentische geschiedschrijvers. Men
moet zich iets voorstellen als: 'En het geschiedde in die dagen dat Willem 111 van zijn
paard viel en... '15. Als vierde uitgave geeft de STeN: Ludolph Smids, De overgebleeven
tooneelpoëzy. Amsterdam 1744 16 .
Hiermee zijn we er nog niet. Raadpleging van enkele fictie- en verhalenbibliografieën als Buisman en Mateboer 17 leert dat Bastiaanse zich ook bezondigt aan het
drukken van 'romans' en misdaadverhalen. Het zijn: e.D.L Rustaing de Saint Jory: Zeldzaame En nooit meer gehoorde Reisbeschryving Van drie verscheide Perzoonen, en
ontdekking van veele vreemde Landen { ..J. Amsterdam 1739 18 . Dat werk verscheen al
eerder in 1736 bij de bekende Amsterdamse uitgever Steven van Esveldt, onder de
aanlokkelijker titel Het nieuw ontdekt Eyland der strydbaare Vrouwen. Verder: De
Roemruchtige Daaden der beminnelyke Sexe, (te weeten der Vrouwen,) Verre
overtreffende die der Mannen (1743Y9~ en Levensgevallen der Aards Rovers en Moordenaars, bestaande in wonderlyke gevallen en nooit gehoorde grnwelstukken (1744)20.
De conclusie moet zijn: Bastiaanse heeft geen fonds voor 'geleerden'. Maar zijn
uitgaven zijn ook niet 'volks'. Zij bieden geschiedenis of wijsheid met een glimlach aan
(Erasmus, Dodsley), daarnaast spannende verhalen met een intellectueel moment, namelijk
exploiterend de bekende achttiende-eeuwse nieuwsgierigheid naar exotische samenlevingen en naar criminaliteit. Tenslotte zijn de door hem gedrukte toneelstukken wel
liefdesgeschiedenissen maar zeker geen kluchten. Het fonds-Bastiaanse bestaat dus uit
boeken voor mensen met een zekere nieuwsgierigheid, die willen meepraten over wat er in
de wereld gebeurt.
De Modese Groltrompetter past heel goed in dat fonds. De wat populistische wijze
waarop Van den Burg de contemporaine geschiedenis brengt, zijn manier van
anecdotisering van oorlog en rampen~ zodanig dat de gemiddelde lezer dat alles kan vatten
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zonder dat hij zijn hersens geweld moet aandoen: dat past bij de Nederlandse burger. Ik
denk bij de stedelijke burger. Blijkens de colofon wordt zijn blad vooral verkocht in het
verstedelijkte westen van de Republiek. De enige uitzondering is Zutphen21 • De gewone
stedeling is wel gevoelig voor uitgaven met een snufje wereldkennis wanneer die op
vermakelijke wijze gebracht wordt. En zeker de Amsterdamse kopers die langs Pieter
Bastiaanses boekhandel lopen, zijn vermoedelijk geen moraalridders of kerkgangers.
Bastiaanses winkel bevindt zich immers op de hoek van de Stilsteeg en Achterburgwal.
Die Stilsteeg is in Amsterdam geen stil steegje. Integendeel. Het straatje is genoegzaam
bekend als locatie van herbergen en huizen van vermaak. Pieters klanten willen
waarschijnlijk geen bijbels. Maar ook geen Diderot. Zij willen iets 'Modes'.
De interactie tussen blad en lezer in dit blad is opmerkelijk groot. Er worden
voortdurend stukken ingezonden. Van den Burg is zeer actief in het organiseren en
orchestreren van die response. Al op de eerste bladzijde spoort hij de lezers aan bijdragen
te "componeren" en franco in te sturen. Zijn uitvoerige aanwijzingen hebben succes. De
lezers van dit blad blijken trouwens, in 1741, vooral hun eigen poëzie in te sturen! Eén
merkt zelfs brutaal op dat hij, zolang er "Trompetters en Schaduwen" zijn om daar iets in
te plaatsen, nooit iets op eigen kosten zal laten verschijnen. 22 Een bewijs temeer dat Van
den Burg en Bastiaanse een goede neus hadden voor de markt. Het is dus maar de vraag of
de Van den Burg-formule wel zo verouderd was als ik eerder suggereerde. De vraag wie
welke bladen leest, in de eerste helft van de achttiende eeuw, is nooit echt bevredigend
opgelost.
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Niet in de CCP, de CCD; niet in de huidige NCC en STCN; niet In de lijsten van
Buijnsters/Geerars, Hanou.
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blijkt tevens, dat hij dit exemplaar uit de Leidse convoluut gezien heeft. Andere exemplaren zijn
hem niet bekend.
Vgl. R. Beentjes, ' ...En de man hiet Jan van Gyzen [... l'. In: MedJCW 17 (1994), 1-15.
Die is niet uitsluitend van Van den Burg zelf. Er zijn opvallend veel lezers die verzen insturen.
J.A. Gruys & C. de Wolf. Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers
[ ..J. Nieuwkoop 1989. Bibl. bibliographica Neerlandica 28. In voce.
LH. van Eeghen, De Amsterdamsche boekhandel 1680-1725. Deel V-I. [...]. Amsterdam
1978.
W.F.H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 [ ..}.
Deel 11. Amsterdam 1945, 151. Onder nr. 2935 geeft hij nog op als inwonend bij Piet Bastiaense: J. van Ber, medicinae doctor. Ook hij heeft een inkomen van ft. 800.
Geraadpleegd via UBA-terminal. Het STCN-bureau zelf, in Den Haag, heeft misschien meer
informatie. Het 'Fenixllsis' -systeem van de UBA geeft bovendien als uitgave van Bastiaanse, in
mijn tekst verder niet besproken: Jan Neuye, Beschryvingh van Hollandt [ ..J benevens
deszelfs omleggende landen. Amsterdam 1739. Dit is een nieuwe editie van een zeventiendeeeuwse beschrijving op rijm van 'Bataafse' plaatsen (gezien ex.: UBA OK 78-165). De
titelplaat is van A. Houbraken.
Gezien ex.: UBL 1722 F 28-2. Deze Lofder Zotheid heeft platen van de graveur I. Lamsvelt.

37

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Gezien ex.: UBA 610 H 27-4. Een 8o-druk van 120 blzz. Geen fondslijst.
Blijkens de exx. UBA 610 H 27-2a en 610 H 27-2b zijn dit eigenlijk twee 8o-drukken, resp. 24
en 32 blzz. groot, met aparte titelpagina's~ beide Amsterdam 1745 bij Pieter Bastiaansz.
Overigens een vonn die later ook graag door de patriotten gebruikt wordt wanneer zij de
geschiedenis van Oranjehuis beschrijven.
Bij deze vier uitgaven valt in twee gevallen iets op. Bij de eerste uitgave blijkt namelijk de
Verrezen Diogenes met een apart titelblad te volgen na de tekst van de Lof der Zotheid. De
Diogenes blijkt daar een uitgave te zijn van Jan van Heekeren, uit 1719. Bij de Ludolph Smidsuitgave (gezien ex.: VBL 1094 G 23) volgen, na een biografie van de dichter, met telkens eigen
pagineringen, Smids' Roderik, of de verkrachte Florinde, en De spookende Minnaar of de
verdrukte Gelieven (die laatste tekst is van 1681). Ik ken geen technische term voor dit soort
uitgaven. Bundel-edities? Het wekt de indruk dat Pieter Bastiaanse het vaak moest zoeken in
bundeling van restanten van populaire teksten.
M. Buisman J.Fzn. Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 [ ..J. Amsterdam z.j.
J. Mateboer. Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800 [...].
Nieuwkoop 1996. Bibl. bibliographica Neerlandica 31.
Mateboer no. 1763 = Buisman 2008. Gezien ex.: UBA OK 73-706.236 blzz. Geen fondslijst.
Buisman 433. Gezien ex.: VBA OK 93-11.
Buisman 1426. Geen exemplaar gevonden.
De verkopers genoemd in de colofon van het eerste nummer blijven dezelfden tot en met het
laatst bekende nummer. Met twee uitzonderingen. Vanaf nummer 5 vallen de drie Rotterdamse
verkopers weg, en zijn dan vervangen door Marronier, in dezelfde plaats. Tevens worden, op
dat moment, de twee Alkmaarse verkopers vervangen door hun plaatsgenoot Over.
Bij een lofdicht op de herverkiezing van Lieve Geelvinck, Amsterdams burgemeester (blz. 3132). Het is mij niet duidelijk op welk tijdschrift deze lezer doelt met zijn Schaduwen. Een blad
met dodengesprekken?

1741.

(1)
DE MODESE
GROLTROMPETTER,
BLASENDE JOK EN ERNSTTONEN
IN DICHT EN ONDICHT.

n.I

Maandag den 9. January.
Men moet zig verwonderen over de ondemeeming van den Trompetter; die zekerlyk ten
voornaamste zal tragten te vermaaken en de Lever te doen schudden, dat vry wat is te zeggen, in een
tyd, dat men van door geheel Europa niets hoort dan van Bekommeringen en Elende~ zo door reeds
werkende als nog dreigende plaagen; waar uit in 't algemeen ontstaat dezen deerlyken slegten tyd; de
ware reden dat ik, zwervende van Oord tot Oord, en overal de beurzen zodanig vindende verzegeld
met het Casier van Nootzaaklykheid, dat 'er naaulyks kans zy om 'er iets ten gebruike van plaisier,
uit te krygen, heb moeten besluiten, om, ten fine van tegens de duurte te konnen resisteren, myn
Trompet te gebruiken, om door 't Canaal van 't gehoor, door myn keel, naer myne maag, een secure
paspoort te konnen magtig worden: die 'er toe zal gelieven te contribueren, zal ik obeligatie hebben,
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en aan de andere legt my niets geleegen~ ik zal 'er op aanblaazen, en alle weeken, des MAANDAGS
op myn vaste plaats verschynen, in hoop van succes~ hoewel 't gevaarlyk zal zyn, om 't deuntje uit te
zingen~ alzo 't krielt langs den weg, van Cavaljiers die met my in 't zelve water visschen. Maar 't
geen my gerust steld, is, dat zeer vele van myne goede vrienden my hebben belooft van tyd tot tyd,
nieuwe stukjes voor my te zullen componeren, en my franco zullen doen toekomen door 't Canaal
van myn Boekverkooper PIETER BASTIAANSE, die te Amsterdam woont, op 't hoekje van de
Stilsteeg en de Agterburgwal~ zo imant plaisier heeft, van my iets, dat zonder gevaar publycq mag
worden, toe te zenden, ik zal 't zonder de minste verandering, tegens een der Pilaren mynes Thiaters
doen aanplakken, of geheel verwerpen.
Om een begin te maaken zal ik my schikken naer de omstandig[2]heden van den
jammerlyken toestant, wegens 't groot gebrek aan 't bestaan veeler, in 't kort zeer verarmde
Menschen~ en over zulks permiteer deze myne ernstige
RECOMMANDATIE.
Zo 't immer tyd waare om mildaadigheid te toonen,
't Is waarlyk heeden in deezjammerlyken tyd!
Geev' dubbeId, christenen, de Hoogste zal 't u loonen~
Geev' , geev' nu, nu Gebrek de Honger fel bestryd~
Bedenke uw plicht, wel verr' van' s naasten plicht te weegen~
Hy is genoeg gestraft die arm is, kwaadt of goedt~
Gy zyt daar toe verplicht genoot gy ,s Heemels zeegen~
Mildaadigheid verzorgt de Zielen 't hoogste goed.
De felle winter heeft ' er duizenden verslagen,
Hy heeft Duurte en Gebrek in zyn gevolg gehad,
Die vreeslyk woeden in deez' Neeringlooze daagen!
Legt daagelyks iets weg van uw verkreegen schat,
Zo gy 't Godtvruchtig doet, gy zult dat deel niet misschen:
Troost den Elendigen die hongrig is en naakt.
Weev' christlyk lywaat om zyn' traanen afte wisschen~
Zo gy Godts kroost verzaakt, gy word door hem verzaakt.
Verbeelde u eens te zien de Zuigling aan de Borsten
Der moeder leggen, door des Hongers slaagen zwart,
Doch machtloos is om 't Lam l' ontdoen van zulk een smart:
Zo gy te recht den staat van d' armoê wenst te weeten,
Die bynaa bloedeloos, de vrucht haar' s buiks ziet dorsten,
Onthoud u slegts een dag of drie, van drank en spys,
Ontbloot van kleedren en in d' oopne lucht gezeeten,
Als 't felle Winterweer maakt alles dor en grys~
Dan zult gy uit uw zelv' d'elendigen gaan zoeken!
Verbeelde u eens: geen geld, geen voedzel noch geloov'!
Geen vuur noch kleedren ! In all' des Huizes hoeken,
Een weenend hongrig kind, en heel de Wereld doof
Voor 'tjammerlyk geklach, naa 't vasten van drie daagen!
Terwyl de watersnood het Kroost ten deure uit jaagt,
En naavliegt in 't geboomt, te machtloos om te klaagen,
Doch nergens uitkomst ziet hoe 't Godt om bystand vraagt:
Vervloekt is hy die zulks kan hulploos zien en hooren!
Denkt geensins, gieregaarts, die van gebrek niets weet,
Dat Heiland Jesus voor Gedrochten wierd gebooren?
Weet dat gy hem veracht als g'Armoed' s nood vergeet:
[3] Denkt dat hy u geen deel maar alles heeft geschonken,
Wat redde u anders, dan zyn leeven, uit dien nood?
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Wie heeft u 't erfrecht van de Heemlen opgedraagen?
Uw vloek op zig gelaên, toen gy vervallen waardt,
En by na in den poel der Hell' laagt neêrgeslaagen?
Door zyne helletocht bewerkte uw' Hemelvaart:
Al wie zyn' hulpe onttrekt aan d'Annen, Christi Erven,
Kan voor den heilglans van Godts aanschyn niet bestaan,
Leeft leevende geensins! Moet stervende versterven,
Een eeuwig baaden in de zee van zyn getraan !
Laat zyne Liefde uw doch tot liefdedaaden noopen~
Toont uw geloove, door 't betrachten van uw plicht~
't Geen g' uit genaade kreegt, was voor geen schat te koopen,
Op dat ten jongsten dag, 't geweete u niet beticht:
Loopt naer Godts beedehuis en werpt in d'OfTerkisten,
Uw milde gaaven, tot d'uitdeelinge van 't brood
Der Annen, en word vrek in 't schandelyk verkwisten,
Behoede uwe arme Ziel, door liefde, van de dood:
Geev' ryklyk, want wy zien noch 't einde niet der plaagen!
De noodt wordt daaglyks meer en grooter overal!
'k Zie in deez droeve tyd, noch veel bedruk1e daagen
Ons naadren, en al 't Land gedreigt met ongeval,
Help', Help', 't is helpens tyd; zo gy Godt noemt uw Vader,
En is zyn Zoon uw Broêr? Zyt gy door hem herteeldt?
Wie hebt g' op d' aarde doch, dan bevende Armoê, naader?
Met u, door 's Vaders wil, geschaapen naer zyn beeld.
Men zegt dat het te Rome krielt van Spaanse Dieven, hier van Beedelaars, doch de fynste
beschaarders 2 zyn Inboorlingen, en geen wonder, de Landen onder de Planeet Merkurius gelegen,
geeven natuurlyk zulke vruchten.
Zoo men wil, heeft den gedetineerden Hertog van Courland, zo hy noch leeft, een Roebel
(dat is een halve Hollandsche Dukaat) daags; 't is wel niet veel maar hy zal echter om 't rejool van
zyn keel open te houden, niet behoeven te schilderen of te dichten.
Aan zeker Hof heeft men de depanses 3 van Keuke en Kelder merklyk bepaalt, en de menage
gereguleert: als men hier in die algemeene Spiegel van de Noodzaaklykheid ernstig wil toezien en 'er
goed gebruik van maaken, zal menig een driemaal 's daags eene zeer aangename zwellinge in zyne
maag gewaar worden; en 't [4] zal de Gevochtelde4 Armen, die nu ten platten Lande niet op buit
konnen uitgaan, admirabel wel koomen; de Ontfangers der onverplichte Nieujaars impositien 5,
klaagen geweldig over de slegte uitdeeling, en een VuIleskar, zeggenze, is dit jaar naaulyks eens
Kruiwagens revenu waardig; die voor deezen pleeg twee schellingen te geeven gaf' er nu niet meer
dan een, en zo naar proportie; word die ziekte algemeen, dan zullen 't de Kraambewaarders en
Baakers op de KindermaaIen ook gewaar worden, want de Bakerschellingen zyn door de Paspoorten
der Smousjes al meest de Wereld uitgetoogen: Ik weet geen beter middel voor de Burgeren als dat zy
zich schikken naer 't Weener Hof, want menagement is 't beste recept tegens de knagende wonden
van Behoeftigheid.

Dieven.
Dépenses, uitgaven.
Bewapende.
Belastingen (d.i.: fooien).
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Michael Ange, heeft op den Paardenberg in de Zaal van 't Paleis, voor den Paus en zyne
Hovelingen gepredikt: zyn tekst was: Weest vergenoegt met uw bescheiden deel~ dat een heel piëus,
doch een slegt Sistema is; want de meeste onlusten zyn tusschen de Keizers en de Pausen, meest
altyd ontstaan, om dat de Pausen, lappen van 't Duitsche Ryk wilden hebben, en de Keizers weigerde
ze te geeven, als zynde vermeerderaars, geen venninderaars des Ryks: nochtans hebben de meeste
Roomsche Kerkhoofden vastgesteld, dat de Keizers geheel en al van hun afhingen, tot dat onder de
regering van Ludovicus de V. de Rykvorsten op een' byzonderen Ryksdag te Frankfoort,
deklareerden, dat de Paus nochte zynen Ban, voor de Keizeren, niet waaren te duchten, dat hy geen
Onderdaanen konde ontslaan van een getrouheidseed; als regtdraads strydende met Godts eer en
alle gerechtigheid; en de Keizers waren verkieslyk door de Keurvorsten en niet door de Pausen:
ook hadden zy, Vorsten, doen aanslaan op twee onderscheidene Ryksdagen, I. dat het Roomsche
Ryk, als een leen van God!, ook alleen van hem afhing. n. Dat den Keizer die onmiddelbaar zyn
regt van Godt verkreegen heeft, niemant boven zich kan hebben. m. Verkooren zynde door de
Keurvorsten, heeft hy volle magt, en heeft geene bevestiging van den Paus ofte iemant nodig. IV.
Ten overvloede geschied de Zalvinge door den Paus, en niet anders, dan in qualiteit van Knecht,
die zynen Heer ten dienste is. Zo zyn Heiligheid zich gedraagt aan de geleerde Mannen van dien tyd,
en met wier advies, de Ryksvorsten het bovenstaande besluit hebben gepubliceert, zal hy de
tranquilliteit wel bewaaren, en geen meer twist in de Wereld brengen.
Zeker Pasquilmaker te Parys, is gearresteert om dat hy den thans goeden Paus had getracht te
bespotten; myns bedunkens, mogen de bedillers dien ouden Heer wel in rust laaten, want zyn
Staatkundige krachten begeeven hem meer en meer: onlangs heeft [5] men opentlyk zien spotten met
zyn Ban; en nu korts, heeft men op Corsica, en wel daar, te Bastia, gespot met zyne Absolutie; 't
schynt dat men bekeerde Rebellen alle geloof ontzegt, en geene vemaaders vertrouwt: Karel de
vierde, Oorlogende, in 't jaar 1372 tegens Hertog Philips van Oostenryk, vond zich zo ongelyk van
macht, dat hy, aan drie Hoofdbevelhebberen van 't vyandlyk Heir, een considerable som gelds
beloofde, en daar door te weege bracht, dat zy hun Vorst tot een verbaasden af en wegtocht deeden
besl uiten, en Karel was en bleef geredt. Aanstonds deed hy hen de beloofde somma tellen, doch in
vals geld; welk hen deed klachtig vallen; doch hy bekreunde zich zulks niet, want hy antwoorde hen:
Uwe gepleegde valsheid tegens uwe Heer, heeft geen ander dan vals loon verdient.
In Picardien, en wel binnen Noyon, heeft zo wel het vuur als 't water zyn vreeslyk woede
getoont, en veel menschen gedood; omtrent Nantes heeft de verbolgenheid des luchts, zeer vele
hoofdgebouwen gesloopt: en by foute van secuur middel tot redres, zal men de kas 6 van de H.
Genovieve ontdekken, en in deszelfs tegenwoordigheid, ernstelyk bidden om de afwendinge der
ongehoorde waterplaagen: zo dat recept goed is in avantage van de contra Protestanten, dan hebben
de venereerders der Heiligen considerabel veel voor, want de Christenen die zich Protestanten
noemen, hebben geen toevlugt dan tot Godt alleen, doch ze hebben 'er geen nadeel by, want ze
houden 't voor genoeg.
De Staaten van Brabandt, hebben vertoont hoe considerabel het verbod tegens 't stooken van
Genever, de inkomende rechten wegens de Consumptie hebben vermindert: 't is te gelooven; want
wie weet of de kinderen door dit geheel land, wel zo veel melk consumeren dan hunne Ouders Siap, 7
Foesel,8 of Genever; zo 't stooken hier wierd verbooden, moest men noodzaaklyk niewe
krankzinnighuizen doen prepareren. want de meeste halen hun verstand uit die drank, en als ze dien,
als naar gewoonte niet konnen krygen, zien ze 'er uit als gek, gedraagen zich als gek, en doen geene
dan gekke dingen: 't is wel waar, dat de Genever veel graans consumeert, maar ze voed weêr menig
smookschoorsteen van nooit geveegde maagen.

Reliekschrijn.
Een jeneversoort rond 1700 populair.
Eveneens een soort jenever.
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In de Havenen van Sicilien, hebben dartig groote vaartuigen gelegen, met oogmerk om van
daar granen te haaIen. Waarlyk ze zyn gelukkig die tegenwoordig de graanen voor 't haaIen hebben:
de straffen schynen genoegzaam algemeen; men mag hoopen dat de Zegeningen ook algemeen
mogen worden; dat heel schielyk kan komen: in 't jaar 1340, kocht men in Engeland alles
onuit[6]spreeklyk goedkoop; een vette Os koste niet meer dan zes Engelse schellingen, en een
Mudde koorn, twaalf stuivers.
In Ierland is groote sterfte onder 't anne gemeen, en de leeftocht schaars, duur en slegt; de
plaagen zyn aan elkander verknocht, uit de eene werd d'andere gebooren: waar zal de gebrekkelyke
mensch toevlugt zoeken? elk land voed zyne eigene plaagen. De provisien in vreemde schepen alrede
geladen, worden ten dienste der Engelsen, naar hunne Vloot in de Westindien overgescheept; daar 't
van daan gaat bleef 't nodig, en daar 't naar toe gaat zal 't klokspyze 9 zyn: de rege val te Dublin zo
sterk en zwaar als elders in Europa, en schoon de zonde mogt particulier zyn, de plaag schynt
algemeen.
Men vangt omtrent Edenburg zulke considerabele Zeevarkenslo, zonder borstels, dat men het
speksap kan gebruiken in plaats van Lampoly: weer krygt men licht, om duidelyk te konnen zien het
einde der algemeene elende? want Walvissen buiten hun natuurlyke vyver, beteeknen, (zegt men)
niet veel goeds.
Den dapren Capitein Jonkius, zyn door de Engelsche Oostindische Compagnie, driehonderd
guinies vereert, tot erkentenis van zyne getoonde dapperheid, tegens eenige buitzoekende Vaartuigen
van den Zeeroover Angria. Het ontbreekt zelden aan dappere luiden, ook van wat landaard zy zyn,
doch meest overal aan loon; schoon de dapperheid dient en kan werden gecultiveert, door belooning
zo wel als men de akkeren kan vruchtbaar maaken door mest.
In zeekere frontierstad, daar de waaterelende onuitspreeklyk is, word alles aangewend wat
helpen kan tot soulaas der verdurvene door 't ongemene water, en onder anderen, is daar, by wyze
van Collecte, ene somme van over de neegenduizend guldens verzameldt: 't Is waarlyk, altoos tyd
van geeven, doch in zonderheid nu.

*11 Gy die gerust en stil hier leeft,
Om Godts will' , geeft, ei lieve geeft,
Geeft uit uw' zelv', wacht naer geen vraagen!
Verbeelde u eens de waaterplaagen,
Op zo veel duizend' mergens land:
Buigt u, en kust Godts slaande handt,
Wie weet hoe kort, helaas! 't zal duuren.
Gy zulk een nood ook zult bezuuren?
[7]Naakt, op den Dyk, by nacht te staan,
Met Kroost en Veê; geen voêr, geen graan;
Geen hulp, geen uitkomst, buiten hoopen
En niet te weeten waar te loopen,
Bedurven als g' al 't leeven houdt,
Om dat het waater 't land verkouwdt,
En huis en schuur is weg gedreeven!
Geeft menschen, geeft, wilt ryklyk geeven,
En trekt nu derwaards daar vermaak,
U eertyds trok; ontfonkt en blaak'
Welkome lekkernij.
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Bruinvissen.

11

Noot van Van den Burg: "Dit versje is onder des Drukkers deur heen gestaaken; zekerlvk
door iemant die voor uil kan zien ofnuken"
"

Nu door het vuur van Christi liefde~
Toont, toont, hoe diep zyn wonde u griefde~
Ei! neemt een deel der schatten meê~
Trekt naer die binnelandsche Zee,
En vischt daar menschen, vol verlangen,
Om uw' behulpzaamheid t'ontfangen:
Verbeelt u eens in uw gemoedt,
Hoe onweêrstaanlyk 't waater woedt
Daar 't all ontbreekt wat is van nooden.
Helpt menschen helpt, volgt Gods gebooden!
Strekt tot die kraamvrouw uit uw' hand,
Die op een vonder kwaam te land
Met haare Zuigling half bevrooren:
Leent Christnen aan uw' Broedren d'ooren
Die zonder have, land, vee, Huis,
En doof door' s waaters naer gedruis,
Den Heemel voor hun zien geslooten~
En woeker Godt zyn zeegen af,
Op dat g' ontduiken moogt de straf,
Zo lang verdient door euveldaaden
En gruwelen daar men naer moet raaden!
Spoed u nu schatryke Amstelstad,
Prop vol u jachts, zeil over 't nat,
En deel de leeftocht uit, aan allen,
Die hongerig in 't nat gevallen,
All' wat het leeven eischt ontbreekt
HaalI' alle uwe schuiten nu byeen
En spoeid uw leeftocht derwaards heen,
Niet om te venten maar te schenken.
Bekeere uw op des Hemels wenken,
[8] Op dat hy u in 't eind niet slaa
En 't u als Sodoma vergaa!
Wilt der gedrukten pak verlichten
En oefnen Christelyke plichten.
De Pretendent is op zeker Vaartuig aan boordt gegaan, doch zonder Trompetter, want hy wil
niet weeten waar heen, nochte tot wat einde: misschien vertrok hy om, als volgens gewoonte, getuige
te zyn van 't geen niet passeert; mooglyk gaat hy eene visite afleggen by den een ofte andere Moolenaar van zyne Famielje. Hier schiet my te binnen 't geen aanmerklyk is, te weeten dat
Naa Keizer Frederik de tweede, was gebooren,
Op d'openbaare (*12 ) Markt, voor yders oog en ooren,
Wierd door den Paus verspreidt, die hem dacht van den Troon,
Te weeren, dat hy was eens Moolnaars-Huisvrouws-Zoon?
Een Ondersteekeling, t'onwaardig tot regeeren:
't Is heel aanmerkelyk, dat zeer veel Britsche Heeren,
Wanneer den Pretendent te Londen wierd gebaart
Hem hebben ook den Zoon eens Mulders wyfverklaardt.
Misschien was 't een gebruik, dat m' Ondersteekelingen,
Aanmerkte als vruchten van Liêns die met wind omgingen;
't Zou aardig weezen en een vreemde Equivalent,
Zo Freedrik, ook den naam was van den Pretendent.
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De GROL-TROMPETTER is te vinden, te Amsterdam, by PIETER BASTIAANSE, Boekverkooper
op de hoek van de Stilsteeg en Agterburgwal. Haarlem van Lee, J. Bosch. Leiden Kallewier, C.
Visser. 's Hage 1. vander Cloot. Delft Boitet. Rotterdam Beman, Losel, Smithof. Gouda Staal. Dort
van Braam. Middelburg Meercamp. Enkhuizen Callenbag. Hoorn Duyn. Alkmaar van Beyeren,
Hoolwerf. Utrecht Besseling, Visch. Zutphen van Hoorn. Sardam Ketel.

* Noot Van den Burg:

"Die hier aan twyfelt, leeze Gottfried en Spangenbergius, in 't Leeven van

Keizer Henrik, de VI".

Signaleringen
Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de
Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van
drukpers in de zeventiende eeuw. Den Haag,
Sdu Uitgevers, 1998 Nederlandse cultuur in
Europese context: monografieën en studies 2.
596 blzz. ISBN 90-12086-17-5. f 49.50
Censuur blijkt een aantrekkelijk onderwerp te
zijn: elk jaar verschijnt er wel een monografie,
catalogus of studie: een vrij willekeurig voorbeeld is Paul Raabe e.a., Der Zensur zum Trotz
( 1991). Ook met betrekking tot Nederland zijn
we niet karig bedeeld: iedere historicus kent de
werken van Bodel Nyenhuis (1892), Knuttel
(1914), Kronenberg (1948), Enno van Gelder
(1972) en het grotendeels aan censuur gewijde
tweede Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (1995). Nu ligt de Nijmeegse
dissertatie van Ingrid Weekhout voor ons, een
uitvoerig, duidelijk ingedeeld en in heldere stijl
geschreven studie over de boekencensuur in
Noord-Nederland in de Gouden Eeuw.
Uitgangspunt van Weekhout is haar verzet
tegen wat zij ziet als algemeen standpunt: er
zou sprake zijn van een zeer grote mate van
persvrijheid~ er waren wel verbodsbepalingen
maar de uitvoering daarvan zou erg meevallen.
Zij wil hier nuanceringen aanbrengen en haar
conclusie luidt dan ook dat die veronderstelde
grote tolerantie vervolgingen niet in de weg
stond. Ik betwijfel echter of haar uitgangspunt
wel juist is: uit de hierboven genoemde
literatuur blijkt duidelijk dat er inderdaad vervolgingen geweest zijn. Wie de geschiedenis
van de religieuze dissidenten kent - en
Weekhout bespreekt 'het Babel der secten' dat
het 17e-eeuwse Nederland was slechts in een
tiental bladzijden - beschikt over vele voorbeelden. Aan de andere kant wijst ook Weekhout er keer op keer op dat de uitvoe-
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ringspraktijken te wensen overlieten, in het
bijzonder wanneer de kerkelijke overheden hun
wereldlijke collega' s om optreden vroegen. Zij
verklaart deze terughoudendheid niet zozeer uit
een
achtergrond
van
principiële
verdraagzaamheid als wel uit "praktisch onvermogen" voortkomend uit de bestuurlijke
structuren. Dat mag dan misschien wel zo zijn,
het neemt niet weg dat ik nauwelijks verschil
zie tussen de vigerende opvattingen en haar
conclusies: haar onderzoek spreekt deze
opvattingen niet tegen maar bevestigt ze.
Ondanks deze principiële kritiek kan ik
zeggen dat we een rijk boek in handen hebben
waarin uitvoerig onderzoek naar censuur
verricht is, waarbij alle beschikbare archivalische bronnen geraadpleegd zijn. Helaas zijn
er beperkingen op chronologisch (binnen de
eeuw zijn vier perioden van elk acht jaar
geselecteerd) en geografisch terrein (de
provincie Holland en de steden Rotterdam,
Deventer en 's-Hertogenbosch). Telkens worden de wetten, regelingen en bepalingen vergeleken met de uitvoeringspraktijk, die - zoals
zojuist gezegd - terughoudend was. Een enkele
maal wijst Weekhout op onvolledige of valse
impressa (bijvoorbeeld bij Spinoza), maar dit
type bron is door haar in feite verwaarloosd: ik
had graag een onderzoek gezien naar
voorkomen en functie van dergelijke adressen hoewel deze publicaties maar zelden op
contemporaine lijsten van verboden boeken
figureren, gaat het hier zo niet om een vorm van
zelfcensuur dan toch om angst voor vervolging.
Alleen al Bruckners bekende A bibliographical

catalogue of sevenleenlh-cenlury Gemlan
books published in Holland (1971) geeft vele
voorbeelden.
Terecht geeft Weekhout bijzondere aandacht aan de kerkelijke gezagsdragers, zowel

waar zij de wereldlijke overheden wezen op
publicaties waartegen maatregelen dienden te
worden genomen (waarop die overheden zelden
ingingen), als waar zij interne censuur uitoefenden, dat wil zeggen dat de kerken door
middel van 'visitatores librorum' toezicht
hielden op publicaties van hun lidmaten (hier
weigerde de wereldlijke overheden zo goed als
elke medewerking en het is dan ook niet tot
officiële censors gekomen). In verband met het
laatste had Weekhout (blz. 449 n. 116) meer
aandacht kunnen schenken aan een resolutie uit
1675 van de Staten van Holland die toch een
zekere erkenning inhoudt van die interne
censuur.
In een bijlage geeft Weekhout een 'aangevulde Knuttel', een herziening en uitbreiding
van de lij st in Knuttels Verboden boeken uit
1914~ Knuttel blijft echter nog steeds van
belang door zijn annotaties, die hier niet overgenomen of aangevuld zijn.
Op typografisch-technisch gebied gebruikt
Weekhout een onjuiste terminologie: een legger
- voorbeeld voor een kopiist - is een term uit de
wereld van het geschreven boek, in die van het
gedrukte boek spreekt men van kopij.
Mijn kritische opmerkingen staan een
bewondering voor dit werk niet in de weg.
Binnen de gekozen chronologische en geografische beperkingen biedt het een helder
beeld van een censuursysteem dat zovele
mogelijkheden openliet voor publicaties van
teksten die door sommigen als ongewenst
werden beschouwd.
F.A. JANSSEN

Ton Jongenelen, Van smaad tot erger.
Amsterdamse
boekverboden
1747-1794
Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman
1998. Abdera 4. 86 blzz. ISBN 90-71726-03-7
Wat hebben de Almanach voor Meisjens, door
Meisjens uit 1795, een verslag van een
'schrikkelyke moord' uit 1758 en De la
Mettries L 'homme machine uit 1748 met
elkaar gemeen? Weinig meer dan dat ze door
de Amsterdamse overheid verboden zijn. En dat
ze nu zijn opgenomen in de lijst van
boekverboden die in deze stad tussen 1747 en
1794 werden uitgevaardigd. De samensteller
Ton Jongenelen heeft 254 van dergelijke
verboden gevonden. Hij heeft daarvoor een
uiterst fijnmazig archiefonderzoek verricht.

Behalve voor de hand liggende bronnen, zoals
verordeningen, zijn bijvoorbeeld ook de rekeningen van de gildeknecht van het boekverkopersgilde doorgenomen. De hoofdofficier
maakte vaak gebruik van de diensten van de
gildeknecht om een verbod bij de boekverkopers aan te zeggen.
De chronologische lijst geeft informatie
over de vindplaats (alleen bij zeldzame werken,
maar ook als een boektitel niet werd teruggevonden is dat vermeld), de bron van de
betreffende informatie, een concordantie met
enkele gedrukte catalogi en, natuurlijk met
Knuttels Verboden boeken in de Republiek der
Vereenigde Nederlanden. Dat laatste gebeurt
minder dan honderd keer, en dat maakt duidelijk hoe onvolledig onze kennis op dit gebied
is. In Amsterdam werden dus meer dan twee
keer zoveel boeken verboden dan men tot
dusverre meende. Alleen dat resultaat is al een
grote verdienste.
Verder wordt bij elke uitgave beschreven
hoe het verbod tot stand kwam en, bijna altijd,
aanvullend commentaar gegeven. Die toelichting is vaak erg nuttig. Nu weten we pas dat
de Almanach voor Meisjes, door Meisjens
verboden werd, omdat daarin een spoedig einde
van de 'tirannieke onderdrukking' werd
voorspeld. En dat ging natuurlijk veel te ver
voor wat in dat jaar nog ouderwetse Hollandse
regenten waren. Volstaat hier één regel, van
andere werken krijgt het verbod een uitvoeriger
toelichting, zoals bij Rousseaus Emile, Voltaires Dictionnaire philosophique, en Jacob
Baroens Karmans Kermis-wensch. De toelichtingen zijn altijd informatief, soms amusant,
en zullen meer dan één lezer de lijst van begin
tot eind doen lezen.
Maar de lijst kan ook worden beschouwd
als een onderbouwing van de inleiding. Daarin
gebeurt namelijk meer dan gebruikelijk in dit
soort werken. Jongenelen trekt zelfs conclusies
die verstrekkender zijn, dieper graven en
oorspronkelijker zijn dan die in het vrijwel
gelijktijdig verschenen proefschrift van Ingrid
Weekhout over hetzelfde thema in de zeventiende eeuw. Jongenelen ziet de verboden,
schrijft hij, niet als een reeks van incidenten,
maar interpreteert ze als symptomen van
onderliggende veranderingen. In minder dan
twintig bladzijden worden conclusies getrokken over de godsdienstvrijheid, de invloed
van de Verlichting, van de buitenlandse politiek, van het Nederlandse leespubliek en van
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de staatsstructuur van de Republiek. De
Amsterdamse overheid was uiterst afkerig van
verlichte opvattingen inzake religie. In het
culturele klimaat alhier bleven daardoor
ontwikkelingen uit, zoals die zich in Duitsland
en Frankrijk wel voordeden. De relatieve
vrijheid van drukpers diende in de zeventiende
eeuw als politiek wapen tegen met name
Frankrijk, maar nu de Republiek gereduceerd
was tot kleine mogendheid werd steeds vaker
censuur toegepast op verzoek van inmiddels
bevriende mogendheden. Van de hier opgesomde 254 boekverboden ging ook een geduchte preventieve werking uit. De meeste
drukkers en schrijvers belandden liever niet in
het cachot, zoals W. Irhoven van Dam het
uitdrukte in een geciteerde uitspraak. Alleen
enkele jonge eigenzinnige uitgevers waagden
zich aan riskante uitgaven. Zij waren gevestigd
bij de beurs, waar ze hun klanten vonden.
Maar in het algemeen ontbrak in de
Republiek in deze periode de voedingsbodem
voor politieke, filosofische of religieuze discussie. Terecht merkt Jongenelen op dat de
zogenaamd vrije pers die naam eigenlijk niet
verdiende, want alles wat met overheidsprivilege werd gepubliceerd, lag eveneens aan
de leiband. De gedecentraliseerde staatsstructuur liet weinig mazen, omdat lokale en
provinciale overheden meer en meer samenwerkten.
Zoals ook uit ander historisch onderzoek
blijkt, functioneerde de ogenschijnlijke ouderwetse Republiek zo slecht nog niet. Het was, al
met al, niet best gesteld met de vrije
uitwisseling van ideeën, die elders de voedingsbodem voor vernieuwing vormde. Wie Nederland als een dynamisch land voorstelt, doet aan
schuimklopperij, stelt Jongenelen radicaal.
Maar hij biedt enkele regels later een opening:
we weten nog altijd niet wat wel gedacht, maar
niet werd geschreven. Op die vraag kan zelfs
het meest inventieve archiefonderzoek nleestal
geen antwoord geven.
R. DEKKER

D. Kraaknlan, Kemlis in de hel. Vrouwen en
het pornografisch universum van de
'Enjer'1750-1850. Diss. Amsterdam 1997.
Uitg. eigen beheer.
Het onderscheid man-vrouw laat zich enerzijds
verklaren uit lichamelijke verschillen en ander-
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zijds uit verschillen die voortkomen uit een
sociaal-culturele constructie. Vanuit die laatste
optiek heeft Kraakman zestig willekeurig
gekozen erotische teksten uit Frankrijk, uit de
periode 1748-1845, geanalyseerd. Niet alleen
allerlei soorten romans, ook bijvoorbeeld dialogen, liedjes, een handleiding, een theaterstuk
en politieke pamfletten behoren tot het onderzochte materiaal. Deze teksten zijn afkomstig
uit de Enfer, de afdeling van de Bibliothèque
Nationale in Parijs waar verboden en geconfisceerde erotische werken voor al te gretige ogen
werden afgeschermd. Variërend van de dialogen van Aretino tot twintigste-eeuwse pornografische prullaria.
Kraakman gaat uitvoerig in op de auteurs
en lezers van pornografie, maar blijft steken in
opmerkingen van Robert Darnton over de
handel in verboden boeken. Daardoor moeten
we het doen met gemeengoed als: ook vrouwen hebben porno geschreven, lezers moeten
gezocht worden onder de aristocratie en
bourgeoisie en zijn - anders dan Darnton
beweert - van beiderlei kunne, en porno werd
veelal van onder de toonbank verkocht.
Behalve de historische context van pornografie bespreekt de auteur ook verteltechnische
kanten ervan, waarbij zij in het bijzonder ingaat
op de betekenis van sekse. Een aardige
conclusie is dat in de onderzochte werken lang
niet altijd de vrouw als begeerd object naar
voren komt, zoals in het algemeen de
feministische opvatting over porno luidt. Ook
interessant is de thematische analyse waaraan
Kraakman haar materiaal onderwerpt, en haar
conclusies over die verhaalonderdelen die voor
het pornografische effect zorgen. Verrassend is
het hoofdstuk over de combinatie humor en
seks, zoals die in de pornografische literatuur
terug te vinden is; alleen roept het wel vraagtekens op wanneer in dit verband de theorieën van
Sigmund Freud over onbewuste motieven van
stal gehaald wordt om de pornografische
humor te duiden. Desondanks ook hier een op
zichzelf vrolijk makend hoofdstuk over schuine
bakken die in de bestudeerde werken uit de
I' Enfer zijn aangetroffen.
Bij het lezen van de studie over achttiendeen negentiende-eeuwse Franse erotische fictie
bekruipt de lezer wel enige vermoeidheid ten
aanzien van de tegenstelling man-vrouw.
Natuurlijk is dit inherent aan een literatuurwetenschappelijke studie over pornografie, natuurlijk is deze invalshoek te verwachten van

een auteur die bekendheid heeft verworven in
de vrouwenbeweging, natuurlijk is de manvrouw-thematiek hét onderzoeksobject van
vrouwenstudies. Maar dat neemt niet weg dat
de gedrevenheid waarmee de schrijfster op
iedere bladzijde het onderwerp aansnijdt, de
lezer onrustig - om niet te zeggen: wantrouwig maakt.
Hoewel het boek over interessante materie
gaat, is het voor (boek)historici dikwijls doorbijten geblazen wegens het literatuurwetenschappelijk jargon, doorspekt met de terminologie die vrouwenstudies eigen is en doordrongen van feministische ideologieën.
Met andere disciplines is kennelijk geen
rekening gehouden, getuige ook het ontbreken
van de titels van alle genoemde werken in het
register. Wie een titel zoekt van een clandestien
werk, zoekt dus hier tevergeefs. Daarmee
verliest de studie over verboden, want
pornografische boeken, een groot deel van haar
gebruikswaarde. Jammer, omdat pornografie
zich heel goed leent voor interdisciplinair
wetenschappelijk onderzoek. Overigens blijkt
het begrip 'namenregiste( zeer verwarrend,
aangezien er alleen verwezen wordt naar
twintigste-eeuwse auteurs van secundaire
literatuur. Geen namen dus van Diderot en
Voltaire, die in het boek zelf veelvuldig
genoemd worden, maar slechts de coryfeeën
die op het Tornadorekje van Dorelies Kraakman staan. Daarmee is het register verworden
tot een quotation index, die zelfs verwijzingen
bevat naar de bibliografie; waarmee het aantal
paginanummers per geciteerde auteur alleen
maar indrukwekkender wordt. Het is nog een
geluk dat er in het register niet naar vermeldingen in zichzelf wordt verwezen!
Kennelijk heeft mevrouw Kraakman geen
benul van wat wetenschappelijk onderzoekers
zouden kunnen putten uit haar onderzoek. Haar
naam zal dan ook weinig voorkomen op de
quotation indices van anderen. En als ik dan nog
een tip mag geven: maak pas een index wanneer
de definitieve tekst gelayout is. Nu zijn alle
paginaverwijzingen onjuist.
Bij zoveel ondoordachtzaamheden en slordigheden bekruipt de lezer onherroepelijk het
bange vermoeden dat er in het proefschrift zelf
misschien ook wel dit soort faux pas gemaakt
IS.

M. VAN VLIET

D 'Openhertige Juffrouw, of d'ontdekte
geveinsdheid. Ed. J. Kloek, I. Leemans, W.
Mijnhardt. Leiden, Astraea, 1998. Duivelshoekreeks 10. 194 blzz. ISBN 90-75179-16-2.
D 'Openhertige Juffrouw, of d'ontdekte
geveinsdheid (hierna D 'Openhertige) lijkt
tamelijk populair te zijn geweest, afgaande op
zo'n tien (her-)drukken sinds haar eerste
verschijnen in 1680 (?) tot eind 18e eeuw. Voor
historisch letterkundigen, geïnteresseerd in de
leesgewoonten van en het leesaanbod voor het
toenmalige letterlievende publiek vlm op
zichzelf dus al voldoende reden zich te
verheugen dat deze tekst nu opnieuw
verkrijgbaar is. De inleiding, waarin de bezorgers informatie geven over het genre
waartoe D 'Openhertige behoort en haar positie
in de traditie daarvan, de inhoud van het werk
zelf, de auteur(s), de vertalingen en het
mogelijke aantal (her-)drukken, stelt echter
teleur. Dat is jammer, temeer omdat de lezers
nu ten onrechte een (in de dubbele betekenis)
plat verhaal wordt gesuggereerd. Een kennismaking met D 'Openhertige zelf leert immers
dat de tekst in cultuur-historisch en sociaaleconomisch opzicht interessant materiaal biedt,
met aanknopingspunten over met name zeden
en gewoonten binnen het brede Amsterdamse
prostitutie-circuit alsmede standsverschillen
daarbinnen, de houding van prostituées tegenover hun klanten, van prostituanten tegenover
deze vrouwen, en ideëen over seksualiteit
binnen en buiten het huwelijk. Het ontbreken
van een verwijzing naar het standaardwerk van
Lotte van de Pol op dit gebied, Het Amsterdams Hoerdom (1996), een studie over prostitutie in de 17e en 18e eeuw, is dan ook
onbegrijpelijk. Dat men in het Voorwoord stelt
dat veel van in de inleiding "slechts aangestipte
contextuele aspecten [...] uitvoerig aan de orde
[zullen] komen" in het proefschrift-invoorbereiding van Inger Leemans, een van de
tekstbezorgers, verklaart wel iets maar zeker
niet alles.
De achtergrondinformatie in de Inleiding
wordt donlinant gestuurd door de interpretatie
van de bezorgers van zowel tekst als auteur c.q.
vertellerspersonage. Zo wordt D 'Openhertige
een "roman" type schelmenrotnan ( 11 )
genoemd, een "hoervertelling" van het soort dat
later "de norm in pornografie" wordt (19), een
"hoerenautobiografie" (21) en eindigt nogal
curieus als "dit vreemde amorele hoeren-
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romannetje", een "flutroman" (24). De spanning
die dit op zichzelf al impliceert tussen
(gesuggereerde) werkelijkheid en fictie, wordt
niet uitgewerkt, terwijl de verhaalstructuur
(namelijk één verhaal 'van horen zeggen' en de
rest suggestief autobiografisch) en de opgevoerde personages met namen als Emilius,
Floriaan, Maximus, Kasparus en ene "Ameldonk" wel degelijk aanleiding geven hierover
wat meer te kunnen zeggen. Impliciet en soms
rechtstreeks veronderstellen de inleiders (maar
bewijzen dit nergens) dat het om een waar
verhaal gaat. Zij lijken tevens op voorhand uit
te gaan van een bepaald idee van een
'hoerenverhaal': een op "geld en sex" gefixeerde vrouwelijke hoofdpersoon, die "geilheid
liever als middel dan als doel" ziet en die
primair de schijn-heilige-wereld van het bedrijf
zelf en de wereld daarbuiten wil doorprikken~
het vertel-personage zien zij als een 'pornoheldin' , die met haar verhaal "de lezer inpalmt
op het moment dat hij [sic!] het zwakste is"
(12, 13, 14, 16). Deze vooringenomenheid lijkt
mede oorzaak van de onduidelijkheid tot welk
genre dit boek gerekend kan worden, en welke
positie het inneemt binnen de traditie van
pornografische teksten. Op basis van de kenschets dat het gaat om een "openhartige hoer
die al haar listen en streken uit de doeken doet",
veronderstellen de inleiders ook één doorgaande lijn van de Italiaanse I Ragionamenti
(circa 1525) van Pietro Aretino, de Franse
L 'Escole des Filles (1655) en L 'Académie des
dames (1660) tot en met de 20e-eeuwse
Nederlands-Amerikaanse The Happy Hooker.
Eén blik in genoemde werken maakt echter al
duidelijk dat er nogal wat verschillen zijn met
D 'Openhertige, waarin het in tegenstelling tot
de andere genoemde werken niet primair om
onverbloemde pornografie lijkt te gaan. Ook
een vergelijking met bijv. de vier delen 'pornografische' teksten, De Spiegel der Vrijerij en
minnekunst (bez. door L. de Vries~ Amsterdam
1964-8), had hier uitkomst kunnen bieden, doch
deze uitgaven worden in de inleiding niet
genoemd. In D 'openhertige wordt een enkele
expliciete uitspraak over de bedrijvigheid in
kwestie gedaan~ de hoofdpersoon signaleert
soms bevredigende contacten ter onderscheiding van de gewone gang van zaken, geeft
aan dat haar "acker dapper bearbeid wordt van
vijf mannen" en dat de heren haar "hof by
gelegentheyd eens om quamen spitten", maar
van een uitvoerige beschrijving van stap tot stap
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en de in pornografische teksten vaak voorkomende extatische uitroepen over de
bijzondere kwaliteit van het mannelijk instrumentarium alsmede hevige lustbevrediging bij
de vrouw is geen sprake. Hier wreekt zich dat
de tekst niet tenminste binnen de Nederlandse
pornografische traditie is geplaatst, en dat men
voorbij is gegaan aan de eind 17e eeuw
optredende 'éthique de la frivolité', waarbij de
literaire vraisemblance gaat conflicteren met
godsdienstige en morele eisen op dat gebied.
Wat is het doel van D 'Openhertige dan wel?
De auteur vindt dat de bestaande beeldvonning
over vrouwen niet strookt met de realiteit die
zij ervaart en dat wil zij rechtzetten. Enerzijds,
zegt de auteur, worden vrouwen in misogyne
geschriften als de Spiegel der quade vrouwen
(1668) en Den Verreesen Hyppolitus (1679)
als regelrechte representanten van de hel
beschreven~ anderzijds stellen "sotte Poëten"
vrouwen als waarlijk engelen voor (37-8). Noch
de ene noch de andere beeldvorming doet de
realiteit recht. De omgang tussen beide seksen
ziet er doorgaans heel anders uit, ook van
degenen vlm die getrouwd zijn. De kritiek van
de auteur richt zich dan ook op de hypocrisie
van getrouwde vrouwen die zich beter voelen
dan prostituées, maar die of ook wel eens een
slippertje maken en hun ware uiterlijk eveneens
achter make-up verbergen of die eenmaal
getrouwd hun uiterlijk niet langer verzorgen. Zij
richt haar pijlen echter vooral op de hypocrisie
van de prostituanten. Deze mannen krijgen er
behoorlijk van langs en worden door de auteur
enkele keren ook rechtstreeks toegesproken,
vooral degenen die slaaf zijn van hun
lichamelijke lusten en voor wie vrouwen een
soort "huurpaarden" zijn (130, 133, 177).
Daarbij lijkt het voor de anonieme auteur
een belangrijke nevenbedoeling om commentaar
te leveren op het Amsterdamse prostitutiecircuit. Haar verhaal als een zelfstandig opererende prostituée, die één keer als "Kornelia"
wordt benoemd, waarin zij kritiek uit op het
gedrag (en vooral de geldzucht) van de
hoerenwaardinnen en meisjes die zich aan deze
vrouwen uitleveren, biedt een alternatief om uit
die afhankelijke positie te geraken waarin nu
veel van deze meisjes verkeren. De uitroep van
een 'nympf in een speelhuis in een bestseller
van een jaar later, 't Amsterdamsch Hoerdom,
die een klant zijn afwezigheid verwijt met: "zyt
gy weer by die vervloekte Kornelia geweest,
want gy kunt 'er doch niet van daan blyven"

( 1681 : 13), zou kunnen worden uitgelegd als
een indirecte reactie op D 'Openhertige Juffrouw. De nu nogal obligate toelichting bij de
naam Comelia in D 'Openhertige, dat hier
mogelijk sprake is van ironie met het oog op de
wel zeer voorbeeldige "Comelia, de moeder
der Gracchen" (98nt), krijgt dan een extra
dimensie.
De vrouwelijke hoofdpersoon stelt zich
realistisch op en heeft waardering voor mannen
die, net zoals zij, haar dienstverlening als een
zakelijke overeenkomst beschouwen. In dit
opzicht is haar houding tegenover het huwelijk:
een man met een exclusieve hoer, niet zozeer
"tekenend voor haar zakelijke opstelling" (12)
als welontmaskerend voor de man in kwestie:
hij 'koopt' zich immers een vrouw voor hem
alleen, als hij zich opstelt als de enige
kostwinner en de vrouw verbiedt in haar eigen
onderhoud te voorzien. Wel tekenend voor haar
zakelijke opstelling is dat zij weet dat zij in
haar beroep vroeg oud zal zijn. Daarom regelt
zij enkele lijfrentes via mannen met wie zij een
meer intense relatie heeft, zodat zij zichzelf
enige financiële zekerheid c.q. onafhankelijkheid garandeert. En dit is een tweede
boodschap die haar door bordeelhoudsters,
hoerenwaardinnen en pooiers niet in dank zal
zijn afgenomen. Het spreekt vanzelf dat zij haar
zusters in het vak met compassie toespreekt en
deze waarschuwt zich niet tevreden te stellen
met een kledingfooi en ze op het hart drukt nu
al maatregelen te treffen voor later, als een
gebrek aan aantrekkelijkheid hen parten zal
gaan spelen. Ook roept zij hen op attent zijn op
het neveneffect van een anti-conceptie techniek
als "wel het waayen, maar niet het regenen
verdragen" (waarbij men wel het begrip
'verdragen' verklaart: 'toestaan' ( 131 ), maar
niet aangeeft dat hier 'voor het zingen de kerk
uitgaan' bedoeld wordt). Het veronderstelde
mindere seksuele plezier dat deze techniek
betekent, maakt immers dat sommige
prostituées zich nog wel eens minder
behoedzaam willen opstellen en door 'het volle
pond' te willen het risico van een 'meerponder'
(zwangerschap) lopen.
De tekst bevat veel chronologische
aanknopingspunten alsmede realistische locaalgeografische verwijzingen, waaruit blijkt in
welke delen van Amsterdam een en ander zich
afspeelt en waarbij ook het hierboven
genoemde werk van Van de Pol (1996~ met
name bijlage II met adressen van prostituées en

speelhuizen) verheldering had kunnen geven.
Op geen van beiden wordt door de inleiders
ingegaan, noch in de inleiding, noch in de
woordverklaringen. De bezorgers menen dat de
auteur een man moet zijn vanwege de vele
vrouw-onvriendelijke opmerkingen. Ten eerste
valt dit nogal mee, maar hoe verklaren zij dan
de veel grotere hoeveelheid man-onvriendelijke
teksten? Ook zou een mannelijk auteur meer
voor de hand liggen op grond van de Latijnse
citaten, want stellen zij, dit behoort niet tot de
bagage van een vrouw die alleen maar enkele
jaren naar een Franse school is gegaan. Niet
alleen nemen de bezorgers de tekst van de
auteur zonder meer voor waar aan, waarin zij
bovendien aangeeft op vijfjarige (sic!) leeftijd al
op een Franse school te hebben gezeten en de
achtergrond van haar opmerking vooral een kat
is naar mensen die gesteld zijn op de uiterlijke
schijn van buiginkjes en wat dies meer zij. Ook
onderschatten de inleiders de (leen-)capaciteit
van vrouwen en overschatten zij de moeilijkheidsgraad van de referenties.
Nog iets over deze editie. De gereproduceerde titelpagina geeft "Vrouwaart" terwijl
in de lopende tekst ook "Vrouwaard" voorkomt
(10, 11, 22, 25, 27, 116)~ soms wordt een
omissie wel, soms niet toegelicht (bijv. 121,
164, 175)~ een wetenschappelijke exemplaarvergelijking (met een bevestiging van een
bestaande eerste druk uit 1680) lijkt gewenst.
De conclusie kan kort zijn: deze uitgave is
zeker de moeite van het aanschaffen waard,
maar legt wel een hoge hypotheek op
Leemans' dissertatie.

P. VAN OoSTRUM
A.J. Hanou Onder de Acacia. Studies over de
Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges voor 1830, met een bijdrage van
J.A.M Snoek. Leiden: Astraea 1997. Paddemoesreeks 3. 246 blzz. ISBN 90-75179-13-8
Tussen december 1991 en oktober 1998 heeft
de specialist historische letterkunde dr. A.J.
Hanou in het maçonniek-cultureel tijdschrift
Thoth, een uitgave van de Maçonnieke
Stichting Ritus en Tempelbouw, in vijftien
afleveringen 'Beelden van de Vrijmetselarij'
geschetst, zonder zelf vrijmetselaar te zijn,
d.w.z. hij heeft uitspraken over de vrijmetselarij
opgediept en besproken. Hij heeft bovendien op
de 'Landdag 1994' in feite een studieweekend)
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van Ritus en Tempelbouw een zeer gewaardeerde inleiding gehouden onder de titel 'De
loge geloochend' waarin hij een overzicht gaf
van reacties op de vrijmetselarij in de literatuur
in de periode 1730-1830.
De auteur en spreker mag op dit terrein dan
ook een deskundige worden genoemd, zo niet
dé kenner, al noemde hij zichzelf ooit te
bescheiden "niet meer dan een oppermanshulpje
bij het aanslepen van bouwsteentjes." Men kan
zich erover verbazen dat hij zich als
hoofddocent Neerlandistiek aan de Universiteit
van Amsterdam met het onderwerp vrijmetselarij bezighoudt. In het voorwoord van de
bundel Onder de Acacia, waarin een aantal van
zijn studies is samengebracht, geeft hij een
antwoord op deze vraag. Evenals een pure
historicus wordt een neerlandicus die zich met
historische letterkunde bezighoudt - zo zegt hij
- soms geconfronteerd met teksten vol wereldbeschouwelijke onduidelijkheden die om een
oplossing vragen.
Tijdens zijn onderzoek naar Johannes
Kinker ( 1764-1845), werd Hanou geconfronteerd met de vraag wat deze literator en
filosoof nu eigenlijk zag in de loge. Geleidelijk
aan bleek hem dat gedurende het tijdvak van de
Verlichting een niet onaanzienlijk deel van de
Nederlandse intelligentsia, met inbegrip van
literatoren, korte of lange tijd een band heeft
gehad met "dit zeer grote genootschap." Deze
ontdekking leidde bij Hanou tot de conclusie:
"Voor 'de student van de Verlichting' is het
onmogelijk aan de vrijmetselarij voorbij te
gaan. Het is jammer dat er in ons land van
historische zijde, althans, wanneer men dat
vergelijkt met de inspanningen in het buitenland
gepleegd, relatief weinig moeite wordt gedaan
het onderzoek naar dit belangrijke gezelschap
op gang te brengen, of te houden. Hier ligt nog
een gigantisch onderzoeksterrein braak."
Ook vrijmetselaren kunnen zich dit voor
gezegd houden. Over de herkomst van de
vrijmetselarij zijn de meningen verdeeld, maar
hoe men het ook wendt of keert, de
vrijmetselarij is op zijn minst in belangrijke
mate een kind van de Verlichting.
Bestudering van die tijd en van het leven,
werken en denken van de vrijmetselaren uit die
tijd, kan veel duidelijk maken over de huidige
werkwijze van de vrijmetselarij. Dit is geen
stelling van Hanou, maar van de recensent van
zijn bundel. Er zijn vrijmetselaren die dit te ver
(terug) gaat en die alles vanuit een recenter
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verleden of zelf de huidige tijd menen te kunnen
en vooral ook te moeten verklaren. Dat is op
zichzelf een respectabele opvatting, maar ze
gaat voorbij aan de wortels van de traditie die
een te eminente rol speelt in het 'spel' van de
vrijmetselarij.
De bundel kan buitenstaanders en beoefenaren van de 'Koninklijke Kunst' helpen bij
hun zoeken naar het hoe en waarom van de
vrijmetselarij en is dus een welkome aanwinst,
die ook kan helpen de tijd van de Verlichting
zelf beter te verstaan. Overigens bevat de
bundel slechts één bijdrage die niet eerder is
gepubliceerd. De wel eerder gepubliceerde zijn
echter moeilijk te vinden, zeker voor nietvrijmetselaren. Dit verklaart en rechtvaardigt de
uitgave van de bundel.
De enige bijdrage die niet eerder is
gepubliceerd is een zeer omvangrijke en
gedetailleerde beschrijving, in een context, van
'De oudste loge van Utrecht (Stad)', L'Astree.
Deze werd opgericht in 1760 en officieel door
de Groote Loge (de Orde van Vrijmetselaren)
vervallen verklaard in 1800. In ieder geval was
aan haar bestaan twee jaar eerder al een einde
gekomen. Van deze loge is weinig bewaard
gebleven. Dat Hanou er niettemin zoveel over
weet te melden is kenmerkend voor zijn totale
'maçonnieke oeuvre': volhardend in het opsporen van bronnen en het uitdiepen van details.
Deze verdienste heeft voor de lezer een
schaduwzijde. Hij moet door alle bomen het
bos blijven zien.
De hoofdtitel van de bundel, Onder de
acacia, verwijst naar een binnen de vrijmetselarij bekend symbool, de acaciaboom. De
boom, of zijn takken, zijn onder meer
zinnebeeld van de onsterfelijkheid. Hanou voegt
hieraan toe: "Bij de initiatie in de Meestergraad
herinnert het acacia-symbool aan het voorbeeld
van de onvergetelijke voorganger, Hiram, en
aan elks plicht te herrijzen." Het is de vraag of
de profane lezer hier iets wijzer van wordt. De
bundel biedt vanzelfsprekend geen overzicht of
uitleg van de ritus etc. Het is de opzet van de
bundel niet en de auteur acht zich daarvoor toch
ook te zeer buitenstaander.
De bijdrage van Snoek, wel een vrijmetselaar, betreft 'De turbulente start van een oude
Leidse maçonnieke loge', de nog bestaande
loge La Vertu. Het is de tekst van een inleiding
voor een internationaal congres over de
Verlichting. Een interessant stuk, al was er over

deze loge reeds veel geschreven. Over de
Verlichting als zodanig zegt het overigens niets.
BaTE DE BOER LZN.

Jacob Campo Weyerman, De Naakte Waarheyt
(1737). Met een inl. d. A.J. Hanou. Amsterdam:
Stichting JCW 1997. Abdera 3. 124 blzz.
ISBN 90-71726-02-9. f 30,Op 11 maart 1737 huurde Weyerman een
kamer bij een knopenmaker te Leiden, en
schreef zich in aan de universiteit als student
medicijnen. Een week later verscheen De
Naakte Waarheyt, bij de Leidse uitgever
Adrianus van der Hoeven. Te oordelen naar het
aantal incomplete exemplaren dat bewaard is
gebleven, telde het weekblad veertien afleveringen. In de onderhavige editie werd aan het
exemplaar van het Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Anlsterdam de ontbrekende
aflevering 2 toegevoegd uit het bezit van de UB
Amsterdam. Deze heruitgave werd gecomprimeerd van 112 tot 88 pagina's, en voorzien
van een handzaam register. André Hanou
schreef een ter zake doende inleiding (pp. ixxiv), met aandacht voor veranderingen bitmen
het satirische blad als genre, de aangesneden
onderwerpen, andere contemporaine tijdschriften, de uitgever en zijn fonds, en ten slotte het
wel en wee van de schrijver rond het jaar 1737.
De Naakte Waarheyt werd uitgegeven
zonder annotatie. Dat is jalnmer, ook al is het
tijdschrift in vergelijking met de vroege weekbladen eenvoudiger van stijl. Weyerman geeft
gehoor aan een veranderende literaire sInaak
die eenduidigheid verlangt. lfet pad dat van
Doedijns naar Van Effen leidt, is gaande\veg
begaanbaar geworden: een polderweg in een
vlak landschap onder een heldere lucht.
Misschien is Weyernlan ge\voon op zijn retour,
en wil hij zich latcn onlscholen aan de Leidse
universiteit. Hij verlaat het superieure uitzicht
van het adelaarsnest, onl aan te schuiven in een
koffiehuis, waar hij als een man van nliddelbare
leeftijd in de tijdschriften bladert, en anderen de
naakte waarheid toont, de besmeurde centerfold van hervormd Nederland.
Het theater van De Naakte TVaarheyt
wordt bespeeld door louter bedriegers, met de
lispelende leugen als souffleuse. Al in het
paradijs werd naaktheid bedekt. De wereld \\'il
bedrogen worden. Weyennan koketteert met de
misdaad omdat dcze literair lonend is:

alchemisten, malafide juristen, artsen met
dodelijke preparaten, vrijmetselaars, atheïsten,
valsspelers, en zelfs Leidse studenten, zijn
boeiender dan de naakte waarheid. Versluiering
is opwindend, het spel ook. Er is geen waarheid
in het spel: God dobbelt niet.
Volgens Weyerman verdoen Leidse studenten hun tijd met het spelen van spelletjes. In het
Vermakelyk Wagen-praalje, dat dicht bij De
Naakte Waarheyt staat wat stijl en onderwerpskeuze aangaat, schrijft hij dat hij
"Studenten in de Medicyne [heeft] gekent,
beyde te Utrecht en te Leyden, die na drie
Jaaren studeerens min waren bedreven in de
kennis van de beenders eens Mensch, als in de
gestippelde doodsbeenders van een verkeerbort." [ed. Maréchal, r. 149 Cf.]. In een volgend
fragment merkt hij op: "De meeste Studenten
welke hedendaags hunne leerjaaren gaan staan
op de Hoge Scholen te Utrecht of Leyden,
nemen een groten voorraad mee van Muziekboeken, als waare die tot het vorderen en
voltrekken hunner Studien nodig. De Operas
van Locatelli, dien Bergamasque Harlequyn van
de fiool, hebben den voorrang verkregen boven
de voortydts meest geagtste Godtgeleerde,
Regtsgeleerde, Genees- en Zedekundige Schriften. " Deze passage spreekt meer tot de
verbeelding walmeer men zich realiseert dat de
uitgever van De Naakte Waarheyt in 1741 om onbekende redenen - werken van Locatelli
in zijn fonds opneenlt. Het heeft er alle schijn
van dat het werkelijkheidsgehalte van Weyernlans details weer groter is dan de liefbebbers
van 'fictie' ge\voonlijk denken.
In aflevering vier schetst Weyernlan
"eenige konterfytsels der alderberuchtste
Atheisten", anekdotische
portretten van
Aretino, Cardano, Spinoza en Rochester, godloochenaars die de allerhoogste Waarheid
ontkennen, en daannee de grondslag van iedere
moraal. Feitelijk zijn zeze personen pantheïsten,
voor wie de hoogste Waarheid weliswaar
mobiel is, maar bepaald niet afwezig.
Girolamo Cardano (1501-1576) verschijnt
met enige regehnaat in de weekbladen van
Weyennan. Voor De Naakte fVaarheyt had hij
genoeg te bieden: hij was een beroemd arts, die
in de ogen van zijn tijdgenoten nauwelijks onder
deed voor Vesalius. Hij ,vas verzot op dobbelen, kaartspelen en schaken, en schreef een
werk over kansberekening. Kortonl, hij past
uitstekend in de schildering. Bovendien schreef
Cardano een autobiografie waarin de lezer niets
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wordt bespaard: geboren als een bastaard, mishandeld in zijn jeugd, lange tijd impotent,
oudste zoon krijgt de doodstraf enz. (De vita
propria liber, vertaald door Jean Stoner als The
book of my life, New Vork, 1930). Uitennate
geschikt voor de roddelbladen.
In 1570 werd Cardano beschuldigd van
ketterij: hij had de horoscoop van Christus getrokken en diens doen en laten afbankelijk
gemaakt van de invloed van de sterren. Dit gegeven laat Weyennan liggen, evenals Cardano' s
stelling in het natuurfilosofische traktaat De
subtilitate dat voor mensen en dieren geldt dat
zij naakt mooier zijn dan gekleed. Julius Caesar
Scaliger schreef in een kritiek dat het wat
vogels betrof verschil uitmaakte of ze vliegend
te zien waren, dan wel gebraden op tafel lagen.
Het werk van Cardano behoort tot de
natuurfilosofie van de zestiende eeuw, sterk
gekleurd door magie, astrologie, en vonnen van
neoplatonisme, waarin de dingen worden beschouwd als gestuurd door verborgen kwaliteiten, onzichtbare instrumenten van de wereldgeest. Cardano verwijst nlet grote regelmaat
naar De occulta philosophia van Agrippa van
Nettesheim.
Deze manier van denken wordt door de
'rationalisten' natuurlijk belachelijk gemaakt.
Wat je niet kunt zien, is er ook niet. In de
Rotterdamsche Hermes (nr. 32) is de humanist
Agrippa al veranderd in een tovenaar in een
slee, getrokken door een gevleugeld Laplands
rendier. Cardano is in aflevering 53 te vinden,
gewijd aan 'sympathie', de onzichtbare aantrekkingskracht tussen dingen: "Kardaan zegt,
dat een Stier, wanneer hy iemant in 't root
gekleet beschout, dol en uitzirmig wort." In zijn
gezelschap treden verwante geesten op als
Giambattista Porta en Kenelm Digby. De vermeende invloed van het onzichtbare wordt
langzamerhand onschadelijk gemaakt.
De kritische ratio spreekt ook uit aflevering
46 van de Rotterdamsche Hermes, een fascinerend vertoog tegen de astrologie: "Onze wil
is magtiger dan de instortingen der Planeten,
[ ... ]. De zamenschakeling tusschen de hemelsche en ondennaansche ligchamen is voor ons
een raatzel, [...]. (p.308). Een zelfbewuste toon!
In dit verband vermeldt Weyerman een pagina
eerder dat de studie van de "Starrenvoorzegkunde" gebrekkig is, en dat de geleerden
het er niet over eens zijn "of ieder Gestarnte
niet wel eene Waerelt apart is." Deze laatste
zinsnede konlt ook voor in de achtste aflevering
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van De Naakte Waarheyt (p. 47), over artsen,
de beoefenaars. van de 'giskonst'. Zo'n terloopse frase maakt dit weekblad toch minder
eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt.
Al te duidelijke verwijzingen kunnen ook
een probleem vonnen bij Weyennan. Een reeks
voetnoten is vaak ontleend aan een en dezelfde
tekst. Aflevering 11 en 12 van De Naakte
Waarheyt gaan over bijgeloof. Citaten en
voetnoten suggereren een bewerking van een
nog onbekende tekst, die voor een deel terug
gaat op Augustinus' Stad Gods, boek 6, cap. 9
en 10. Het gaat hier om de citaten uit het werk
van Varro, Augustinus, en Seneca op p. 66.
Fragmenten uit Seneca's 'redevoering over het
bijgeloof zijn uitsluitend bewaard gebleven in
De Stad Gods. Weyennan verwijst hiernaar in
de postuum verschenen Betrachtingen (1748),
p. 10-13.
Een laatste tussenzin waar een wereld
achter schuil gaat: tot mijn grote genoegen
bevat ook De Naakte Waarheyt een sneer naar
de 'hozenzadelende' Swaanenburg: "de voornaamste hedendaagsche schryvers worden door
wervelwinden onderschept" ( p.41).
F. VAN LMfOEN

Kopij-aanwijzingen
-De redactie accepteert alleen kopij aangeleverd op floppy (3~ in.). Voor de Mededelingen wordt gebruik gemaakt van Word PeIfect 8.0 onder Windows 95. De redactie
ontvangt 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 WP-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
mspnngen.
-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 een 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 monografieën is als volgt: auteursnaam, titel, plaats jaar, paginering.
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Redactioneel
De achttiende eeuw: eeuw van de muziek. Maar openbare, voor iedereen toegankelijke
concerten waren er nog niet Kleine muziekpartijen werden ten gehore gebracht in
familie- en vriendenkring, terwijl grotere concerten te beluisteren waren binnen
genootschappelijk verband De musici waren dikwijls liefhebbers, een achttiendeeeuwse tenn voor amateurs, overigens zonder enige kwalitatieve connotatie. De burgerij
zong dat het een aard had (er verschenen talloze bundels gewone, christelijke en politiek
getinte liedjes) en kerkdiensten werden in navolging van wat er bijvoorbeeld in
Frankrijk en Duitsland ten gehore werd gebracht, opgeluisterd met fraaie koraalmuziek
en andersoortige kerkmuziek.
Uiteraard beperkte het muziekleven in de achttiende eeuw zich niet tot de
'liefhebberij', maar waren er ook professionals, beroepsmusici die in verschillende
steden het muziekleven tot grote hoogte konden brengen. Kerkelijke gemeenten trokken
beroepsorganisten aan, zoals in Zwolle de stadsorganist Johann Gottlieb Nicolai, afkomstig uit Duitsland, 1 en ook bestaande muziekgezelschappen hoopten hun aanzien te
verbeteren door professionals aan te trekken.
Hoewel Weyennan vaker over allerlei vonnen van volksmuziek schrijft, noemt hij
in zijn tijdschriften ook herhaaldelijk de "hoge muziek". Het is met name de Italiaanse
componist en violist Pietro Locatelli, over wie Weyerman zich uitlaat. Locatelli reisde
als beroepsmusicus rond door Europa maar was gedurende een groot deel van zijn leven
werkzaam in de Republiek. In een oriënterend artikel van Karel Bostoen worden
verschillende plaatsen uit Weyermans werk genoemd waar Weyerman uitpakt over de
muziekbeoefening uit zijn tijd. 2 In De Ontleeder der Gebreeken bijvoorbeeld haalt hij
zo ongemeen fel uit tegen de Franse, Italiaanse, Engelse en Duitse muziek, dat de
conclusie gerechtvaardigd is dat Weyerman weinig op had met rondtrekkende
beroepsmusici. 3
Behalve door rondtrekkende individuele musici en kleine gezelschappen, werd het
Nederlandse openbare muziekleven ook opgeluisterd door operatroepen, die - net als
theatergezelschappen - in diverse steden jaarlijks een aantal uitvoeringen verzorgden. 4
Zo waren medio achttiende eeuw even buiten Amsterdam, op de Overtoomseweg,
verschillende herbergen waar Amsterdammers hun optreden konden bijwonen en zelfs
huurden de gezelschappen huizen af die als speelgelegenheid moesten dienen. Ook de
Amsterdamse Schouwburg zette bij tijd en wijlen haar deuren open voor rondtrekkende
operatroepen: met hun acteurs, zangers en dansers had hun optreden immers veel weg
van reguliere theatervoorstellingen.
In dit nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman wordt in
een drietal artikelen een beeld geschetst van het muziekleven in de achttiende eeuw.
Maria van der Heijde-Zomerdijk geeft in haar inleidende artikel, 'The development of
public concerts during tbe late seventeenth and eighteenth centuries' de ontwikkeling
aan van het patronagesysteem waarin het openbare muziekleven aan het einde van de
zeventiende eeuw verkeerde, naar een vorm van collectief sponsorschap waarbij musici
afhankelijk werden van de recette van hun muziekuitvoeringen. Daannee werden
optredens in grotere concertzalen voor hen werkelijk van levensbelang.
Het tweede artikel is van de hand van Nicolle Klinkenberg. Zij schrijft in haar
'Liefhebbers en virtuozen: een samenspel tot bevordering der toonkunst 1770-1840'
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over de verhouding tussen 'liefhebbers' en beroepsmusici en de gevolgen daarvan voor
de muziekuitvoeringen in de Republiek. Zij toont aan dat er in de achttiende eeuw nog
geen openbare concerten waren; wel besloten of semi-besloten voorstellingen in
verenigingen, genootschappen en andere gezelschappen.
Het laatste artikel betreffende het thema 'muziek in de achttiende eeuw' is van de
hand van Cis van Heertum: 'Philipp Joseph Frick (1742-1798): music and millenarianism in the late eighteenth century.' Daarin gaat de auteur in op een van de bekendste
virtuozen op de glashannonica uit de achttiende eeuw, de uit Zuid-Duitsland afkomstige
Frick. Hij was een van de vele rondtrekkende musici, die in diverse Duitse staten voorstellingen ten gehore gaf, en bovendien in Rusland en Engeland veel publiek naar zich
toe wist te trekken.

Noten
1. Over het openbare muziekleven in Zwolle: JC. Streng, Het is thans zeer briljant. Aspecten
van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd
Hilverswn 1999, p. 67-79. Een - overigens ontoereikend - overzicht van het muziekleven in
de 18e eeuw is: D.l Balfoort, Het nluziekleven in Nederland in de 1rM en 1sM eeuw. Ed. R.
Rasch. 2 e druk. Den Haag, 1981.
2. Cf K. Bostoen, 'Weyerman en de muziek', in: MedJCW 9 (1986), p. 21-25.
3. Niet alleen Weyennan had zijn bedenkingen bij de kwaliteit van rondtrekkende buitenlandse
beroepsmusici, ook Hendrik Doedijns, in zijn Haegse Mercurius, nam hen wegens hun
bedenkelijke niveau op de korrel, getuige zijn uitlatingen over de Engelse zanger-gambist
John Abell en zijn begeleider, de fagottist Babel, die aan het einde van de zeventiende eeuw
in Den Haag verschillende concerten weggaven. H. Doedijns, De Haegse Mercurius, 9 aug.
1697-1 febr. 1698, p. 94,97, 106, 114. Ed. R. van Vliet. Leiden 1996. Duivelshoekreeks 5.
4. Cf. R. Rasch, 'Operatroepen in Amsterdam, 1750-1763', in: De achttiende eeuw 29 (1997), nr
2, p. 169-190.
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The development of public coneerts during the late
seventeenth and eighteenth centuries
MARIA A. VAN DER HEIJDE-ZüMERDIJK
Concert (ü). A tenn derived from a conjunction of concertare (Lat.: contend,
dispute) and consorlium (Lat.: society, participation) and brought mto English
usage in the 17fh centuIy to signify a musical perfonnance, as a rule by more than
one executant. 1

Nowadays a concert is understood to he a public event to which one can gain admission
by payment. This democratic concept of public concerts developed during the
eighteenth centwy. Private concerts have, in asense, always existed. The church, courts
and mling nobility supported snch events as patrons of music. Much of this music was
sacred music, to he perfonned during services, public or private, in church or chapel.
Concerts as secular cultura1 events came into significant existence during the
Renaissance period. In cities and states all over Europe secular music events became
largely the responsibility of an Academy or Collegium MusicWD. Although these
institutions were technically private entities, one could, without too much difficulty,
gain admittance to performances. Often performances were held in the open air, or on
the city square, to he heard by anyone in the vicinity.
Tbe democratization and secularization of musical performances took place all over
Europe and North America at approximately tbe same time. Public concerts without
paid admission were heing organized in many piaces in Europe, but in England
government control of music was rather weak compared to France and Germany and
musicians enjoyed exceptional freedom to develop public musical events. Duting tbe
Commonwealth period in England tbere was no court to support music, as the monarchy
had been abolished. Theaters, where music traditionally was plentiful, were closed by
tbe Puritans for almost twenty years. Musicians, trying to make a living, were forced to
play in tavems and public houses. The tavems, most likely for economic reasons as
weIl, eagerly supported musicians and music meetings and clubs. Roger North (16511734), a country gentleman and retired lawyer, who in his later life liked to write about
(especially musical) subjects that had interested him in life, tells in bis Memoires of
Musick about such public music meetings:
[...] The frrst of those was in a lane behind Paul's, where there was achamber
organ that one Phillips played upon, and some shopkeepers and foremen came
weekly to sing in consort, and to hear, and injoy ale and tobacco~ and after some
time the audience grew strong, and one Ben. Wallington got the reputation of a
notabIe base voice, who also set up for a composer, and hath some songs in print,
but of a very low sence~ and their musick was cheifly out of Playford's Catch
Book. But this shewed an inclination of the citisens to follow musick. And the
same was confmned by many litle enterteinements the masters voluntarily made
for their scollars, for being knowne they were always crowded. 2
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This particular perfonnance took place in 1664, since after Restoration, the court
favored the French style of playing and many good non-French musicians still played in
the tavems, which were acknowledged centers of English culture.
Most scholars agree that the fust public concert for wbich admission was charged,
was organized in 1672 in Whitefriars, London by Joho Banister. A frrst, apparently in
all of EurOpe3 and an important step on the way to musical life of the modem sort.
Banister, considered to be one of the finest violinists of bis day, had experienced some
career problems. He had been appointed leader of the' King's band of twenty-four
violins in 1664. This was a prestigious position, since this band was formed by Charles
11 after Louis XIV's famous Petits Violons du Roi. Unfortunately Banister feil out of
favor in 1667 and was replaced as principal by a second-rate French violinist (although
he kept bis place among the 24 violins). Rumors go, that his fellow band members had
complained about their payment Banister, who possessed according to North "a good
theatricall vein,,4, put an advertisement in the London Gazette of December 30, 1672,
giving notice of a musical performance by "excellent masters". This concert was to be
held at Banister's house, which he called "the music school". He set up a stage for the
musicians and protected them with curtains. The public, existing of many shopkeepers,
was seated in the way Banister knew from the tavems: 'ale-house' fashion, around
small tables. For a shilling one could have as much ale and tobacco as one wished.
From later announcements it can be leamed that the best places cost one shilling, the
rest half that much. Performances were held every aftemoon at "precisely 4 of the
clock". The improvised music room was apparently a successful venture, as the next
season Banister moved his coneerts to a larger place. These concerts were held on a
subscription basis. One paid for a number of concerts in advance. In this way, Banister
had found a way to support himself and bis starving fellow-musicians at a time when
the court, plagued with fmancial problems, did not pay them regular wages. There were
definite programs, sometimes announced beforehand and new music on the frrst day of
every month. The public determined the program. Roger North remembers:
[...] There was very good musick, for Banister fOWld means to procure the best
hands in towne, and some voices to come and performe there, and there wanted
no variety of humour, for Banister himself did wonders upon a flageolett to a
thro-base, and the severall masters had their solos. 5

Banister's innovation was a success. He must have been able to pay his bills this way,
as his concerts went on for six years, till the year before his death in 1679.
Less public and more like a music club, but also more acclaimed, were the weekly
coneerts started in 1679 by Thomas Britton in Clerkenwell. Britton had made his
fortune as a small-coal merchant. He had, as an aftluent member of the rising middle
class, a remarkable love for music and literature. His music meetings gained such reputation that they were attended by civil servants, members of the aristocracy and other
important persons. Among the notabie musical guests were Handel and Pepusch. At
first Britton refused to ask for payment of any kind from his guests, but eventually he
was persuaded to take one shilling per person for admission. Apparently, he could not
make ends meet, even though he received financial support for his coneerts from the
aristocrat Sir Roger L'Estrange and other gentlemen. The long, low room over the coal
storage was used for the performances and also held a large collection of fine musical
instruments and one of the most noteworthy private music libraries of its time. After
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Britton died in 1714, the concerts stopped and the musie library was sold by auction and
thus dispersed.
By the turn of the century special musie houses were being dedicat~ like the York
Buildings which was the focal point for new music. These musie houses were managed
by enterprising individuals without financial support from patrons. The early eighteenth
century public demanded novelty, both vocal and instrumental. Many young performers
started their careers at these concerts. A large number of talented foreign musicians,
sueh as Handel, Farinelli, Pepusch, and Dieupart imrnigrated from Germany, ltaly and
France and could he heard here.
It took France about fIfty years after Banister put bis advertisement in the paper to
establish paid public concerts. In 1725, André Danican Pbilidor started the 'Concert
Spirituei', a publie concert organization, in Paris. Performances took place on religious
holidays, when the Aeadérnie Royale de Musique was closed. The strict regulation of
musical perfonnanees in all ofFranee - a legacy of Lully - forced Philidor to pay 10,000
livres annually to the Académie. He also had to agree to prevent the performance of
operatie fragments and of pieces with Freneh texts. Danican had excellent contacts and
procured the use of the SalIe de Suisses of the Tuileries Palace for bis coneerts. The
performers were first rate; the musieians came from Académie, the Opera and the court.
After a three-year contract had been signed, the rrrst concert took place on March 18,
1725, Palm Sunday. On the program were three pieces by Delalande and Corelli's
'Chrïstmas' Concerto. The admission was four livres per person and from the beginning
the 'Concert Spirituel' was weIl attended. The original intention was to offer Paris
concerts of sacred music with some additional instrwnental music, but as early as 1727
programs including secular vocal music, even with French text, were advertised.
Philidor resigned in 1728 and in 1734 the Acadérnie took control of the 'Concert
Spirituel'. Instmmental music became increasingly the mainstay of the program,
although eaeh concert included at least one grand motet.
The Concert Spirituel existed for 66 years. It provided an important forum for
new music, vocal and instrurnental, religious and secular, and in no small way it
thereby eontributed to the fonnation of new musical attitudes on the part of
Freneh composers, perfonners and eonswners of musie in the eighteenth century. 6

In Gennany a gradual shift took place from private to paid public concerts. Many eities
and states had established a Collegium Musicum and the step from membership dues to
subscription coneerts was a small one. There is evidence, although sporadic, that
already in the early eighteenth century coneerts were organized in Hamburg for a ticketpurchasing audience. And in Frankfurt in 1723 tickets were offered to a concert with
prices graded according to the buyer's means. 7 Telemann, the most prolific composer
ever, was instrumental in the development ofpublic coneerts first in Frankfurt and later
in Hamburg. In Frankfurt he established a Collegium Musicum in 1713. The Collegium
met every Thursday between late September and Easter. Visitors were welcome,
although no payment was asked. In 1721, Telemann moved to Hamburg. Ris position as
the Kantor of the Johanneum and Director of Music of the five principal churches in the
city gave him the opportunity to dominate musicallife in Hamburg. He would do so for
four decades until bis death in 1767. He revived the Collegium and insisted on
professional playing, conceivably making the perfonnances worth paying fort Although
on the program of bis coneerts Telemann condueted very little music by composers
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other than Telemann, these concerts became such an important part of social life in
Hamburg that in 1761 they were given their own home in tbe Konzertsaal auf dem
Kamp, tbe frrst hall exclusively built for concerts in all of Germany.8 Against tbe
ancient tradition forbidding tbe Kantor to perfonn sacred music outside tbe church,
Telemann performed repetitions of cantatas and Passions in these secular concerts, tbus
bridging tbe gap between sacred music as ritual and sacred music as entertainment. The
city council was not altogether happy with this novelty and protested that a decree
should be issued forbidding the performance of sacred music for money in a public ion
where all kinds of disorder could take placet
In North America the fust mention of public concerts is from Charleston, Soutb
Carolina,9 in tbe 1730s. The first concert in New York with time and place indicated
was announced in The New York Gazette in 1736. These early concerts were mostly
benefit concerts. The words "for tbe benefit" indicated at the time that these coneerts
were performances by professionals - the monetary rewards were meaot to he for tbe
benefit of the performer - to distinguish them from those concerts given by amateurs,
with or without the assistance of professionals, for their own amusement. Organized
public concerts gained popularity and by the 1770s most American cities had
established one or more subscription series in addition to independently performed
benefits by traveling virtuosos. However, in many places opera was the musical
entertainment of choice, making public coneerts less well-attended.
The programs of the 'Concert Spirituel' in France with its mix of sacred and secular
pieces and Telemann's repetitions of sacred pieces outside the church indicate a trend
also evident in fine arts, known as "I' art pour l' art" . Artefacts Of, in this case,
compositions, were appreciated purely for their aestbetic values, separate from their
original context. Compositions originally intended for worship, funerals, dancing, and
coronations were now resuscitated for use in tbe concert hall. From tbe early years of
public concerts new music, sacred or secular, was the mainstay of tbe performances.
"Newand never been seen or heard before" was a major attraction, while strange
instruments or combinations of instruments, virtuosos and child prodigies always made
for good potential investments. Lured by the unlimited possibilities in London, foreign
virtuoso instrurnentalists popularized tbe sonata in tbe public concert in England:
In particular, two ofthe musicians involved in the York Buildings coneerts in the
1690s, the Gennan harpsichordist Gottfried KeIler and the Moravian Bass viol
player Gottfried Finger, \\Tote and published many sonatas for exotic
combinations of recorders, oboes, trurnpets, and strings. Their mixture of
tunefulness and virtuosity was just what was required by a Rublic that was
becoming accustomed to listening to music rather than playing it. 1

The 'Concert Spirituel' featured French as weIl as foreign virtuosos and composers;
music by Leclair, Delalande, Telemann and Stamitz appeared on tbe programs.
However, Corelli's music was universally popular. Nicola Matteis, a violin virtuoso
from ItaIy, introduced Corelli's works to the English in 1695; in 1744 in Manchester a
concert program Iists more than half of the pieces by Corelli, and in 1783 in London
CoreIIi was still on tbe programs of the subscription concerts organized by the Wesley
brothers. On tbe frrst 'Concert Spirituel' in Paris in 1725 Corelli's Christmas Concerto
was featured and in 1793 in Charleston in tbe newly formed United States of America a
concerto grosso by Corelli couid be heard.
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By the end of the eighteenth century the shift in the field of music from patron to
collective sponsorship, usually in the fonn of ticket sales, was complete. Increased
dependence on ticket sales caused ademand for larger concert halls, which in turn
fostered the musical developments ofthe nineteenth century.
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Liefhebbers en meesters
Een samenspel tot bevordering der toonkunst 1770-1840
NICOLLE KLINKEBERG
Nu werden er een paar slagen op de pauken gehoord, en daarna trad, pratende en
lachende, en zulks te meer naannate zij met die opkomst enigszins verlegen waren,
dat mengsel van virtuozen en dilettanten op, hetwelk gewoonlijk op een damesconcert zijn krachten samenspant om aller harten te betoveren. 1
Aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw kende Nederland een
muziekleven dat grotendeels werd gedragen door amateurs. Muziekliefhebbers vervulden
organisatorische functies en richtten op eigen initiatief muzikale verenigingen op. In een
stad als Amsterdam werd volop gemusiceerd en werden legio concerten georganiseerd,
waarvan het merendeel plaatsvond binnen het rnamwerk van particuliere verenigingen en
genootschappen. Deze verenigingen en genootschappen werden gekarnkteriseerd door een
relatieve beslotenheid. Dit betekende dat de distributie van toegangskaarten zoveel
mogelijk werd gereguleerd en aan banden gelegd. Leden konden mannelijke familieleden
en vrienden naar de concerten meenemen, teIWijl de zogenaamde damesconcerten hun
naam ontleenden aan de vrouwelijke introducées die werden toegelaten. Buitenstaanders
zonder enige band met leden of abonnementhouders kregen geen toegang.
Daarnaast waren liefhebbers ook actief als uitvoerende musici. Zij zaten in het orkest
van hun muziekcollege of genootschap en traden soms op als solisten. Dat betekende echter
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niet dat deze orkesten alleen uit liefhebbers waren samengesteld: de meeste bestonden uit
zowel liefhebbers als beroepsmusici. 2 Het onderstaande artikel probeert een beeld te geven
van hun onderlinge verhouding die zich vrijwel voortdurend in een spanningsveld bewoog.

Muziek: een kunst Hdie niet voor ieder een [. ..J dienstig is"
In de achttiende eeuw was het reeds een oud gegeven dat voor de beter gesitueerden
muziek bij de opvoeding hoorde. Dit gold ook voor het feit dat een jonge heer of dame
onder geen enkele voorwaarde ambities mocht koesteren· een professionele musicus te
worden. Dit had verschillende redenen. Allereerst zou het teveel tijd kosten, voornl als er
geen sprnke was van een natuurlijke aanleg:
[De muziek] is eene lamst die niet voor ieder een, die er geene natuurlijke
geschiktheid toe bezit, dienstig is~ daar het aanleeren van dezelve te veel tijds
wegneemt, welken men aan nuttiger bezigheden kan wijden~ te meer nog, daar
weinig liefhebbers dien trap van bekwaamheid kunnen bereiken, om zich als Meester
of Virtuoos, dat is uitsteekend Kunstenaar, in dezelve te kunnen voordoen~ ja zelfs
om er als onderwijrer van de eerste gronden een fatsoenlijk bestaan in te kunnen
vinden. 3

Deze woorden van Arend Fokke Simonsz. zouden zeker de instenuning van John Locke
hebben genoten, die ruim een eeuw eerder dezelfde mening had verwoord en er in één
adem aan had toegevoegd dat men in het kader van de muziekbeoefening dikwijls met het
verkeerde gezelschap omging. 4
Lockes opmerking over het 'verkeerde' gezelschap geeft een tweede reden aan waarom
een professionele loopbaan voor de betere standen niet tot de mogelijkheden behoorde: het
was ongepast wegens de sociale status die beroepsmusici van oudsher aankleefde. Een
beroepsmusicus kwam doorgaans uit een lager sociaal milieu. Het beroep zelf stond
evenmin in hoog aanzien. Een musicus kon niet de hoop hebben door zijn professionele
activiteiten op de sociale ladder te stijgen (al werd een componist meer geacht dan een
muzikant en had de muziek als schone kunst een zeker prestige). Men was nog ver
verwijderd van de genieëncultus zoals die zich in de negentiende eeuw zou ontwikkelen.
Kortom: het feit dat men een musicus omwille van zijn prestaties respecteerde, wilde nog
niet zeggen dat men hem als zijn gelijke beschouwde. Een musicus was in de achttiende
eeuw zowel kunstenaar als ambachtsman en over het geheel genomen misschien meer
ambachtsman dan kunstenaar. Hij kon het zich meestal niet veroorloven slechts één
betrekking aan te gaan. Hij moest bijvoorbeeld, om in zijn levensonderhoud te kunnen
voorzien, actief zijn als componist, orkestmusicus (eventueel in meerdere orkesten) en
onderwijzer (het liefst op meer dan één instrument). Hij was op die manier zowel een
werknemer als een zelfstandige ondernemer. 5 Al deze activiteiten grepen soms in elkaar:
als orkestmusicus kon hij onder liefhebbers een grotere naamsbekendheid krijgen waardoor
hij kans maakte op meer leerlingen. De concurrentie was groot en de markt relatiefklein.
J. van Ouwerkerk de Vries wist het dilemma dat de muziekbeoefening voor liefhebbers
inhield, uitstekend te verwoorden. Hij schreef over de "Pligten aan menschen, van
onderscheiden standen en beroepen verschuldigd, met welke men, in de samenleeving
verkeeren moet", 6 waarbij hij zich zowel tot de professionele beoefenaars van kunsten en
wetenschappen als de liefhebbers op dit gebied richtte. De beroepskunstenaars achtte hij
zeer hoog omdat zij een bijdrage leverden aan de vorming van de smaak en de beschaving
van het hart en het verstand. Hij riep hen op zich te verenigen "om uit uwe kringen, de
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verwaande kreupelbeenen, de knoeiërs, de beunhaazen in de kunst, uit te schieten." Maar
evenmin liet hij het na hen op het hart te drukken:
Valt [...] niet laag op hen, die, zonder zich zelven met reuzen grootheid op te dringen,
smaak beöefenen, zich zelven
rangschikken in den rei der liefhebbers, en rond uit verldaaren, dat zij gaarne leeren
willen, om zich zelve meêr en meêr te volmaaken. Vernedert vooräl de zulken niet. 7
met een leergraag hart, de kunst, uit goeden

Zij moesten zelf nederig zijn en de kunsten en wetenschappen aan hun doel laten beantwoorden. Nederigheid en bescheidenheid waren bij uitstek eigenschappen die een professioneel musicus sierden, ro blijkt ook uit andere bronnen:
Hoe onverdragelijk is een kunstenaar, die dit [= bescheiden te zijn] vergeet, en welke
door den hem toegezwaaiden wierook opgeblazen en arrogant wordt Deze hoogmoed heeft zeer dikwijls ten gevolge, dat hij in de lamst: op dezelfde hoogte staan
blijft, en dat zij, die zijn talent vereeren, allengskens koeler jegens hem worden, hetgeen voor hem, die nu reeds aan den wierook gewoon is, een ~ bitter gevoel opleveren moet, en dan, hoe zeer te laat, het berouw na zich sleept, van de bescheidenheid
uit het oog verloren te hebben. 8

De liefhebbers, want zij waren degenen die met de kunstenaars moesten omgaan, werden

door Van Ouwerkerk de Vries geadviseerd matig te zijn in hun kunstbeoefening, want
onmatigheid op dit gebied leidde volgens hem tot verzwakking van het karnkter, en zich
'omzichtig' in hun omgang met kunstenaars te gedragen:
Men sluite vooräl nimmer het verbond van hartelijke vriendschap, met een' van hen,
of men schrij ve, zonder hem dit juist te doen bemerken, hem zijn proefjaar voor. Ik
moet met leedweezen, om de braave en waarlijk groote mannen, die onder hun zijn,
het zeggen, zoo als het is: 'er heerscht een zeker soort, van besmettelijke ziekte onder
deeze geesten, welke eene quarantaine noodzaakelijk maakt. Sommigen zullen zich
gaarne aan u verbinden, om daar door een loftuiter te meêr aan hun snoer te hechten;
anderen plaagt de slechte tijd. Een derde soort zullen door hwme vriendschap, U, naar
hun zedeloos charakter trachten te vonnen, van welk soort 'er, GOD betere het!
veelen onder hun zijn. Zijt dus in het bepaalen uwer keuze op uwe hoede: maar vindt
ge waarlijk, te gelijk met den kunstenaar, den man van gezonde gevoelens, den edelen wijsgeer, en den goeden cluisten, ö! dan is zijne vriendschap voor u van eene
onschatbaare waarde. 9

'Slechts' een dilettant
De verhouding tussen liefhebbers en beroepsmusici had onherroepelijk gevolgen voor het

woordgebruik. De opvattingen die schuilgingen achter de muziekbeoefening, hetzij als
liefhebberij hetzij als beroep, maakten het noodzakelijk de verschillen tussen dilettanten en
professionele musici te benadrukken. Men gebruikte consequent de woorden 'kunstenaar'
'muziJKant', 'meester' of 'virtuoos' enerzijds en 'liefhebber' of 'dilettant' anderzijds (het
woord 'amateur' werd toen nog niet gebruikt). Het was belangrijk duidelijk te maken dat
men niet om den brode musiceerde. Daarbij waren minder diepgaande kennis en minder
bedrevenheid op een instrument, die daarvan het logische gevolg waren, niet zonder meer
een smet op het blazoen. 'Dilettantisme' stond niet per definitie gelijk aan laatdunkende
'oppelVlakkigheid'. Het was misschien zelfs een gunstig teken: men had aantoonbaar niet
(te) veel tijd aan de muziek besteed, tijd die men beter aan nuttiger zaken had kunnen
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wijden Een gevolg daarvan was, dat de woorden 'liefhebber' en 'dilettant' meestal op een
positieve manier werden geïntetpreteerd. Er sprnk zelfs een bepaald standsbesefuit
Aangezien lie:fuebbers zich in concerten lieten horen, was het onvennijdelijk dat zij ook
in recensies werden genoemd Zo werd in 1822 in het muziektijdschrift Amphion over de
liefhebber Hansen geschreven dat hij in zijn hoomspel "bewijzen van vorderingen aan den
dag" had gelegd. Hij "is zeer vlijtig en ijverig. Men ziet aan al, wat hij doet, dat hij de
muzijk niet om den broode, maar met lust en liefde uitoefent" Ook de heer D. Muller werd
gecomplimenteerd, "de eenige onder de liefhebbers, bij wien wij gewoon zijn, ons de
uitzondering te veroorloven, van zijnen naam in het openbaar te vennelden".lO Deze
opmerkingen zijn representatief voor de manier waarop over liefhebbers werd geschreven.
Uver en inzet waren bij de beoordeling van hun prestaties de voornaamste, 7.J.) niet de enige
criteria. Zij hadden niet het niveau van beroepsmusici en daarom kon dit niveau geen
maatstaf zijn. Misschien was dat ook de reden waarom er een grote schroom heerste om
liefhebbers bij hun naam te noemen. Wanneer zij slecht presteerden, kon hun dat moeilijk
verweten worden, maar door op die manier vermeld te worden zouden zij toch in een
onaangename positie worden gebracht Een andere reden kan zijn dat men door naamsvermelding als het ware aan professionele musici werd gelijkgesteld en dat was uit den
boze. Zoals het in de berichtgeving over het orkestgezelschap in Arnhem werd gesteld:
Onder de liefhebbers vindt men voor het obligaat, zoowel vokaal, als instrwnentaal,
talenten, die met regt de algemeene achting en goedkewing wegdrage~ doch de
kieschheid verbiedt mij hier in bijzonderheden te treden, of eenige, al ware het ook
bedekte, aanwijzing van personen te doen. I I

Het probleem was dat liefhebbers in de openbaarheid traden teIWijl ze daar niet op
aangesproken mochten worden. Het werd uitstekend verwoord in een beoordeling over de
gepubliceerde romances van A.e.G. Venneulen, wederom inAmphion:
Daar de heer A.e.G. Venneulen, als een jong liefhebber bij ons bekend staat, dien de
natuur in het vak van toonlamst met een uitnemend gehoor en gevoel heeft bedeeld,
zouden wij zeker geene openlijke melding van hem gemaakt hebben, indien hij niet
zelf ons daartoe reden had verschaft door het in het licht geven zijner Romancen.
hmners hij, die zulks doet, vraagt, als het ware, het oordeel van het publiek over
dezelve, en wij treden hier op als die vraag beantwoordende~ hij blijft nu ten opzigte
zijner uitgegevene stukjes geen liefhebber, maar staat gelijk met zoo vele anderen, die
goed- ofafkewing van het publiek verwachten. 12

De kwestie liefhebber versus meester kreeg een andere wending wanneer een liefhebber
niet het onderwerp van een recensie vonnde, maar zelf als recensent optrad. In het eerste
geval mocht hij niet bij naam worden genoemd, in het tweede geval mocht hij - wegens
vermeende onkunde - zijn stem niet laten horen. Nu was het beroep van recensent rond
1800 in Nederland nog geen erkend beroep. Men beperkte zich in enkele tijdschriften tot
(anonieme) berichten over de staat van het muziekleven in deze of gene stad respectievelijk
provincie, evenals besprekingen van liedbundels of andere muziekuitgaven. Maar van tijd
tot tijd vond er een kleine opleving plaats. Zo ging in 1815 de redacteur van de
Vaderlandsche Letter-oefeningen ertoe over om "muzikaale berigten" te publiceren. 13 Het
algemene gevoel leefde dat kritische beschouwingen een bijdrage konden leveren aan de
opbouwen verbetering van het niveau van het muziekleven. Het werd een spraakmakende
rubriek. De beschouwing van een concert van blinde kinderen te Amsterdaml4 lokte
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reacties uit die zich vooral concentreerden op de vraag wanneer een recensent bevoegd is te
oordelen. In het Letterkundig Magazijn werden basisregels voor de 'kunst-beoordeelaar'
gepubliceerd, terwijl al eerder in De Recensent, ook der recensenten was gesteld dat
musicerende liefhebbers niet in staat zijn als kunstrechters op te treden en kunstenaars te
beoordelen. ls Het resultaat was een beëindiging van de muzikale berichten. In een
verklaring werd gesteld dat "Maatschappijen, Meesters, Liefhebbers" alle de handen in
elkaar dienden te slaan om het muziekleven te verbeteren maar dat de tijd hiervoor
kennelijk nog niet rijp was. l6
Eenzelfde stonn in een glas water vond twintigjaar later plaats. In 1835 werd, wederom
in de Vaderlondsche Letteroefeningen een recensie geplaatst van de Zestal oorspronkelijk
Nederlandsche Liederen op teksten van H.I Foppe, gecomponeerd door W. Ruys en de
bekende zanger Willem Pasques de Chavonnes Vrugt. In de eerste regel afficheerde de
recensent zich als dilettant Het is mogelijk dat die 'bekentenis' slechts als topos fungeerde,
maar hij hoopte hoe dan ook eventuele critici de wind uit de zeilen te nemen. De genoemde
componisten trokken daarop in een antikritiek fel van leer tegen de onbevoegdheid van de
recensent Het was geen negatieve recensie, maar Ruijs en VroY} waardeerden alleen lof
van mensen die deze met kennis van zaken konden onderbouwen. 7
Slechts een muzikant
Het feit dat men als liefhebber geen professionele ambities mocht najagen, of zelfs maar de
indruk mocht wekken dat men beroepsaspiraties had, betekende dat men onder geen enkel
beding in de openbaarheid muziek mocht beoefenen. Dat stond immers gelijk aan verlaging
tot het niveau van een beroepsmusicus. Dit denkbeeld was niet nieuw. In de zeventiende
eeuw beperkte een befaamde muziekliefhebber als Constantijn Huygens zijn muzikale
activiteiten juist om die reden tot de privésfeer. Toch weerhield dit in de achttiende eeuw
liefhebbers er niet van om zich in de betrekkelijke openbaarheid van het genootschap op te
treden. Het gevolg daarvan was een discrepantie tussen denkbeelden en prnktijk, een
discrepantie die men probeerde op te lossen door grenzen aan de muziekbeoefening te
stellen en toe te zien op de balans tussen nuttige werkzaamheden en vennaak, tussen
bedrevenheid en virtuositeit. Het verschil in sociale status tussen de liefhebbers en de
professionele musici werd in de genootschappen en muziekcolleges 'vertaald' in één
basisprincipe: de liefhebbers hadden de regie in handen. Zij bepaalden wat er werd
gespeeld, door wie en wanneer. De beroepsmusici of 'meesters' hadden zich hierin zonder
tegensprnak te voegen.
Het Utrechtse Collegiwn Musicurn Ultrajectinwn had in 1755 alle plichten van zijn
meesters vastgelegd in een reglement, dat in de daaropvolgende decennia (met enige
tussentijdse wijzigingen en aanvullingen) van krncht bleef 18 Het reglement omvatte in
totaal veertien artikelen die deels waren gewijd aan het takenpakket van de zogenaamde
'phonascus', een beroepsmusicus die niet alleen dienst deed als orkestlid, maar ook als
orkestbediende. Hij moest ervoor zorgen dat voor aanvang van een concert bepaalde
instnnnenten gestemd waren en alle muziekpartijen klaarlagen (later werd dit laatste de
vernntwoordelijkheid van de eerste violist). Na het concert diende hij ervoor te zorgen dat
alles weer correct werd opgeborgen. Venniste stukken kwamen voor zijn eigen rekening.
De overige artikelen bevestigen hoezeer de meesters onderworpen waren aan de
wiI(lekeur) van de leden. Wanneer de leden besloten om, buiten het concertseizoen om, een
extra concert te houden, was het als vanzelfsprekend dat de meesters hieraan meewerkten.
Meesters die het reglement overtraden, werden beboet. Maar alsof dat nog niet genoeg was,
werden na afloop van een jaar nogmaals alle boeten 'egaal' onder de bezoldigde meesters
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verdeeld. Men schaadde dus niet alleen zijn eigen portemonnee, maar ook die van zijn
lotgenoten in het métier. Het veertiende en tevens afsluitende artikel bevatte de grootste adder onder het gras: alleen de leden van het muziekcollege waren gerechtigd de vastgelegde
bepalingen te interpreteren. Dit gold niet in de laatste plaats voor de eerste bepaling:
Alle de Meesters zullen de Heeren Leden van het Musyk Collegie behoorlijke achting
bewyzen, geene derzelver eenige klynachting betoonen, ofte impertinentelyk
bejeegenen, op poene van naar examinatie door het Musyk Collegie de facto te
worden gedimitteerd. 19

Het overkwam de eerste violist F.A Berckenhoff die in 1786 door "desselfs impolite
behandeling aan eenige Leeden van het Collegie aangedaan" de laan werd uitgestuurd. De
bode kreeg van het bestuur de opdracht hem te vertellen dat "zoo dezelve zich ergens
anders konde engageeren, Hy zich om het Collegie niet moest ophouden.,,20
De verhouding tussen de leden en de meesters werd niet alleen binnen het muziekcollege zoveel mogelijk gereguleerd, men probeerde ook een dwingende invloed uit te oefenen
op de rechten en plichten van de musici buiten het college. Het Utrechtse muziekcollege
was uiterst beducht voor concurrentie en dit vond zijn weerslag op de afspraken die met de
beroepsmusici werden gemaakt. In 1799 werd de violist F. Coumon aan het begin van het
seizoen opnieuw geëngageerd onder voorwaarde dat hij niet zonder toestemming van het
bestuur op andere concerten binnen de stad zou spelen, en zeker niet op concerten die voor
het college nadelig zouden kunnen zijn. 21 Cournon ging hiermee akkoord en twee jaar later
werd deze afsprnak op de proef gesteld. Enkele liefhebbers hadden aan leden van het
college laten weten dat zij graag in het orkest zouden spelen mits aan Cournon zou worden
toegestaan aan hun wekelijkse privéconcert mee te werken. Hij kreeg hier inderdaad
toestemming voor, maar alleen onder strikte voorwaarden. Hij mocht zich niet speciaal aan
dit concert verbinden, er mochten geen vrouwen tot deze concerten worden toegelaten en
het concert mocht geen nadeel aan het college toebrengen (wanneer er wel dames zouden
worden toegelaten, zou er van heuse concurrentie voor de damesconcerten van het college
sprake zijn). 22
De liefhebbers waren degenen die bepaalden wat er op de concerten ten gehore werd
gebracht. Dit had niet alleen te maken met het feit dat zij zichzelf belangrijker achtten en
ver boven de professionele musici verheven. Zij werden ook geacht smaak en oordeelsvermogen te hebben en dit stond volkomen los van hun bedrevenheid op een instroment.
Het was echter niet te loochenen dat zij tijdens concertuitvoeringen de mindere waren van
de meesters en daar vloeide een zekere afhankelijkheid uit voort: de liefhebbers hadden hen
nodig in het orkest. Dat betekende dat zij zich aan de meesters in het orkest in muzikaal
opzicht dienden te onderwerpen, hetgeen niet altijd soepel zal zijn verlopen. In 1807 werd
in het muziekcollege St. Caecilia in Arnhem, in de hoop de bloei van het heropgerichte
college te bevorderen, besloten om één van de muzikanten die eerste viool speelden, tot
orkestmeester te bevorderen,
speciaal en alleen belast om by de executie der sijnfonien en ouvertures de maat aan
te geven het Forte en Piano te doen observeren en in het generaal te doen hetgeen een
goed orchestmeester toestaat en behoord te doen, aan denwelken de Liefhebbers lde
meesters spreekt van zeIvel zig ten dien opzigte zullen behoren te subrnitteeren. 23

De laatste zinsnede spreekt boekdelen. Het was kennelijk noodzakelijk dit zwart op wit te

stellen.
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Toch ontbrnk het de liefhebber-leden niet altijd aan zelfkennis. In Felix Meritis was men
zich terdege bewust van het feit dat de aantrekkingskracht van het departement van muziek
in de eerste plaats was gelegen in het feit dat men op de concerten de "eerste meesters" en
zangeressen kon horen. Dit bevorderde het niveau van de concerten en trok nieuwe leden
aan. 24 Maar deze zelfkennis zwengelde binnen de gelederen van dit genootschap op zeker
moment ook een discussie aan: was het de bedoeling een leidende positie in het
Amsterdamse muziekleven in te nemen of een oefenschool voor de liefhebbers te zijn? Het
bewoog J. Nagel Jr. in 1831 om een bestuursfunctie in het departement van muziek te
weigeren. Voor de twee andere bestuursleden met wie hij zou moeten samenwerken, ging
de reputatie van Felix Meritis vóór alles. Voor hem echter moest het genootschap
zijn en blijven het oefenperk waarin alle kunsten en wetenschappen -ook de muziekworden aangekweekt en waarin even goed de minder bekwamen als de meest
geoefenden voldoening vinden kwmen. Zoolang als men dus een hooge vlucht
doelmatig en in het belang der maatij. goed en noodig acht en terwille van die hooge
vlucht al die werkende leden van het orkest verdringt, die niet aan hooge eischen
beantwoorden,

zolang zouden mensen als hij aarzelen om zitting te nemen in het bestuur. 25

uOnvermoeijden ijver en menigvuldige diensten"
Wat waren voor professionele musici, die in dienst waren van een muziekcollege of
genootschap, de voordelen? Het was voor hen uiternard een broodwinning. Waarschijnlijk
hoopten zij ook, zoals al gezegd, op een grotere naamsbekendheid onder de ingezetenen
van een stad en het effect dat dit zou kunnen sorteren, namelijk: meer leerlingen. Maar een
dienstverband bij een muziekcollege als in Utrecht bood ook een ander voordeel.
Het Collegiwn Musicum Ultrajectinwn was als stadsmuziekcollege in de positie om
invloed uit te oefenen op de concerten die reizende musici in de stad wilden geven. Vaak
deden zij daaIbij een beroep op de faciliteiten van het orkest en zijn musici. Nu was het de
beroepsmusici in dienst van het college toegestaan om benefietconcerten te geven, waarbij
de recettes aan henzelf toevielen. De ervaring had geleerd dat deze extra-concerten elkaar
beïnvloedden. Vreemde meesters oefenden op het publiek een grotere aantrekkingskracht
uit dan de eigen, reeds bekende musici en deze laatsten kregen een lagere recette wanneer
zij in de loop van het seizoen of vlak na het concert van een vreemde musicus optraden.
Het publiek was dan door concerten 'overvoerd', w luidde de verklaring. Het college zocht
daarom naar middelen om de eigen meesters hiertegen in beschenning te nemen. Dit
resulteerde in het begin van de negentiende eeuw in de volgende maatregelen. Ten eerste
mochten alleen de meesters van het college benefietconcerten geven. Vreemde meesters
zouden voortaan, wanneer zij een concert wilden geven, voor een som gelds (door de
directie te bepalen en "geevenredigd naar hwme talenten") worden geëngageerd Ten
tweede werd de directie gemachtigd de meesters uit de kas van het college tegemoet te
komen mits het slechte (financiële) resultaat van hWl concert door de bovengenoemde
maatregel en "niet door hun toedoen" was veroorzaakt. 26
Daarnaast hoefden de professionele musici het meestal niet zonder erkenning van hun
verdiensten te stellen, al werd deze erkenning niet altijd in klinkende munt omgezet.
Complimenten kregen zij genoeg. Dilettanten konden hWl smaak en goede oordeel staven
door hen al dan niet oprechte lof toe te zwaaien. In Felix Meritis ging men ertoe over om
zijn orkestmeester Bartholomeus Ruloffs "gratieuslijk" de vrije toegang tot alle departementen toe te staan, zolang hij die functie zou bekleden. Dit uit erkentelijkheid voor
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"zijnen onvennoeijden ijver en menigvuldige diensten aan dezelve inzonderheid als
Orchestmeester in 't Departem: Muziek betoond; en waar uit de geheele Maatschappij zeer
veele genoegens trekt". 27 Hetzelfde voorrecht, dat alleen aan bepaalde categorieën van
leden van het genootschap was voorbehouden, werd aan zijn opvolger Carolus Antonius
Fodor gegund, al werd het besluit daartoe lang niet unaniem genomen en met het
voorbehoud dat het zou gelden zolang Fodor de post "tot genoegen der Maatschappij en
Departement der Muzijk" zou bekleden. 28 De voorganger van Ruloffs in de functie van
orkestmeester, Joseph Schmitt, was na zijn overlijden in 1791 met een herdenkingsconcert
in Felix Meritis geëerd. De berichtgeving doet echter vermoeden dat bij die gelegenheid,
waarvoor de hele zaal met zwarte gordijnen was behangen, meer een 'beroemd' componist
dan een gewaardeerde employé werd herdacht. 29
Doordat de beroepsmusici in de bronnen relatief weinig aan het woord komen, lijkt het
alsof zij onmondig waren. Toch blijkt soms dat zij wel degelijk in discussie gingen over
kwesties die hen niet zinden. Barend Dijk Jr. had als directeur van het departement van
muziek van Felix Meritis verschillende aanvaringen met musici over de boetes die hen
waren opgelegd. De klarinettist P. Christiani bijvoorbeeld moest in 1822 een boete betalen
omdat hij bij een concert te laat op het orkestpodiwn was verschenen. In aanwezigheid van
alle aanwezigen had hij vervolgens Dijk 'gebrutaliseerd', "zeggende dat hy in de
Maatsehappy geweest was, en dat ik hem dan had moeten laten zoeken; dat ik begreep
beneden de waardigheid van den Directeur te zyn." Christiani haalde bakzeil, maar het
seizoen daarop wilde hij alleen een engagement aarmemen als hij de betaalde boete terug
zou krijgen en verder ook van boetes verschoond zou blijven. De klarinettist lC. Kleine,
die niet lang daarvoor op slechte voet met Christiani had gestaan, wilde hun pas verworven
vriendschap niet op de proef stellen. Hij trok partij voor Christiani en stelde dat ook hij
alleen een engagement zou aanvaarden wanneer de kwestie zou worden bijgelegd. Door
bemiddeling van één van de andere directeuren en onder druk van het feit dat de beide
klarinettisten niet gemakkelijk vervangen zouden kunnen worden, werd dit inderdaad
gedaan. Dijk vond deze en andere voorvallen met de musici zeer "vernederend" voor het
genootschap. Uiteindelijk, zijn eigen positie werd gaandeweg onhoudbaar, legde hij zijn
bestuursfunctie neer. 30 Het lijkt alsof de musici wonnen. Christiani en Kleine werden nog
meerdere jaren door Felix Meritis geëngageerd.
De verhouding tussen liefhebbers en beroepsmusici werd gekenmerkt door een zekere
spanning, waaraan een aantal redenen ten grondslag lag. Er was om te beginnen een groot
verschil in sociale status, een verschil dat een groot stempel drukte op de verhouding.
Daarnaast hadden de leden van muziekcolleges en genootschappen veelal een opvoeding
achter de rug die hen in staat stelde om een muziekinstrument te bespelen en een plaats in
een orkest in te nemen. Ook werden zij geacht voldoende muzikale kennis en smaak te
bezitten om de concertprogramma's samen te stellen. Als leden - beroepsmusici werden
niet als leden toegelaten en waren slechts werknemers - hadden zij het voor het zeggen.
Toch konden de liefhebbers in muziekuitvoeringen (mits zij een bepaald niveau nastreefden) niet zonder de medewerking en ondersteuning van de meesters. Deze afhankelijkheid
was wederzijds: professionele musici waren van hun kant grotendeels van de liefhebbers
afhankelijk voor hun broodwinning. Op momenten dat zijzelf aan het woord konden
komen, bleek dat zij zich niet altijd in deze slachtofferrol schikten. Het voorval met de
beide klarinettisten in Felix Meritis, en de repliek van Ruijs en Vmgt op een recensie die
hen niet zinde, spreken in dat opzicht boekdelen.
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Ik vennaakte mij gedurende het spel machtig met het gadeslaan van een dik heer
achter op het orkest, die de duizendkunstenaar had geêngageerd en allerliefste
knipoogjes aan alle leden rondzond, die tegelijkertijd moesten beduiden hoe heerlijk
hij het vond, en vragen of zij het ook niet heerlijk v~ en van een lang jong mens
dicht bij mij, met zwrate haren en bleke wangen, die zijn ogen aandachtig toedeed
onder het spel en de maat met zijn tenen sloeg, en dan weer een 'hoe-is-hetmogelijk!' gezicht zette en een verschrikkelijke nood had om aan iedereen te
vertellen hoe familiaar hij die duizendkunstenaar kende, en hoe goed die
duizendkunstenaar biljartte, en hoe 'n aangenaam mens· en van welk een goede
familie die duizendkunstenaar was, en hoe die duizendkunstenaar enkel speelde
omdat hij 't niet laten kon, en welke een duizendwondertje van een snuifdoosje die
duizendkunstenaar van een prinses had gekregen, en hoe hijzelf in eigen persoon op
de repetitie van die duizendkunstenaar geweest was, en hoe de duizendkunstenaar
hem verhaald had, dat die eigen hoorn, daar hij op speelde, hem duizend gulden had
gekost. 31
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Philipp Joseph Frick (1742-1798)
Musie aod millenarianism in the late eighteeoth century Ix
CIS VAN HEERTUM
The present article is tbe result of a query which some years ago happened to be placed
before me by the antiquarian booksellers B.M. Ismel mAmsterdam, conceming an
anonymous English pamphlet about which they hoped to find out more. Although no
more was found out at tbe time, still the pamphlet's ostensible anonymity, coupled witb
the frank and guileless nature of the rather extensive autobiographical passage which
will be quoted in full below, intrigued me, and I decided to try and establish tbe identity
of tbe author who had narrated for bis readers tbe story of bis eventful life and
subsequent redemption. That story takes us from a Margrave's court in the South of
Germany to tbe Imperial Court of Russia, and on to a newly-established masonic lodge
in London. Tbere the author of this millenarian pamphlet, Philipp Joseph Frick, died in
1798.
Frick, before he tumed bis attention exclusively to God and tbe Millennium, had
been a musician, music teacher and composer, who performed on the glasss harmonica,
a curious instrument bighly popular in the eighteenth century, witb wbich he toured
through Germany. Filmgoers recalling Fellini's E la nave va, and tbe scene in which a
large number of glasses filled to varying degrees with water (or was it wine?) is
performed on to an enchanting effect, may perhaps best approximate tbe sound
produced by this ethereal instroment. Frick appears not to have written specifically for
the glass harmonica, as others did, but a list of bis published musical works is added to
tbe first part ofthis article, wbich considers bis life and musical career. Tbe second part,
to be published in the next issue, will deal with bis masonic and millenarian
preoccupations, and bis anonymously published treatise, which came out in 1797.
Phi/ipp Joseph Frick and his musical career
The glass harmonica undoubtedly ranks among tbe musical curiosities of tbe eighteenth
century. For a considernble period. it captured tbe imagination of the audience, being
performed on throughout Europe, mainly by trnvelling virtuosi like Frick. During its
heyday, Mozart wrote two works for tbe instroment: an Adagio and Rondo for glass
harmonica, flute, oboe, viola and cello (KV 617) and an Adagio for the Hannonica (KV
356), both performed in 1791. Mozart himself is said to have performed on tbe
instrwnent at the age of seventeen in Vienna. 1 The glass harmonica was derived from
the vérillon or musical glasses, on wbich Christoph Willibald von Gluck perfonned in
London in 1746, and which appears to have had an even older ancestry.2 The musical
glasses consisted usually of a series of glasses, tuned with varying amounts of (spring)
water, played by wetting tbe fingertips and rubbing tbem on the rims of the glasses. 3
Benjamin Franklin, tbe American statesman and inventor, who became interested in tbe
instrwnent after having attended a perfonnance by tbe English virtuoso Edmund
Delaval, adapted and mechanized tbe glass hannonica in 1761 by using glass basins
connected to a horizontal spindle, powered by a pedal. Other modifications followed in
tbe wake of Franklin's adaptation. 4 The popularity of the glass hannonica was mainly
an eighteenth-eentury and early nineteentb-eentury phenomenon, its charm having very
much wom off in tbe course of tbe latter century. At tbe height of its popularity,
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however, a number of works on the glass hannonica appeared,5 and the instrument
became extremely popular with the Gennan Romantic poets. The glass hannonica was
believed to evoke a supernatural atmosphere. It was used for instance by the controversial Franz Anton Mesmer as a musical accompaniment during his séances. 6 lts ethereal
sounds, however, were also considered to he detrimental, believed not only to work
upon the imagination, but also, quite literally, to affect the nerves, which may he one
reason for the instroment's decline in the nineteenth century.' Another, more practical,
reason may have been that the instroment was very fragile~ and its acquisition costly.
A number of musicians in the eighteenth century were virtuosi on the glass harmonica, amongst whom Philipp Joseph Frick, the subject of this article. Frick was bom
on 14 April 1742, in Willanzheim, a village near Würzburg in southem Germany.8 He
was the son of a Catholic school-teacher in Willanzheim, Matthäus Frick, and bis wife
Margaretha Zapff, who were married in Willanzheim in 1736. 9 Ernst Ludwig Gerber's
Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünst/er, the fust part of which was
published during Frick's lifetime in 1790, gives 27 May 1740 as bis date ofbirth. All
lexicons, following Gerber, appear to have adopted tlus incorrect date, although in 1909
an author on local bistory already supplied the correct year of bis birth. 10 Where the
young Joseph Frick, as he was to caU bimself, received bis musical education is not
known,11 but by bis own admission he was organist to August Georg, the Catholic
Margrave of Baden-Baden, from 1762 until 1771, the year in which August Georg
died. 12

Bui/ding g/ass harmonicasfor princes
During Frick's employment in the service of August Georg, the Margrave requested
him to fashion a glass hannonica, and the finished instrument appears to have pleased
the prince. Frick may have had his glass harmonica built in Karlsruhe, where a glass
hannonica factory catered to the new taste for this instrument. Ris musical superior,
Joseph Aloysius Schmittbauer, musical director at the Margrave's court at Rastatt, at
any rate obtained bis own glass harmonicas from this factory.13 Frick himself seems to
have travelled throughout Germany with bis instroment in 1769, to - almost - general
acclaim. 14 He was in Frankfurt for instance on 16 September 1769 to perform on the
glass hannonica, which was praised as an instroment consisting of pure glass belis,
evoking such a fine and singing tone as had never been witnessed before in music. 15
Frick himself suggests he toured Germany with his glass harmonica to recoup expenses
incurred while having the instrument built. Like other performers on the glass
harmonica, he attempted to improve it.16
The Margrave's death on 21 October 1771 forced the court organist out of the safety
of regular employment. A census of the deceased August Georg's household lists him
as 'Musicus', with an annual income of 300 guilders. 1' The Protestant Karl Friedrich
von Baden-Durlach, who succeeded his Catholic cousin August Georg and joined the
houses Baden-Baden and Baden-Durlach, obviously did not accept the services of court
organist Frick, as bis name does not occur in a list of servants either pensioned off or
admitted to the new household.
Russian performances
In 1773, probably after touring Germany with his glass hannonica,18 Frick trnvelled to
Russia, where he claims to have performed occasionally in the presence of Catherine
the Great, and in due course was appointed piano teacher to Grand-Duchess Nathalie
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Alexeievna, fust wife of Catherine tbe Great's son and successor Paul Petrovich. 19 But
before he was elevated to this post at the Petersburg court, Frick lived in Moscow and
had to fend for a living by advertising bis talents in tbe local gazette. He announced
performances on tbe glass hannonica on Mondays, Wednesdays and Fridays before
audiences in tbe Gazette de Moscou of 1 April 1774. On 15 July 1774 he again
advertised in tbe Gazette de Moscou, this time to infonn music lovers that glass
harmonicas might be ordered from him. He also supplied bis address, which was
Poslannikova street in tbe German Quarter, where he stayed with an architect called
Rosberg. 20 During tbe next years Frick lived in St Petersburg, where he lodged in the
house of a Gennan resident, tbe widow Demutb. Nathalie Alexeievna, bis high-bom
pupil, died in cbildbirth in 1775. The death of his patroness again left Frick penniless
and, as in 1771, bis uncertain financial position must have forced him to move on. It bas
been suggested that he left Russia for Germany in 1776,21 although it may be inferred
fiom tbe autobiographical passage that he left a year later, in 1777.
Whetber Frick took his wife with him on bis travels to Russia is not known, but he
was at any rate married. Tbe registers of tbe parish of St Alexander in Rastatt record tbe
marriage ofPhilipp Joseph Frick and Josepha Domini Fistler on 9 October 1764. 22 Frick
must have left bis wife Josepha behind in Rastatt, and in rather poor circumstances,
when he continued bis travels after retuming from tbe Russian court. Tbe registers of
tbe city of Rastatt in Baden list tbe wife of 'court organist' Frick, who received alms,
wood and com from tbe local alms fund from 1778 until 1782. The reason for tbe
separation may perhaps be found in Friek's own comment on Mattbew v.32: 'It says,
Man and Wifè are not allowed to separate, except for adultery: forcible means, sueh as
a soldier being sent abroad, or an absolute necessity to seek for bread, excuse tbe Man
likewise.,23

HWonderful/y directed to go to London"
In 1778 Frick travelled to Holland and on to London, where he appears to have pursued
bis musical career witb some success until at least 1795, when a spiritual conversion
urged him to observe a more retiring way of life. Soon after arriving in London, he
began teacbing tbe harpsichord. Frick apparently also gave performances on bis glass
harmonica to London audiences to genera! applause, until he supposedly gave up tbe
instrument in 1786 because of its ruinous effects on his nerves. 24 In 1780, at any rate,
Frick published a work (see no. 3 in tbe appendix) in wbich he still calls himself
'Professor of the Hannonical Glasses' . A manuscript note on tbe title-page of his work
The Art ofMusical Modulation held by the British Library (see no. 4 in tbe appendix),
supplies tbe worels "for harmonical glasses" undemeath tbe word "Modulation"- and
another manuscript note in tbe hook suggests that Frick had worked on tbis hook, which
was published in 1786, for tbe space of seven years. If he did abandon tbe instroment in
1786, The Art ofMusical Modulation may be bis printed farewell to a much-admired
and much-maligned instroment.
However, this was by no means tbe end of Frick's musical career in London. Johann
Friedrich Reichardt (1752-1814), Gennan composer and 'Hofkapellmeister' at tbe court
of KasseI, who trnvelled to England in 1785, probably met Frick wbile in London, and
reported that tbe latter was active as a piano teacher and had written several works on
25
music. Tbe appendix listing Frick's works indeed includes a number of theoretica!
musical works, printed after bis career as a virtuoso on tbe glass harmonica was said to
have ended. Nor does Frick appear to have led a lingering musicallife in London.
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A contemporary glass hannonica. Gemeentemuseum The Hague.

72

Joseph Haydn, on bis first visit to England in 1792, included Frick, whom he listed as a
composer, amongst the notabIe musical people ofhis day.26
The whereabouts of Frick's lodgings in 1786, when he supposedly gave up the glass
harmonica and continueel bis career as a teacher on the piano and harpsichord, and in
1793, when he was, in Haydn's opinion, an established musician, can be gleaned from
the imprints of two of bis works. In 1786 Joseph Frick lived at 109, Portland Streel,
Cavendish Square, according to the imprint ofhis Treatise on Thorough Bass (see no. 5
in the appendix), published that year - copies of the work were available from the
author's address, and from Faulder's Library at 42, New Bond Streel,27 for the price of
one guinea. In 1792 Haydn listed bis address as 24, Blandford Streel, Manchester
Square. He stilllived at this address in 1793, which is supplied in the imprint of another
one of bis treatises, A Guide in Harmony, containing the various manners in which
every Chord in four parts can be prepared, resolved or otherwise used (see no. 8 in the
appendix). Copies might again be had at the author's address, at the price of one guinea.
Bath addresses were in fasbionable Mayfair.
The latter book was "Encournged by her most Gracious Majesty the Queen of Great
Britain", according to the title-page. Charlotte, bom princess of Mecklenburg-Strelitz,
was of Gennan stock, and came to England to marry George 111. Johann Christian Bach
was her music master from 1762 until bis death twenty years later. A number of other
Gennan musicians were in the Queen's employment, sa that it is not surprising that
Frick, a native German, would have dedicated a work to her, perhaps in hope of
prefennent. The alleged royal encouragement would seem to suggest that Frick had
been introduced to the Queen, possibly after a perfonnance.
Frick died in London on 15 June 1798, without leaving a wiIl. 28 Although he
apparently lived separnted fiom hi~ wife at least from 1778 onwards, communication
lines between the couple must have remained open. Josepha Frick is described as a
widow in the Rastatt registers as early as 26 June 1798, eleven days after Frick had died
in England. She died four years after her husband in Rastatt in 1802. 29

Aconversion
Joseph Frick was not only a professional and an esteemed musician. In 1795, a few
years before his death, he apparently experienced a rather radical conversion, and
published a theosophical work - with an edge - in 1797. Although the treatise was
published anonymously, it is a semi-anonymity, because the work, entitled The True
Knowledge of God and Man, contains an extensive autobiographical passage, which
shall be quoted in full below, with biograpbical facts which would appear to have made
it not too difficult to identify the anonymous author as the musician Frick. The full title
ofthe treatise is The True Knowledge ofGod and Man; ofthe Great Sabbath on Earth;

and ofthe Restoration ofAll Things; With some Essential Remarks on the Duty we owe
to our Creator. It was published by William Bryan, whose name does not occur on the
title-page, although his address, No. 2 Walbrook, is included in the imprint, and bath bis
name and address are supplied at the end of the treatise. The work could also he baught
"from any Bookseller in the world" .30

Aconfession
The autobiographical passage, in wbich Frick describes bis career from 1762 onwards,

can be found, curiously enough, in the middle of bis eamest theosophical treatise, on
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pages 104-7, and begins with Frick's confession that until recently he had neglected
God's grace and had lived a pitiable life (§ 8, p. 104):
§. 9 The Writer is compelled to confess likewise, that he himself was - tilliately many times in the said lowest situation, having neglected the laws of God - as
most persons do. Nevertheless, such an unworthy being bas been chosen for
\\Titing this hook, on purpose to remove the discouragement which is mentioned
in the preceding §. 8. The truth of this present confession will appear to Many,
because the Writer was (fonnerly) obliged to travel through the greatest part of
Europe, and thus became known with bis musical instnunent Harmonica, almost
to every Monarch and Individual. These joumeys were to be perfonned (as he but
lately understood) merely for the purpose of proving now to all, who saw and
knew him, that unleamed Men, like the Apostles, may again receive Light: and
likewise that, as he foood Mercy, every person might trust in the Lord for Pardon,
if the example of §. 7 is followed. There are indeed many examples in the holy
Scripture of Sînners being forgiven, as David, the Male/actor on the cross, St.
Paul, &c &co but as they do no longer live among us, some people are apt to think
that all is over. But the same God living for ever, a new example is here shewn of
Ris Mercy being bestowed upon an unworthy Man, who is yet alive or known in
many Countries. These joumeys have indeed been perfonned merely for this
spiritual purpose, for they did not prove a temporal advantage to the Writer; and
as all things will soon come to light, he is also pennitted to mention some of the
unjust treatment he has met with, from which he may indeed he compared with
the Israelites who were driven from their home~ but the Drivers - the Chaldeans were also severely punished: so it happend here likewise already in one place. 31
From the year 1762 to 1771, the Writer was Organist to the Prince or Margrave of
Baaden, for whom he was desired to make the said Hannonica, and for which
purpose the then Court-Marshal Baron SCHÖNAif2 advanced the money. When
ready, the Prince was indeed pleased with the Instrwnent: but the said Baron took
back bis money from the Writer's whole salary, which obliged him to leave that
Cowt, and to travel - as mentioned above. In Russia, he was (afterwards) musicmaster to the GRAND DUCHESS. 33 When She died, almost bis whole salary, &c. was
due to him, as likewise some presents for having several times played upon bis
Hannonica before the Empress: and to the honour of that Imperia! Court he it
said, both sums were ordered to he paid, but again, the Minister, (Nicolay
Iwanowitz Soltikoft)34 withheld the money. Had the whole sum been paid when
due (1777), it might, through the interest, amoWlt at present to at least 7000
rubles, or 1400 Pounds Sterling. * On account of this second loss he was obliged
to travel still farther on, instead ofretuming to his original home~ and though he
never thought of coming to England, yet, two days before he intended to set ofT
from Holland to the Southem parts, he was wonderfully directed to go to London
(1778) at least for a few months. But having been robbed there, in the fITst
fortnight, of a valuable gold watch, and bis whole property being lost soon after
(which however he received again after ten months) he was certainly obliged to
enter mto business, (teaching the Harpsichord) in order to get again, if possible,
the expence he had incurred dwing that time, and what he was robbed of. This
restitution came, however, so slowly, that at last he grew too old for pursuing bis
travels; and lately he employed much time upon this present knowiedge, whereby
he neglected all opportunities for increasing his business; therefore he acquired
till now (1796) no more than what enabled him (dwing these 19 years past) to pay
- as he did - every day for what he wanted, without having been at any time
indebted or troublesome to any person whatever. After this declaration, it is hoped
that bis Enemies wiIl no longer bejealous ofhis advantage in London; for instead
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of lessening any man's business, he bas even instnJcted several actual Professors
verbally, and many others by bis printed works:, consequently he bas rather helped
them to get bread (in future) in an honest way~ thus he became useful to others in
preference to himself: Though bis Wldeserved enemies may now become easy
about this point, yet they will perl1aps smile and say - Look! - here is another mad
man! but it is to he feared that the Lord will call them Hypocrites for saying that
they are Christians, wbilst they continue to serve Satan, and also that their smiling
will soon he converted into sorrow. But taking no farther notice of those that are,
and chuse to remain without, the Writer declares here, that he bas forgiven bis
enemies, and begs that they will forgive him also: should he have Wldesignedly
offended any one. From this whole statement it appears that - by bis musical
talent (which was serviceabie to him merely as a cover, whilst searching for the
Light Wltil it was commlUlicated) - he gainOO sufficient to have lived now in ease,
had he not been deprivoo at times (as in Russia) of all he possessed. It is however
probabie, that if he had become independent, he might not have retumed to the
Lord for performing the present duty or predetermined function, which is, "toot he
shall work in Spirit for the help of all Mankind."
§. 10 Let us now observe the difference between Light and Darkness. The first
appears by the following advice, at §. 7. The second has kept the Writer ignorant

till July 1795. But look now, for the production of Light, to the manner in which
the holy Actions of God are explained throughout this Book, and in so short a
period~ when, or where has the inward or spiritual meaning of the principal parts
of the holy Scripture been offered so clear, open, complete, and at the same time,
so concise? Moreover (besides the rectifying of the translation in many places)
snch secrets are revealed and proved, as were never enquired mto, nor even
thought of before - although so essential for knowing GOD and MAN, and our
DUTY! Where then could all this come from, in only six months, viz. before the
conclusion of the said year? The Writer is nothing; but judge of the Contents,
taking care however not to question the Will of God. Let us rather enquire why,
and for whom all this is written? Surely not to pass an idle time, nor is it for the
use of the Writer alone, but certainly for all mankind, in order that we all might in
eamest begin to prepare ourselves for the Kingdom of Christ - beginning with a
true knowledge of God.

* If the present Emperor should happen to pay the whoie, or any part of this
demand (directing it to the Publisher) such ajust action shall not only be noticed
in the next Edition, but also in some public papers, if required
Frick presents himself in this passage as arepentant sinner, looking back on bis musical
career as one long preparation for his spiritual conversion ("These journeys have indeed
been performed merely for this spiritual purpose") - yet also commenting, in a naievely
down-to-earth way, that had bis career not been chequered, he might not have come to
the true knowledge of God, or, in bis own words: "It is however probable, that if he had
become independent, he might not have retumed to the Lord for performing the present
duty." Even in his repentant state he does not forget the unjust treatment he received at
the hands of those in high places: Franz Anton Baron von Schönau, Court-Marshall to
August Georg von Baden-Baden, and Nikolay Ivanovich Saltykov, minister to
Catherine the Great, being singled out by name. His appeal, in a footnote to p. 106, to
the present Emperor (paul Petrovich succeeded bis mother Catharine the Great in 1796)
is almost touching in its dapper assurance of due acknowledgement, in print, of the
Emperor's largesse - if and when forthcoming. It is unknown what caused him to be
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"wonderfully directed" to turn to England instead of trnvelling south, as he had planned,
but bis intention appears to have been to stay in London for only a brief period ('at least
for a few months'). Financial mishap, a recurrent theme in Frick's life, forced him, as
he tells us with a slight sense of courtly distaste, to "enter into Business" - to a man who
served princes it may have been painful to commercialize bis (musical) talents. At any
rate, he eventually appears to have been successful: he hints at professional jealousy ("it
is hoped that bis Enemies will no longer be jea/ous of bis advantage in London"). Ris
"conversion" occurred in July 1795, prompting him to produce The True Know/edge in
tbe space of six months - an astonishingly short period, thinks Frick, and a sure token of
divine encouragement.
Tbe contents of The True Know/edge ofGod and Man will be discussed in part two,
but this rather extensive autobiograpbical passage shows Frick as a man who liked to be
self-sufficient and nobody's debtor, being able "to pay - as he did - every day for what
he wanted, without having been at any time indebted or troublesome to any person
whatever", a man aware of bis musical talents and aware of tbe ja/ousie de métier they
provoked - perhaps even an awareness of a foreigner's precarious economic position in
anotber country ("instead of lessening any man's business, he bas even instructed
several actual Professors verbally").35 He was probably, even before bis conversio~ a
religious seeker, or so bis claim that he had been "searching for tbe Light until it was
communicated" at any rate suggests. That he was not strictly orthodox in bis Christian
beliefs, even before bis conversion in 1795, is evident from a collection of masonic
songs, published in 1779, which was set to music by Frick.

Notes
•

1.
2.

3.
4.
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Zapff, on 30 January 1736 in Willanzheim. Witnesses were Conradt Sehmidt and Georgius
Düll. (Registers ofthe Catholic parish ofWillanzh~ vol. 4, 34 F 29).
10. The last entry for Philipp Joseph Frick in the Deutsches Biographisches Archiv (all references
to the microfiche edition of the DBA) is a work by Johann Ludwig Klannann, Der
Steigerwald in der Vergangenheit, 1909, who gives as Frick's dates 1742-1798 (DBA 346,
281).
11. After training at (choir) school he was probably apprenticed to a master, as musical training in
Gennany was regulated by musicians' guilds. See Manfred F. Bukofzer, Music in the
Baroque Era, London 1948, pp. 404-407.
12. Friedrich von Weech, Badische Biographien, vol 1, 1875 (DBA 47, 3): "August Georg, der
letzte Baden-Badenischen Markgraf (21 Oktober 1771 )." He died without issue. Karl
Friedrieh (1738-1811), nephew of Karl Wilhelm von Baden-Durlach, inherited the title in
1771.
13. The ltalian Enciclopedia della musica, Milan 1963, vol. 1, p. 111, suggests that Friek built bis
glass hannonica in collaboration with IA. Schmittbauer, although none of the Gennan
lexicons mention this fact. Johann Georg Meusel in bis Teutsches Künstlerlexikon, 1809
(DBA 1122, 368) notes that Joseph Aloysius Schmittbauer became musical director to
Margrave Ludwig Georg of Baden-Baden in 1742, and continued to hold that post oorler
August Georg. Ernst Ludwig Gerber, Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler,
part 2, 1792 (DBA 1122, 366), writes that Schmittbauer built glass harmonicas in the
Karslruhe faetory, and was himself an accomplished perfonner on the glass hannonica.
14. Gerber, Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, 1790 (DBA 346, 277) mentions
that Frick travelled through Gennany with a glass hannonica in 1769, built by hOOself, but
based on Franklin's version of the instrument, "Wld lieB sich auf selbiger mit allgemeinem
Beyfalie hören". Gerber also refers to adverse eriticism published in the supplement to vols
25-36 of the Allgemeine Teutsche Bibliothek, p. 866 (1778), but was Wlable to establish
whether it concemed Joseph Frick. However, it certainly refers to Frick: "Auch ist hier
Frieke, ehemaliger Hoforganist in Baden, ein reisender Spieier auf der Harmonika,
einzuschalten. Er spielt zwar schlecht, besonders ist seine eigene Composition höchst elend~
aber die Seltenheit des Instruments macht, daB er ErwähnWlg verdient."
15. Karl Israel, Frankfurter Concert-Chronik von 1713-1780, Frankfurt 1876, p. 50: "Herr Frick,
Hoforganist bey Thro Hochfi1rstl. Durchlaucht dem regierenden Herm Marggrafen von
Baaden-Baaden, gibt Concerte auf der von ihm erfimdenen Hannonica. Dieses Instrument
bestehet aus puren gläsemen Glocken, von welehen ein solcher feiner mld singender Thon zu
vernehmel1, dergleichen noch bey keiner Music gehöret worden"
16. Gerber, op. cito (note 14) also mentions that at this time, Friek hoped to facilitate the
application of the instrument, by "eine, der Menschenhaut ähnliehe Materie ausfl1ndig zu
machen, urn dies Instrument dureh eine Tastatur fi1r die Liebhaber bequemer einrichten zu
können." He notes that nothing further is known about Frick's etTorts. See Alec Hyatt King,
op. cito (note 2), p. 824, who writes that Friek had "introduced pads as early as 1769".
17. Generallandesarehiv Karlsruhe, Baden Generalia 74. I thank Or M. Salaba, Oberarchivrätin of
the Generallandesarchiv Karslruhe for providing me with this infonnation.
18. Frick gave a concert perfonnance in Hamburg on 8 February 1773, see Josef Sittard,
Geschichte des Musik- und Concertwesens in Hamburg. Altona and Leipzig 1890, p. 199.
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19. R. Aloys Mooser, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVII~ siècle, 3 vols,
Vienna 1948-51, vol 2, p. 127. F.1. Fétis, Biogmphie universelle des musiciens, Paris 1886,
vol. 3, p. 338 mistakenly claims that Frick taught the late Czar's sister: "Fricke séjouma à
Petersbourg et y eu Ie titre de maître de piano de la grande duchesse, soeur de I'empereur
Pierre 1lI", but Peter ill, the wûortlmate husband ofCatherine the Grea!, was an only child
20. Mooser, op. cit., p. 118.
21. Mooser, op. cit., p. 152, bases himself on Alfred DörfTel, Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig, Leipzig 1884, p. 12, but the reference is rather vague. DörfTellists a number of
concerts in Leipzig in 1776, one of which perfonned by 'Frick', but apart from the swname
there is no infonnation on either musician or instrument.
22. Frick is described as 'court organist' from Willanzheim. Witnesses were Joseph mbrech and
Joseph Schmittbauer, respectively choir leader and director of music at the court of the
Margrave August Georg. I thank Mrs E. Frischeisen of the parish of St Alexander in Rastatt
for providing me with this infonnation.
23. Registers of Rastatt, file 220, deposited in the Generallandesarchiv Karlsruhe. 1 thank Or M.
Sabala of the Generallandesarchiv for providing me with the infonnation on Frick's wife.
Frick's interpretation of Matthew v.32 can he found in The Troe Knowledge ofGod and Man
(see note 30), p. 156.
24. This fact is related by Gerber, op. cito (note 14). He quotes Johann Erich Biester, one of the
editors of the Berlinische Monatschrift, as bis source, but later adds in bis revised edition of
the Lexicon (1812) that the author of this piece of infonnation may have been prejudiced
against Frick because he played the glass hannonica. Johann Georg Meusel probably
followed Gerber in bis Teutsches Künstlerlexikon, 2nd ed., vol. 1, 1808, (DBA 346, 278):
"gab aber dieses Instrument wegen seiner Nerven erschüttemden Eigenschaft im 1. 1786 auf'.
25. Gerber, op. cit. (note 13) mentions that Reichardt may have met Frick personally in London
during his travels. At any rate Reichardt knew that Frick was active as a piano teacher and
author of theoretical works on music.
26. H.C. Robbins Landon, Haydn. Chronicle and Works, 5 vols, London 1976-1980. Vol. 3,
Haydn in England 1791-1795, p. 182.
27. Robert Faulder was a London publisher, and active from 1780 to 1811. He is listed in lan
Maxted, The London Book Trades, 1775-1800, London 1977, p. 79.
28. The Will Registers and Death Duty Registers in the Public Record Office, London, do not
include Frick's name. Neither is there a will or adrninistration in the records of the three
probate courts kept in the Guildhall Library in London, or in the records of the ecclesiastical
courts held by the Greater London Record Office.
29. Information kindly provided by Dr M. Salaba ofthe Generallandesarchiv Karslruhe.
30. Collation: 8 0 , A4 B_Ms N4, pp. [2] i-viii 1-182 [2]. The British Library holds one copy of The
Troe Knowledge (pressmark 701.i.l3(2)). It is item 2 in a tract volume, and has a blue
octagonal 'Museum Britannicum' stamp on the last page of the last (seventh) item. This
stamp was used exclusively untiI1805/1810, and was then used intennittently until 1835. The
NUC lists one copy of The True Knowiedge, held by the Union Theological Seminary, New
Vork, N.Y. The other items in the BL volume are: I. Richard Brothers, An exposition ofthe
trinity, London 1795~ 3. [Thomas Scantlebury], A looking glass for the clergy, London
[1797]~ 4. John Finlayson, An admonition to the people ofall countries, Edinburgh 1797~ 5.
[Christopher Frederic Triebner], 'A letter, to the editors of the Critical Review', [1795]~ 6.
[Aaron West], A plain address, &c. to the churches of Christ, London [n.d.]~ 7. The
constellation: being a selection of the finest thoughts of some of our most eminent divines,
London [1797].
31. It is unknown to whom this refers. The 'malefactors' listed by name are Franz Anton Baron
von Schönau and Nikolay Ivanovich Saltykov (see notes 32 and 34). Von Schönau served a
Catholic and a Protestant Margrave in succession, and Saltykov flourished under the
emperors Peter lli, Catherine the Great and Paul 1. Both were still alive when Frick wrote The
Troe KnowIedge.
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32. Franz Anton Baron von Schönau was employed by both August Georg and bis successor Karl
Friedrich. He had been connected to the Baden-Baden court since 1754. In 1764 he was
appointed 'Hofmarschall' (major-domo), the official title Frick gives him, and three years
later, in 1767, he became 'Geheimrat' (privy cOWlcillor) to August Georg.1n that year he was
also promoted to the position of 'Oberhofmarscha1l'. As 'Oberhofmarshall' he controlled
much in the household, including Frick's fmancial fortunes, as Frick himself teUs us. When
August Georg died, Von Schönau was not dismissed, although bis career changed course. In
1772 he was appointed a senior civil servant in the districts Rastatt and Kuppenheim, later he
became govemor of Rastatt. He requested to be pensioned riff in 1796, and died on 1 March
1806. I thank Dr M Sabala of the Generallandesarchiv Karlsruhe for providing me with this
infonnation.
33. The German-bom Nathalie Alexeievna (Wilhelmina von Dannstadt), frrst wife of Paul
Petrovich.
34. Nikolay Ivanovich Saltykov (1736-1816), general and field marshall, served three emperors
in succession: Peter ill, Catharine the Grea~ and her son Paul I. In 1773 Catherine appointed
him guardian to her son Paul Petrovich. Great Soviet Encyclopedia, New Vork [etc.] 1979,
vol. 22, p. 569.
35. There is a suggestion at least in a newspaper notice on the opening of a new concert room, in
1785, that royal patronage of - superior - Gennan musicians provoked resentment: "The band
has received the addition of twelve German musicians, imported some years since, to
complete the Queen's band, and put the natives of poor Old England out of countenance",
Elkin, op. cito (note 2), p. 85.

Appendix: chronological survey of musical works by Philipp Joseph
Frick, with British Library. pressmarks
[1] Ausweichungs-Tabellen Worinne gezeiget wird, wie man aus einer Tooort in eine andere, sie
sey nahe, oder weit entfemet, geschwind übergehen könne; zum beliebigen Gebrauch jUr Clavier
und Orgelspieler, Veifertigt und herausgegeben von Philipp Joseph Frick, Sr. HchjUrstl.
Durchlaucht des Regierenden Herm Markgrafen von Baaden Hoforganist. I. Theil. Wien, bey
Joseph Kurzböck, k.k. illyrisch-und-orientalischen-Hof-wie-auch N.Oe. Landschafts- und
Universitäts Buchdruckem 1772.
BL pressmark: Music.d.50~ Gerber, 1790 (DBA 346, 277)~ Meusel (DBA 346, 278). See also the
English [4] and French [10] translations.
[2 ] Freymaurerlieder, zum Gebrauch der Pilger Loge [in London] in Musik gesetzt von Jos.
Frike. London im Monath October 1779.
23 pages. 40 • Wolfstieg no. 39753~ Kloss 1547.

[3] Three trios for the Harpsichord or Piano Forte with an accompaniment for a Violon and
Violoncello Obligato Composed & Humbly dedicated to Mrs. Hays By P.l Frike Author of the
Hook of Modulation & Professor of the Hannonical Glasses. London Printed & Sold by 1
BIWldell No. 110 in Great St. Martins Lane [1780]. 4°~ 3 pts of 9, 4, 4 leaves, engraved
throughout, the title-page of part 1 on a separate leat:
BL pressmark: g.409.dd. An annotation on the title-page reads: 'pro 75 6d., Gerber (DBA 346,
279) refers to Preston's catalogue, published London 1797.
[4] The Art ofMusical Modulation Rentiered Easy anti Familiar Anti Digested in Twelve Tables.
Shewing the shortest method ofModulating thro' all the Keys. In three andfour parts. To which
is perfixed [sic] on Explanatory Preface. By P.I. Frike. [London] Printed by w. Napier No. 474,
Strand [1786]. Pr.l0.6.
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BL pressmark: Music e.138(1)~ ESTC t 183602. With ros notes: After the word 'Modulation' on
the title-page the addition 'for musical glasses'. Gerber, 1812 (DBA 346, 279), quotes an edition
of 1782, and supposes it is a translation of the Ausweichungstabellen [1], just as the Arl de
Moduler en Musique, published in 1799 (see 10) was a French translation of [1]~ Eitner,
Biographisch-bibliographisches Quellenlexikon der Musiker u. Musikgelehrten, vol. 4, 1901
(DBA 346, 280).

[5] A Treatise on Thorough Bass, containing a plain and easy methodfor the Performer by the
help of many Examples anti several essential new Rules. The pure manner offiguring anti a
repertory ofevery Chord in Harmony worthy the attention ofyoung composers. By Joseph Frike
Fonnerly Music Master to her hnperial Highness the late Grand Dutchess of Russia. Price one
Guinea. Addy sculpsit 1785. London. Printed for and sold by the Autbor. No. 109 Great Portland
Street, Cavendish Square, and at Faulders Library No. 42, New Bond Streel [1786].
BL pressmark: L.R.II0.c.13(2)~ ESTC t 128620. Gerber, 1790 and 1812 (DBA 346,277 and
279). Meusel (DBA 346,278) says that this work, which according to him was published in 1786,
was highly esteemed in England.
[6] Liederfür 1 Singst[ückJ mit Clav[ierJ. Rinteln, Rosenthal, 1788.
Eitner (DBA 346, 280) gives this entry, a copy of which he located in the Brussels Music
Conservatory.
[7] A Duet for two performers on one Piano Forte. Opera IV . Printed for the Author: London
[1788], obl. fol.
BL pressmark: Music e.379(3)

[8] A guide in Harmony, containing the various manners in which every Chord infour parts can
he prepared, resolved or otherwise used. Encouraged by her most Gracious Majesty the Queen of
Great Britain &c. and composed by Joseph Frike Fonnerly Music Master to her Imperial
Highness tbe late Grand Duchess of Russia. Price one Guinea. 1793. London. Printed for and
Sold by the Author, No. 23 Blandford Street, Manchester Square. Ofwhom may he had a Treatise
on Thorough Bass [see 5] Price one Guinea. Two Duetts, for two Performers, on One Piano Forte,
Op. N. & VI. [see 7]. Three shillings each.
BL pressmark: L.R.I10.c.13(3)~ ESTC t 128621. This is the "Dictionnaire flir die Harmonie"
which Meusel (DBA 346, 278) refers tOe He says the "Dictionnaire", too, was highly esteemed in
England.
[9] A Duett for Two Performers, On One Piano Forle, With or Without Additional Keys
Composed by Joseph Frike. Entered at Stationers Hall. Price 4s. Printed for Com, Dussek & Co
Music Sellers to their Majesties, and their Royal Highnesses the Prince of Wales, & the Dutchess
of Vork, No. 67.& 68. Dean Street Soho. No. 28 Haymarket. London. and Bridge Streel.
Edinburgh [1796]. 4°, pp. 15, 8, 11, engraved throughout.
BL pressmark: Music g.545.i(10)~ Gerber (DBA 346,279) gives 1796 as the date.

[10] L 'Alt de Modu/er en Musique Rédigé en Douze Tab/es, Montrant la Maniere la plus courte
et la plus aisée de Moduler dans tous les Tons en 3. ou 4. parlies. Par P.l Frike. Prix 7#. lOs.
Gravé par Richonune. A Paris Chez hnbault M. d de Musique au Mont d'Or Rue Honoré No. 461.
Enrégistré à la Bibliothèque Nationale. [1799].
BL pressmark: Music.d50.a.~ Gerber, (DBA 346, 279) says this is a translation of Ausweichungstabellen; see [1].
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De Redenvoering over het geheugen
Een onbekend werk van Jacob Campo Weyerman*
JAN BRUGGEMAN
Injuli 1739 werd Jacob Campo Weyennan veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf: In
de jaren daarna heeft hij tijdens zijn detentie op de 'Voorpoorte van den Hove van Holland'
nog verscheidene boeken geschreven. Het bekendste is de Don Quichot-bewerking, die met
zijn eenendertig grote grawres op schitterende wijze is uitgegeven. Maar Weyennan
publiceerde ook kleinere werken. Eén daarvan drnagt de titel: Eenige letterlievende,
zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen. Opgestelt in onrym en in vaarzen.
Het werd gedrukt voor de auteur en was te bekomen bij de boekverkopers Ottho en Pieter
van Thol in 's-Gravenhage. Het werkje is ongedateerd, maar als we de titelpagina omslaan,
dan lezen we op de versozijde, dat de auteur alleen exemplaren erkent die door hem zijn

ondertekend. Onder die gedrukte mededeling staat de handtekening van Weyennan met het
jaartal 1742. 1 Het verschijnen van dit werkje ging zeker niet gepaard met een feestelijke
signeersessie. Nee, Weyennan heeft, vrees ik, de oplage zitten signeren achter de tralies
van zijn cel. Hoe groot die oplage is geweest, weet ik niet. Er zijn van het werkje slechts
vier exemplaren bewaard gebleven: twee in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, één in
de Koninklijke Bibliotheek en één in de Gemeentelijke Bibliotheek Rotterdam. 2
Het werkje telt 48 pagina's en bevat een ~r beschouwende tekst. Allereerst heeft
Weyennan het over de ledigheid, "de geweldigste en de quaadaardigste hartslogt".3
Weyennan biedt zijn tijdgenoten dit werkje aan, als bewijs dat hij zijn tijd in de gevangenis
beslist niet in ledigheid doorbrengt. Vervolgens spreekt hij over de wijsgeer Seneca. Hij
citeert uit diens werk en uit dat van enkele klassieke auteurs die over Seneca geschreven
hebben. Hij geeft een korte levensschets van Seneca, die eindigt met diens zelfmoord.
Weyennan leest graag in het werk van de stoïcijnse wijsgeer en komt dan zelf ook tot
allerlei bespiegelingen. "Niets verheft de ziel meer hemelwaards, dan ernstige betrachtingen",4 zo schrijft hij. En "gelukkig [wert hy] geschat, die zyn gemoed zo wyslyk
beheerscht, dat het den staat waaar [sic] in den Heere hem stelt komt te goedkeuren".5
Mooie woorden, maar geldt dat ook voor iemand die in een gevangenis opgesloten zit?
Ach, "wat toch is een KerkerT' vraagt Jacob Campo Weyennan. "Een stille baven voor
dien Wysgeer, die veyliglyk de stonnen is ontdooken van de onstuymige weerelt. [... l Wie
is verzelt door boeken, en vooral wie is gezegent te konnen betrachten, bevint zich zeer
zelden alleen.,,6
Aan het eind van dit werkje legt Weyennan de lezer de volgende vraag voor. "Waar uyt
ontstaat het toch, dat geen gering getal van uytmuntende Mannen, eerlyke Wederwaardigheden hooger verheft, en aan dezelven den voorrang heeft gegeeven boven schandelyke
Verheffingen?'7
Na enkele voorbeelden gegeven te hebben van mensen die onaangename ervaringen
verkozen boven het op onrechtvaardige wijze verkrijgen van roem en voorspoed, luidt zijn
conclusie, dat "een zeker innerlyk iets [den mensch] voorschryft, dat hy aan de waarheyt,
aan zyn eere, en aan de gerechtigheyt, den voorrang [behoort] te geeven, boven het
leeven.',g
De voortreffelijkheid van de deugd, de onsterfelijkheid van de ziel en het besef van een
eeuwige gerechtigheid zijn de drie belangrijkste argwnenten, waardoor de eerlijke wederwaardigheden worden verheven boven oneervolle gunstbewijzen.9 Daarnaast is er zoveel
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heil vervat in verdrukkingen, dat alle verstandige mensen die kwellingen van ziel en
lichaam kunnen aanvaarden. lo Er is eigenlijk maar
een enkelt weezendlyk ongeluk dat den mensch kan overkomen, namelyk, de
bekentenis van Z)11 fout, en het vetWYt van een begaane misdaad by zyn gewisse. [...]
Het verdriet maakt den mensch eerlyk en wys~ want door de smart erkent hy zyn
dwaaling, en het gevoel van die smart geeft hem een denkbeelt ontrent de verbetering
van zeeden. Nooit welt de deugd zo volmaakt onderweezen als by een gestreng
~~~~de~~~en~~~~w~di~~

schuym der zonden afschuurt, en het roest der overtreedingen komt uyt te branden. 11

In deze passage zie ik een al dan niet oprechte schuldbelijdenis van Weyennan, waarbij hij
zijn rechters dankt voor de hem opgelegde straf Zij hebben hem de plaats en de tijd

gegeven om tot dit inzicht te komen.
Afwijkend exemplaar
De Universiteitsbibliotheek Amsterdam bezit twee exemplaren van dit werk, maar met een

van die exemplaren (UBA: 2007 D 49) is iets vreemds aan de hand. Dat wijkt op een aantal
punten af in vergelijking met de drie andere.
Wat zijn de verschillen? Allereerst de titelpagina. De titel is wel gelijk, maar eronder
staat nu: "door wylen Jacob Campo Weyennan". Het werk werd gedrukt "voor den
Autheurs Weduwe" en was te bekomen bij Anthoni van Dole, boekverkoper in 's-Gravenhage. Daaronder is in Romeinse cijfers het jaartal 1748 gedrukt. Op de versozijde van de
titelpagina lezen we: "De Weduwe wylen Jacob Campo Wyennan, erkent geene Exemplaren voor de haaren, dan de zodaanigen welke eygenhandig onderteykent zyn door". En
daarachter staat de handtekening van Anthoni van Dole. 12
Op het eerste gezicht is dit een latere herdruk. Een herdruk gemaakt in opdracht van de
weduwe van Jacob Campo Weyennan, na diens overlijden in 1747. Maar er is nog iets
merkwaardigs. Het werk telt net als de andere exemplaren zes katernen, A tot en met F,
maar het A-katern bevat een geheel andere tekst dan het A-katern van de uitgave uit 1742.
Het B- tot en met F-katern bevatten wel dezelfde tekst. Sterker nog, re zijn identiek, dat wil
reggen dat ook het zetsel gelijk is aan dat van het eerder verschenen werk.
·Marleen de Vries heeft deze afwijkingen ook gezien en heeft het werk terecht een
aparte plaats ge~even in haar bibliografie. Zij noemt deze uitgave een titeluitgave van het
werk uit 1742. 1 Nu spreken we van een titeluitgave als we te 1113ken hebben met een
uitgave van het restant van een druk of oplage, die door middel van een nieuw jaartal, of
een nieuw titelblad up to date is gemaakt. I 4
We komen dit verschijnsel onder andere tegen bij het tijdschrift De Doorzigtige Heremyt. De vijfentwintig losse afleveringen werden na verschijnen voorzien van een losse
titelpagina en zo werd het werk nog een tijdlang verkocht. Na verloop van tijd rnakten de
titelpagina's op en omdat er nog steeds losse afleveringen waren, werden er weer nieuwe
titelpagina's gedrukt. En zo bezitten we in enkele bibliotheken bundelingen van die vijfentwintig afleveringen, waarbij de titelpagina's op enkele onderdelen verschillen. ls Want
bij het opnieuw retten van de titelpagina treden er gemakkelijk verschillen op, hoe
nauwkeurig er ook gewerkt wordt. De tekst wordt iets anders opgemaakt. De zetter breekt
bijvoorbeeld een woord af op een andere plaats. Er verandert iets in het impressum.
Kortom, wie de titelpagina's met elkaar vergelijkt, ontdekt al snel kleine of grote verschillen. En toch kunnen we zo'n uitgave geen herdruk noemen, want de katernen die
achter de titelpagina zitten, het eigenlijke hoofdwerk, verschillen niet, vandaar de aan82

duiding titeluitgave. Het is ook nog mogelijk dat de losse katernen doorverkocht worden
aan een andere boekverkoper, die het werk onder zijn eigen naam wil uitbrengen en daartoe
een nieuwe titelpagina maakt.
lk: ben er niet 'ZJ.) gelukkig mee, dat in de Bibliografie de uitgave van 1748 een titeluitgave wordt genoemd, omdat het niet voor honderd procent een titeluitgave is, want het
A-katern bevat een andere tekst. De Bibliografie geeft van het werk ook de opbouwfonnule: 4°: xl, A4 (-Al), B-F [$3]. Dit betekent dat het werk is gedrukt in kwarto en
bestaat uit een losse titelpagina, een A-katern waarvan het eerste vel ontbreekt, en vijf
complete katernen van acht pagina's. De zes katernen zijn tot en met het derde blad
voorzien van een katemsignatuur. Marleen de Vries veronderstelt dat het juiste A-katern
ontbreekt en dat daarvoor in de plaats een A-katern uit een ander werk is meegebonden.
lk: heb het exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam nog eens nauwkeurig
bekeken en ik heb enkele verrnssende ontdekkingen gedaan. Het A-katern mist inderdaad
het eerste veI. 16 Dat is losgesneden van pagina 7/8. Er is wel een strookje papier behouden,
het zogenaamde kimmetje, waardoor het mogelijk blijft om het katern vast te naaien aan de
andere katernen. Dat eerste vel is natuurlijk de oorspronkelijke titelpagina geweest, met de
titel van het werk, de naam van de auteur en het impresswn. De versozijde kan onbedrukt
zijn geweest, maar er heeft volgens mij beslist iets gestaan, want aan de binnenzijde van het
kimmetje staat in inkt de letter 'n' geschreven.
Het is erg jammer dat we de oorspronkelijke titelpagina missen, maar toch weten we
hoe het werk heette, want de titel wordt op pagina 3 herhaald en die luidt: Redenvoering
over het geheugen. Deze titel komen we ook tegen bij de gedrukte werken van Weyennan
in het Naamregister van Johannes van Abkoude. 17 Op pagina 407 staat: Letterlievende
Zedekunde. Dat is de verkorte weergave van de lange titel Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen. Daaronder staat over 't geheugen, de
verkorting van de Redenvoering over het geheugen. Het A-katern van het exemplaar in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam is dus niet zomaar een katern; nee, het is het begin van
een tot op heden onbekend werk van Jacob Campo Weyennan.
Dit nieuwe werk is jammer genoeg niet compleet. Het A-katern eindigt op pagina 8
weliswaar met een zin met een punt, maar daaronder staat de custode 'Veel', en dat houdt
in dat er in ieder geval nog een B-katern moet volgen, dat begint met het woord 'Veel'. En
mogelijk volgen daarachter nog meer katernen.
De Eenige letterlievende betrachtingen en de Redenvoering over het geheugen (in het
vervolg Redenvoering) waren volgens het Naamregister beide verkrijgbaar bij de Haagse
boekverkopers Ottho en Pieter van Thoi. En zeer waarschijnlijk zijn beide werken ook
gedrukt voor rekening van Jacob Campo Weyennan. De geschreven 'n' aan de binnenzijde
van het kimmetje kan dus heel goed de sloten zijn van Weyennans handtekening, die hij
plaatste onder een soortgelijke mededeling als in de Eenige letterlievende betrachtingen.
Kunnen we iets zeggen over het jaar van uitgave van de Redenvoering? Ja, het Naamregister verscheen in april 1743 18 dus de Redenvoering moet voor die tijd verschenen zijn.
Hoewel er in de titel van het werk van Johannes van Abkoude staat dat het register loopt tot
1741, zijn er volgens de voorreden toch ook nog werken opgenomen die verschenen waren
in 1741 en 174219 en dus neem ik aan dat beide werken zijn uitgegeven in 1742.
Het exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam krijgt nu een geheel nieuwe
status. Het is een bundeling van twee werken. Na de dood van Weyennan zijn de
overgebleven exemplaren van beide werken door boekverkoper Anthoni van Dole voorzien
van een nieuwe titelpagina. Het is dus eigenlijk een titeluitgave van twee werken. 20 Beide
werken zijn gedrukt op papier met hetzelfde watennerk, voorstellende het wapen van
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Amsterdam. Ook de Eenige letterlievende betrachtingen uit 1742 is gedrukt op dit papier.
De titelpagina van Anthoni van Dole is gedrukt op papier met een ander watennerk. Ik
onderscheid wel verschillende lettertekens, maar kan er niets uit opmaken.
Omvang van de Redenvoering over het geheugen
De uitgave van de Redenvoering is incompleet, maar toch kan ik wel iets zeggen over de
omvang van het werk. In het Naamregister van Johannes van Abkoude staan ook de
verkoopprijzen venneld. De Eenige letterlievende betrachtingen kostte elf stuivers. Dat

werk telt zes katernen. Een koper moest dus ongeveer twee stuivers betalen voor één katern
kwarto. Als we deze berekening toepassen op de drie stuivers die voor de Redenvoering
over het geheugen gevrnagd werden, dan zal dit werk uit anderhalf of hooguit twee
katernen hebben bestaan. 21
Inhoud van de Redenvoering over het geheugen
Waar gaat de Redenvoering over? In het begin uit Weyennan zijn bewondering over het
geheugen. Hij noemt het "het zeldzaamste wonder onder alle de Menschelyke hoedaanigheden".22 Het geheugen kan enonn veel bevatten, maar neemt nauwelijks plaats in
en wordt de mens nooit tot last. Wie het brein van iemand ontleedt, vindt zelfs niets terug

van hetgeen in het geheugen opgeslagen was. Vervolgens beschrijft Weyennan enkele
historische figuren die over een uitzonderlijk geheugen beschikten en dan volgt er nog een
passage over het geheugen bij de dieren en daarna.. daarna houdt de tekst helaas op.
Het onderwerp is heel interessant en ik heb mij afgevraagd of Weyennan niet vaker
over het geheugen heeft geschreven. In het tijdschrift Het Oog in 't Zeil trof ik een aflevering aan, die helemaal gewijd is aan dit onderwerp. En dat niet alleen, de tekst van aflevering 14 is grotendeels gelijk aan de tekst van de Redenvoering over het geheugen. Dat is
een belangrijke vondst, want tot op heden kon nog niet vastgesteld worden of het tijdschrift
Het Oog in 't Zeil nu wel of niet door Weyennan was geschreven. Ik kan nu bewijzen dat
de tekst van aflevering 14 teruggaat op een eerder verschenen werk van Weyennan en dat
hij dus ontegenzeggelijk de auteur is van die aflevering.
De tekst van aflevering 14 en die van de Redenvoering lopen in het begin vrijwel
parallel aan elkaar. Ook in Het Oog in 't Zeil verwondert Weyennan zich over het geheugen. Vervolgens behandelt hij de historische figuren, maar in plaats van acht personen,
zoals in de Redenvoering, noemt hij er nu nog maar drie. Ook de passage over het
geheugen bij de dieren ontbreekt in Het Oog in 't Zeil. Maar Het Oog in 't Zeil heeft
daarnaast ook weer meer tekst dan de Redenvoering. Na de historische figuren volgt er een
persoonlijke opmerking en dan komt er een nieuwe alinea en die begint als volgt: "Veeltyds is ons geheugen bros en trouwloos...,,23
Pagina 8 van de Redenvoering eindigt met de custode ' Veel', en het zou heel goed
kunnen dat de rest van aflevering 14 overeenkomt met de tekst van het ontbrekende Bkatem 24 Ik stel dan ook dat de anderhalve of twee katernen Redenvoering zijn ingekort tot
één tijdschriftaflevering Oog in 't Zeil. 25
De resterende tekst van aflevering 14, gezet op dezelfde wijze als in de Redenvoering,
is ongeveer tweeënhalve pagina lang. Dat is te weinig tekst voor het halve of hele
ontbrekende B-katern. Wat we nog missen is de beschrijving van een methode om het
geheugen te trainen. De eerste zin van de Redenvoering luidt namelijk "Benevens een
schetsgewyze Omschryving van zekere onfeylbaar Hulpmiddel, om een verzwakt
Geheugen weder op te wekken, te versterken, en te behouden tot aan een hoogen
ouderdom." Dit gedeelte uit de Redenvoering is bij het samenvatten waarschijnlijk ook
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geschrapt. In Het Oog in 't Zeil wordt er wel naar verwezen. Na de opsomming van de
historische figuren zegt Weyennan dat hijzelf ook over een goed geheugen beschikt.
Meerdere keren heeft hij tijdens slapeloze nachten vijftig tot zestig verzen gemaakt, die hij
de volgende morgen op papier zette zonder de minste verandering, "voor welke genade ik,
naast den Heere, een voor het geheugen onfeilbaar hulpmiddel heb te danken.,,26
In het vervolg van de aflevering vraagt Weyennan aan een Natuurkundig Wysgeer,
naar het verschil en de oorzaak van een sterk en een zwak geheugen. De geleerde
antwoordt hem dat dit komt door de "hoedaanigheid van het -brein". Een matig droog brein
zou veel beter van geheugen zijn dan een vochtig, want door het vocht kwmen de hersenen
indrukken minder goed vasthouden. Dit verklaart tevens waarom het geheugen van
kinderen zwak is, want hun hersenen zijn zeer vochtig. Weyennan heeft 7J) zijn twijfels.
Hij is een goed observator en vraagt hoe het komt, "dat veele oude menschen, zaaken
voorgevallen in hun kindsheid geheugen, zestig en meer jaaren geleeden, en het feene
naauwelyks twee ofte drie dagen voorviel in hwmen ouderdom, schielyk vergeetenT,2
Het geheugen kent nog meer eigenaardigheden. Het is Weyennan opgevallen, dat de
mens gemakkelijk iets onthoudt waarop hij gesteld is, maar ook dat hij niets kan vergeten
met voorbedachten rnde. Daarom dient een ieder omzichtig te zijn in zijn handelen. Verder
raadt hij de lezer aan zich niet telkens aangedane beledigingen te herinneren, opdat hij niet
verbitterd wordt ten opzichte van zijn medemensen. Een advies dat eenieder van ons nog
altijd ter harte kan nemen.
•

Observatie, gehouden op de Grondvergadering te ' s-Gravenhage, 16 januari 1999.

Noten
1. Zie afbeelding 1 en 2. In het vervolg Eenige letterlievende betrachtingen.
2. De vier exemplaren zijn:[I]UBA: Broch. Pijn. 188-2, [2]UBA: 2007 D 49, [3] KBH: 191 C 7,
[4] GB Rotterdam: 1386 D 8.
3. Eenige letterlievende betrachtingen, p. 4.
4. a.w.p.31.
5. a.w. p. 37.
6. a.w. p. 39.
7. a.w.p.41.
8. a. w. p. 42.
9. a.w. p. 44,45.
10. a.w. p. 46.
11. a.w. p. 46.
12. Zie afbeelding 3 en 4.
13. Marleen de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747). Amsterdam, Stichting Jacob Camp<> Weyennan, 1990, nr. 73. In het
vervolg Bibliografie.
14. P.l Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie met een verantwoording van de gevolgde methode van
partiële interne collatie. Nieuwkoop, 1983. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica 16, p.
41.
15. 1. Bruggeman, Descriptieve bibliografie van Jacob Campo Weyennan, Periodieken.'s-Gravenhage, 1986, nrs. 11, 12 en 13.
16. De opbouwfonnule van het exemplaar is: 4°: 1t2, A4 (-Al), B_F4 [S3]. De titelpagina is op een
heel vel gedrukt, waarvan de eerste twee pagina's blanco zijn.
17. Johannes van Abkoude: Naam Register of Verzaameling van Nederduytsche boeken, die
zedert dejaaren 1640. tot 1741. zyn uytgekomen. Eerste deel, 2de stuk. Leiden, JohaImes van
Abkoude 1743, p. 406-407. - De titel over het geheugen komt ook voor in: R. Arrenberg:
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Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert
het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen. 2e verbeterde en tot het jaar 1787
venneerderde druk. Rotterdam, Gerard Abraham Arrenberg 1788, p. 573.
18. In de Opdragt en Voorreeden van het vervolg op het Naamregister staat: "Zie daar dan goedgunstige Leezer, hier bekoomt VE. nu een Aanhangsel en Vervolg op het Naamregister door
my in het jaar 1743. den 22 April uytgegeven." Aanhangsel en Vervolg op het naamregister
ofVersaameling van Nederduytsche boeken. Die in het voorgaande ontbreeken, als mede die
geene, die na dien tydt tot 1744. zyn uytgekomen ofherdrukt. Leiden: by Samuel Genet 1745.
19. Naamregister, Voorreede~ p. ··2(.
20. Het is wel vreemd dat op de nieuwe titelpagina alleen de Eenige letterlievende betrachtingen
wordt genoemd en niet de Redenvoering. Is het misschien dan toch geen titeluitgave van twee
werken en hebben we te maken met een titeluitgave van de Eenige lenerlievende betrachtingen en is op de een of andere manier het eerste katern van de Redenvoering daarbij meegebonden? Misschien heeft iemand bij het vergaren wel een fout gemaakt en heeft hij het Akatern van de Redenvoering op de katernen van de Eenige lenerlievende betrachtingen
gelegd. Ik denk dat we voor de beantwoording van deze vraag zullen moeten wachten totdat
we een tweede exemplaar hebben gevonden.
21. In het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam zit na het A-katern van de
Redenvoering een flinke ruimte in de rug van de bWldeling. Hier zouden de twee ontbrekende
katernen (het B-katem van de Redenvoering en het A-katern van de Eenige letterlievende
betrachtingen) makkelijk hebben kmmen zitten. Misschien zijn ze losgeraakt en verloren
gegaan. Uitgaande van een heel B-katem ziet de gereconstrueerde opbouwfonnule van een
complete bundeling er als volgt uit: 40 : n 2, A_B 4 (-Al) [$3], 2A_F4 ()Al) [$3].
22. Redenvoering, p. 3.
23. De passage die begint met "Veeltyds is ons geheugen bros en trouwloos" trof ik ook aan in
aflevering 5 van het tijdschrift Den Talmud, van 6 februari 1736, p. 34. Een bewijs dat ook
het tweede gedeelte van aflevering 14 van de hand van Weyennan is. "Ja," wederandwoorde
den Rabyn Chanina, "ons geheugen is trouwloos en bros~ en wy bedenken veele uitmuntende
zaaken, dewelke wy by gebrek van een diepen indruk, nooit konnen wederkrygen naderhant.
Te vergeefs jaagen wy het verloopene denkbeelt na, en doorzoeken alle de eenzaamheden en
vertrekplaatsen van onze ziel, na een verlooren gedacht, het welk geen het minste spoor van
eenige voetstappen nalaat. Het snel kind des gemoeds is weg~ het sterft zo ras als het wort
gebooren~ ja dat meer is, dikmaals is het een miskraam in het ogenblik dat het wort
ontfangen: Den eenigste weg derhalve om onze gedachten te onthouden, bestaat in die vast te
hegten aan woorden, ofte aan een ketting te sluiten in schriften."
24. "Eigenlijk had er achter de custode 'Veel' een afbreekstreepje moeten staan, want de nieuwe
alinea begint, als ik gelijk heb, met het woord 'Veeltijds'. Maar misschien is het woord wel
los gezet. Het komt meer voor dat woorden die in de Redenvoering los staan, in Het Oog in 't
Zeil aan elkaar geschreven worden. Op pagina 5 staat 'waar in' los geschreven~ in Het Oog in
't Zeil staat het op pagina 107 aan elkaar. Mijn bewering is niet sluitend, want op pagina 6
van de Redenvoering komt het woord 'veeltyds' al een keer voor en daar staat het aan elkaar
geschreven.
25. Ik ben ervan overtuigd dat aflevering 14 uit Het Oog in 't Zeil is afgeleid van de Redenvoering over het geheugen en niet andersom. Ook Sijtze van der Veen is die mening toegedaan, na lezing van de aflevering uit Het Oog in 't Zeil. Hij schreef mij, dat deze tekst heel
goed een proeve in de retorica kan zijn geweest, een retorische stijloefening, tijdens de propaedeusefase op een van de universiteiten waar Weyennan gestudeerd heeft. Op pagina 109
zit een vrij scherpe cesuur in de tekst. Weyerman somt enkele personen met een bijzonder
geheugen op, maar onderbreekt de tekst om zichzelf vervolgens op te voeren. " ...ja ik, zegt de
Scluyver van dit Papier..." Deze cesuur is er niet in de Redenvoering. Ook het vervolg van de
tijdschriftaflevering is veel persoonlijker dan de vrij algemene stijl van de Redenvoering.
26. Het Oog in 't Zeil, p. 109.
27. Het Oog in 't Zeil, p. 111.
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Bijlage 1: Redenvoering over het geheugen]
[3] BEnevens een schetsgewyze Omschryving van zekere onfeylbaar Hulpmiddel,2 om een verzwakt
Geheugen weder op te wekken, te versterken, en te behouden tot aan een hoogen ouderdom.
By aldien 's Men.schen Geheugen maar eemnaal verviel in een slaapziekte, ja, indien het
Geheugen maar effentjes kwam te sluimeren, zou de Aarde een Markt vertoonen van zinnelooze
Schepselen; zo veels te luydmchtiger, dewyl den Mensch is beter bespraakt als het gros der
onvemuftige Dieren.
Het Geheugen is het zeldzaamste wonder onder alle de Menschelyke hoedaanigheden. Vergt men
my tot een bewys van die Wonderspreuk; welaan, ten dien eynde is de web van de navolgende
Omschryving geschooren op het getouw van ons Geheugen.
Inderdaad is het Geheugen de Scha1:kaInef aller Dierbaarheden by ,s Menschen leven; als van 's
gelyken het Gedenkschrift en het Dagverhaal van alle ondennaansche venichtingen en zaaken.
Het schynt ons toe, dat de Voorzienigheyt, dewelke 's Menschen Omzigtigheyt bedoelde, hem
van een Berichtboek heeft voorzien, op dat niets zyn Geheugen mogt komen te ontschieten. Alhoewel
nu het Geheugen is het uytgestrekt Boelschrift des Weerelds, nochtans strekt het tot geen last aan den
Mensch, noch beslaat de geringste plaats in het geheel. Het Geheugen is zelfs onzichtbaar aan de
oogen van myn begrip; ik gevoel geenszins dat het my drukt door eenig gewigt; ook ziet geenig
Sterveling dien inneriyken Schat, al was 't ook dat hy die naspeurde langs Leeuwenhoeks
Vergrootglaazen, ofte Hartzoekers Verrekykers.
[4]Is dit niet een bovennatuurlyk Wonder, dat den Mensch alles vermag op te leggen in zyn
Geheugen, opgerêkent van het zand der Zëen, tot aan de glorieryke straalen der Zonne; en na
welgevallen ieder gedeelte opmonsteren in het byzonder, zonder nochtans de plaats te ontleedigen
waar in alle die byzonderheden leggen opgeslooten, noch het eene te dringen op het andere, hoe veel
ook hy 'er komt toe te voegen? Wat toch is 't voor een soort van Jets, waar in zelfs den uytgestrekte
Oceaan legt opgevouwen? Waar in Volken, Steden, den groote Aardkloot, ja alle de Hoofdstoffen
zich onthouden, zonder de aldergeringste beslommering? Hoe komt het by, dat in die kleyne
onzichthaare plaats, de hoogte van het Gestamte, deszelfs Glans, de tusschenwydte van die
Hemellampen, den omtrek der Aarde, en de Natuur aller zaaken zyn verhooien, altoos gereed te
verschynen op 's Menschen afkondiging? Hoe stont den Koning Saul te staaren, toen de Toveres van
Endor den gewaanden Geest van Samuel deed verryzen, door haar bezweeringen? Waarom staan wy
dan niet te staaren, als wanneer wy hooren en zien, dat den Mensch alles doet opkomen langs zyn
verbeelding? Dat hy alles doet verschynen in onze tegenwoordigheit; ja wat meer is, in die gestaltens
waar in die VooIWerpeI1 ons zyn beschreeven.
Zekerlyk is 't een werk van Onbepaaldheyt, dat zulk een kleyne kloot, ofte 's Menschen pan des
hoofds, byna vervat een Oneyndigheyt van ko~ wetenschappen, en zaaken. Welk een Oceaan van
byzonderheden, ordentlyk vloeiende van de tong eens Redenkonstenaars, komt ons te ontmoeten,
weshalve iemand die hem niet zag spreeken, zou denken, dat die man dat alles oplas uyt een gedrukte
naamrol: en wie hem ziet en hoort redeneeren, staat opgetoogen, onbewust uyt welk een
onuytputtelyke Bron alle die snelle stroomen komen te vlieten. Vraagt hem na de Zee; en hy zal u
zeggen wat in die hoofdstoffe is vervat. Polst hem betreffende de Lucht, den Hemel, ofwat 'er vorder
kan vallen onder het bereyk van een eyndig Verstant, en maar weynig zal 'erweezen waar over hy
niet zal spreeken na deszelfs aardt
Een geleert Man, alleenlyk by zyn Geheugen, is een Schat[5]kist aller Ko~ en nooit gaat hy
zich venneyen, als omcirkelt met een Boekvertrek. Gelyk als den Koninglyke Psahnist zegt van de
Zon, dat die gaat van het eene tot aan het andere end des Hemels, en dat niets is verborgen voor
deszelfs hette: Op die wyze wandelt het Geheugen tusschen de alderafgelegenste deelen, en niets is
,er bekent op dit halfrond, dat het niet komt te omvatten.
Maar niets is meer verwonderly~ dan dat 'ervoor of na, geen de minste indruk noch eenig merk
van dat Wonder is te bespemen. Wat toch is 'er meer te beschouwen in den Mensch, dat uyterlyk na
Geheugen gelykt? En wat Natuurlamdig Wysgeer, wat Hoogleeraar in de Ontleedlamde, zal ons
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De vermogens van de ziel worden gelocaliseerd in drie cellen. In de voorste cel worden de zintuiglijke

indrukken en de ingebeelde voorstellingen opgeslagen. In de middelste zetelen kennis en oordeel. In
het achterhoofd bevindt zich het geheugen. Uit: Robert Fludd, Utriusque cosmi [. ..} historia. Oppenheim, Joh. Th. de Bry 1617. (foto Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam)
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zeggen, waar in de overgrootheyt van het Geheugen berust? Wat hand, wat pen is bevoegt, ons een
Bescluyving te geeven van dat gehe~ of wat Konstpenseel zal ons deszelfs uytgestrektheyt
afinaalen? By voorbeelt
Ontleed den Mensch, en gy zult niets vinden dat na het Geheugen komt te gelyken. hl het
Schepsel werden gevonden Beenders, Zenuwen, Muskelen, Vleesch, Bloed., Aderen, Merg, en
verderflyke zelfstandigheden: doch wy zien 'er geen overblyfzel, geen gelykenis van die Wonderen,
dewelke voortkwamen uyt den Mensch by zyn leven. Ook is 'er geen spoor noch merk te vinden van
eenige verre afgelegene ofte uytheemsche zaaken.
Ontleed het Breyn, dien Zetel der Zinnen, dien Winkel der beèzige Gedachten, en dat Hof der
Menschelyke gedenkschriften. Wat toch wert aldaar ontdekt by de naauwkeurige Bezigtigers van de
Natuur? Niets als een witte sponsachtige zelfstandigheyt, verdeelt in drie cellen,4 en aan de kleynste
van dat drietal wert het Geheugen toegeeygent: maar geen enkele regel schrifts, noch eenig denkbeelt
van iets afweezends, valt aldaar te leezen.
Zekerlyk, indien een ogenblikkig en verganklyk Mensch zo veele zaaken en dingen kan by zig
draagen, onbelaaden en ongemerkt; indien zulk een kleyn punt als het minst achterdeel der Hersens,
de bezeffingen van zodaanige onmeetelyke uytgestrektheden van dingen kan ho~ ''Dan
vennoogen wy [6] redelyker wyze de Alweetenheyt veroorloven aan den Grooten Schepper van het
Geheugen, en van alle andere dingen". Want ongetwyfelt is het ons bekent, dat wy geheugen, ende
het is ons onbekent, wat wy niet geheugen.
Den Redenkonstenaar der aloudheyt zegt, "Dat het Geheugen is een venukking van zaaken
ingedrukt in ons gemoed". Buyten twyfel is het Geheugen een verstaanbaar vennoogen, dat de
denkbeelden bewaart ontstaande uyt de algemeene bezeffing, langs de tusschenkomst van de
inbeelding, welke denkbeelden het na vereysch van zaaken kan voor den dag brengen.
Het Geheugen is de bewaarplaats van de Ziel, alwaar zy alles ophoopt wat zy is gezint te
bewaaren. In die bewaarplaats legt den Inboel des Weerelds opg~ en gelyk als iemand in een
bewaarkamer verscheyde stukken omkeert en verlegt, voor hy het geen 'er wert gemist komt te
vinden. Op die wyze geheugt niet altoos den Mensch het geene hy betracht op een stel en sprong,
maar is veeltyds genoodzaakt onderscheyde dingen om te roeren, voor hy het gezogte komt te
ontdekken.
Hoe verwonderlyk is het Geheugen in deeze, en hoe loom in geene Menschen! Zo krachtig was
het Geheugen van Appius Klaudius, dat hy zich beroemde met waarheyt, van alle de Roomsche
Borgers te kOIUlen begroeten by hwme naamen. En Mithridates,5 Koning van Pontus, sprak twee-entwintig TaaIen, en kon alle zyn soldaaten opmonsteren by geheugen met hwme naamen.
Johan Pic, Heer van Mirandola, by Scaliger genaamt een Monster zonder gebreken, verstont en
sprak twee-en-twintig onderscheyde TaaIen, toen hy pas was getreeden in zyn achttiende jaar. Vieren-twintig jaaren oud zynde, verdeedigde hy negenhonderd betwistelyke Vraagstukken betreffende de
Zedekonst, de Godgeleerdheyt, de Wiskunde, de Geheyme Konst, de Natuwicunde, en de
Geheymkwlde der Jooden, allen niet alleenlyk getrokken uyt de Grieksche en Latynsche Schryvers,
maar van 's gelyken gevestigt op het gezag der Hebreen en Kaldëers. Een verbaazent Voorbeelt,
beyde van Geleerdheyt en Geheugen.
[7]Klaudius Salrnasius is een tweede Monster van Geleerdheyt geweest, en zo weergaloos van
Geheugen, dat hy onderscheyde geletterde Vertoogen opstelde zonder behulp van eenige Boeken.
Niet dat het een bedryf is zonder weergaa, Boeken te schryven, zonder behulp van Boeken~ maar het
aanhaalen van honderde, ja duyzende bewysplaatsen uyt aloude en hedendaagsche Schryvers, is juyst
aan alle Geletterden niet gegeeven.
Aangaande nu den bovengemelde Koning van Pontus, zal ik den Leezer de navolgende
byzonderheyt, betreffende het hoog gedacht dat de Romers hadden opgevat voor deszelfs Geheugen,
mededeelen. Toen den Roomschen Raad alle de Boeken van dien Vorst had ten vuur gedoemt, sprak
Kassius Severus, ''Dat indien den Raad niet wilde gedoogen dat deszelfs Boeken zouden verblyven,
zy den Koning zelve moesten verbranden, dewyl hy ze allen bezat inzyn geheugen".
Zo ongemeen sterk van geheugen was den beroemde Latynsche Dichter Janus Broekhusius, dat
hy vyftig, sestig, en meer Latynsche Vaarzen kon herhaalen, na hem die maar eemnaal waaren
voorgezegt, of voorgeleezen.
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Anthony Perrenot, Kardinaal van Granvelle, staat geboekt voor een Man begaaft met een
overtreffelyk geheugen. Zo vlug van geest was die groote Staatsbedienaar, en ro sterk van geheugen,
dat hy bywylen vyf Geheymschryvers vermoeide, door dezelve vyf onderscheyde Brieven te
voorzeggen in verschillige TaaIen, waar van hy'er zeven volkomentlyk kon spreeken.
Hieronymus Maggi is een Grande van den eersten Rang geweest ten Hove van het Geheugen. Hy
wiert gevangen in de overgave van Famagusta, en in slavemy gevoert na Konstantinopelen, alwaar hy
veele elenden verduurde onder verscheyde onmenschelyke en barbaarsche meesters. Niet alleenlyk
vertrooste hy zich in die dienstbaarheyt met de voorbeelden van Esopus, Menippus, Epikteet, en
andere Wysgeeren, maar hy schreef zelfs een Vertoog over de Klokken, eenlyk by de kracht van zyn
Geheugen.
Ferdinand van Cordua, een geleerde Spanjaart, is te gelyk een Wonder geweest in Geleerdheyt en
in Geheugen. Hy ver[8]stond de Hebreeuwsche, Grieksche, Latynsche, Arabiesche en de Chaldeesche
TaaIen; benevens de Kerkelyke en Burgerlyke Rechten, de Wislamde, de Geneeskunde, en de
Godgeleerdheyt, volmaaktlyk. Daarenboven bezat hy by geheugen het Oude en Nieuwe Testament,
alle de Werken van Nildaas de Lira, Sint Thomas, Bonavontura, Alexander Hales, Soot, Aristoteles,
Hippokrates, Galenus, Avicenna, behalve onderscheyde Rechtsgeleer~ welke hy van passe wist
aan te haaIen, alleen langs de tusschenkomst van zyn verwonderlyk Geheugen.
Dat de onredelyke Dieren6 niet geheelyk zyn verstooken van Geheugen, volgens den aardt en na
de ~ der Dieren, is zichtbaar in de Olifanten, Ossen, Paar~ Schaapen, Hon~ Katten, Vogels
en Visschen. Het dankbaar geheugen van den Leeuw voor zyn Wondarts Androdus,7 die dien
Woudtieran van een splinter had verlost, is al te bekent om hier ter stee te herhaalen. Gislenius
Busbeek,8 Afgezant aan de Porte, doet ons bericht, dat de Tmksche Paarden naauwkeuriglyk
luysteren na het oproepen hwmer naamen. Het geheugen van een strydbaar Bataillepaard, straalt
zichtbaarlyk door op het steeken der Trompetten. Het steekt de ooren in de wind op dat geluyd~ het
blaast de neusgaaten op~ briescht~ knabbelt op het mondstuk~ schuymt als de ontstelde Zee~ trappelt de
Aarde met zyn hoeven~ het poogt te schiften van plaats~ en geeft overtuygende blyken van zyn moed
door alle die vutuige beweegingen.
Ook is 't een bekende zaak, dat Paarden, Hon~ en meer andere Dieren droomen, volgens en na
deIzelver aardt en wyze; en waar het Droomen plaats heeft, is het Geheugen niet verre te zoeken. Of
nu maar alleenlyk sommige Dieren, dan ofzy allen in het algemeen geheugen, zal ik alhier voor- noch
tegenspreeken.
Het Geheugen der spreekende en zingende Vogels, (maar wederom na den aardt en de ~ der
Dieren, zonder het Geheugen der Menschen te vermengen met dat der Dieren,) zal ons niemand
betwisten, gevolglyk zullen wy geene dringredenen bybrengen om een bekende waarheyt te bewyzen.
[custode] Veel

Noten
I. Voor verhandelingen over het geheugen zie: Morris N. Young, Bibliography of memory
Philadelphia [etc.], 1961 ~ Frances A. Yates, The al1 of memory London 1966 (vert.: De geheugenkunst, Amsterdam 1988); Douwe Draaisma, De metaforenmachine, een geschiedenis van het
geheugen Groningen 1995. In deze studies worden de klassieke teksten terzake venneld: Ad
Herennium (in de tijd van Weyennan nog toegeschreven aan Cicero)~ Aristoteles, De memoria et
reminiscentia~ Augustinus, Confessiones cap. X. Latere verhandelingen worden venneld in
Daniel Morhoffs Polyhistor Lübeck 1688 [supp. 1692], I, 2, cap. 5-7. Contemporain is: Marius
d'Assigny, De voortreffelykheit van 's menschen geheugen en de konst hetzelve te behouden en te
verbeeteren [vert. uit het Engels naar de 20e [I] druk] Utrecht, J.R. Vonk van Lynden 1745 (UBA
2008 G 39], oorspr.: The al1 ofmemory London, Andrew Be111699.
2. De klassieke manier om iets uit het hoofd te leren wordt beschreven in Ad Herennium: men ass0cieert een reeks te onthouden items met een reeks bekende 'plaatsen', die eenvoudig op te roepen
is: bijvoorbeeld de kamers van een huis, de tekens van de dierenriem, de letters van het alfabet.
Herinneren bestaat uit het doorlopen van kamers waarin de onthouden items worden aangetroffen.
3. Voor de metafoor van de schatkamer zie Draaisma (nt. 1), en d'Assigny a.w. p. 2, onder verwijzing naar Cicero De oratore I: "memoria esse renun onmium thesaurum & sinum animi", i.e.
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4.

5.

6.
7.
8.

"schatkamer" & ''Boezem-schoot des gemoets"; onder verw. naar Causinus en MorhofT:
"horreum mentis, aerarium ingenii - promicondam omnis sapÎentiae": "schuure der ziele, en
geheimkamer des verstants" - ''voorraadkamer van alle wijsheid"; p. 64 cit Augustinus:
"Voorraat- of tuighuis der ziele en eene bewaarplaatse der gedachten." De geuite verwondering
over de werlcing van het geheugen op p. 4 van de Redenvoering doet denken aan passages uit
Confessiones cap. X.
Ventrikels, waarin de vennogens van de ziel werden gelokaliseerd: in het eerste (sensus communis) worden de beelden van de zintuigen vernnneld, die de ziel fantasie en 'inbeelding' geven, in
het tweede zetelt de kennis, in het "achterbrein" (d'Assigny a. w. p. 75) huist het geheugen. Men
dient dus zaken 'in het achterhoofd te houden.' Cf: Draaisma a. W., p. 35.
Mithridates wordt venneld in Quintilianus Institutio oratoria cap. XI, 2 (cf: Yates a. w. hfst. 2); de
passage over het geheugen werd vertaald door de jurist Willem van Schaef als: Von 't onthouden
Leiden, Daniel van Gaesbeeck 1677. [UBA 546 H 13]; Mithridates op p. 39. - Pico della
Mirandola komt elders in het werk van Weyerman voor als de veeltalige 'Prins Pieus'; diens
''bewistelyke Vraagstukken" bestonden uit 900 thesen of Conclusiones (1486), die hij te Rome
wilde verdedigen. Morhoff a.w. cap. 6,401, 430ft: venneldt hem en een tekst van Scaliger, getiteld 'Hipponacte'. De anekdote over Granvelle wordt in de geheugenteksten ook verteld over
Thomas van Aquino en Julius Caesar (ct: Morhoff a.w. cap. 6, p. 401; d'Assigny a.w. p. 88-90;
Draaisma a. w. p. 41). Maggi was een Italiaans ingenieur, die in 1571 op Cyprus gevangen werd
gezet, en daar een werkje schreef getiteld De tintinnabulis (Jöcher 1750 ill, 33). De passage over
Ferdinandus Cordubensis (eind 15e eeuw) is te vinden in Jöchers Gelehnenlexikon (1750), ll, 560)
Di~ zie: Aristoteles, De memoria et reminiscentia 453 a 5.
Androdus; lees: Androclus (ook: Androcles); zie: d'Assigny a.w. p. 67; hij verwijst naar:
Aelianus Bist. Anima/. en Gellius In noctibus Atticis.
Ogier Ghislain de Busbeck (1522-1592) komt al voor in WeyerrnansAmsterdamsche Hennes nr.
7 (ct: ed. R. Hoogma en M. Ruthenkolk, p. 180 nt. 112).

Bijlage 2: Het Oog in 't Zeil, nr. 14 (31 October 1768)
[105]

Audite, atque animis mea dicta recondite vestris.
PALING. STELL. 1

Indien 's menschen geheugen maar eemnaal verviel in een slaapziekte, ja maar effentjes kwam te
sluimeren, welk een markt van zinnelooze dieren zou de waereld opmonsteren; zo veel te doller, als
zynde beter bespraakt dan de onvemuftige schepselen.
Het geheugen is het zeldzaamste wonder onder alle de menschelyke hoedaanigheden. Is 't dat ik
worde gevergt om die wonderspreuk te bewyzen: top! ten dien einde is deze letteIweb gesparmen, op
het getouw van ons geheugen.
Het geheugen is de schatkamer aller dierbaarheden by dit leven~ het gedenkschrift en het
dagverhaal van alle ondennaansche verrichtingen. Alzo de voorziende Natuur doelde [106] op ,s
menschen omzichtigheid, heeft zy hem verzorgt met dit berichtboek, op dat hem niets zou ontslippen.
Maar deze byzonderheid is aamnerkenswaardig, dat alhoewel het geheugen is de uitgestrekte
boedelopschryving des gantschen Aardkloots, echter verstrekt zy den mensch geen last, noch zy
beslaat in 't geheel de geringste plaats. Het geheugen is onzichtbaar aan den mensch; hy gevoelt niet
dat het hem drukt door eenig gewi~ en niemant dan den Eigenaar ziet dien schat, al was 't, dat het
heelal die naspeurde door Leeuwenhoeks vergrootglazen, ofdoor Hartzoekers verrekykers.
Is dit niet een bovennatuurlyk wonder, dat den mensch van het :zand der zeën tot aan de glorieryke
zon de geheele waereld kan opleggen in zyn brein. Ja, dat hy ieder gedeelte vermag op te roepen,
zonder nochtans de plaats te ontledigen, waarin alles ligt opgesloten, noch het een op het ander te
dringen, wat hy 'er ook komt toe te voegen?
Ei noemt my eens dat zeker iets, waar in zelfs den uitgestrekten Oceaan word besloten? waarin
Volken, Steden, den ganschen Aardkloot, en wat meer is, alle de Hoofdstoffen haar onthouden,
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zonder eenige beslommering? Hoe komt het toch by, dat in die kleine onzichtbaare plaats, de hoogte
der gestamtens, derzelver glanssen, de tusschenwydte van die Hemellampen, den omtrek der Aarde,
en de Natuur aller dingen, zouden liggen verhooien, en inuner gereed staan om voor het licht te
komen op 's menschen bevelen? Hoe stont de Koning Saul te staaren, toen de Toveres van Endor den
geest des gewaanden Samuels deed verryzen door zekere woorden? En nochtans alleen door de
inbeelding doet de mensch alles wat hem lust te voorschyn kom~ hy beveelt wat hem behaagt te
verschynen in zyn tegenwoordigheid; en, wat hooger luid, alles komt aantrappen in die gedaantens,
waarin ons die voorwerpen zyn beschreven, zo naakt en klaar, als ofVl'j die beschouwden met onze
oogen.
[107] Waarlyk is 't een werk van onbepaaldheid, dat zulk een kleine kloot gelyk als de hoofdpan
eens mensch, byna een oneindigheid van kennis komt te bevatten. Welk een Oceaan van
byzonderheden, ordentlyk vloeiende van de tong eens Redenkonstenaars, komen ons te ontmoeten,
weshalven ieman~ die hem niet zag spreken, zou denken dat hy dat alles oplas uit een gedrukte
naamrol: en wie hem zie~ staat verwondert te kyken, uit welk een onuitputtelyke bron die vloeiende
stroomen komen te vlieten? Vraagt hem na de ~, en hy zal u zeggen alles wat die hoofdstof vervat
Polst hem aangaande de luch~ de aarde, den hemel, de hel, ontrent het voorleedene en het
toekomende, niets is verborgen aan zyn geest. Een gelettert Man, by de tusschenkomst van zyn
geheugen, is het groot magazyn van alle konsten en wetenschappen, en hy gaat zich nooit venneien
dan omcirkelt met een boekvertrek. Gelyk als de Koninglyke Psalmist zegt van de zon, dat die gaat
van het een tot aan het ander waerelds einde, en niets is verborgen voor haar hitte: op die wyze
wandelt het geheugen tusschen de alderafgelegenste waereldsdeelen, en daar is niets voor hetzelve
verborgen.
Maar, waarde Leezer, overweeg eens met aandacht dit weergaloos wonder, dat 'er noch begin
noch einde is na te speuren van dit wonderwerk. Geen merk, geen indruk van dit wonder is zichtbaar.
Wat toch is 'er meer te zien uiterlyk in een mensch, dan in een aardig beest, gevonnt uit een blok?
Wat natuurkundig Wysgeer, wat Ontleeder kan my zeggen of aantoonen, waarin de overgrootheid
van het geheugen is geleegen? Wat hand, ofnog zo konstryk, wat pen, of nog zo geestryk, kOIUlen dat
geheim ten papier stell~ ofwat uitmWltent konstpenseel vennag de uitgestrektheid van het geheugen
af te maaIen?
Ontleed een mensch, en gy zult zien, dat 'er niets in hem berust om het geheugen na te speuren.
Gy zult in het schepsel vinden beenders, zenuwen, peesen, muskelen, aderen, [108] vleesch, bloed, en
verderflyke zelfstandigheden. Maar geen overblyfsel, geen gelykenis van die wonderen, welke hy
voortbragt by zyn leven. Geen spoor noch eenig merk van inlandsche noch uitheemsche dingen.
Ga vorder, en ontleed het brein, dien zetel der zinnen, dien winkel der bezige gedachten, en dat
hof der menschelyke gedenkschriften. Wat zullen de Natumkenners aldaar ontmoeten? Alleenlyk een
sponsachtige zelfstandigheid, verdeelt in drie kleine lessen,2 aan welkers kleinste het geheugen word
toegeschreven: doch geen enkelde regel, geen het minste denkbeeld van iets afweezends valt aldaar te

leezen.
Waarlyk, indien een oogenblikkig en vergankelyk mensch zo veele gedenkschatten kan by zich
dragen ongemerkt~ indien het brein de beseffmg van zodaanige onmeetelyke uitgestrektheden vennag
te bevatt~ dan vennogen wy redelyker wyze de Alweetenheid van den Godlyken Schepper aller
dingen te belyden.
Zeker Redenkonstenaar zegt: "Dat het geheugen is een venukking van dingen ingedrukt in ' s
menschen gemoed." Ongetwyfelt is het geheugen een verstaanbaar vennoogen, dat de denkbeelden,
ontstaande uit een algemeene beseffing bewaart, langs de tusschenkomst van de verbeelding, welke
denkbeelden het komt voort te brengen na vereisch van voorvallende gelegenheden. Het geheugen is
de bewaarplaats van de ziel, alwaar zy alles ophoopt wat zy poogt te behouden. In die bewaarplaats
ligt den inboel des waerelds opgepakt; en gelyk als iernant in een kleerkamer somtyds verscheide
stukken om en tom keert, voor dat het geene hy mist word gevonden: op die wyze geheugt den
mensch niet op een stel en sprong het geene hy betrach~ maar is dikmaals genoodzaakt veele dingen
om te roeren, voor hy het gezochte komt te vinden.
Hoe verwonderlyk is het geheugen in deze, en hoe loom in geene menschen! Appius Klaudius
was zo sterk van geheugen, dat hy zich beroemde van alle de Roomsche Borgers te [109] konnen
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groeten, elk by zyn naam en toenaam. De Koning van Pontus sprak twee en twintig taaIen, en kon
daarenboven alle zyne Ruiters en Soldaaten oproepen, ieder by zyn naam. Ingevolge van die
hoedaanigheid, toen den Raad van Romen alle de boeken des gemelden Konings had ten vuur
gedoemt, zei Kassius Sevems: "Dat, indien de Raad niet wilde, dat die boeken zouden overblyven, zy
dien Vorst in persoon behoorden te doen verl>randen, teIwyl hy die gezamenlyk had vervat in zyn
geheugen."
De beruchte Latynsche Dichter Janus Broekhusius, bezat zulk een verwonderlyk geheugen, dat
hy veertig en meer Latynsche vaerzen kon herhaalen, na dat hem die maar eemnaal, waren
voorgelezen, ja ik, zegt de Schryver van dit Papier, onberoemt zy het gesprooken, heb meermaals
vyftig en sestig vaerzen gemaakt by geheugen, onder myn s1aapelooze nachten, en die gedachten des
ochtends op het papier gestelt zonder de minste verandering voor welke genade ik, naast den Heere,
een voor het geheugen onfeilbaar hulpmiddel heb te danken.
Nochtans made ik geen mensch van zich al te veel te vertrouwen op het geheugen, maar hoe
eerder hoe beter zyn gedachten op het papier te stellen, om deeze en meer andere navolgende redenen.
Veeltyds is ons geheugen bros en trouwloos, en wy bedenken bywylen veele uitmlUltende dingen,
welke by gebrek dat zy geen diepen indruk maken op ons geheugen, wy niet konnen herhaalen in het
vervolg. Te vergeefs najaagt den mensch een verloopen denkbeeld, en hy doorzoekt vruchteloos alle
de eenzaame vertrekken van zyn ziel wegens een ontsnapte gedachten die geen spoor heeft
nagelaaten. Het vlug kroost des gemoeds is verdweenen; het wicht is gestorven voor de geboorte; ja
wat meer is, bywyl is 't een miskraam voor het wierel gewolUlen. Het naaste dan tot behoud onzer
gedachten bestaat, in het vlug denkbeeld vast te hegten door woorden, en te ketenen in schriften.
[110] Nog schuilt 'er een gebrek, byna onvermydelyk aan alle groote uitvinders, ontstaande uit
een verval van krachten in het geheugen. Volgens den gemeene slender verrichten sommige ernstige
en vennoogende Schryvers wonderen in den begi.Ime; maar korts daar aan word het geheugen
verdooft door een loome koude; vervolgens komen zy het spel kamp te geeven, of geheelyk af te zien
van het geene waar op zy noch onlangs plagten te staaren.
Deeze is de gewoone gesteldheid van het gros der geletterden; zo teder zyn de gemoeds bedryven;
en zulk een zwaar werk is 't voor de in den aanvang vlugge verbeeldingen, welke voor een poos
rennen als Jehu 'S,3 doch ademloos werden op een lange togt. Geen klein getal van voortreffelyke
vindingen heeft de waereld verlooren by die zwakheid, na dat die wonderen reeds ten deele waren
gevonnt, en zulks alleenlyk by het verval van een kwynent geheugen.
Voorens heb ik een Oog in 't Zeil gehouden op de kracht van het geheugen, en nu zal ik iets
aanhaalen ontrend deszelfs zwakheid.
Oudtyds waaren de Thraciërs zo zwak van geheugen, dat zy niet boven het getal van vyf konden
optellen; daar in gelyk aan de Wilden van Kanada, welke stuiten tegens het getal van zeven. Doch de
hedendaagsche Thraciërs zyn zo verre gevordert in de Genueesche Cyferkunde, dat zy weeten hoe
vyf en vier ruim zeven kOlU1en ophaalen; ook de woeker niet benoodigt om een uitgestrekter kemris.
Messala KolVinus 4 leefde zo lang tot hy zyn eigen naam vergat: ook heb ik meer dan een gekent,
in ons Gemeenebest, die te gelyk het geheugen verloor van Vrouwen Kinders. Het eerste is toevallig,
doch het laatste onnatuurlyk.
Ik: vroeg eemnaal aan een Natuwiamdig Wysgeer,S na de oorzaak van het verschil tusschen een
sterk en een zwak geheugen, waarop hy my afscheepte met deeze noodmunt, "dat zulks ontstont uit
de hoedaanigheid van het brein" Hy ging vorder, en zei, "dat het maatiglyk droog brein [111] veel
gelukkiger was van geheugen, dan de overvochtige herssens, zynde die laatste wegens haar
vloeibaarheid en slibberigheid, min vasthoudende aan eenigen indruk". Hy voegde er by, "dat
overvochtige herssens blinken voor het tegenwoordige gelyk als zonneflikkeringen op het water, maar
geen spoor van haar tegenwoordigheid nalaaten. En dat uit dien hoofde het geheugen bros was in
kinders, wegens derzelver groote vochtigheid van het brein".
Maar het lust my om dien Wysgeer de navolgende vraag voortestellen, myns oordeels van gewigt.
Hoe komt het, dat veele oude menschell, zaaken voorgevallen in hWl kindsheid geheugen, zestig en
meer jaaren geleeden, en het geene naauwelyks twee ofte drie dagen voorviel in hmmen ouderdo~
schielyk vergeeten? die byzonderheid schynt my een zeldzaam wonder, dewyl ons niemant weet te
zeggen, waar ontrend alle die jeugdige byzonderheden bleeven berusten in al dien tyd,
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ongemerktekent, zonder te worden gebonst uit haar verblyt: ofte geheelyk uitgewischt door nieuwe
bedryven.

Nog een tweede zaak, betreffende het geheugen, komt my z«c aamnerkelyk voor. De mensch
geheugt het geene waarop hy is gezet maldyk: doch hoe hy zich ook pynt kan hy niets vergeeten
voorbedachtelyk. Wat zouden veele menschen niet willen geven, indien zy hUlUle byzondere zorgen
en gemoedsknaagingen konden verbannen uit de gedachten, waaraan zy moeten geheugen, ondanks
en in spyt van alle hwme poogingen By die gelegenheid zou de vergeetenheid hooger werden geschat
by veelen, dan het geheugen. Uit dien hoofde behoort de mensch zeer omzichtig te zyn, van zelfs in
het heimelyk niet over te slaan tot eenige booze bedryven. Ofwel de mensch geene getuigen beroept
by sommige dubbelzinnige verrichtingen, echter zal het geheugen hem dien aangaande zulks
onophoudelyk verwyten, welk geheugen hem zo leelyk knaagt op den duur, dat hy [112] het zelfs niet
kan in slaap zuien voor eenige poozen, vry verre van het geheelyk te verwerpen ofte uit te wisschen.
De wonn van het gewisse zou sterven door den tyd, indien het geheugen hem niet gestadiglyk
kwam te voeden. Het geheugen maakt geen klein gedeelte op in de helsche straffen: want het zy dat
de hel is een straffe van het verlies, ofte een strafTe van het gevoel, het geheugen komt die beiden te
ontsteeken. Ook hervat's menschen ziel geen anderen Etna, dan de opflakkeringen van het geheugen.
"Zyt derhalve nooit te belust in al te omstandiglyk beleedigingen na te gaan, opdat het geheugen u
niet te onmaatiglyk kome te verbitteren tegens uw Vyanden. Door onophoudelyk te gedenken aan een
beleediging, vergrimt gy u meer en meer tegens den stichter, die zynde onbekent, u gedeeltelyk
ontheft van die kwelling, en bevryd voor deszelfs wrok. In veeie, en vooral in myn laatste
omstandigheden, heb ik my wel bevonden by dat voorschrift, en wie lust, gelieve het op te volgen,
alzo het strekt tot een goed Einde.
Te LEYDEN, by C. van Hoogeveen, Jun. J. van Zijp en C. Heyligert en elders bij de
Boekverkoopers.
Noten
1. Motto: 'Hoor, en verberg in uw geheugen dit ons zeggen.' Uit: Palingenius Zodiacus Vitae
10,213 [Capricomus]. In het werk van Weyennan komt dit fragment diverse malen voo~ zie:
Riet Hoogma, 'Enkele motto's in de Amsterdamsche Hermes' in: Med.JCW 11 (1988), p. 1620.
2. Lessen~ lees: cellen, hersenholten.
3. Een tomeloze rijder (naar 2 Kon. 9:20)~ ook in: Het vermakelijk wagenpraatje, ed. G. Maré-

chal, p. 78, r. 998.
4. De anekdote wordt vermeld door d'Assigny a.w. p. 78-79: "Van Messalana [sic] Corvinus,
dien beroemden Reedenaar is bekent, dat hy door zeeker onverhoets Toeval vergeeten hebbe,
zynen eigen Naam te Schryven." In een noot wordt verwezen naar Solinus In Polyhistoris
cap. VIT.
5. De beroemdste metafoor voor het geheugen, en iedere andere vonn van perceptie, is de indruk van een zegel in was. We doen letterlijk indrukken op. Wanneer de was te vloeibaar is
dan houdt de indruk niet; is de was hard, dan neemt zij geen indrukken meer op. Analoog
hieraan wordt volgens de hwnorenleer van Galenus het brein bepaald door de verhouding van
de kwaliteiten - Weyerman zou zeggen "hoedanigheden" - droog, nat, heet, en koud. Een te
vochtig brein laat alles los, een te droog brein neemt niets op. De vatbaarheid voor indrukken
is dan ook medicinaal te verbeteren door het inhaleren van kruidige dampen waardoor het
brein evenwichtiger van samenstelling wordt Zie d'Assigny a. w. p. 95 fT. voor het gebruik
van wierook en amber.
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Notulen van de grondvergadering, 16 januari 1999
Aanwezig: P. Altena, A Baggennan, J. Bruggeman (vz), J. Bosma, K. Eykhout, T.
Eykhout, A. Hanou, T. Heng~ R Hoogma, T. Jongenelen, Y. Knobel, F. van Lamoen,
M. de Niet (verslag), A. Nieuweboer, J. Roos, B. Sierman, P. Turk, S. van der Veen, H.
Verstraate, R. van Vliet, M. de Vries, F. Wetzels.
Afwezig met kennisgeving: K Bostoen, E. Groenenboom-Oraai, J. Zijlmans.
Plaats: Gevangenpoort te ' s-Gravenhage.
1. Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in de prachtige
Raadkamer van de Gevangenpoort. Na de vorige bijeenkomst in de Gevangenpoort is
deze vergaderruimte nog fraaier ingericht Met name het bloemstuk geeft de zaal een
echt Weyennan-cachet. De voorzitter memoreert het overlijden van Jankarel Gevers in
augustus vorig jaar.
2. Lezing uit Weyermans werk: De voorzitter leest uit Den Vrolyke Tuchtheer een gefingeerde brief voor van de vrouw van baron van Ripperda.
3. Lezing: Sijtze van der Veen houdt een boeiende lezing over het leven en de diplomatieke carrière van baron van Ripperda.
4. Notulen van de grondvergadering 1998 (opgenomen in de Mededelingen van 1998,
nummer 2): geen opmerkingen.
5. Observaties door de bestuursleden: Frans Wetzels: 'Drie geneesheren uit Breda'; Jan
Bruggeman: 'De Redenvoering over het geheugen. '
6. Verslag van de voorzitter: In 1998 organiseerde het bestuur de twee gebruikelijke
bijeenkomsten: de grondvergadering en de expeditievergadering. Tijdens de Grondvergadering hield mevrouw Lotte van der Pol een interessante lezing over haar proefschrift Het Amsterdams hoerdom. De expeditievergadering werd gehouden in Bergen
op Zoom, waar we een bezoek brachten aan het Markiezenhof en het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen. Verder vonden er geen extra activiteiten plaats.
Publicaties over Weyerman buiten onze eigen Mededelingen verschenen er nauwelijks. Begin 1998 kwam het boek In Liefde Bloeyende uit van Gerrit Komrij, met daarin
een bespreking van een van Weyermans gedichten. Deze bespreking was een jaar eerder
al verschenen in NRC Handelsblad.
De voorzitter publiceerde inAu Courant, het tijdschrift voor verzamelaars van oude
krnnten en tijdschriften, een korte bijdrage over De Amsterdamsche Heremyt. In het
decembernummer van het Tijdschrift Historische Kring Breukelen verscheen het artikel
'Chinoiserie' van A.A. Manten, met veel citaten ontleend aan Jacob Campo Weyerman.
Voor het tijdschrift Babel, maandblad van de Faculteit der Geesteswetenschappen te
Amsterdam, schreef Yvonne Knobel een artikel over de oprichting en de activiteiten
van de Stichting Jacob Campo Weyerman (inmiddels gepubliceerd in het januarinummervan 1999).
In het afgelopen jaar is er door het bestuur serieus gezocht naar een nieuwe
secretaris publiciteit, die gelukkig ook gevonden is in de persoon van Yvonne Knobel.
Zij gaat zich ervoor inzetten om de Stichting meer naamsbekendheid te bezorgen en om
de nieuwe uitgave in de Abdera-reeks te promoten.
Frans Wetzels kondigde aan met ingang van 1999 het bestuur te verlaten. Ook voor
hem vond het bestuur een opvolger: Marco de Niet. Aangezien Frans Wetzels ook het
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archief van de Stichting beheerde, werd dit in de loop van het jaar overgedragen aan de
voorzitter en ondergebracht in Zoetermeer.
De redactie ging dit jaar in een nieuwe samenstelling van start. Er verschenen weer
drie afleveringen van ons tijdsc~ waarvoor het bestuur de redactie hartelijk dankt.
In het afgelopen jaar verlieten zes vrienden onze Stichting, maar gelukkig meldden
vijf nieuwe vrienden zich aan, zodat per saldo het ledental slechts met één vriend
terugliep. Op 31 december 1998 telde de Stichting Jacob Campo Weyennan 135
vriendenlleden. Met dit aantal en met de gunstige financiële situatie van de Stichting
moet het niet moeilijk zijn het vijfentwintigjarig jubileum te halen.
7. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie: De kascommissie (bestaande
uit Yvonne Knobel en Barbarn Siennan) heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde
bevonden. De penningmeester geeft een korte toelichting op de uitgaven van het vorig
jaar en de begroting van 1999. De kosten van De Naakte Waarheyt zijn nog niet terugverdiend De vergadering roept het bestuur op meer promotie te verzorgen voor de
eigen uitgaven. In 1999 zullen Barbara Siennan en Adèle Nieuweboer de kascommissie
vormen.
8. Contributie: De contributie blijft ongewijzigd
9. Voorstel nieuwe leden: Het bestuur draagt voor tot benoeming als lid: mevrouw drs.
A. Baggerman, die al enkele jaren lid is van de redactie, en mevrouw drs. P.L.W.M.
Knobel. Zij is voorgesteld als nieuw bestuurslid voor het komende jaar.
10. Bestuurswisseling: André Hanou treedt op als interimvoorzitter en bedankt het
bestuur en de redactie voor het werk in het afgelopen jaar. Hij stelt de aanwezige leden
voor het nieuwe bestuur te installeren bestaande uit Jan Bruggeman (voorzitter), Marco
de Niet (secretaris), Riet Hoogma (penningmeester) en Yvonne Knobel (secretaris
publiciteit). De vergadering dankt Frnns Wetzels voor zijn werkzaamheden als bestuurslid sinds 1991, en Adèle Nieuweboer voor haar redactiewerk sinds 1989.
11. Voorstel Expeditievergadering: Het bestuur stelt voor dit jaar een bezoek te brengen
aan Zaandam en de Zaanse Schans.
12. Rondvraag: In het afgelopen jaar hebben vijf nieuwe vrienden zich aangemeld: P.
Breman, mevr. D.M. Helmers, G. Kuyper, mevr. dr. L.C. van de Pol, en drs. R Stil.
Marco de Niet presenteert de nieuwe uitgave in de Abdera-reeks: Van smaad tot
erger, Amsterdamsche boekverboden 1747-1794, samengesteld door Ton Jongenelen.
Het is belangrijk dat de Stichting eigen publicaties blijft uitgeven, om daannee ook
naamsbekendheid te verkrijgen.
De homepage van de Stichting is in het afgelopen jaar bijna 300 maal bezocht. In
het afgelopen jaar is ook het Don Quichot-themanurnmer uit 1995 integraal op de website beschikbaar gekomen. Het adres ervan is: http://home.wxs.nl/-neasden/jcw.htm.
Arianne Baggennan stelt het nieuwe redactielid Ton Jongenelen voor. Zij vraagt
namens de redactie oude nummers van de Mededelingen om die te kunnen gebruiken
voor promotionele doeleinden.
Jan Broggeman maakt bekend dat hij dit jaar voor het laatst een bestuursfunctie mI
uitoefenen. Hij biedt aan om archivaris van de Stichting te worden. Het archief is sinds
kort aan hem overgedragen en hij wil zich actief inzetten om het archief te
inventariseren, te completeren en bij te houden.
Rietje van Vliet kondigt de eerste twee delen aan van de heruitgave van de
Hollandsche Spectator bij uitgeverij Astraea.
Barbara Siennan stelt voor voortaan op deze locatie te vergaderen. Zeer sfeervol. De
vergadering toont haar enthousiasme over dit voorstel.
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Signaleringen en boekbesprekingen
Kudolf Dekker, Laclaen in de Gouden
Eeuw. Een geschiedenis van de NederlJlndse /uunor. Amsterdam, Wereldbiblio-

gevolgd door een korte beschouwing over
de vele contemporaine aanduidingen en verschijningen van hwnor. Voor een historicus

theek, 1997. 191 blzz. ISBN 96-284-1785-0

van het oude lachen lijken terminologische
veelvoud en veelvonnigheid een serieus
probleem, maar Dekker noemt het enkel
'lastig', bedenkt goedgemutst dat er in
vergelijking met de zeventiende eeuw veel
veranderd is en slaat vervolgens voortvarend
de hand aan de ploeg. Mij lijkt de terminologische en methodologische kwestie daarmee niet opgelost, maar genegeerd
Dergelijke lichtzinnigheid neem ik voor
lief omdat deze zo zeer te verkiezen is b0ven de dodelijke ernst van modieuze en
ongetwijfeld theoretisch-correcte beschouwingen over 'opvattingen' over de lach. De
praktijk is toch zoveel boeiender dan de
theorie en wie daannee instemt, vindt in
Dekker een geestverwant Zijn kennis van
het leven en de kunsten in de zeventiende en
achttiende eeuw is omvangrijk. Daarbij put
hij uit een benijdenswaardige rijkdom aan
bronnen. Dekker manifesteert zich in dit
historisch landschap als een ideale gids,
maar ook één die je zo nu en dan creatief
laat verdwalen.
Het eerste hoofdstuk gaat over beeldvonning en etiquette. De vrolijke, lachende
Hollanders in werkelijkheid en schilderkunst van de Gouden Eeuw kenden volgens
Dekker droeve nakomelingen aan het eind
van de zeventiende eeuw. Die sombere
nazaten zouden door etiquetteboekjes, moralistische en theologische instructie tot een
andere, ongunstiger waardering van de lach
gebracht zijn. Het klinkt ordelijk, maar of
die chronologische orde juist is, betwijfel ik.
De instructeurs van de ernst waren toch al
werkzaam in de zestiende en in het begin
van de zeventiende eeuw, kortom de gloriejaren van Dekkers vaderlandse vrolijkheid.
Bovendien, in de jaren dat Dekker de moraalridders laat winnen van de hwnor leven
geestige lieden als Van Rusting, Hennebo en
Weyennan. In die jaren ook verschijnen
'libertijnse' romans over Leidse straatschenders, Haagse, Amsterdamse en Franeker lichtmissen, over het hoofdstedelijk
hoerdom, over loslippige hoeren. Zo somber
zijn die decennia niet Zelf wijst Dekker

f34,SO
Ooit genoot Harry Touw enige roem als
Fred Haché en inspireerde hij een jaargang
jongeren tot navolging met memorabele uitroepen als 'Bal gehakt' en 'Superdeluxe' . In
zijn nadagen was hij verbleekt tot een 'moppentopper' die in bepaalde bladen de rubriek
'Bakken aan de bar' vulde. In mineur eindigt onveranderlijk het leven van humoristen.
Met de vaderlandse humoristen van lang
geleden - Focquenbroch, Van Rusting, Van
Overbeke, Zoet, Hennebo - liep het niet veel
beter at: Dat valt te lezen in Rudolf Dekkers
Lachen in de Gouden Eeuw, een cultuurhistorische monografie over de Nederlandse
humor van de zeventiende eeuw. De geestigste snaken raakten in die jaren verzeild in
de marge van het maatschappelijk leven.
Die marge was voor hen te zelfder tijd redding en gevangenschap. Dáár was meer
gepermitteerd dan elders, maar wie zich
eenmaal in die kantlijn had gemanifesteerd
leek er voortaan toe veroordeeld. De weg
naar maatschappelijk respect leek voor deze
vrijgevochten 'originelen' afgesloten. Zij
werden oud en arm, en zochten een goed
heenkomen in Oost, West of de kroeg. HWl
geestigheden verloren allengs kraak en
smaak.
Over oude humor en humoristen schreef
Dekker op inspirerende wijze een ernstig
boek. In de openingszin van zijn boek
verklaart hij dat historici 'doorgaans ernstige mensen' zijn. Zo lijkt hij zich enigszins
te verontschuldigen voor zijn benadering
van het vermakelijk onderweq>. Voor de
loopbaan van déze historicus intussen hoeft
niet gevreesd te worden, want aan de zonde
van de humor maakt hij zich niet schuldig.
De toon van schrijven en betogen is niettemin luchthartig en monter. Problemen lijken
er om vlot omzeild te worden.
In de inleiding bijvoorbeeld wordt beweerd dat humor in de cultuur van de zeventiende eeuw een belangrijke plaats innam.
Deze niet bepaald schokkende stelling wordt
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erop - pagina's later weliswaar - dat in die
j aren in alledaagse situaties met de etiquettevoorschriften geen rekening gehouden werd.
Er lijkt veel voor te zeggen een simplificerende chronologie in te ruilen voor
een hiërarchische ordening, op civilisatienonnen gebaseerd, afdalend van chic naar
ordinair. Daarbij kan overigens best blijken
dat in bepaalde 'verheven' gezelschappen
('heren van stand', studenten) seksuele vrijmoedigheid en geestigheden als chic golden
en dat calvinistische vreugdeloosheid als
simpel, boers en volks bestempeld werd In
het tweede hoofdstuk over hwnor in woord
en beeld worden argwnenten aangedragen
voor zo'n onderscheid tussen een elite- en
een volkscultuur. Die dichotomie komt helder naar voren in de beschouwing van de
populariteit van het kluchtboek. Vaneen
strak betoog komt in dit hoofdstuk echter
niet veel terecht, omdat vaak zeer kort wordt
stilgestaan bij bijzakelijke kwesties. Soms
wil de schrijver te veel: te veel disciplines
beheersen en te veel zeggen. Het nu en dan
moedwillig interdisciplinaire van zijn benadering leidt tot een wat rommelige compositie. Nodeloos zijn de uithalen naar specialisten: zo diskwalificeert hij (p. 28) de vraag
of Bredero's komedie Spaansche Brabander
misschien een tragi-komedie is als een
slechts voor neerlandici interessante 'academische kwestie' die in het niet zinkt bij de
vraag hoe men in die tijd zelf over de
kwestie dacht. Die belangrijker laatste vraag
heet daarop moeilijk te beantwoorden en
vervolgens wordt een dagboekfragment
gegeven dat met de kwestie geen enkel verband heeft. Wie zo gemakzuchtig het werk
van specialisten terzijde schuift- behalve de
vennaledijde neerlandici moeten ook de
'iconografische' kunsthistorici eman geloven -, mag en moet zelf wat overtuigender
uit de hoek komen.
Overtuigend is Dekker vooral in het
derde en vierde hoofdstuk van zijn boek.
Daar wordt de diepte gekozen. In het derde
hoofdstuk gaat het over de moppenverzamelaar Aernout van Overbeke. Hij vonnt
Dekkers kroongetuige in de zaak van de
historische hwnor. 'Nou!' was afkomstig uit
een voornaam en intellectueel geslacht,
maar de goede naam die zijn achternaam
geloofde, gooide hij te grabbel door een
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feestelijke en kostbare stijl van leven en
'onwaardige' clownerie. Daarop volgde de
traditionele gang van de sociale verliezer:
naar de Oost! Met de platte en onthullende
grappen, die Van Overbeke vertelde en in de
vijfdelige bundel Anecdota verzamelde, had
hij dan wel de eigentijdse lachers op zijn
hand, maar serieus werd hij niet meer
genomen. In tegenstelling tot wat Dekker
suggereert lijkt mij niet dat Van Overbeke
het idee belichaamt "dat kunstenaars zich
onttrekken aan burgerlijke waarden [... ] en
vrijheid hoger moeten waarderen dan rijkdom" (p. 66~ vergelijkbare passages op p. 62
en 160). De gedachte aan een literaire b0hème is romantische flauwekul. Verhelderend zijn wel Dekkers beschouwingen over
de nar, de toneelspeler en de kroegbaas. In
deze niet erg eervolle beroepen waarin
goedgebektheid vereist was, kwamen diverse oude hwnoristen aan de kost. Ook in het
verleden vonnde de bar de biotoop van de
bakken. Originelen als Hennebo en Zoet
'speelden' literatuur, maar waren geen beoefenaren. Voor de positionering van Weyerman ("als humorist") in het sociale landschap van de literatuur reikt Dekker veel
vergelijkingsmateriaal aan.
In het vierde hoofdstuk worden de
moppen van Van Overbeke nader beschouwd. Uitgelegd worden ze niet, maar
thematisch onderzocht Aan de orde komen
de begrippenparen recht en krom, man en
vrouw, ouder en kind, ziek en gezond, eigen
en vreemd, hemel en hel. De moppen blijken een bijzondere bron van ketmis te
vormen. Naar mijn idee soms ook een wat
riskante bron, omdat de oorspronkelijke
functie van de mop - om te amuseren - genegeerd wordt. Allerlei maatschappelijke
functies worden daarentegen onderscheiden.
De ook in de neerlandistiek populaire functionalistische benadering gaat feitelijk aan
de mop voorbij, waar deze slechts beschouwd wordt als illustratie van het eigentijds denken. Wat moeten we (nu of over
een eeuw) denken van een smakeloze mop
over Bill Clinton en zijn Monica? Seksisme,
anti-Amerikanisme, anti-rokerslobby, collectieve waanzin of gewoon een zouteloze
mop die kortstondig voor een lach zorgt?
Ook in het derde en vierde hoofdstuk
onderbreekt Dekker zijn betoog zo vaak met

tusseozinnetjes vol extra, veelal bijzakelijke
infonnatie dat het de lezer nu en dan duizelt
Stilistisch is het ook niet altijd even fraai:
van ''het sterk ambivalente vrouwbeeld, dat
zich tussen twee uitersten bewoog" (p. 109)
en "de remmen op het lachen" die nog "nog
verder naar de achtergrond" verdwenen (p.
94) had ik liever niet gelezen.
En toch, bij alle kritiek op dit oorspronkelijke, inspirerende, vlotte - al te vlotte -,
gekke en verre van superieure boek, het is
de moeite van lezen meer dan waard: het
geeft zo veel en stimuleert tot nadenken en
tegenspraak.
PETER ALTENA

Justus van Effen. De Hollandtche Spectator IU'S. 31-60 (S februari 1732 - 23 mei
1732). Ed E. Groenenboom-DraaL Leiden, Astraea, 1995. Duivelshoekreeks no.
S. 262 blzl. ISBN 90-75179-14-6. f 39,95
Een uitgave die veel lezers plezier zal doen.
Elly Groenenboom laat deze heruitgave
voorafgaan door een korte biografische
schets van Justus van Effen en een
introductie van het spectatoriale genre.
Voor de nwnmers die zij in dit deel voor
haar rekening neemt, besteedt zij in haar
inleiding vooral aandacht aan Van Effens
gedachten over godsdienst, welke literatuur
zijn voorkeur had en hoe hij aankeek tegen
de combinatie van liefde en huwelijk. Ook
is per vertoog in een uitvoerige beschrijving
van de inhoud ervan voorzien. Een verantwoording van deze editie met (ook) de
ter wille van de leesbaarheid veroorloofde
tekstingrepen besluiten haar inleiding. De
vertogen zijn verder toegankelijk gemaakt
door een index op persoons- en plaatsnamen, titels van werken vóór 1800 alsmede op enkele van de voornaamste
onderwerpen. De keuze welke onderwerpen
een plaats in de index verdienen, wordt
vanzelfsprekend en terecht nu bepaald door
de tekstediteur. Mogelijk verdient het in
een later stadiwn aanbeveling hier ook met
'gebruik(st)ersogen' naar te kijken. Nu ontbreken bijv. woorden als 'hartstocht(en)',
'zinnen', 'tedere gemoederen', 'deugd' ,
'(on)geoefende reden', 'vaderland', 'lichtgelovigheid', 'gevaarlyke Vrouwluiden',
enzovoorts? Speciale vennelding verdient

de vertaling van de Latijnse en Griekse
citaten, mèt toelichting door M. d'HaneScheltema.
P.

VAN OoSTRUM

Justus van Effen, De HolltuulJclae Spedator 106-150 (31 okt 1732 - 3 april 1733).
Ed Susanbe Gabriëls. Leiden, Astraea
1998. Duivelshoekreeks 9. 352 blzl. ISBN
90-75179-15-4. f 39,95.

De naam van de roos van Umberto Eco werd
ooit door een jownalist de minst gelezen
bestseller aller tijden genoemd, want behalve
zwaar in de hand lag het veel lezers ook erg
zwaar op de maag, met langdurige verbanning naar de salontafel als gevolg. De
Hol/andsche Spectator van Justus van Effen
heeft ook zo'n zonderlinge status. Gezien de
bekendheid zonder twijfel een klassieker van
de hoogste categorie, maar wordt de
Spectator ook gelezen? Een kleine inventarisatie van de mij bekende verzamelbWldels waarin fragmenten zijn opgenomen,
doet vennoeden dat zelfs de bloemlezers de
Spectator nauwelijks hebben gelezen, want
dezelfde paar afleveringen duiken steeds
weer op, terwijl Van Effen er van 1731 tot
1735 maar liefst 360 geschreven heeft.
De status van klassieker is misschien wel
het slechtste wat een werk kan overkomen~
doordat er zoveel in handboeken, schoolboeken, bloemlezingen etc. over geschreven
(of overgeschreven?) wordt, wordt een klassieker een museumstuk, waarover via een
toelichtend tekstje wat schoolboekenwijsheid
gedebiteerd wordt. In het geval van Van
Effens Spectator betreft het dan wat wetenswaardigheden over voorgangers en voorbeelden, zijn betekenis als chroniqueur van
zijn tijd, zijn betekenis als schrijver ("Van
Effen is geen groot schrijver') en moralist,
en natuurlijk over de invloed die de Spectator op latere bladen zou gaan uitoefenen.
De geringe beschikbaarheid van De
Hol/andsche Spectator is voor die onaanraakbare status een mogelijke verklaring. Of
komt die geringe beschikbaarheid misschien
juist wel voort uit de gedachte dat men De
Hol/andsche Spectator eigenlijk wel kent
nadat men enkele afleveringen gelezen
heeft? Feit is dat het meer dan twee eeuwen
heeft geduurd voordat alle afleveringen weer
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in druk verschijnen. Uitgeverij Astraea is
voornemens alle 360 afleveringen in boekdelen van 30 à 40 afleveringen te herdrukken.
De inleiding en annotatie in deze bWldeling zijn van de hand van Susanne Gabriëls.
De annotatie bevat voor elke aflevering een
vertaling van het Latijnse motto. Verder
blijft de annotatie beperkt tot het slechten
van mogelijke taalbarrières die twee en een
halve eeuw opgeworpen kunnen hebben. En
aangezien Van Effen schreef in een alledaagse en heldere stijl - omdat zijn betogen
de burgennan immers niet boven de pet
mochten gaan - zijn die er nauwelijks.
Zakencommentaar ontbreekt, maar dat kan
ook haast niet anders bij een project van deze
omvang, wil een dergelijke uitgave geen
WNT-achtige proporties (zowel in mimte als
tijd) gaan aannemen. Maar naar meer smaakt
het zeker, want VanEffens Spectator is lang
zo dor en doods niet als het vooroordeel lang
heeft geluid.
SIMON VERHAAR

Anna de Haas, De wetten van het treurspel
Over ernstig toneel in Neder1JJnd, 17001772. Hilvenum, Verloren, 1998. 350 blz.
ISBN 90-6550-604-7.
"Naar de redenen voor het ontbreken van een
gedegen Nederlandse verhandeling over het
toneel valt slechts te gissen". Nonnaliter zou
een dergelijke opmerking eerder te verwachten zijn in een conclusie dan aan het
begin van een studie. Anna de Haas maakt
haar echter nog voor ze goed en wel op dreef
is. En het moet gezegd: anders dan in de ons
omringende landen ontbrak het in het Nederland van de achttiende eeuw aan een gedegen
theorie over het toneel. De enige - zeventiende-eeuwse - werken die in de bumt k~
men zijn het Naauwkeurig onderwys in de
tooneel-poëzy, geschreven rond 1670 door
het lamstgenootschap Ni! Volentibus Arduwn, maar pas in 1765 gepubliceerd en het
door Andries Pels geschreven Gebroik én
Misbroik des Tooneeis uit 1681. Toch nemen
deze werken geen voorname plaats in in het
proefschrift van Anna de Haas, dat gewijd is
aan de (Frans-)classicistische toneelopvattingen over ernstig toneel in Nederland in de

102

achttiende eeuw. De voornaamste bronnen
waaruit zij geput heeft, zijn de voorredes van
toneelstukken, periodieken, verhandelingen
en dichtbWldels.
Een verklaring voor het door De Haas geconstateerde theoretisch gemis moet volgens
haar gezocht worden in de mogelijke afkeer
in Nederland ''van al te cioor\wochte theorie".
Het was echter meer verhelderend geweest
als zij had gewezen op de fundamentele verschillen met het buitenland. In Frankrijk,
waar sprake was van een hofcultuur, had de
(classicistische) theorie een geheel andere
fimctie, namelijk het ondersteunen van de
absolute monarchie. Zo gaf kardinaal De
Richelieu D'Aubignac de opdracht om een
lijvig handboek te schrijven voor toneelschrijvers, Pratique du thécître dat in 1657
werd gepubliceerd. Ook het ontbreken in de
Republiek van vergelijkbare opdrachtgevers,
zoals een instituut als de Académie Française, heeft ertoe bijgedragen dat 'doorwrocht' theoretiseren in de Republiek slechts
spaarzaam en door een enkeling werd gepraktiseerd. Een poging is nog wel ondernomen
door Balthasar Huydecoper, die het plan had
om een ars poetica te schrijven, maar die niet
verder is gekomen dan wat losse aantekeningen over de klassieken. Een andere
reden is vennoedelijk gelegen in het feit dat
theorieën vaak: ontstonden uit heftige debatten en polemieken. De Querelle de Cid in
Frankrijk is daarvan natuurlijk het bekendste
voorbeeld en menig andere ruzie tussen de
Poëeten heeft een overvloed aan conunentaren en theorieën voortgebracht. In Nederland daarentegen ging het er doorgaans té
beschaafd aan toe op toneelgebied.
Dat alles neemt natuurlijk niet weg dat er
ook in Nederland nagedacht werd over de
wenen van het treurspel. Vrijwel elk aspect
van de classicistische dramatheorie passeert
in De Haas' proefschrift de revue. In het
vergaren van infonnatie is zij op meticuleuze
wijze te werk gegaan en aan uitvoerige
documentatie ontbreekt het bij haar dan ook
niet. De keerzijde van dat alles is wel dat de
leesbaarheid zo nu en dan ernstig in het
gedrang komt. Vrijwel elke zin in haar
proefschrift gaat vergezeld van een uitvoerige
voetnoot en soms ontkom je niet aan de
indruk dat er in de noten nóg een boek ligt
verscholen.

Over de betekenis van de toneelopvattingen
in Nederland laat De Haas zich maar mondjesmaat uit Haar conclusies beslaan niet meer
dan een halve bladzijde. Het is dan ook
jammer dat zij niet echt de balans opmaakt
van al haar bevindingen. Dat het Fransclassicisme in Europa maatgevend was Engeland en Spanje uitgezonderd - is een
gegeven dat algemeen bekend is. Dat het
Frans-classicisme - in Nederland - vanaf de
tweede helft van de achttiende eeuw op z'n
retour was, is evenmin een uitkomst die de
wereld op z'n kop zet Graag had ik van haar
willen vernemen wat nu de precieze reikwijdte is geweest van de doctrine classique in
Nederland en of er enige samenhang valt te
bespeuren in de toneelopvattingen die hier
geventileerd werden. De Haas heeft ongetwijfeld meer materiaal onder ogen gehad dan zij
heeft kunnen veIWerken De lezer daarentegen moet het doen met 'losse' citaten, die
bovendien afkomstig zijn uit een veelheid
van bronnen. Er is echter één conclusie die
niet onvenneld mag blijven. Zij stelt namelijk
dat de Amsterdamse schouwburg halverwege
de achttiende eeuw - wmmeer in Nederland
het drama in proza z'n intrede doet - bepaald
geen vernieuwende rol heeft gespeeld. Zo'n
conclusie druist tegen de gangbare opvattingen in en het is onbegrijpelijk dat die
wordt weggemoffeld in een voetnoot!
Wat dit proefschrift echter bijzonder en
waardevol maakt is het feit dat De Haas zich
richt op de eerste helft van de achttiende
eeuw. Deze periode neemt in de Nederlandse
theatergeschiedenis toch al geen centrale
plaats in en het valt te prijzen dat nu ook dit
tijdperk onder de loep is genomen. In een
bijlage heeft De Haas een handzame lijst van
achttiende-eeuwse periodieken opgenomen,
die als aanvulling kan dienen voor verder
onderzoek. Een uitvoerig zakenregister completeert dit proefschrift.
B.

PRATASlK

RJ.G. de Bontb, 'De aristarch van 't Y'. De
'grtllllltUltica' uit Balthazar Huydecopers
Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730).
Maastricht 1998. ISBN 90-423-0036-1.
Dis5- Nijmegen.
Balthasar Huydecoper (1695-1778) is wegens
zijn tremspelen voor de gemiddelde dixhui-

tiémist geen onbekende, al is zijn Proeve
voor Taaf- en Dichtkunde; in vriimoedige
aanmerldngen op Vondels vel1aalde Herscheppingen van Ovidius, dat in 1730 bij de
Amsterdamse boekverkopers Evert Visscher
en lsaac Tirion verscheen, vooral bij historisch taalkundigen bekend Het werk bestaat uit twee delen: deel 1 bevat de tekst van
Vondels Herscheppinge, deel 2 het taalkundige commentaar van Huydecoper. Dit
tweede deel was ook afzonderlijk, met een
aparte titelpagina, verkrijgbaar.
Van meet af aan genoot de Proeve een
grote waardering, reden waarom deze reeds
in de achttiende eeuw druk bestudeerd werd.
In dit werk zou Huydecoper op erudiete wijze
de grondslag hebben gelegd voor de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse
taal. Was de belangstelling voor de moedertaal al sinds de zestiende eeuw in opmars, pas
in de achttiende eeuw richtten de taalkwtdigen zich - vanuit een beschavingsidee - op
het reglementeren van het Nederlands. Voor
een aantal van hen golden Hooft en Vondel
als nonnatieve voorbeelden, voor anderen
een dankbare bron om aan te geven hoe de
taal verder vervolmaakt zou kunnen worden.
In deze traditie past Huydecopers Proeve
voor Taaf- en Dichtkunde, waarin hij Vondels
taal- en dichtktmdige overtredingen in diens
Herscheppinge onder de loep nam.
In het proefschrift van Roland de Bonth
vindt de lezer weinig over het leven van
Huydeco~ daarover zijn nog altijd de
biografische studies van Ett (1962) en Van
Schaik (1962) richtinggevend. Wel wordt
Huydecopers ontwikkeling als taalkundige
geschetst aan de hand van zijn toneelspelen,
waardoor zijn oeuvre vanuit een nieuwe
invalshoek voor het voetlicht treedt In het
overgrote deel van De Bonths studie wordt
Huydecopers grammatica minutieus ontleed.
Voor een niet-taalkundige bieden deze hoofdstukken weinig aantrekkelijk leesvoer, hoogstens zijn re het waard om naar aanleiding
van een taalkundige constructie eens na te
gaan wat Huydecopers ideeën daarover waren.
Juist omdat de Proeve in de achttiende
eeuw zoveel invloed had, en omdat het werk
relf tamelijk onsystematisch van opzet is, is
het de verdienste van De Bonth dat we voor
taalkundige verschijnselen in de achttiende-
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eeuwse letterkwlde gemakkelijker te rade
kwmen gaan bij Huydecoper.

M

VAN VLIET

Liek Mulder, Willem Frijhoff [red], Een
ondenc1ultle universiteit. 350jtllll' Gelderse Academie in Harderwijk. Harderwijk

1998. Harderwijk Reeks 2 f 65,Ga in Harderwijk studeren! zou de minister
tegenwoordig de studenten aanraden, leefden wij nog in de achttiende eeuw. Want in
deze plaats sloot indertijd 51% van de
studenten de studie met een promotie af
(Leiden 28%, Franeker 21%). De gemiddelde dixhuitièmist weet dat zo'n verondersteld ministerieel advies, zoals zo vaak,
waarschijnlijk slechts een fmanciële achtergrond heeft gehad. Want hij herinnert zich
eveneens de volkswijsheid: "Harderwijk is
een stad van negotie. Men verkoopt er bokking, blauwbessen en bullen van promotie."
En hij herinnert zich mogelijk ook, dat
lieden als Kersteman en Ludeman daar
inderdaad hWl bullen behaalden in de tijd
van een skivakantie, ofnog korter.
De titel suggereert dat dit fenomeen
blijkbaar anders ingeschat moet worden dan
doorgaans gebemt.
Deze uitgave is geen geschiedenis van
de in 1648 opgerichte universiteit, die in
1811 ten onder ging. Het is een bundel artikelen gewijd aan bepaalde aspecten van die
geschiedenis. Zij blijven soms wat aan de
eenvoudige en herhalende kant (over de
inrichting van het wriversitair onderwijs in
het algemeen bijvoorbeeld) en daarnaast
lijken zij af en toe het doel te hebben vooral
de lokale geschiedenis uit te diepen~ hoewel
het altijd aardig blijft te vernemen dat het
ook in Harderwijk niet boterde tussen
studenten en bevolking. Het intellectuele leven komt in dit boek niet werkelijk aan de
orde. Er is wel een biografisch artikel van
L. Mulder over professor Theodorus Janssonius van Almeloveen die met beroemdheden in heel Europa correspondeerde, gebaseerd op het proefschrift (1997) van Saskia Stegeman over deze figuur. Aardig is
een artikel van K. Thomassen over de Harderwijkse alba amicorum van studenten~
infonnatief dat van M. Evers over de uni-
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versiteit tijdens de patriottentijd De hoogleraar wijsbegeerte B. Nieuhoff is hier een
belangrijke politieke vernieuwer geweest.
In dit stuk wordt ook melding gemaakt van
een door de studenten in 1782 opgerichte
comedie, en van gezelschappen als de Vrije
Tinunerlui.
Een aardig boek. Maar die onderschatting wordt hier niet ongedaan gemaakt. Andere studies over het Harderwijkse W1Îversitaire bestaan hebben daar betere bijdragen toe geleverd
Aan een boek met deze redacteuren had
een index niet mogen ontbreken.
A.HANou

Bunnan Secundus over Weyerman
Het imago van Weyerman in de latere
achttiende eeuw kan men opnieuw bevestigd vinden in een passage van een ongedateerde brief (echter van rond 1772),
geschreven door de Amsterdamse hoogleraar en classicus Petrus Burmannus Secundus, aan Laurens van Santen te Leiden,
vanaf zijn buitenhuis Santhorst te Wassenaar:
Amicissime Santeni,
Deesen ogtent hebben wy weeder een
tweede brief uit tselve Canaal als de eerste
(die beyde hier neevens gaan) ontfangen.
die supplianten doen een naadere avance,
en ik denke als ik continueere onbeantwoord te laaten, er een derde zal komen
met dreijgtaal, en bij continuatie van mijn
stilswijgen, zij de weg van Camp<> Weijerman zullen inslaan: want de Heer, die om
rede, UE bewust over eenigen tyd hier
geweest is, heeft kennis aen Sixma, en 't
volkje van Hofstede, en daer ik te voren
van keffers ben geattaqueert nu van
Bulhonden zal aengerant worden. [UBL
BPL 244]
Dreigbrieven, en blijkbaar een vorm van
onder druk zetten: daannee heeft Bunnan te
maken. Het is niet duidelijk of hij gechanteerd wordt wegens particuliere pekelzonden. Het lijkt minstens zo waarschijnlijk dat
dit alles iets te maken heeft met de
'republikeinse' teksten die vanuit Santhorst
gepubliceerd werden, en waarop ook Betje

Wolff inhaakte met haar Onveranderlyke
Santhorstsche Geloofbelydenis (1712). De~

teksten stonden haaks op het reformatorische ideaal van God-Neerland-Oranje, en om deze reden werd het onrechtzinnige 'Santhorst' hard aangevallen door
enkele orthodoxe dominees, onder wie de
in de geciteerde ds Petrus Hofstede.

A.HANou
J. c. Streng, Het is thtIIU teer briljant. Aspeden WUI het Zwolse ClÜlUre~ leven tijdens de overgang WUI ancien régime lUUIr
moderne tijd Hilvenum, Verloren 1999.
238 blzz. ISBN 9O-6550-608-L f 49,-.
We beginnen in de loop van de decennia
verschillende soorten 'achttiende-eeuwse'
stad-boeken te krijgen. Het begon met boeken over politieke lokale troebelen, zoals
dat van Bruynvis over de patriotten te
Alkmaar. Recenter vinden we het type
studie over de economische en sociale omstandigheden, zoals dat van Thera Wijsenbeek-olthuis over Del~ of over lokale
machtsblokken en elites, zoals dat van M.
Prak over Leiden.
Met het boek van Streng - bekend- van
zijn uitgave van de brieven van Feith hebben we iets nieuws. Nu wordt als het
ware de complete culturele laag van een
stad in een bepaalde periode afgegraven of
gesondeerd In dit geval gaat het om Zwolle
in de periode 1780-1840, een plaats met
zo'n twaalfduizend inwoners. Een nieuw
totaaloverzicht ontstaat Het culturele leven
van een plaats als Zwolle blijkt dan plotseling zéér veel te omvatten, en een bijzondere rijkdom te tonen.
Streng doet dit, eerst, enkele hoofdstukken te wijden aan 'concrete' fenomenen In
het eerste komen de plaatselijke dichters,
schilders en wetenschappers aan de orde.
Natuurlijk ontbreekt niet: de 'culturele spil'
Rhijnvis Feith. Het tweede hoofdstuk is
gewijd aan "de organisaties van de gezelligheid": de sociëteiten en genootschappen
(over de leden van de oeconomische Tak
wordt hier gesproken als "Takkers"; hetgeen fris aandoet). Streng heeft hier ook
allerlei wetenswaardigs ingevoegd over het
boekenbezit ter plaatse. Het openbare leven
is het onderwerp van hoofdstuk 3: men kan

zich verlustigen aan alle bijeengebrachte
gegevens over reciteer-en declamatieavonden, muziek- en toneelopvoeringen,
diverse soorten feesten, de kennis, en nog
veel meer.
Een volgende reeks hoofdstukken is
meer thematisch. Hoofdstuk 4 (Verlichting
en traditie) behandelt het sentimentele en
romaneske 'in de Zwolse culturele producten, en nadien andere themata, zoals religie~
huwelijk en gezin; tevens de positie van de
vrouw. De politiek krijgt hier een aparte
paragraaf~ de weldadigheid eveneens. Ooit
discutabele zaken als de inenting en het
begraven in de vrije natum zijn niet vergeten. Een aparte behandeling krijg~ in
hoofdstuk 5, de combinatie natuur en
religie, de visie op natuurverschijnselen, de
tuinen en buitens. - Na nog enkele andere
hoofdstukken vindt men toegevoegd enkele
bibliografie!n van minder bekende Zwolse
schrijvers uit dit tijdvale Het mooi geïllustreerde boek heeft een goed bruikbare index.
Mogelijk blijft dit werk wat tezeer
inventariserend en wordt er te weinig een
evaluatie, een waardering van het totale
cultuurpakket gepresenteerd Maar wat mij
betreft mogen er nog zeer vele werken van
dit type volgen. Liefst per stad, een stuk of
vier, vijf: Eén voor elke achttiende-eeuwse
generatie!

A.HANou
Jean-Dominique Mellot, L'édition ROllenlUlÎSe et ses morchés (vers 1600-vers 1730).

Dynmnisme provincilll et centralisme parisim. Paris 1998. Mémoires et documents
de I'École des chartes. 816 blzz. ISBN 2900791-19-7. /156,-.
Rouaan was in de zeventiende en vroege
achttiende eeuw qua inwonersaantal de tweede stad van Frankrijk. De N011I1aI1dische
'metropool' lag op het knooppunt van
(watef)wegen die kooplieden westwaarts naar
Engeland voerden en in noordelijke richting
naar de Nederlanden. Het drukke handelsverkeer zorgde voor welvaart en bracht tevens
andere bedrijvigheid met zich mee. Zo kon de
stad zich in de zeventiende eeuw ontwikkelen
tot de derde boekdrukk:ersstad van Frankrijk.
Aan het einde van de zeventiende eeuw,
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omstreeks 1670, toen de Europese boekhandel in een recessie geraakte, vaardigde
Parijs allerlei privileges uit om zijn eigen
boekverkopers te bevoordelen, maar het Rouaanse boekverkopersgilde bleek voldoende
machtig om het Parijse centralistische beleid
het hoofd te bieden.
Het internationale karakter van de stad
had tevens tot gevolg dat de overheid zich
tolerant opstelde ten aanzien van haar proa
testantse burgers, waardoor betrekkelijk veel
hugenoten emplooi konden vinden in de
Rouaanse boekenbranche. HWl contacten met
geloofsgenoten c.q. boekverkopers in de
Nederlanden stonden garant voor een gestaag
groeiende (tussen)handel in allerlei soorten
drukwerk. Geen wonder ook dat er na de
herroeping van het Edict van Nantes een ware
uittocht plaatsvond van Rouaanse boekverkopers naar de Republiek.
Juist dankzij de nauwe relaties tussen
Rouaan en de Republiek in de zeventiende en
achttiende eeuw is de studie van Mellot
belangwekkend voor Nederlandse (boek)historici. Uitvoerig en goed gedocwnenteerd
gaat hij in op de ontwikkeling van de
boekhandel in Rouaan en zet deze af tegen
ontwikkelingen elders in Frankrijk. Zijn
uitgebreid kwantitatief onderzoek biedt interessant cijfennateriaal dat vergelijkingen
mogelijk maakt met studies over de Nederlandse boekhandel~ - jammergenoeg is er
geen internationale consensus over bijvoorbeeld de bibliografische categorisering, waardoor het moeilijk blijft uitspraken te doen
over de boekhandel in Europa.
Een voorbeeldige studie.

M

VAN VLIET

J. Schillings, Hel tolerantiedebat in de
Franstalige gekerdentijdfchrift~ Uitgegeven in de Republiek der Verenigde ProvincibI in de periode 1684-1753. Amsterdam
etc. 1997. ISBN 90-302-1037-6. f 86,30.
Nu de periode van 'alles moet kwmen'
plaatsgemaakt heeft voor een nationale discussie over hoe tolerant wij moeten zijn omwille van een leefbare samenleving, blijkt dat
dit tolerantiedebat eigenlifk van alle tijden is.
Zo laaide vanaf de herroeping van het Edict
van Nantes, in 1684, in West-Europa een
felle discussie op over tolerantie met betrek-
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Icing tot godsdienstige en staatkundige ideeen die afweken van wat de overheid als nonn
wenste. Katholieken, joden, hernhutters,
quakers, socinianen, atheïsten: de vraag was
in hoeverre de mens in religiosis zijn eigen
opperste gezag is en dus of de overheid zich
intolerant mag opstellen door dergelijke
religieuze stromingen te verbieden.
In naam kende de Republiek in de
achttiende eeuw een 'getemperde vrijheid',
maar iedere aantasting van christelijke
waarheden was absoluut taboe. Het toen
geldende verbod te praten of te schrijven
over politiek, godsdienst en individuen
bepaalde de grenzen aan de tolerantie. Het
is om die reden dat de overheid zo vaak
aanleiding zag boek~ tijdschriften, pamfletten en paskwillen te verbieden.
Ook civiele tolerantie leidde tot discussies, nauw in verband gebracht met
religieuze tolerantie. Zo waren er heel wat
vooraanstaande geleerden die vonden dat
minderheidsgroeperingen niet mochten
deelnemen aan het landsbestuur - wij zouden dat nu 'discriminatie' noemen - omdat
daarmee de staat mogelijk ontwricht zou
worden. Een veelheid aan godsdienstrichtingen betekent chaos, leidt tot een slecht
gereguleerde staat en is daarom onwenselijk, luidde hWl redenering. Daartegenover stonden zij die een onbeperkte vrijheid
van het individuele geweten wensten, met
onbeperkte en onschendbare rechten. Een
vrijheid waannee het zelfs was toegestaan
staat en staatsvonn ter discussie te stellen.
Ook hier legde men de grenzen van de
tolerantie bij de belangen van de staat die niet
geschaad mochten worden. Echter, in de
Republiek won langzamerhand won de overtuiging veld dat politieke intolerantie de
ontplooiing van burger en staat in de weg
stond.
Er was in de achttiende eeuw bijna geen
geleerdentijdschrift waarin het tolerantiedebat
niet gevoerd werd. In talloze boekbesprekingen en essays werd aan de internationale
discussie een bijdrage geleverd en ook in
zelfstandige publicaties droegen de toemnalige geleerden-jownalisten hWl steentje bij.
De vele - Franstalige - geleerdentijdschriften bieden de twintigste~wse onderzoeker moeilijk toegankelijk leesv~ vandaar dat Het tolerantiedebat in de Franstalige

geleerdentijdschriften een handzame en interessante studie is over hé! debat van de achttiende eeuw. Stap voor stap neemt Schillings
de geleerdentijdschriften door die in de laatste kwart van de zeventiende en de eerste
helft van de achttiende eeuw in de Nederlanden verschenen. In afzonderlijke hoofdstukken toont hij hoe men in de periodieke pers
over civiele en kerkelijke tolerantie dacht Dit
onderscheid doet hier echter kunstmatig aan
en heeft tot gevolg dat er nogal wat overlappingen voorkomen. Schillings gaat er in de
opzet van zijn dissertatie aan voorbij dat
beide vonnen van tolerantie niet los van
elkaar gezien kwmen worden: de gereformeerde kerk heeft nu eemnaal een geprivilegeerde positie in de staa~ waardoor keuze
voor religieuze tolerantie vrijwel altijd
stellingname voor civiele tolerantie impli~ en omgekeerd. Het twintigste-eeuwse
onderscheid leidt dan ook veelal tot herhalingen, en, in dit geval, tot een synthese die vele
vragen openlaat.
De studie vereist ook om stilistische redenen enig doorzettingsvennogen van de
lezer. Maar alleen al de lijst van de geleerden
die aan de discussie deelnamen (met jaartallen, plaats van herkomst en opleiding, en de
tijdschriften waaraan zij hWl bijdragen leverden) maakt veel goed. Heel handig is verder
de namenindex (een register op titels ontbreekt helaas), dat een overzichtelijk naslagwerkje is geworden omdat er per persoon ook
het beroep vermeld wordt.

M.

VAN VLIET

Ann Radcliffe. A JO"'ney through Holland nuule in the Summer of 1794. Edited
by AG.H Bachraeh. Leiden, Academie

Press 1998. 120 Blzz. f 27,95.
In 1794 vestigt Ann Radcliffe voorgoed
haar naam, met een roman die achteraf
gezien misschien wel dé gothic novel is:
The mysteries of Udolpho. In 1795 volgt
haar reisbeschrijving door onze Republiek,
in de oorspronkelijke druk onderdeel van
een grotere reis die tevens door Duitsland,
langs de Rijn, voerde. In de Republiek (hier
aangeduid als de "United States") leidt haar
weg door de meeste steden van het eigen-

lijke Holland Daarnaast bezoekt zij Utrecht
en Nijmegen.
1794 was natuurlijk een merkwaardig
jaar om door de Republiek te reizen: voor
de burgers moet de spamting voelbaar
geweest zijn. De patriotten wachtten binnen
op hun kans, de Fransen buiten. Van dat
alles is weinig navoelbaar bij mrs. RadclifIe, al doet zij wel haar best de Nederlandse politieke tegenstellingen toe te
lichten en van een historische dimensie te
voorzien.
Wat observeert mrs. Radcliffe bij ons?
Haar notities over gebouwen, klederdrachten, inscripties, netheid, doen wat plichtmatig aan, als die uit een 'Grand Tour' van
een eeuw eerder. Verrassender, als met een
schildersblik, zijn haar observaties over het
weidse van het Hollandse landschap.
Misschien heeft dat een relatie met haar
gevoel voor het sublime, ontzagwekkende
(Burke: "awe inspired by terror"), dat ook
bij de intuïtie voor het 'gothische' hoort.
Daarnaast heeft zij zéér opvallende praktische observaties over de Nederlanders. Zij
verval~ godzijdank, niet in beschouwingen
over landsaard, maar noteert dat Nederlanders veel punctueler zijn dan Engel~
nooit hard werken, maar wel systematisch~
niet houden van Meedheid bij hun vermake~ dat de werkende klasse niet de
"malignant sulliness" heeft van de Duitse
arbeiders. Wanneer zij prins Willem V in
Den Haag ziet wandelen, merkt zij op: "It is
scarcely possible to conceive a countenance
more expressive of a mind always urged,
always pressed upon, and not often
receiving the relief of complete confidence
in its eiTorts".
De editie van deze leuke tekst bevat
verder een inleiding die voornamelijk herhaalt wat de tekst zelf aanbiedt, enkele
wijsneuzige noten, en een kleine, compleet
systeemloze, bibliografie. Het was misschien nuttiger geweest een deel van deze
bladzijden te benutten om iets te zeggen
over de vele vertalingen van mrs. Radcliffe' s gothische of romantische vertalingen in het Nederlands, vooral door Jan
de Quack.
A.fIANOU
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Per koets nil/ll' ConstantinopeL De Gezantschapsreis van Baron van Dedem van de
Gelder IUUII' lstanbul in 1785. Bezorgd
door Jan Schmidt. Zutphen, Walburg
Pers, 1998. 206 blzz. ISBN 90-5730-045-1

f

49,-.

Verslagen van reizen naar de Levant zijn
tamelijk zeldzaam. Deze reis gaat per koets
over land, van de Republiek naar Marseille,
en vervolgens per Nederlands oorlogsschip
naar Istanbul. Istanbul zelf komt niet aan de
orde, evenmin het welvaren van het gezantschap aldaar. De titel is dus, al met al,
enigszins misleidend. Het reisverslag biedt
weinig interessante observaties op cultureel, menselijk, of politiek gebied. De
inleiding bespreekt de carrière van de diplomaat Van Dedem, de toestand van het
Osmaanse rijk, het reisverslag als genre, en
de auteur van het verslag: de gezantschapssecretaris Joost Frederik Tor. Deze laatste,
die niet eens genoemd wordt op de titelpagina van de uitgave, lijkt een moeilijk maar
boeiend bestaan gehad te hebben. Voor het
overige een mooie en goed geïlllustreerde
uitgave, met index en literatuuropgave.

AH
Uiteraard discussiëren Campisten
Wie de naam Jacob Campo Weyerman
invoert in een van de zoekmachines op het
internet, zoals Altavista of Hotbot, zal niet
teleurgesteld worden. Op diverse plaatsen
zijn teksten van Weyennan al elektronisch
beschikbaar gesteld. Een eerste inventarisatie ervan is te vinden op de website die
de Stichting bijna twee jaar geleden heeft
opgezet. Hierop is ook informatie over haar
activiteiten en publicaties te vinden, evenals
een digitale versie van het Don-Quichotthemanwnmer van de Mededelingen uit
1995. Deze website is opgezet om bij de
snel groeiende internetgemeenschap belangstelling te wekken voor Weyerman en
de Stichting. Het (voorlopige) adres van
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deze JCW-site is: http://home.wxs.nV-neasdenljcw.htm. Het bestuur onderzoekt
de mogelijkheid om een professionelere
website te vervaardigen, en meer teksten
van Weyerman erop beschikbaar te krijgen.
Voor Campisten die over e-mail beschikken is er nu een nieuwe faciliteit,
waarmee ze snel en gemakkelijk met elkaar
kwmen commWliceren via het internet Bij
SURFnet is een discussielijst aangemaakt
waarop ieder die belangstelling heeft voor
Weyerman zich (gratis) kan abonneren.
Deze discussielijst, die de naam JCW-L
heeft gekregen, is in eerste instantie
gecreëerd om vrienden of leden van de
Stichting op de hoogte te stellen van
nieuwtjes of komende activiteiten, nog voor
deze via de Mededelingen kwmen worden
verspreid Maar uiteraard staat het iedere
geabonneerde vrij dit mediwn zijn naam eer
aan te doen: zonder 'flaming' mede-Campisten uitlokken tot een discussie, over
Weyerman, zijn werk, of welk onderwerp
dan ook.
De discussielijst is zo opgezet, dat
alleen degenen die zich aangemeld hebben
berichten kwmen verspreiden. Op deze
manier wordt voorkomen dat ongewenste
berichten in de elektronische postbus van
de abonnees belanden. Wie geïnteresseerd
is om aan deze lijst deel te nemen kan zich
aanmelden door een e-mail te zenden aan
listserv@nic. surfnet.nl, met als bericht:
'sub JCW-L voornaam achternaam'. Na
aanmelding kwmen berichten verstuurd
worden naar het eigenlijke adres van de
lijst: jcw-l@nic.surfnet.nl. Wie toegang
heeft tot het World Wide Web kan zich ook
via dat kanaal aanmelden. Het adres van de
discussielijst is:
http://listserv.smfnet.nVarchivesljcw-l.html.
Daar worden ook de berichten die via
de lij st worden verzonden gearchiveerd.
marco.deniet@wxs.nl
MARco DE NIET

Kopij-aanwijzingen
• Voor de .\iededelingen wordt gebruik gemaakt van Word 97 onder Windows 95. Kopij dient
te worden gepresenteerd op diskette. De redactie ontvangt 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 nOOCll dienen aan het eind van het artikel te staan, vervaardigd als platte tekst, zoals de
hoofdtekst. Men wordt dringend verzocht geen Word-eindnoten te gebruiken.
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 birmen 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.
• LatijIlS<: citaten dienen vergezeld te 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 paginaopmaak of lettertype-zettingen (met
uitzondering van cursief). Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen aangegeven
worden op een van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt: houd het document zo
'schoon' mogelijk. Het lettertype van de Mededelingen is Times New Roman.
• De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
• Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drulddare 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 monografieên is als volgt: auteursnaam, titel, plaats jaar, paginering.
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Zie binnen-achterkant van het omslag

Brief van een Amsterdammer aan een Rotterdammer,
januari 1801
Tijd en toekomst in het Eeuwfeest van Jan Kinker
A.J.HANOU
Vooraf
Het is 20 januari 1801. In de redelijk gevulde Amsterdamse Schouwburg kijken en
luisteren de aanwezigen naar het voor de eerste maal opgevoerde Eeuwfèest by den
aanvang der negentiende eeuw van Jan Kinker, op dat moment min of meer de belangrijkste toneelschrijver van Amsterdam l
Het Eeuwfeest had vennoedelijk al begin januari vertoond moeten worden, als
cultureel en toneelmatig 'statement' bij het begin van de nieuwe, negentiende eeuw, in de
belangrijkste schouwburg van het land Er zijn echter eind 1800, nadat de repetities
begonnen waren, wat strubbelingen geweest over de tekst, naar aanleiding van Kinkers
duiding van de gewenste culturele richting van de samenleving in de toekomst. Dat heeft
de productie opgehouden. Dit probleem komt verderop nog even aan de orde.
Dit 'Vooraf, de kopjes, alsmede de eindnoten, zijn voor verantwoording van de
editeur van deze brief: A Hanou. 2
Een scène
[...] Ik had me wat verlaat, op deze twintigste januari: het ijzelde en er waren geen sleetjes
te krijgen. Ik viel binnen bij de "derde afdeeling" van het stuk, en keek mee. Ornje zoveel
mogelijk deelgenoot te maken van mijn verbazing, doe ik net alsof ik op dit moment
werkelijk in de schouwburgzaal aankom.
Ik zie (ik heb de aanwijzingen daarover later erop nageslagen in de gedrukte
tekst) een zinnebeeldig landschap. Op den achtergrond ziet men een gedeelte
van een' zeer graoten en breeden cirkel, dat zeer langzaam bewogen wordt. Het
opperëind van dat gedeelte komt uit een zwarle wolk voorl: het benedenëind,
dat schuins afdaalt, verliest zich in een' afgrond. [Door dien afgrond wordt op
het voorledene, door het zichtbaar gedeelte des cirkels op het tegenwoordige,
en door het bovenëind op het toekomende gezinspeeld.] Achter de donkere wolk
ziet men DEN TYD, die door het NOODLOT vOOrlgestuwd wordt, en daar door
beweging aan den cirkel geeft. Het getal 18 is, by het verändren des tooneeis, in
de laagte by den afgrond zichtbaar. Onder het spelen van een muziekstuk, op
die verlooning toepasselyk, versamelt zich eene groote MENIGTE van allerlei
natiën [...]. [H37]3

Op het zien van dat gigantische rad, dit cirkelvonnig instrumentarium -in deze schouwburg kunnen ze van alles doen met hun toneelmachines - begrijp ik meteen de bedoeling.
Die "18" is natuurlijk de verdwijnende of verdwenen eeuw, en straks zal door het rad een
nieuwe, negentiende eeuw door tijd en noodlot geproduceerd worden. De idee is niet zo
verrassend. Klassiek zelfs. Het rad der tijden draait vanaf de eeuwigheid, en zal dat blijven
doen. Alles vernieuwt, alles vergaat. Leven, liefde, dood: er is niets nieuws onder de zon.
Zoals in dat andere stuk dat vaak rond de jaarwisseling gespeeld wordt, de Gysbreght van
Vondel, eveneens aangetoond wordt: Amsterdam gaat ten onder, zoals ook Troje ten
onder ging. Dat laatste stuk speelt dan wel in de Middeleeuwen, maar, zo peins ik,
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Vondels idee blijft zijn waarde houden, juist in het geval-Amsterdam. De politieke en
economische situatie, nu begin 1801, is ernaar. De kring kan zich opnieuw sluiten!
Ik bedacht, dat het in zekere zin merkwaardig was dat die idee van de cirkelgang
van het bestaan van de wereld slechts door één element als het ware doorbroken wordt
Dat geta118, dat daar op het toneel zichtbaar is, verwijst immers naar een beginpunt van
de eeuwtelling, en wel naar de geboorte van Christus. Maar ja, is dat niet slechts een
conventie? Feitelijk gelooft immers niemand werkelijk in zijn wederkomst, afgezien van
een paar orthodoxen? Nee, tijd en noodlot zijn eeuwig, als 't er op aan komt...
Maar wat doen ze op 't toneel? Een choor zingt:
Wat wyst ge, ö grimmig noodlot,
Met uwen yzren stat:
Langs 't rad, dat eeuwig wentelt,
Op aller eeuwen graf
Een eindloos tal van jaren
Stort ge in den afgrond neêr,
En 't oogenblik van heden
Komt nimmer, nimmer weêr. [H37]
Zo is 't maar net Dat zijn de gevoelens die horen bij een jaarwisseling. Meer nog: bij een

eeuwwisseling!
Maar daar komen, achter de cirkel, drie figuren naar beneden: Geheugen en
Geschiedenis, met Verbeelding tussen hen in. Die abstracte personages zullen ongetwijfeld een paar gewichtige uitspraken doen over het Wentelen van de Tijd. Wat hoor ik
Verbeelding daar allemaal zeggen?
Elk tydstip scheidt voor u de toekomst van 't voorleden,
En plaatst u tusschen twee belangryke eeuwigheden.
Naar de eene ziet ge, als naar EEN' DROOM, die u verliet;
TeIW)'1 u de andre slechts een eindloos LEDIG biedt.
Een dróóm - maar leerzaam, vol van onvoltooide trekken,
Die u de grondschets van een meesterstuk ontdekken,
Een onvoldragen vrucht, die voor dat LEDIG rypt;
Naar wier volwassenheid gy in de toekomst gryptö Volkeren! het zy ge aan 's Nylstrooms VIUchtbre boorden,
Het eerste licht ondingt, ofin het kille Noorden,
Leert, uit het geen dat niet meer is, wat worden moet [H39]

Hoor ik dit wel goed? Dit heeft toch iets vreemds. Verbeelding - of de auteur, wie zal dat
uitmaken - lijkt hier zo op het oor inderdaad de gebruikelijke plechtstatige praat over
verleden en toekomst uit te slaan. Maar wat moet dat met de grondschets van een meesterstuk, in het tijdsverloop verborgen liggend? Hij of zij spreekt van rypen, en van een
onvoldragen vrucht... Alsof aan ons bestaan een plan ten grondslag ligt; alsof er sprake is
van groei; kortom, alsof geschiedenis een Richting heeft. Da's dan geen eeuwig wiel, geen
eeuwige terugkeer van alles! Wat is dat het eerste licht ontvangen, in Egypte of hier? Dat
lijkt niet zomaar, in dat verband doordenkend, te slaan op het gewone, fysieke geboren
worden.
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Nu kondigt Verbeelding aan dat zij ons de afgelopen eeuwen zal voorleiden. Daar
komen eerst "de drie eerste Kristen-eeuwen": drie vrouwen in eenvoudig \vit Verbeelding
meldt dat zij
Slechts stille deugd en onschuld stralen,
Gelyk een morgenglans, door 't eerste tydvak heen;
Geen zon komt nog in 't Oosten pralen:
Een flaauwe morgenstar vertoont zich daar alleen. [H39] ,

Dat ligt allemaal nogal voor de hand, maar ik vind het toch een beetje vreemd dat strnks
pas de zon zal opgaan. Dat wil zeggen, als hij binnen de idee achter de christelijke
tijdrekening denkt. Dan is de Zon Christus toch al opgegaan? Je kunt toch niet beweren
dat Christus slechts een eerste licht is, een jlaauwe morgenstar? Of doelt hij op het
christendom, dat steeds meer licht zal geven? Of denkt hij toch aan een ander, weidser
licht? 't Is onduidelijk.
Hoe dat zij: de volgende drie eeuwen komen nu op, \vat prachtiger gekleed (gaat
het dus toch over het christendom?). Daarna komen de zevende, achtste en negende eeuw,
in barbaarse kledij, die een toelichting laijgen van Geschiedenis. Dan volgen weer drie
eeu\ven, in priesterlijke gewaden, en met Z\vaard en scepter in de hand, en bij de dertiende
tot en met vijftiende eeu\v is het overduidelijk niet pluis, want die personages zijn
geblinddoekt, en hebben fakkels en dolken bij zich.
Ik was hier trouwens even afgeleid, want ik kocht een sinaasappel bij een verkoopster, en
achter me was een stelletje amoureuze oplnerkingen aan het uitwisselen. 4 Laten we wel
wezen: het grootste deel van de mensen gaat nu eenmaal niet naar de schouwburg om van
het stuk iets leerzaams op te steken. Ze komen SOlns vooral om naar de halfulote meiden
te kiJKen, in de balletten en dansen tussen de stukken of bedrijven. Ook die behoefte is
natuurlijk van alle eeuwen, maar af en toe begrijp ik best dat de dominees foeteren over
het toneel.
Maar we komen in de buurt van onze eigen tijd, na die donkere Middeleeuwen. De
toneelaanwijzing gaf aan, zo las ik achteraf:
"DE ZESTIENDE, ZEVENTIENDE en AGTIlENDE EEUWEN, toenemende
verlichting en opgeklaardheid aanduidende, sluiten dezen plechtigen omgang; DE
AGTTIENDE komt met een' zegenwagen, getrokken door de jaargetyden, op. Zoo dra zy
den cirkel genaderd is, stapt zy uit den zelven, en voegt zich by DE ZESTIENDE en
ZEVENTIENDE."

De Verbeelding, hoor ik, geeft bij dit trio dit commentaar:
Spoedt aan, Ö tyden van ons vwigste verlangen!
Tergt, in uw' tragen loop, niet langer ons geduld!
Of voedt ons hart een hoop, die nimmer wordt vervuld?
Ja, 'k zie de schemering dien bangen nacht vervangen.
Een trits van eewen, der verlichting toegewyd,
Door trage ontwikkling naar een naadrend doel gedreven,
Doet de afgematte hoop in ons gemoed herleven,
En wekt den iever op, in 't nridden van den stryd. [H39-40]
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Dit is merkwaardig. Opnieuw. Want deze verzen lijken wel iets te hebben van een
adventszang waarin de hoop op de komst van de Verlosser tot uiting komt. Die hoop, en
die komst, herinneren wij, toeschouwers, ons heel goed: wij hebben zojuist het Kerstfeest
gevierd, in onze christen-kerken. Alleen: hier geen Verlosser, maar wel: verlossing.
Verlichting, wordt het hier genoemd Het lijkt wel een geseculariseerde heilsverwachting.
En alweer lijkt deze toneelschrijver ook op deze plaats de idee te hebben dat aan die groei,
aan die ontwikkling, een Plan ten grondslag ligt. Die verlichting heeft een naadrend doel...
In dit stuk lijkt de opvatting aanwezig dat er een lijn zit in de geschiedenis. Niet
zomaar een lijn, maar zelfs een opgaande lijn! Hij durft. Dit is een nieuwerwets idee. Nu,
dat er een soort lijn zit in de geschiedenis, en dat niet het lot, of wij mensen zelf, steeds
opnieuw hetzelfde leed en geluk veroorzaken - dat er een hoger doel in de geschiedenis
zit, wordt ons natuurlijk ook voorgehouden in de bijbel en in de kerk. Vanaf de schepping
is alles afgestemd op de komst van Christus; daarna op de eindtijd, en op zijn
wederkomst. In de tussentijd modderen wij maar wat aan met steeds hetzelfde. God is van
dat alles de Grote Regisseur. Maar hier wordt ons gesouffieerd, als ik het goed begrijp, dat
er een soort intern, doelmatig verloop is in de geschiedenis van wereld en mensheid Er is
een soort evolutie: voorwaarts en naar boven. Steeds meer licht!
Nu dat mag hij denken. 't Is trouwens merkwaardig dat de schouwburgdirectie
heeft toegestaan dat een dergelijke visie gedemonstreerd lnag worden op deze plaats, waar
de burgerij van de belangrijkste stad van het land zich verzamelt Zijn ideeën lijken
immers, zacht gezegd, niet helemaal in overeenstemming te zijn met wat ons op sommige
kansels verkondigd wordt
Nog iets anders. Verlichting en vooruitgang? 't Mocht wat! We hebben die revoluties
gehad, in Frankrijk, en bij ons, en zelfs in Amerika, en 't enige gevolg is dat heel Europa
continu in staat van oorlog verkeert, en dat miljoenen mensen honger en gebrek lijden. Als
ze al niet om ideologische redenen uitgeroeid, of aan het zwaard geregen worden! In
Amsterdam staan de huizen leeg, het aantal bedelaars vennenigvuldigt zich. De
scheepvaart is onmogelijk, er wordt niets verdiend. 't Wordt beter? Als de man ons nu
gewoon zou zeggen, als een soort doekje voor 't bloeden: alle ellende houdt ooit op; dan
wil ik nog wel wat goedbedoeld optimisme accepteren...
Maar dat is wat anders dan de verwachting van een Hoger Peil op basis van een
Hoger Plan van de geschiedenis... hij moet niet doen alsof in de laatste vijftien jaar de
mensheid er juist niet slechter aan toe geraakt is!

Maar daar is Geheugen er weer bij. Zij heeft, inderdaad, een goed geheugen. Gezond
verstand ook! Want zij zegt wat ikzelf ook al bedacht, tegen die Verbeelding-volinbeelding:
Helaas! ik zie alleen [van die eeuw] haar bloedige laauwrieren!
Dat zelfde monster der vervolging deed, in haar,
Het woeste tydperk der barbaarschheid weêr herleven. [...]
Zy heeft de teugels van 't vooröordeellosgebroken,
Eer nog de waarheid aan het menschdom kenbaar wierdt;
Ze ontvlood het bygeloof, door woeste drift bestierd,
Eer nog het zuiver licht der rede was ontstoken.
Zy schiep dien middenstand van licht en duisternis! [H42]
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Geheugen memoreert terecht dat barbaarsheid en vervolging opnieuw in ons midden zijn,
net als in de middeleeuwen. Ik geef toe dat zij desondanks lichtpunten ziet in onze, zojuist
afgelopen eeuw: onze tijd heeft vooroordelen en bijgeloof onmogelijk gemaakt, en het
licht der rede ontstoken. De basispositie van Geheugen lijkt, ongeacht haar in toom
houden van die van enthousiasme overlopende Verbeelding, toch wel een houding van
principieel optimisme te zijn. Want zij meent dat "de" waarheid, en het "zuiver" licht der
rede nog kenbaar moet worden. Of: kan worden. Geheugen stelt zich dus nu in wezen op
het zelfde standpunt als Verbeelding. Aan de zuivere Verlichting is de mensheid nog niet
toe.
Probleem voor mij: wat wil de schrijver nu eigenlijk? Is volgens hem de mensheid
zelf de schuld van eventuele voor- of achteruitgang? Hoe is dat te rijmen met die idee van
omhoog en voorwaarts stuwende geschiedenis? Met welke breinbrekers worden wij,
toeschouwers, opgezadeld?
Inmiddels lijkt het bijna tijd voor beschuit met muisjes, want na een rondedansje van de
achttien eeuwen, is in het boveneind van de cirkel het getal 19 verschenen. De menigte
barst in allerlei gezang uit. Daarin hoor ik ook alweer allerlei addertjes onder het gras
schuifelen, want de één zingt
Een nieuwe tydkring is geboren. [H43]

Dat is nonnaal genoeg. Maar een andere stem zegt:
Laat uw stem, aan heel de aard zyne grootheid verkonden,
Die, voor d'aanvang dier eeuwen, het beeld heeft gezonden,
In welks omtrek de deugd vol verhevenheid praalt;
En welks Godlyke trekken
De grootheid ontdekken,
Die in d'aanleg der menschheid, vol majesteit, praalt. [H43]

De - Schepper? - heeft dus in den beginne de mensheid in haar aan/eg iets meegegeven
dat welhaast goddelijke potentie heeft. Daar heb je weer die idee van groei en
vervolmaakbaarheid...
Ho! Er zijn twee nieuwe figuren, de Mensheid en de Rede. Gezien hun discussie
hebben die twee het al eerder met elkaar aan de stok gehad, in de eerste afdelingen of
bedrijven. De Rede lijkt de Mensheid een ideaal voorgehouden te hebben; maar de
Mensheid denkt dat zij het helemaal niet kan opbrengen dat ideaal te volgen - tenzij zij
haar eigen aard verraadt. Dus, zo verzoekt zij:
breng my dan nooit weêr het denkbeeld in gedachten,
Van eigen grootheid en oorspronkelyke krachten.

Het is duidelijk dat ik iets gemist heb. Terwijl mijn hoofd al duizelt, nu ik niet meer dan
één bedrijf gezien heb.
Wat ik toen gedaan heb? Ik ging naar huis. Maar ik kocht eerst een tekstboekje. Ik ging bij
de haard, met een goed glas, eens langzaam nalezen, vanaf het begin, wat Kinker in dit
eeuwwisselingsstuk nog meer zei over tijd en eeuwigheid en progressie en gelukkige of
ongelukkige mensheden. De dansjes en liedjes liet ik die avond verder voor wat ze waren.
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Die ben ik een week later gaan bezien en beluisteren, want het stuk werd toen nog steeds
vertoond Maar op dat moment had ik tenminste enig idee wat die Kinker wilde met het
Verloop van de Geschiedenis.
De idee van tijd en geschiedenis in Het Eeuwfeest
Hoewel - erg veel wijzer ben ik, zelfs na lezing van het stuk in zijn geheel, niet geworden.
Ik was gedwongen nog andere dingen te gaan lezen; maar daarover strnks.
Een complicatie was tevens, dat er geen nonnaal mens in dit stuk rondloopt;
terwijl we daar juist langzaam aan begonnen te wennen, sinds 1795. 5 Het is een "zinnebeeldige voorstelling", met vele allegorische figuren, of vergelijkbare personages, zoals ik
er al een aantal zag in die derde afdeling. Kinker zegt in de voorrede van de gedrukte tekst
dat je in een drama handelingen uit het gewone leven moet laten zien, in een verheven
treurspel een daad uit een heldendicht, en zo heeft hij nog wat meer theorie. Maar in een
allegorie, zegt hij, is "de verzinnelyking van denkbeelden (wel te verstaan, denkbeelden
die Poëtisch en zulk eene omkleeding van beelden waardig zyn)" het hoge doel van de
dichtkunst. Kortom, een zinnebeeldige voorstelling heeft blijkbaar ten doel ideeën uit te
beelden. In dit geval ondersteund en verlevendigd door zang, muziek en dans, terwijl
natuurlijk decor en kledij ook allerlei aanwijzingen geven. Maar op welke wijze door die
laatstgenoemde zaken in dit stuk die ideeën, en strijd tussen ideeën geaccentueerd worden,
en in welke mate de gang van zaken bepaald wordt door genre-wetten: dat is iets waar ik
nu niet aan toekom 6 Ik heb het al druk genoeg gehad met die zinnebeeldige personages,
want het was mij in eerste instantie te doen om hun uitspraken over de Gang van het
Bestaan.
Een beetje menselijk bleef het toch wel. Want de echte hoofdfiguur, als je dat toch
zo mag noemen, bleek de Mensheid te zijn. Om haar lot gaat het. Aan haar wordt geduwd
en getrokken, bijvoorbeeld door Deugd en Ondeugd, door de Rede, en door Jan-enAlleman. Zij is van begin tot eind op het toneel, en is alleen maar minder geprononceerd
aanwezig in die Derde Afdeling die ik al gezien heb.
Is nu deze, onze, Mensheid eeuwig speelbal van inuner dezelfde Tijd, of wil de
Tijd met haar iets anders? Ik lees.
In de eerste Afdeling zien we een Mensheid, gevlucht voor oorlog, ongeluk, vernieling.

Haar klacht:
Zoo eindigt dan deze eeuw - die eeuw, waarop myn oog,
Met zoo veel vrolykheid, zoo vol verlangen staarde?
Helaas! zoo de uitkomst ooit myn hoopend hart bedroog~
't Was, toen haar beeldtnis, die bedrieglyk om my waarde,
In rook verdween en my haar wezen openbaarde,
Wiens schaduw in een' droom eerst dartlend om my vloog. [H22]

Hier zie ik dus nog een Mensheid die veel verwachtte van de achttiende eeuw, en die dus
blijkbaar ook veel verwachting had van de toekomst. Maar die toekomst is hier niet meer
dan een toekomst zoals we die allemaal grnag zien, met 'meer' geluk, of vrede, of wat dan
ook. Dat is daardoor nog geen toekomst die kwalitatief anders is dan het verleden. Het is,
zogezegd, een beetje een ordinaire toekomst.
De Mensheid begint dan ook een tirade tegen de afgelopen eeuw die haar
optimisme bedroog:

114

Is dit de macht, die de aard gebiedt?

Wiens licht ik volgde, die my leidde [...]
En me in het duister aan de wanhoop overliet? [H22]

De achttiende eeuw is dan ook een "dwaallicht" Hetgeen die eeuw niet op zich laat zitten,
want prompt daalt de "Genius van de agttiende eeuw" neer in een wolk van licht Hij doet
een belangrijKe wereldbeschouwelijke uitspraak. Klagen heeft geen zin, want
het Noodlot hoort geen klachten:
't Is onverbiddelyk en werkt naar blinde krachten;
Maar schoon het blindlings in den reeks des tyds gebiedt; Er woont in u een kracht - die kracht beheerst het niet
Uw wil, uw doel alleen is boven 't lot verheven. H23]

Het heeft, volgens de Genius, voor de Mensheid dus geen zin te werken met een concept
van Tijd of Lot als blinde Agens. De Mensheid zelf alleen kan een andere, hogere
intetpretatie maken of bewerkstelligen.
"Dat kan wel zijn", dacht ik, ". maar zo'n uitleg van de Mensheid is evenzeer
subjectief. Een Hogere Richting wensen is niet hetzelfde als menen dat die Richting
objectief aanwezig is in de schepping."
De Genius verwaarloost desondanks een fundamenteler standpunt in te nemen. Hij
en De Mensheid klagen langdurig over de in deze eeuw tot kwaad vervallen deugd De
door Genius uitgesproken verwachting dat "een blyder eeuw reeds flaauw de kimmen
verlicht" [H25] lijkt dus een nogal voze oplossing. De Mensheid voelt dat goed aan:
ach, waartoe dit rustloos voorwaards streven?
'k Word langs het wentlend spoor der eeuwen voortgedreven. [...]
'k Blyf, waar'k my wend, een spel van 't redeloos geval. [H26]

Dit is begrijpelijk Als de Mensheid niet anders krijgt aangeboden dan een vage hoop op
meer licht in de toekomst, is het beter zich stoïsch neer te leggen bij de oude idee van
wentelende Tijd (dat wentelen komt op heel veel plaatsen voor), en te hopen op een
incidenteel lot uit het Rad van Fortuin. Kortom: de Mensheid, jij en ik, zitten vast, aan het
eind van die eerste afdeling.
Aangezien ik in dat derde bedrijf al gezien had dat de Mensheid geconfronteerd werd met
een heel ander concept van tijd en vooruitgang (hoewel zij in die afdeling daar niet op
gereageerd had), verwachtte ik dat tenminste in de tweede afdeling de Mensheid dat
fundamenteler inzicht voorgelegd zou moeten worden; als een alternatief voor de door
baar, in de eerste afdeling, niet ten onrechte afgeweze~ misleidende Verlichting. Die
Verlichting spiegelde haar daar een mooie toekomst voor, maar liet haar driften baar
deugd overwinnen.
Wat gebeurt er nu in de tweede afdeling? Ik verzeker je dat ik na lezing van dat bedrijf
een flesje open heb moeten trekken, om mij zo, in een meditatieve stemming, gelegenheid
tot overpeinzing te geven.
Stel je voor (ik schrijf even de aanwijzing voor het decor over): Het tooneel
verbeeldt het voorplein voor eenen bouwvalligen tempel. Op den voorgrond staat een
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Altaar, waarop gelezen wordt: ~N DEN TYD.' Ter rechter zyde vertoont zich de
opgang van een' berg.
Je denkt misschien: 'Natuurlijk! De tijd heeft tot nu toe slechts verouderende en
bouwvallig geworden waarheden geproduceerd; en op die berg waar je tegen op moet, zie
je straks natuurlijk de Waarheid, of het Licht. Het Absolute.' Je zit er met dat laatste niet
ver naast, maar we zullen zien.
Er komen nu van links en rechts allerlei priesters het toneel op. Zij brengen hun
offergaven op het altaar van de tijd. Die priesters, moet je weten, zijn te herkennen als
priesters van allerlei godsdiensten, wegens hun Chinese, joodse, Turkse en andere
drachten. Niets bijzonders, zul je zeggen; 'die priesters zullen wel aangeven dat er delen
van de waarheid zichtbaar geworden zijn, in alle religies, in de loop der tijd; totdat
natuurlijk het christendom ten tonele kw3Ill, en de Enige Waarheid verscheen; dat weten
we al, nu precies achttienhonderd jaar lang'. Dat is een gedachte die voor de hand ligt,
maar ik heb daar iets heel vreemds over ontdekt Ik zal je strnks uitleggen wàt; maar ik
laat nu eerst de tekst aan het woord, zodat ik zoveel mogelijk gegevens over Kinkers
opvattingen over Geschiedenis bijeen kan sprokkelen.
Die priesters wenden zich in allerlei gezangen tot een "Gy" die duidelijK de Tijd is.
Diens kar met "wentelende wieken" voert het "vluchtig heden" vanuit een "eindeloos
voorleden" aan, en zal bij zijn aankomst een sluimerende eeuw laten ontwaken. Dat is
niets nieuws, tot dusver. Gewoon de idee dat altijd alles hetzelfde is. Dan zingt één
priester:
Ontfang, ontfang onze otTerhanden,
Het kleed der Godsvrucht aller landen,
En de uiterlyke plechtigheên,
Waanneê in vroegre en later tyden,
Hy, wien wy onzen eerdienst wydden,
Met diep ontzag wierd aangebeên! [H28]

Al die religieuze zaken waren slechts voorlopige, en uiterlijke zaken. Wij werden gevoerd
langs onderscheiden wegen,
Door hunne schaduwen een hooger aanzyn tegen. [H28]

Hooger. Hier hebben we dus weer de idee van het voorwaarts-en-omhoog. Maar van
welke aard is dat nieuwere, volmaaktere? Jij denkt waarschijnlijk aan ons nu zo verlichte
christendom; en des te meer, wanneer je de daarop volgende choorzang hoort, of, in dit
geval, leest:
Voor agttien eeuwen schoot met luister,
Een heldre lichtstraal in het duister,
Door saamgepakte wolken heen~
En, door zyn Goddelyk vennogen,
Trofhy der volken scheemrende oogen,
En deed hen in zyn schynzel treên. [H 28]

Dit kun je onmogelijk anders lezen dan als een verwijzing naar de geboorte van Christus.
Misschien hoor je hier trouwens zwak op de achtergrond ook een echo van enkele regels
uit dat andere stuk, van Vondel namelijk. Daarover wil ik het straks nog een kort ogenblik
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met je hebben. Maar, aannemend dat het gaat over het begin van het christendom, blijf ik
het wel vreemd vinden dat eerder gesproken werd over de kOInst van iets hoogers, straks
in de toekomst. De volgende regels van de choorzang luiden trouwens:
Dan schoon die straal hen mogt bezielen,
Zy bleven voor de schaduw knielen,
Den donkren omtrek van het licht. [H28]

Dat wijst er toch op, nietwaar, dat de nieuwe vonn van licht, van achttien eeuwen geleden,
toch iets beperkts had En nu moet ik je, om mijn interpretatie wat meer grond onder de
voeten te geven, iets bijKomends vertellen. De tekst, waarover ik beschik, en zoals die nu
gedrukt te krijgen is, is namelijk niet helemaal de oorspronkelijKe tekst.
Ik leg je uit, waarom dat het geval is. Er zijn namelijk problemen gerezen bij de repetitie
van dit stuk. Dat heeft tot enige vertraging geleid bij de vertoning; daarom is, vennoed ik,
het stuk ook niet al op 2 januari opgevoerd,7 maar pas op de 20e. Bij de repetities bleek
namelijk dat ex aequo bij de groep Ethiopische, islamitische, Chinese en welke-nog-meer
priesters, zich ook een priester van de christenheid bevond. Je begrijpt wat dat betekent.
Die man stond daar dus te galmen (lees de door mij geciteerde verzen anders maar even
terug) dat ook zijn godsdienst slechts een voorlopig, en uiterlijk, specimen van de
uiteindelijke hogere Waarheid was! Dat drong door in de stad, en er werd, natuurlijk van
orthodoxe zijde, geprotesteerd bij de schouwburgdirectie. Eén van de directeuren, Zubli,
moet hierover zelfs gecorrespondeerd te hebben met de Minister van Nationale
Opvoeding, Van der Palm. Nu, je kent Van der Palm. Die wil geen herrie. Da's één van
die oude zogenaamd radicale patriotten, die, als zij eenmaal op het kussen zitten,
plotseling niets meer zien in publieke debatten. Hij schijnt zelfs tegen een relatie van een
vriend meesmuilend gezegd te hebben 'dat hij in zijn jeugd ook zowat gekeesd had'. Nu,
ik dwaal af De uitkomst was in ieder geval, dat Kinker, die een tamelijk irenisch man
moet zijn, zijn tekst gewijzigd heeft. Hij heeft aan Zubli gesclrreven dat die priester van de
christenheid gedurende die discutabele scène dan maar een pijp moest gaan roken in de
foyer. Kinker heeft wel twaalf exemplaren van de oorspronkelijke gedrukte tekst mogen
behouden. Die heeft hij echter alleen aan zijn eigen vrienden verstrekt; zoals de bekende
filosoof Paulus van Hemelt. Die tekst heb ik niet kunnen achterhalen, tot dusver...
Maar je begrijpt - en ik kom nu terug op mijn speurtocht naar de idee van
Geschiedenis in dit stuk: het betekent dat de bedoeling van deze tekst oorspronkelijk
geweest is, dat alle godsdiensten tot nu toe niets meer aangeboden hebben dan slechts een
flinterstukje Waarheid Dat geldt ook met betrekking tot het christendom. Of je
'christendom', zoals nu vaak gebeurt, opvat als alternatief begrip voor moraal of deugd, 8
dan wel als een verzameling dogmata over erfzonden en maagdelijke geboortes en wat al
nie~ dan betekent het hoe dan ook dat voorzover het Kinker betreft er blijkbaar toch iets
Hogers in het vat zit; dat het Ware Licht nog moet beginnen te stralen. Tijd en Geschiedenis hebben nog iets in petto voor ons.
Je zult zeggen: 'Mogelijk Maar dan heb jij - of jouw Kinker - nog steeds niet
opgelost hoe de Mensheid daar iets mee te maken kan hebben. Of hoe die zo'n toekomst
dichterbij kan brengen. Want die Hogere Staat van jou, daar heb je als concept helemaal
niets aan, wanneer die niet door toedoen van De Mensheid zelf bereikt wordt Er bestaat
geen geschiedenis buiten de mens. Iemand moet dat licht zien. Er is, mijn waarde, zoiets
als het oude filosofische probleem: bestaat de aarde wel, als er geen intellect is dat weet
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dat de aarde bestaat? Anders gezegd: er is geen Hogere Evolutie, als niemand evolueert,
of wil evolueren. '
Dan zeg ik: je hebt gelijk Laten we eens zien hoe Kinker dat wil oplossen. Ik ga
snel door en beschrijf de verdere ontwikkelingen in deze tweede afdeling.
Een uit de tempel tevoorschijn gekomen Priester van de Tijd leidt de Mensheid voor het
altaar, en vennaant haar niet langer te treuren. Wat de priesters tot heden toe geofferd
hadden op het altaar van de tijd was slechts iets voorlopigs, beantwoordde niet aan ware
deugd. De Mensheid zelf moet met iets beters komen:
Uw aanleg, die thands in uw' boezem schynt te slapen,
Is grootsch en edel in u wezen ingeschapen:
Uw Godlyke oorsprong gaf haar die verhevenheid
Uw doel, dat ge omvoert, is volmaaktheid; - haar te naadren,
Blyft staag uw plicht, dit doel gloeit tintlend door uwaadren:
't Is door uw aanzyn, als een adem Gods, verspreid [IDü]

Dit herhaalt hij in diverse toonaarden. Die goddelijke potentie van de mens wordt 't meest
beaccentueerd. 9 Daarnaast: de plicht, die potentie te realiseren. Van wie die nadruk op
plicht stamt, begreep ik pas later. Desondanks zitten op dit moment jij en ik nog steeds
met het probleem: die sprong naar een kwalitatief andere toekomst - hoe kan die verslagen
Mensheid dat toch realiseren? Het gaat nu met stapjes voonvaarts, in de tekst. Eerst erkent
de Mensheid dat zij vroeger "ligtgelovig" was. Zij steWlde tezeer op al die priesters. Maar
zij ziet in en bekent dat zij wegens haar zelfliefde, haar driften, niet verder gekomen is.
Kan zij niet maar beter terugvallen op die begeleiders van haar kindsheid? Nee! zegt de
Priester van de Tijd Er is een betere hulp! En die komt, van de berg af: de Rede!lO
Verwelkomd met aria's van de priesters, richt de rede zich in een recitatief tot de
Mensheid en belooft haar hulp:
Ja, 'k zal, ö Hemeltelg, u myne hulp verleenen,
Ik zal op 't eind der eeuw, wier zon ter westkim daalt
En bloedrood ondergaat, u met u-zelf verëenen,
U volgen langs het spoor, waarop gy angstig dwaalt.
Leer u slechts aan de stem, die in u spreekt, gewennen [...]. [H34]

Daarna plaatst de Priester van de Tijd Mensheid en Rede aan weerszijden van het altaar,
en legt hun handen ineen. Zij huwen, als het ware.
Is dit nu een oplossing, waarde correspondent? Ik vind dit alles rijkelijk vaag, tot
dusver. De mensheid goddelijk verklaren; zeggen dat zij naar die, natuurlijk eveneens,
goddelijke, stem die in haar spreekt moet luisteren; haar als het ware een steunpilaar
geven die Rede heet: zwakjes. Is die interne stem haar geweten, dus uiteindelijk de bais
voor mornal? Was die Rede er vroeger dan niet, ook al luisterde de Mensheid maar niet of
half? Of zit de oplossing simpelweg hierin, dat de Mensheid zichzelf als toetssteen moet
erkennen, afstand moet doen van extern, onbevoegd gezag? Veroorzaakt dat de grote
sprong voorwaarts? Ik weet het niet
Hierop volgt de derde, en vierde afdeling. En verslag daarvan heb ik je al gegeven.
Achteraf lijkt die derde niet veel meer te zijn dan een soort tussenspel, om het publiek een
leuk zicht te geven op al die achttien eeuwen die op zeker moment op de planken
rondhupsen. Het belangrijkste is dat aan het eind van die afdeling Mensheid en Rede weer
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met elkaar in discussie zijn, en dat Mensheid zegt te wantrouwen aan haar eigen
vennogens (ik begin bij deze herlezing waarachtig bijna een hekel te krijgen aan 't
mens!). In de vierde Afdeling zitten al die opmerkingen over tijd en geschiedenis
waardoor ik geïntrigeerd raakte. Juist daarover schreef ik je, in het begin van deze brief
Dus begin ik nu nieuwsgierig aan de vijfde Afdeling, en hoop dat er nu es
doorgebeten wordt Dat mag je ook wel verwachten, in een laatste bedrijf. HopelijK loopt
het goed af met meisje Mensheid (geloven doe ik het niet). Afgezien daaIvan: ik krijg
schrijfkramp.
Het toneel is voorlopig bevolkt met dezelfde figuren die je bij je bezoek hier vroeger, wel
eens hebt kunnen zien op het toneelgordijn van de schouwburg: Apollo, de vier schone
kunsten, de genius van Amsterdam, enzovoorts. Langzaam wordt dan zichtbaar: het beeld
der schoonheid, liggend Beeld voorlopig, niets meer (zij ded mij meteen denken aan het
tegenwoordig in de poëzie zo populaire Pygmalion-thema, en de implicatie daarvan: dat
de schoonheid door de genie van de mens, de kunstenaar, tot leven gewekt moet worden).
Apollo zegt tot de schone kunsten:
't Is 't beeld der Schoonheid, in der eeuwen trage dracht
Door u zoo luisterryk gevonnd en voortgebracht! [H5l]

Hij bezielt het beeld, terwijl hij nogal ingewikkelde uitsprnken doet, inhoudend dat
schoonheid en schone kunsten vanaf nu het gevoel en het hart van de mensheid moeten
ondersteunen. Er zit hier een complete theorie over de kunst in verscholen, geloof ik.
Laten we dat probleem maar met rust laten. In ieder geval blijkt, dat nu de tijd dààr is voor
de kunsten te helpen het ideaal van de mensheid tot stand te brengen. Progressie dus!?
Maar hier komt de Mensheid terug, geleid door de Rede, en vergezeld door de
Deugd Ook door de Ondeugd, maar die volgt op een afstand. De Rede zegt de Mensheid
een ogenblik rust te nemen, schoonheid en deugd te beschouwen:
Dit zustrenpaar houdt uw geluk in zich besloten,
Is in der eeuwen schoot, gelykerdracht, ontsproten,
En juist berekend voor de vordring van uw hart. [H53]
Dit alles is een beetje te afgetrokken voor mij. Bestaat het komend geluk (die tenn wordt
hier pas voor de eerste keer gebruikt) dan in het beoefenen van schoonheid en deugd? De
Mensheid zelf lijkt ook wat verrast:
Hoe? zal dit Godlyk beeld, door 't oog der deugd bestierd,
De schutsvrouw zyn der eeuw, wier komst de lamstrei viert? [H54]

Apollo bevestigt dit. Verdienste alléén moet vanaf nu bij de Mensheid in ere staan; dan
vliedt de ''yzre eeuw" weg van het nieuwe tijdperk
Daarop beginnen de slottaferelen, in een feestelijke stemming. De Ondeugd wordt
verjaagd. De achttien eeuwen komen terug. De nog slapende negentiende eeuw wordt in
een wagen het toneel opgetrokken. De achttiende eeuw helpt haar daaruit, en zij wordt
gekroond, en toegezongen, terwijl een prachtige zon steeds feller begint te stralen. De
Rede zegt de Mensheid dat dit licht, nu nog omwolkt opkomend aan de kim, eens "in
vollen middag" zal pralen. De Mensheid:
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Weläan! - 'k Voel my gesterkt~ 'k zal met vernieuwde krach~
In 't schynzel van dit licht m)'ll naadrend lot verwachten [...].
'Eens wordt der eeuwen vrucht, waar naar ik angstig gryp,
(M)'ll aanleg zegt het my.) in beter toekomst ryp!' [H56]

Dan treedt zij naar voren en spreekt direct tot de toeschouwers. Zij richt zich eerst tot
"Verlicht Europa". Europa moet haar huidige ellende niet aan de Verlichting wijten:
Gy, badt die heldre zon, in uw' ontzinden waan,
Niet om haar licht, maar om haar vuur, met dweepzucht aan! [...]
Keer tot u-zeIven weêr, schep moed, en zucht niet langer!
U wenkt een schooner eeuw, van beter toekomst zwanger. [H57]

Daarna wordt Amsterdam toegesproken, als laatste die troost en opwekking behoeft. Je
ziet, 't stuk lijkt hierin alweer op de Gysbreght. Daar richtte Gijsbreght zich eveneens tot
het vernielde Amsterdam, voor zijn weggaan naar een ander land Hij voorspelde
Amsterdam, toen, een glorierijke toekomst. Hier herinnert de Mensheid Amsterdam aan
haar anne verleden, haar ontstaan uit de moerassen; tevens aan de tijd dat heel Europa zijn
oog gericht hield op deze stad. Zij belooft nu niets; maar spreekt, terwijl inmiddels de
Vrede voor de zon begint neer te zweven:
Herneem die veerkracht, die u eens uit niet deed worden!
Neem, by den aanvang dezer eeuw, die veerkracht weêr!
Uw welvaart zy de stem des lands gelyk welëer. [H58]

Dat was een indrukwekkend moment, geachte vriend! De zaal was muisstil. Elke
aanwezige Amsterdammer voelde zich in het hart aangesproken. Ik moet je ook nog de
twee slotverzen meegeven:
En noemen we, in dit schoon vooruitgezicht verheugd,
Dit nieuwe tydvak de eeuw der schoonheid en der deugd! [H58]

Wel, vriend, misschien vind je in deze laatste afdeling weinig verdere uitleg over de gang
van de Geschiedenis. Ik kan je daarin geen ongelijk geven, mocht je zo denken. Het is in
ieder geval duidelijk dat het optimisme over de voortgang van de Verlichting in volle
kracht aanwezig gebleven is - en dat blijft toch altijd wat bevreemdend, in deze harde
tijden Ik moet bekennen dat ik zelf niet geheel begrijp in hoever een (onvennijdelijke?
dat was nu juist mijn probleem en vraag) wending van de Mensheid naar schoonheid en
deugd een kwalitatieve sprong betekent. Het zal wel, maar ik begrijp het niet. Jij zult er
ook wel moeite mee hebben. Ik zal je straks zeggen welke schrijvers ik, naar aanleiding
van dit stuk, nu aan het lezen ben. Maar ik wil je eerst nog een paar andere dingen
voorleggen die wat meer licht werpen op de tekst van dit stuk, en de opvattingen daarin.

De Gysbreght
Dat Kinker in zijn stuk heel bewust bezig is met zijn publiek een bijzondere opvatting van
Tijd en Geschiedenis aan te praten, blijkt ook uit het feit dat zijn stuk voortdurend in
discussie is met Vondels Gysbreght van Aelnste/. Je weet, goede vriend, dat die Gysbreght
speelt tijdens de Kerstnacht, en dat het in onze stad altijd rond de jaarwisseling opnieuw
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opgevoerd wordtIl Het is, zogezegd, een stuk dat geheel en al te maken heeft met forse
venmderingen in de geschiedenis van Amsterdam en van Holland; en in het algemeen:
met destructie en met toekomstverwachting. Een stuk dat heel geschikt is voor jaarwisselingen; en ook voor eeuwwisselingen.
Dat de Gysbreght doorklinkt in het Eeuwfeest, moet je maar even aannemen Deze
brief wordt anders wel héél erg lang. Nu ja, een klein citaatje dan. Zo zingt de Priester van
de Tijd:
Verheven menschheid, staak dit geestverzwakkend treuren; [H29]

Hoor je, of herinner je je dit, uit de Gysbreght?
Bedroefde Rachel, schort dit waeren [vs. 945]

Ook wees ik je al op de parnllellie aan het einde van de twee stukken, tussen de Mensheid
die zich tot Amsterdam richt en over baar toekomst spreekt, en Rafaël die na Gysbreghts
vertrek uit Amsterdam, haar inwoners een hart onder de riem steekt: het komende zal
beter zijn! Zo zijn er nog wel meer aanwijzingen te vinden.
Maar waarom speelt die Gysbreght in de Kerstnacht? Omdat Vondel die nacht
nodig had om aan te tonen dat er hoop is, vanaf de komst en het bestaan van Christus, en
dus zogezegd vanaf de christelijke tijdrekening. Dat er een definitieve ontsnappingsmogelijkheid is, uit die eeuwige cyclus van strijd, vernieling, vallen en opstaan. Je
herinnert je dat elke scène in de Gysbreght een spiegelscène is: spiegel namelijk, van alles
wat er gebeurde tijdens de val en de brand van Troje. Als het paleis van Priamus brandt,
dan ook het kasteel van de Amstels; wanneer er gevochten wordt op de Dam, dan heeft er
in de Aeneis iets soortgelijks plaats gevonden in Dion. Dat is niet alleen, omdat Vondel zo
nodig de klassieken moest imiteren. Dat was weliswaar verplicht in zijn tijd; maar zo
mogelijk moest er ook een aemulatio plaatsvinden. Hij moest de klassieken overstijgen.
Dat gebeurde meestal door de klassieke plot een christelijke 'oplossing' te geven.
Uiteraard heeft die Kerstnacht daar van alles mee te maken. Want: juist door die nacht en
wat er toen gebeurde in zijn spel op te nemen, door de Klaerissen te laten zingen over de
geboorte van Christus: daardoor wijst Vondel erop dat Amsterdam, en wij allemaal, aan
de cyclus van de wereldse geschiedenis (Troje in de Oudheid; Amsterdam in de Middeleeuwen) kunnen ontsnappen. Vanaf Christus' geboorte is die wereld-tijd niet meer
zinloos: want wij wachten op zijn wederkomst, en op de nieuwe hemel en aarde. Wat er
hier in de tussentijd gebeurt, is verder niet zo belangrijk.
Zie je? Als nu Kinkers stuk juist die Gysbreght laat meeklinken in zijn verzen en
scènes; dan valt aan ons des te sterker op dat ook bij Kinker wel aan het begin van onze
jaartelling een licht opgaat, 12 maar dat veel later juist wij, in onze eeuwen, het licht steeds
sterker zien worden. Het is een heel ander uitgangspunt. Wij dienen aan onze geschiedenis
een bijdrage te leveren De Mensheid zelf dient de Verlichting naderbij te brengen, en zal
die ook brengen. Nog anders gezegd, buiten de verklaringsmodellen van Priesters van
Godsdiensten om, heeft geschiedenis een Hogere Richting. Van die ontwikkeling maken
wij, mensen, deel uit
Kortom, het is een stuk als een klaroenstoot. Voor de mensen die hun toneelklassieken op hun duimpje kennen; voor al diegenen onder ons die zich de afgelopen
eeuw bezig gehouden hebben met wereldbeschouwing en maatschappij; en voor de orthodoxen niet minder, natuurlijk.
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Kinkers De Menschheid in 't Lazarushuis
Er is echter nog een andere tekst, beste vriend, waarin gegevens voorkomen die iets
verduidelijken over wat er in het &uwfeest bedoeld wordt, rond die voorwaartse
ontwikkeling van Geschiedenis. Je weet dat Kinker in de afgelopen jaren min of meer de
belangrijkste schrijver voor de Schouwburg is geweest Hij is ook heel bevriend met
Johanna Comelia Ziesenis-Wattier, de belangrijkste actrice van ons toneel,13 en met
andere bekende spelers. Het is bovendien duidelijk dat het Eeuwfeest niet na een of twee
keer spelen van de planken genomen wordt, maar dat het tenminste enkele weken succes
zal hebben. Dat betekent dat de directie aan Kinker gevraagd heeft een stuk te maken dat
inspeelt op het succes van het Eeuwfeest, voor de aanstaande kennisperiode, wanneer de
Schouwburg altijd druk bezocht wordt
Kinker heeft dat stuk al gemaakt. 14 Ik heb de tekst mogen inzien. Het wordt een
soort tussenspel bij Focquenbrochs Min in 't Lazarushuis. 15 Dat laatste stuk willen de
mensen altijd zien, tijdens de kennisdagen. Wat Kinker nu gedaan hee~ is iets dat heel
ingewikkeld maar toch vennakelijk is. Je weet dat de Min speelt in het Amsterdamse
gekkenhuis, Lazarushuis. Kinker heeft zijn stuk genoemd: De Menschheid in '/ Lazarushuis. 16
Je begrijpt het misschien al. Het stuk haakt zowel in op de Min, als op het
Eeuwfèest. De wijze waarop het verband houdt met de Min, laat ik bijzijden, anders wordt
't allemaal veel te ingewikkeld; al zouden we veel te lachen hebben. Nee, laten we ons
beperken tot enkele passages die als het ware een commentaar zijn bij die ideeën in het
Eeuwfèest die we eerder bespraken. Je hoeft verder slechts te weten dat de Menschheid
opnieuw hoofdpersoon is. Alleen, deze Mensheid is gestoord. Niet goed bij het hoofd
zogezegd. Gek. Daarom zit ze in het Lazarushuis, en wordt haar af en toe hardhandig een
gezond idee bijgebracht door haar bewaker Jorisvaar (mischien wel Napoleon, denk ik
soms). Vanzelfsprekend is deze Mensheid allesbehalve verlicht, en nauwelijks vatbaar
voor Rede (leuk hè, dat die Kinker in staat blijkt zijn eigen stuk en opvattingen te
ondergraven. Ik heb het gevoel dat mijn tijdgenoten steeds minder gevoel voor humor
hebben. Zij raken als het ware moreel verstard. Misschien wordt dat wel het toekomende
euvel van de negentiende eeuw; zoals te grote flexibiliteit de kwaal is geweest van de
achttiende).
Goed. De Menschheid in het Lazarushuis is dus een soort kennistoneel. Dat uit
zich in alles. Zo verbergt, aan het begin van de eerste afdeling, Mensheid, op vlucht voor
de Driften, zich in een openbaar toilet, dat zich voor het gekkenhuis op het toneel bevindt
Ik voorspel je dat de auteur daar last mee gaat krijgen, want zoiets is nog nooit op toneel
vertoond; straks krijg je nog naaktlopers!17
Zij blijkt verleid door de je welbekende genius van de achttiende eeuw, die ook in
dit geval, met licht, van omhoog afhaalt; zij het dit keer in een turfmand. De Mensheid
pruilt: stik jij, met je blaker! "Ik vind jou pmlëeuw heel gemeen" [H64]. Van progressie
lijkt geen sprake. "Die wentlende eeuwenweg is moeilyk af te leggen" [H65], meent
Mensheid. In de tweede afdeling zijn de priesters nu verkleed als kinderen, die kinderlijke
spelletjes doen. De kindse Mensheid doet mee. In allerlei toonaarden wordt beweerd dat
op deze aarde niets bestendig is • hoewel pruiken moeilijk af te schaffen blijken. Tenslotte
komt toch ook hier de Rede, om de waggelende Mensheid de wet te stellen; "naar de leer
van Kant" [H70], heet het

Die laatste opmerking is cruciaal, goede vriend. Opgelet! Wan~ mijn beste, hier vernemen
wij voor het eerst, en notabene in een kennisstuk! de naalD van een denker op wiens
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opvattingen Kinkers concept van Voomitgang mogelijk teruggaat. Sterker nog. Juist in dit
stuk, en in dit bedrijf, begint Rede in een recitatief plotseling zwaar ingewikkelde vaktaal
uit te slaan. Dat is waarschijnlijk bedoeld een parodistisch effect te hebben. Mogelijk
komt het over als filosofische dollemanstaal. Luister:
Ja, 'k zal, wanneer gy wilt, met twaalf categorien,
En met tweeformen van uw zuivre zinlykheid,
Dwars door het doolhof van de vier antinomien,
U brengen, waar men u nog nimmer heeft geleid
Gy moet vooral u aan een zeekre taal gewennen,
Die Jan en allen man, het geen hy doen moet, toont
Die Cathegorische Imp 'ratief'Z11l 'k u doen kennen:
Zoo heet de Jorisvaar, die binnen in u woont [H71]

Dit soort jargon raakt voor de kenniskijker natuurlijk kant noch wal. Overigens, ook ik
kreeg hoofdpijn toen ik probeerde te begrijpen wat die Kant met dit alles beweert. Laat ik
alleen dit zeggen dat het te maken heeft met hoe, volgens hem, menselijke kennis tot stand
komt Als je dat tenminste kennis kunt noemen. De laatste twee regels hebben te maken
met zijn idee dat er een laatste ultieme morele noon bestaat waarnaar elke gek zich heeft
te richten. Wij allen hebben dus als het ware een gekken-begeleider (Jorisvaar) binnen in
ons.
Maar heeft die Kant nu ook iets gezegd over geschiedenis en zo, zul je vragen?
Jazeker. Hieronder meer daarover. Maar je kunt het zelfs in dit rare stuk terugvinden.
Want onmiddellijk nadat Rede het bovenstaande heeft uitgeslagen, schakelt zij over naar
een ander register. Op de wijs van 'Hier van daan naar moeder Mallet' (je weet wel, dat
bekende liedje waarinje een hele reeks kroegen afloopt) zingt zij:
Hier van daan naar boven toe!
Kanje wat klimmen? Kanje wat klinunen?
Hier van daan naar boven toe!
Kanje wat klimmen ofword~e gauw moê?
Maar hoe zitje zoo verzuft?
Benje beweesd voor spooken of schimmen? [...]
Ik ben (moe~e weten) het reine Vernuft. [H71]

Alweer een tenn uit de doos van Kant, dat reine Vernuft. Ik hoop dat je in deze strofe
meteen ziet Hé! hier heb je ook, hoe vaudeville-achtig ook gebracht en verwoord, de idee
van het Voorwaarts-en-Omhoog.
Dat is het belangrijkste dat we nu even uit dit stuk nodig hebben. Met de zeer
amusante rest kan ik je uitgebreid bezighouden, maar dat zou veel te lang gaan duren. Er
zitten prachtige dingen in. Vooral omdat er (dat zou je op grond van het voorgaande
misschien niet zeggen) gewonemensentaal gebruikt wordt. Een openbaring en
verademing, gewend als we zijn geraakt, op het toneel, aan al die orakeltaal, sinds de
Renaissance. Waarom zou je op het toneel niet gewoon kunnen spreken? Nu ja, dat
terzijde.
Het elementaire nu is: we hebben een spoor. We vinden een filosoof aan wie
Kinker waarschijnlijk zijn ideeën over Vooruitgang door de Tijd heen ontleend heeft. Ik
ben een paar dingen van en over de man gaan lezen. Ik breng je verslag uit. Heel kort,
want de nacht vordert, en de materie leent zich meer voor uitgebreide discussies wanneer
ik straks een paar dagen bij je kom, wanneer ik een lezing kom geven in Studium
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Scientiarum Genetrix (of nee - dat heet sinds een paar maanden natuurlijk: de afdeling
Rotterdam van de Bataafsche Maatschappij voor taal- en dichtkunde).
Eén opmerking nog, over dat rare idee dat het belangrijk is dat eeuwwisselingen
iets te betekenen hebben, terwijl zij een zuiver chronologisch iets zijn Het is ons al
vreemd te bedenken dat ze zich over zoiets in 1701 nauwelijks druk maakten, en in 1601
nog minder. De emoties zullen in 1901 nog wel weer erger zijn! 't Komt allemaal omdat
men is gaan denken, in onze tijd, dat elke eeuw als het ware zijn eigen karakteristiek
heeft;18 een eigen leeftijd, een jeugd en een ouderdom' heeft. Bij onze eeuw zit de
decadentie mogelijk in de doorgeschoten revoluties. Kinker lijkt hiervan gebruik te
maken Aan de andere kant is het zo dat de nieuwe negentiende eeuw bij hem als het ware
een voortzetting is van de achttiende, want hij verwacht straks een vollediger Verlichting.
Ook ik denk dat we in een soort overgangstijd leven; 1801 is geen breuk. Zo voel ik
althans het niet. Jij? Dat Kinker-idee van de zich onweerstaanbaar een weg banende
Verlichting heeft toch iets middeleeuws, namelijk iets chiliastisch, millenniaristisch. Zeg
nu zelf: dat hele Verlichtingsconcept heeft bij tijd en wijle iets religieus. Is het niet zelf
een geloof?

Kant in Nederland, 1801
Nog even over die Kant dus, en over zijn idee van vooruitgang waarvan het Eeuwfeest en
De Menschheid in 't Lazarushuis blijk geven. Pas achteraf zag ik dat Kinker hem ook
buiten de tekst impliciet noemt. Want in zijn korte inleiding bij de Menschheid zegt hij:
[het kon] niet anders, of de Critische Wysgeerte moest er (hier] zelt: al lachende en
met een burlesk kleedjen, in voorkomen, zich verwonderende over hare vroegtydige
geboorte, in een tydvak waarin het er, aan zoo vele kanten, nog zoo oncn"tiesch

uitziet

Die kritische wijsbegeerte is de benaming voor de filosofie van Kant, naar aanleiding van
diens werken die Kritik in de titel hebben. Daarin gaat het over de reikwijdte, de
beperking en waarde van ons denken. Dat is heel moeilijk en ik begrijp er het fijne nog
niet van. Hij heeft geen hoge dunk van ons waarheidsvermogen, lijkt me. Ik begrijp
daarom niet hoe die opvattingen uiteindelijk overeen zijn te brengen met zijn daarentegen
nogal optimistische visie op geschiedenis. We moeten daar maar eens over debatteren.
Maar die visie op geschiedenis: dat is wat we nodig hebben. Zoals gezegd, ik houd het
kort. Ik ben me nog aan het inlezen. Het blijkt dat deze Kant - vreemd, niet, dat we
tegenwoordig zoveel naar de Duitsers moeten kijken, op letterkundig en wijsgerig gebied;
terwijl zij op politiek terrein nooit iets betekend hebben, nu zelfs minder dan ooit - ook
allerlei opvattingen ontwikkeld heeft op politiek-maatschappelijk vlak. Een paar titels, die
je misschien in handen kunt krijgen (er zijn toch boekhandels in Rotterdam?):19 Idee zu
einer al/gemeine Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht (1784); Was ist Aufklärung
(1784); Zum ewigen Frieden (1795); Mutmasz/icher Anfang der Menschengeschichte
(1795).
Nu, goede vriend, de inhoud van deze werken liegt er niet om. Kant meent dat de
geschiedenis van wereld en mensheid er een is van onweerstaanbare vooruitgang. Er
kunnen tegenslagen zijn, of schijnbare terugval: dat betekent niets. De rivier van de
geschiedenis wijkt even terug, slingert om het obstakel heen, en stroomt dan
onvermijdelijk voort naar haar eindpunt (een hoogtepWlt eigenlijk. Mijn beeldspraakvermogen krijgt ook slaap). Hij schijnt bijvoorbeeld werkelijk te menen dat de ellende die de
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Frnnse revolutie aan miljoenen bezorgd heeft, uiteindelijk een hoger gevolg heeft! Hoe dat
zij, in de eindfase van geschiedenis en mensheid leidt dit alles tot een samenleving waarin
de naties en volkeren bestaan uit gemeenschappen van tolerante, wijze burgers, die elkaar
niet langer om religieuze, politieke of economische redenen de hersens inslaan. Sterker
nog: die cosmopolitische, wereldburgerlijke geest leidt tot wereldvrede, en een soort
wereldstaat Het zal mij benieuwen hoe die zou moeten gaan heten: Volkerenbond? De
Verenigde Naties?
Je begrijpt: ik zou dat alles graag aannemen, maar ik heb zo mijn bedenkingen. Dit
is trouwens een heel ander soort Verlichting dan de Verlichting die jij en ik kennen:
bijvoorbeeld dat je, uitgaande van de tabula rasa-idee van John Locke, je kinderen zo goed
mogelijk moet opvoeden om te hopen dat zij zo degelijk mogelijke burgers worden (je
moet maar afwachten wat er desondanks van terecht komt; en dat geldt ook voor dat
conglomernat van burgers: de staat). Het heeft misschien meer verwantschap met de
optimistische ideeën van Rousseau; maar of dat juist is? Zet de flessen maar klaar, want
dat te bediscussiëren gaat tijd kosten. Maar zéker heeft het niets te maken met die Verlichting waar jij en ik mee opgevoed zijn; je weet wel, die Verlichting van, bijvoorbeeld
Martinet; waarbij we aan de hand van onderzoek van de wereld leerden hoe goed alles in
elkaar gezet is in de wereld, en hoe de hand van de Schepper daaruit zichtbaar wordt
Weet je nog, hoe we leerden dat de wijsheid Gods blijkt uit het zwarte velletje van de
mol? Want hoe onpraktisch zou dat niet zijn als dat beestje, daar beneden wroetend in de
modder, opgescheept zou zijn met een wit velletje? Weetje nog waarom de Nijl stroomde
waar hij stroomt? Omdat de Eerste Maker heeft willen zorgen voor afwisseling, in de
woestijn! Dat soort 'empirische' aandacht wilde, zo komt het mij voor, alleen maar
bevestigd zien dat we in een soort conservatieve kosmos leven, een statische wereld,
waarin alles altijd ten beste geregeld is. Zelfs 'kwaad' is nodig: want anders kan het
'goede' niet bestaan. Tja. Bij Kant daarentegen worden de structuren steeds vernield,
vervangen, veranderd Alles is tijdelijk Alles is evolutie. Ik word er onrustig van: dat
gevoel van altijd maar voorwaarts op weg te moeten zijn, dat eeuwige vertrekken, strookt
niet zo met mijn leeftijd en met mijn humeur. De nieuwe eeuw mag van mij best wat
rustiger uitvallen.
Wat zei ik? Ik zou het kort houden. Ik kan het niet meer uitvoerig hebben (hoewel die kant
van de zaak minstens zo interessant is, voor jou en mij), over mijn ontdekking dat er in de
Republiek een hele groep mensen blijkt rond te lopen die denkt in de trant van Kant, en
die zulke ideeën propageert. Er zijn er veel meer van dan je denkt. Hier in Amsterdam heb
je natuurlijk Kinker, maar ook de artsen Doornik en Deiman. Er horen ook andere
schrijvers bij, zoals Helmers. Elders vind je kopstukken zoals Paulus van Hemert. Die is
misschien wel de belangri.ikste. Probeer eens zijn Beginzeis der Kantiaansche wysbegeerte (1796-1798) te pakken te krijgen. Die Van Hemert heeft trouwens nog bij jullie in
Rotterdam gewoond, nadat hij van gerefonneerd, remonstrant geworden was (later was hij
helemaal niet meer kerkelijk, denk ik). Hij heeft ook wel eens over die leer in tijdschriften
geschreven. Misschien had je er geen abonnement op - anders moet je eens kijken of je
nog ergens de Nieuwe Bijdragen tot het menselijk Geluk van 1792 te pakken kunt krijgen.
Daarin schrijft hij over die 'nieuwe' wijsbegeerte. Belangrijker nog is het tijdschrift dat hij
vooral met Kinker volschrijft, en waarvan nu al drie delen verschenen zijn: het Magazyn
voor critische wijsgeerte. Ik hoor trouwens dat ze plannen hebben voor nog een ander
tijdschrift, bestemd voor de brede burgerij, waarin op een gemakkelijker manier de burger
uitgelegd krijgt wat zijn plichten, wat zijn morele waarheden moeten zijn wil hij die
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nieuwe en betere, verlichter samenleving gestalte helpen geven. Dat tijdschrift zou moeten
gaan heten: Lektuur by het ontbyt en de thetafel.
Je merkt aan dat alles dat we hier niet met een ideologie te maken hebben die zich

opsluit achter de poorten van de universiteiten. Tijdschriften, toneelstukken: dat zijn
middelen om een groter publiek te bereiken. Als ik het over 'media' heb: misschien horen
daar zelfs genootschappen bij. Zoals je weet, onze era is de era van de genootschappen.
Dat zijn op dit moment de kanalen langs welke je een boodschap kunt verspreiden, en het
milieu om nieuwigheden te bestuderen en te bespreken. Ik hoor dat vooral Kinker er werk
van maakt om daar overal die Verlichting-volgens-Kant te populariseren. Niet dat
iedereen zo dol is op dat zware Gennaanse gedoe. Ik kreeg gisteren nog een spotprent van
Smies in handen. Daarop is te zien hoe zo'n Kantiaans-wijsgerige lezing in ons Felix
Meritis (nu ja, 'ons'? Voor mij is Felix onbetaalbaar) ontvangen wordt De hele intellectuele goegemeente hangt snurkend in de zetels!20
Mijn vingers raken verkrampt, en de tijd raast ook hier voort, al leidt dat nog niet
tot mijn verlichting. Ik ga besluiten.
Slot

Wel, mijn waarde, je kunt niet zeggen dat ik ons beiden niet genoeg denk- en gespreksstof
bezorgd heb voor tenminste een deel van de nieuwe eeuw. Het ziet er naar uit dat we daar
ook tijd genoeg voor krijgen, aangezien de handel stilligt Nu zullèn jullie daar minder
last van hebben dan wij, want hier in Amsterdam wordt doorgaans het geld verdiend voor
de rest van Nederland. Merkwaardig is dat eigenliJK, dat wij doeners, tegelijk ook zo veel
denkers en schrijvers voortbrengen. Ook nu nog. In Rotterdam is het op dat vlak een
beetje stilletjes nietwaar? Ik geloof dat een eeuw geleden, of daaromtrent, jullie nog wel
wat hadden rondlopen, met de Hoogstratens, Poot voor een moment, Weyennan voor een
ogenblik. Wie was er nog meer?·Achja, Mandeville, die later met zijn Fabel der Bijen zo
beroemd geworden is; in Engeland dan. Wacht - je had natuurlijk ook die geleerde
jongens: Bayle en Rabus. Heel verdienstelijk. Maar daarna is het niet veel meer, toch? Je
kunt me misschien alleen wijzen op die ruzies in de Socratische oorlog, tussen jullie
dominees Hofstede en Nozeman.
Het is dus voor de lokale beschaving maar goed, dat jullie sinds een kwart eeuw
het verbod op toneel afgeschaft hebben, en dat Rotterdam nu een eigen schouwburg heeft.
Licht me eens in: welk stuk is bij jullie opgevoerd, tijdens de eeuwwisseling? Leverde het
stof tot nadenken? Overigens, een beetje stad heeft natuurlijk een páár schouwburgen.
Maar over dat alles kunnen we vriendschappelijk ruziën wanneer ik binnenkort
jullie genootschap kom bezoeken.
Wijs je vriend Tollens erop dat hij in het Eeuwfèest allerlei kernachtige 'sententies' of
uitspraken kan vinden, zoals "Hoe? Wart gy dan myn doel en d'uitslag onder éénT,21
Tollens gebruikt dergelijke spreuken graag in zijn poëzie. Hij lijkt me trouwens iemand
die wel belangstelling zou kunnen hebben voor die ideeën van Kinker.
Tot ziens aan de MaaS!22
Noten
1. Diverse gegevens over (data van) opvoering, entomage en inkomsten van het stuk zijn te vinden
in: A. Hanou, Sluiers van lsis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting ( ..J.
Deventer 1988, I, pp. 95-102 en II, p. 25~ en in: Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling
(deel I: 1792-1822). Ed. AJ. Hanou en G. Vis. Amsterdam 1992, pp. 148-153.
2. Het zal genoegzaam bekend zijn, dat, in het algemeen, de tijdgenoten de negentiende eeuw op 1
januari 1801lieten beginnen. Ik acht het niet zinvol te discussiëren over het al dan niet terechte
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

daarvan. Overigens wordt rond 1800 soms eveneens het standpunt verdedigd dat de nieuwe
eeuw begint op 1 januari 1800. Zie bijvoorbeeld Jan Cantz1aar, Voorstelling dat het jaar 1800,
(en niet het jaar 1801) het begin der negentiende eeuw is ofmoet Z}'J [. ••]. Rotterdam 1799; en
zijn Ve",olg daarop.
Verwijzingen (zoals hier ''H37'') in de tekst van het artikel naar passages uit het Eeuwfeest; en
De Menschheid in 't lAzarushuis, verwijzen naar de editie van deze stukken door C.RM van
der Heijden in de reeks 'Spectrum van de Nederlandse letterlamde', het deeltje 15: Mij dunkt ik
zie het nog. Ernstig toneel na 1700. Deze uitgave is nog in het bezit van velen. Echter is de
spelling in de citaten die van de originele edities (Eeuwfeest ex. UBL 1093 C 32; Menschheid:
ex. 1093 C 33).
Voor de 'gewone' gang van zaken in de schouwburg zie: A.J. Hanou, 'Iets over de sfeer in de
Schouwburg', in: RL. Erenstein [red.], Een theatergeschiedenis der Nederlanden [...].
Amsterdam 1996, pp. 306-311.
De schrijver doelt mogelijk op het feit dat het schouwburgbestuur in 1795 voor 't eerst stukken
in proza toeliet, daarentegen stukken in versvonn weerde. Vgl. A. Hanou, 'Literaire en politieke
vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?', in: De achttiende eeuw 28 (1996), p. 63.
Tot welk genre behoort het Eeuwfeest? Misschien tot verschillende. Eeuwfeest en Menschheid
hebben beide in de titel: "zinnebeeldige voorstelling". Die kwalificatie vindt men eveneens terug
in de titels van Kinkers Tafereel der jongste lotgevallen van Europa (1802), en C. Loots' De
vrede op 't vasteland (1801). Genoeg om vast te stellen dat de zinnebeeldige voorstelling rond
1800 een zekere populariteit genoot. Kinker begint zijn Voorreden bij het Eeuwfeest overigens
met de vaststelling: "Het Zinnespel, meestäl gebezigd om, by plechtige gelegenheden of
heuchelyke gebewtenissen, de aandacht des volks, op eene opwekkende wyze, bezig te houden,
is zeker, onder alle tooneelspellen, dat geene, 't welk de oogen van de beoefTenaars der
Dichtkunst, het minst naar zich getrokken heeft".
Men kan tevens onderzoeken in welke mate het Eeuwfeest een zangspel is, of opera. Het
'zangspel' De Toveifluit, in de vertaling van Jan Coenraad Meijer, werd 1795 voor het eerst in
1795 op de Amsterdamse planken gebracht. Er zijn rond 1800 vrij veel 'zangspelen' ~
bijvoorbeeld van P. Witsen Geysbeek, Eufrosine. Zangspel met balletten (Arnsteldam 1798), en
van Pieter Pypers, De twee standbeelden (Amsteldam 1798). Dat laatste stuk is volgens de
auteur de eerste originele Nederlandse opera.
Hierbij kan men betrekken de mogelijk bijzondere structuur van het eeuwspel. Eeuwspelen,
zoals de terugkerende herdenking van Leiden ontzet, zijn populair. W. Hogendoorn zegt in zijn
'Leiden in last op de planken' (in: Jaarboekje [...) Leiden 60 (1968), pp. 65-85): "Een
'eeuwspel' is [...] een bijzonder soort zinnespel of allegorisch drama, een genre dat nooit
helemaal uit is geweest, maar dat in de 18de eeuw (en zelfs vrij letterlijk van 1700 tot 18(0)
opnieuw in zwang komt" (p. 76). Hij spreekt verder van "abstracte personages".
Sommige tekstdelen uit het Eeuwfeest zijn op 2 januari wèl in het Amsterdamse Felix Meritis
gebracht. Zij zijn apart gedrukt: Zangen van nlr. Johannes Kinker, by het vieren van het
Eeuwfeest, den 2den van January, 1801, in de Maatschappy Felix Meritis, gezongen. De muziek
is van den orchestmeester Bartholomeus RulofJs. Arnsteldam, Pieter Johannes Uylenbroek,
MDCCCI.
Dat'christendom' rond 1800 als niets meer dan dat begrepen kon worden, trof ik tot nu toe het
meest vergaand gefonnuleerd aan bij Joris van Eijnatten, in zijn 'Beschaafd Koninkrijk. Het
NZG en de motivering van de zending omstreeks 1800', in: Th. van den End [e.a], Twee
eeuwen Nederlandse zending 1797-1997 [...}. Zoetenneer 1997, pp. 15-25.
God, en goddelyk, zijn in het Eeuwfeest tanlelijk vage begrippen. Zij hebben zeker geen bijbelse
connotaties.
Die combinatie berg+Rede komt eveneens veel voor in de zéér verlichte Feesten van de Rede,
tijdens de Franse Revolutie! Zie hierover Mona Ozou±: Het feest van de revolutie [. ..J.
Amsterdam 1989, pp. 98-99.
"Vanaf 1641, drie jaar na de première, tot 1968 werd deze tragedie over de ondergang van [...]
Amsterdam bijna ieder jaar omstreeks de jaarwisseling in de Amsterdamse Stadsschouwburg
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opgevoerd, sinds 1841 altijd op nieu\\jaarsdag." Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel.
Met inl. en aantekeningen door Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1994, p. 1.
12. Bij Vondel wordt wegens die Kerstnacht uiteraard ook de nodige keren met de tegenstelling
licht~uistemis gespeeld; bv. in de vss. 904-905 waar de Klaerissen zeggen: "Hoe kan Herodes
't licht verdraegen, I Dat in uw duisternisse blinckt."
13. Over haar: Marlies Hoff, Johanna Comelia Ziesenis- Wattier (1762-1827) "De Grootste actrice
van Europa". Leiden 1996. Paddemoesreeks 1.
14. Die opvatting is voor rekening van de briefschrijver.
15. W.G.V. Focquenbroch,Min In 't Lazaros-huys, Blyspel. Amsterdam, Jacob Vinceel, 1674.
16. Het zal opgevoerd worden 3 en 5 tlm 9 oktober 1801.
17. Interessant is het commentaar van A. Fokke Simonsz op de opvoering van dit stuk tijdens de
kennisdagen van 1801, en op deze scène. Hij zegt, in zijn De Amsterdamsche kermis [ ..J.
Haarlem, François Bohn, MDCCI, 20: '''T is hier van daag juist niet zeer vol... stil! daar gaat het
Gordijn al op, dat 's net aan; oh! de Min in 't Lazarushuis [....] maar wat zal dat weezen? .... De
Gekken willen het Eeuwfeest spelen? .... dat's nu jammer, dat stuk is te fraai, dat zullen ze
elendig bederven, hoe vallen ze toch daarop dat heeft immers niets gemeens met de
zinverbijstering der liefde. [...] maar wagt,... wat staat daar... wel! wel! dat loopt nu wat boos! 't
is en blijft toch een Heilig Choor, waar in voor verdienste en deugd al/één geö./ferd wordt, zo
waar, ik schaam me voor het gordijn; kijk dat secreet mogten de gekken ook wel weggelaaten
hebben.... Hoe kunnen ze dat nu toch in den zin krijgen..." Etc. - In Focquenbrochs stuk: is
sprake van een "rinckel-stoel". Vermoedelijk heeft dit kinderzi~e al veel weg van een 'kakstoel'.
18. Zie hierover: P.B.M. Blaas, 'Het paradigma van de eeuwwende', in: Jaarboek van de
Maatschappif der Nederlandse letterkunde te Leiden 1992-1993. Leiden 1994, pp. 43-55.
19. Dat zal misschien moeilijk geweest zijn. Ann Radcliffe, in haar A Joumey through Holland
made in the Summer of 1794 (ed. A.G.H Bachrach, Leiden 1998) meldt, in verband met haar
spewtocht door Rotterdam: "[we] went into several booksellers' shops expecting to have found
something in Latin, or French, but could see only Dutch books. In another street a bookseller
had several English vohunes, and there are no doubt weIl filled shops, but not so nmnerous as
that we could find any" (p. 35).
20. Vg1. A.J. Hanou, 'De schone slapers der Verlichting', in; Literatuur 8 (1991), pp. 366-367.
21. Men vergelijke deze Eeuwfeest-sententie met Tollens' beroemdste dichtregel: "En rekent
d'uits1ag niet, maar telt het doel alleen." in: H Tollens Cz., De overwintering der Hollanders op
Nova Zemhla [...J. Ed. G.W. Huygens. Culemborg 1977. Vers 718.
22. De editeur van deze brief vermeldt hieronder enkele contemporaine reacties op Kinkers twee
eeuwwisselingsstukken, die in de literatuur met betrekking hiertoe, nog niet of nauwelijks
venneld werden.
DeAlgemeene Vaderlondsche Letter-oefeningen van 1801 zeggen (p. 139): "De menschheid op
het einde van de agttiende eeuw, door de hevige driften door het hart vervolgd, door de Reden
tot de kemris van haare bestelnming gebragt, en aangespoord, om zoo wel haare zinnelyke als
zedelyke volkomenheid geduurig nader te komen, door de Deugd beschermd, en door de
Schoonheid verrukt, deelnemende in het Feest, 't welk de Schoone Kunsten ter haarer eer, by de
verschyning der Negentiende Eeuw, vierden, is het onderwerp, het welk de Dichter Kinker,
volgens zyne korte Voorrede, voor dit Stukje geplaatst, tot dat einde verkoos. Meesterlyk heeft
hy aan dat oogmerk voldaan, hebbende niet alleen de Menschheid, de Reden, de Deugd, de
Ondeugd, de Verbeelding, de Geschiedenis, het Geheugen, de Genius van den Agttienden
Eeuw, de Priester van den Tyd, Apollo, benevens de Genie~es, verbeeldende de Eigenliefde, de
Roemzucht en de Nayver, alsmede een aantal Pristeres van verschillende Godsdiensten, en eene
menigte Menschen van allerleye Natiën, zo spreekende als zingende ten toonele gevoerd; maar
zelfs Stemmen uit den afgrond, en uit de hoogte, benevens die van Vrees en Hoop, doen hooren~
terwyl hy verder een aantal zwygende personadien, als Mars en Bellona, de Toom, Haat,
Afgunst, de Furien, de Eeuwen, de Jaargetyden, de vier schoone KWlsten, het Beeld der
Schoonheid door Apollo bezield, de Genius van Amsterdam, Hercules, Neptunus en vier
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Tritons, mede aan zyn ondernrerp heeft dienstbaar gemaakt, en dezelve meest allen, in gepaste
dansen, het Toneel heeft doen betreden.
Men zoude zekerlyk verscheidene aanmerkingen op eenige plaatsen van dit Zinnespel kmmen
maaken; zoals men reeds by de herhaalde vertooningen gedaan heeft; dan deeze kmmen het
stuk, over 't geheel genomen, niets benadeel~ en vooral niet, als men het doorgaand oogmerk
van den Dichter in aanmerking neemt [Volgt passage over de Godsdienst, reeds geciteerd in
Sluiers van lsis I, p. 97].
Men heeft dit Eeuwfeest vyftien maaIen agter elkanderen, op den Amsterdamschen
Schouwburg, in al deszelfs luister vertoond; zynde de Muzîek, door den kundigen Orchestmeester Bartolomeus Ruloffs, daar toe vervaardigd, overeenkomstig met de zangen van den
Dichter Kinker".
Ruloffs' muziek bij het Eeuwfeest oogstte ook lof bij anderen. W. van Ol1efen dichtte in
verband daannee, na het overlijden van RulofIs: "Toen hy de eeuwen heeft bezongen, I Toen
zong hy voor de eeuwigheid!" (Rouwverzen, ter gedachtenisse van [...] Bartholoméüs RulofJs
[ ..]. Amsterdam 1801, p. 31). Waarbij naar mijn mening niet onvenneld mag blijven dat ook de
muziek of de wijsjes uit de parodie op het Eeuwfeest populair waren, aangezien Kinkers vrouw
Geertrui nog op 8 mei 1826, in Kinkers Luikse studentengezelschap Tandem, een stukje uit de
Menschheid ten gehore bracht (Aanteekeningboek ~ ..] Tandem tweede deel, Arcb. Luik).
Verder: een Janus-imitator laat, in nr. 88 van zijn blad De politieke Blixem, van 12 oktober
1801, Mercurius een voorstelling bezoeken van De Menschheid in het lLzzaroshuis. Mercurius
doet daar vele pagina's verslag van (pp. 765-770), en geeft voortdurend commentaar in deze
trant: ''Maar al ras wierd de zingende Mercuur gestoord door de vertooning der xvm çidevantseeuwen in de Poppenkast. - Zie dat toneeltje trok al zyne aandacht - dan hoorde hy onder
anderen de laatste eeuw Matrone afschilderen als een brutaal en licht vrouwmensch, dat
tusschen mal en dwaasen, aan niets gelooft, dat (physiek of Moreel, of beide?) mank gaat [...]
en niet wetende, schoon het de klok heeft hooren luien, waar de klepel hangt? (NB. die weten
anders de meisjens van onzen tyd nog al wel te vinden, zelfs eer de klok aan het luien gaat Een
nadroldyk bewys, dat de xvm. Eeuw geen meisjen was, althans geen jong kortlyfje van onze
dagen, want dan wist zy voorzeker, hoe een klepel aan de klok hangt!)" (pp. 767-768). "Bravo!
riep Merkuur, dat is de platte, ronde, moederblanke waarheid! - zoo is het met alles in die
miserabele 18e. Eeuw afgelopen, Knollen voor Citroenen, in Kerk en Burgerstaat! Knollen voor
Citroenen, zonder en met Constitutie! Knollen voor Citroenen, onder alle mogelyke
constel1atien en fonnen! - Knollen voor Citroenen, in oorlog ofin vrede!" (pp. 769-770).
In de De Heer Janus Janus-zoon, heet het wat later, op 31 december 1801: "Op Nieuwjaarsavond zal te Amsterdam worden vertoond: de Aristocratie in het lLzzarushuis [... l en na
hetzelve de waare geluksstaat der Republikeinen [... l Het spectakel zal beginnen met een
Nieu\\jaars wensch [... l door den Heere KINKERTIUS" (p. 296). In het 37e nununer van dit
blad, uitkomend 7 januari 1802 is overigens een toneelscène te vinden die geïnspireerd lijkt door
de pruikenscène in de Menschheid.

Philipp Joseph Frick (1742-1798)
Musie and millenarianism in the late eighteenth century 11*
CIS VAN HEERTUM
A masonic career
In 1779, only a year after having arrived in London, Frick became a member of a
masonic lodge in London. This lodge was called the Pilgrim Lodge (now no. 238 in the
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Grand Lodge of England), which still exists today.l The Pilgrim Lodge was founded on
5 August 1779 expressly for the German-speaking community in London. All
ceremonies were to he held in the Gennan language. 2 The official founder was Johann
Dan. Siegfried Leonhardi, a friend of the Gennan masonic reformer Johann Wilhelm
Ellenberger, known as Zinnendorf. Leonhardi wished to strenghten the latter's position
with the Grand Lodge of England. 3 Zinnendorf, in opposition to the then current and
briefly powerful masonic system of 'Strict Observance' in Germany,4 founded a first
lodge based on the Swedish System in Potsdam in 1768.' Other lodges soon followed.
The English Grand Lodge acknowledged Zinnendorf's Grand Lodge in 1773, and
Zinnendorfs follower Leonhardi obtained without difficulty a patent from the English
Grand Master, George Montagu, fourth Earl of Manchester, to institute the Gennanspeaking lodge. An early historian of the Pilgrim Lodge notes with some disapproval
that at that time, althOUgll the English lodges had nwnerically increased from 4 in 1717
to 516 in 1779, the English freemasons had abandoned their origina1 exalted objectives.
He quotes a contemporary observer, a Gennan freelnason from Frankfurt, who complained that \vining and dining was now the main activity of the English freemasons; all
that was left of English Freemasonry was mere ceremony.5 Clearly the Pilgrim Lodge
wished to follow a different model. The Swedish System introduced by Zinnendorf
urged a mystical kno,vledge of God and an awareness of the divine essence in man.
The lodge, which \vas originally entered as No. 516 in the Grand Lodge of
England, initially Inet in the Mitre Tavem in Fleet Street, but soon after lnoved to Free
Masons' Hall, then in Great Queen Street, Lincoln's Inn. Apart fiom Johann Leonhardi,
five other Gennans were entered as members on 5 August 1779. The seventh member
was Joseph Frick, who was admitted on 14 August. He was not, therefore, a founding
member, but nevertheless a very early one. On 19 August anotller Gennan was
admitted, and four more on 23 August. In a list of the early melnbers of the Pilgrim
Lodge, Frick's professional occupation is described as 'Kaufmann' (lnerchant); bis
place ofbirth is not entered 6 Why Frick wished to be known as 'Kaufmann', while he
was in fact a published (at least on tlle Continent) and accomplished musician is not
knO\vn. Frick's earliest musical publication in London other than the Freimaurerlieder
dates from 1780 (see no. 3 in the appendix to Part I). He may, in the late summer of
1779, and a year after he arrived in England, have still been establishing himself as a
musician, and he may have had to supplement bis income as a harpsichord teacher with
incorne derived from trade - he himself stated in his autobiography that he was forced to
enter into business upon settling in London.

Master ofCerelnonies
At any rate Frick became the Director of Ceremonies for the Pilgrim Lodge soon after
its inception, as is witnessed by the title of a work published in October 1779, two
months after the lodge's foundation: Freimaurer-Lieder zum Gebrauche der Pi/gerLoge, in Musik gesetzt von Joseph Fricke, Cermonienmeister der Pi/ger-Loge. This 23page work, published in a quarto format, contains 11 songs. 7 Fourteen years later, in
1793, it was reviewed in Germany in an issue of the lnasonic publication FreymaurerBib/iothek, published in Berlin by Christian Gottfried Schoene. The reviewer notes that
the work is engraved throughout, which may, according to him, account for the many
spelling errors. Seven of the songs were written by Leonhardi, the founder of the lodge,
one by Heinrich August Corthym, co-founder, and another one by Count Christian von
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Stolberg. Of Frick's share in the work, the composition, the reviewer remarks that the
melodies are flowing and full of channing simplicity.9
The function of Director of Ceremonies involved formally supervising occasions
of a festive or official nature. Gennan masons, as bas been noted earlier, were not
impressed by the festivities and ceremonies of the English lodges: they were compared
to the activities of common clubs. IO Frick, for better or for worse, was Director of
Ceremonies from 1779 to 1781. He was succeeded by J. Rinder, a physician by
profession, who held that function from 1781 to 1782. This post genernlly appears to
have been held by members of the lodge for the period of one or two years. 11 The early
bistory of the Pilgrim Lodge, as a historian of the Lodge bas remarked, is unfortunately
not very weIl documented, and the above are the only facts relating to Frick's
connection with the Lodge.
A continental mason
When Frick was admitted as a member of the Pilgrim Lodge, he had the qualification
,Aftil.' added to the date of admission. This means that Frick bad already been inducted
earlier into a masonic lodge,12 and the obvious assumption is that this took place in bis
native Germany. There was no lodge in Baden (Frick's domicile from 1762 until at least
1771) prior to 1778, by which time he was already in London. The traditional view that
masonic lodges in Gennany almost exclusively drew their members from the
aristocracy bas been corrected, but there were two lodges, the Hamburg lodge in
Hamburg (1737) and the lodge 'Zur Einigkeit' in Frankfurt (1742), whose members
mainlybelonged to the merchant class, the occupation ('Kaufmann') put down by Frick
when he was admitted in London. 13 If Frick, who classes himself as a merchant in the
registers of the Pilgrim Lodge, was admitted into a lodge in Gennany, these two lodges
might qualify as possible candidates, and it is known he was in Frankfurt during a
musical tour in the autumn of 1769. Unfortunately there are no records available
concerning Frick's possible admission into a Gennan lodge; nor appears there to be
evidence of involvement in masonic circles in either Moscow or St Petersburg in the
years 1773 to 1777, when Frick lived in Russia l4 His admission into a Zinnendorfian
lodge in London may mean that he was initiated earlier on the Continent in a lodge
which observed the same system, although it is perhaps more likely that Frick, still a
relative stranger in London, would prefer to resort to a Gennan-language lodge, in order
to establish himself in that city more easily. He probably met Haydn and Reichardt in
person, two visiting Gennan musicians who were masons. And Johann Christian Bach,
Queen Charlotte's music master, was also a member ofthe Pilgrim Lodge, having been
admitted on 12 September 1781. 15
Frick refers explicitly to the Masons on two occasions in The True KnowIedge:
"The said two Ribs are the two Columns before the Temple - so much spoken of by
Free-Masons, but which are sa little understood. Moses caUs them AESCH-MAJIM, the
fust Essences in Man." And, in relation to the four degrees of man's fall (and, in
reverse, ascent) distinguished by Frick, he adds: "If this remark is compared with the
Second Plan, the real Free Masons will understand their Jour steps!,,16 It is unknown
whether Frick remained with the Pilgrim Lodge. But by 1797, when he published his
theosophical work, he had certainly become associated with a man of a more exotic
religious stamp.
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Phi/ipp Joseph Frick, keeper ofThe True Know/edge ofGod and Man
Frick's The True Know/edge ofGod and Man can be classified as belonging to tbe flood
of millenarian traets and prophecies which bas been described in J.F.C. Harrison's
17
highlyabsorbing The Second Coming. Popu/ar Mi//enarianism 1780-1850. The tense
political and social climate of the 1790s, hoth on the Continent and in England,
naturally fostered millenarian expectations. In England, under the shadow of the French
Revolution, prophecies were abundant. In 1795 The remarkab/e predictions of Mr.
Christopher Love were reprinted, the prophecies of a seventeenth-century author who in
tbe turbulence of the Civil War period had already promised that "tbe Lord by his spirit
shall cause knowledge to abound amongst bis people, whereby the old prophecies shall
be clearly and perfectly understood". 18 In the last decades of the eighteenth century, a
number of bighly charged individuals took it upon themselves to act out this promise,
and reveal tbe divine knowledge they had received to their fellow hwnans. Pamphlets
prophesying tbe end of time and tbe establishment of the New Jerusalem on earth, as
envisioned by John in Revelations XXI.2, were printed in abundance in London.

Frick 's very invo/vedpub/isher
Frick's True Know/edge, published in 1797 by William Bryan, which promises to
describe tbe great 'Sabbatb on Earth', is likewise intended to prepare mankind for tbe
imminent coming of Christ. That tbe treatise was published by William Bryan is not at
all surprising. Bryan himself had been involved in millenarian circles at least since
1789. An account of Bryan's peregrinations under tbe influence of Iris unorthodox
religious feelings can he found in Harrison's The Second Coming and in Clarke
Garrett's earlier study Respectable FÓ//y.19 Bryan, a copper-plate printer by profession,
was a confinned millenarian. Originating from Shrewsbury, he had travelled to London
at tbe age of twenty-one and, after sampling various dissenting sects, had joined tbe
Quaker Society around 1785, until he was ejected from that Society in December
1789. 20 Earlier that year, he and a fellow-millenarian, the carpenter John Wright, had
travelled to tbe south of France to join tbe I//uminés of Avignon, a sect originally
founded by Dom Antoine Joseph Pernety,21 which combined strands of freemasonry,
occultism, mesmerism and spiritualism. Pernety was eventually joined by the Polish
count Tadeusz Grabianka, who diverted the movement's interest from occultism and
alchemy towards millenarianism. 22 Although Bryan and Wright retumed to England
much enlightened in spirit, Bryan found it very difficult as a result of bis millenarian
inclinations to find work. He moved to Bristol around 1791 and established himself
there as an apothecary, but retumed to London in 1794, to hecome a follower of
Richard Brotbers, a Newfoundland-born prophet who had settled in London and had
attracted a devoted following. In tbe vexed mid-1790s Brothers apparentIy became such
a threat to the authorities that, charges of politica! conspiracy having failed, he was
committed to a lunatic asylum in May 1795, from which place he nevertheless
continued to burst into print. 23 William Bryan was still in London in 1802, when he
accepted the prophecies of another, female prophet, Joanna Soutbcott, as true revelations of tbe divine Spirit. Bryan was nevertheless considered an enduring devotee of
Richard Brotbers, and described by Harrison as belonging to the "nucleus of Brothers'
fol1owers" .24
A few years before his I//uminé adventures, in 1786, Bryan was selling tbe hooks
of another visionary. He is mentioned as a bookseller in the imprints of Swedenborg's

Doctrine of the New Jerusa/em concerning the Lord, The Doctrine of the New
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Jerusalem concerning the sacred Scripture, and The Doctrine of Life for the New
Jerusalem. All three were published in 1786, and bis address is given as 7, Mark Lane,
London. 2S The extent of Bryan's printing career is not very clear,26 but it began
promising, under the tutelage of the eminent engraver (and fellow millenarian) William
Sharp, who encouraged Bryan and apparently launched him into business, probably in
27
or after 1786.
Frick's acquaintance with Bryan cannot have been casuaI or contined to a strictly
business relationship. Not only did he entmst Bryan with the possible recuperation of
outstanding salaries owed to him by the Russian imperial court (see Part I), he also,
more realistically, referred anyone wishing to meet the author personally to William
Bryan. 28 It is not unlikely that Frick was encouraged in bis own millenarian fervour by
Bryan, a follower of the prophet Brothers. The copy of The True Knowledge held by
The British Library was bound by - its first? owner - as part of a tract volume, headed
by a treatise written by Richard Brothers, 'in confinement', as the title-page claims, so
after he had been committed to the asylum. It was printed in October 1795. Another
millenarian treatise in the same tract volume was written by the Scottish lawyer John
Finlayson, a devoted follower and protector of Brothers. Most of the other treatises
were printed in 1797. The inclusion of The True Knowledge in this tract volume, with
one tract by Richard Brothers, and another one by a devotee of the prophet, wou1d seem
to suggest that Frick's anonymously published pampWet was considered aIlied to these
circles.
Like others inclined towards mystica! theosophy, Frick claims to have been
divinely inspired, and thus to have true and direct knowledge of God. Believing the
millennium to he at hand, he declares in bis treatise that he was favoured by the Lord to
present to the world the true account of man' s divine origin, so that men might know
and prepare themselves for the coming of Christ:
Christ bas even revealed to the Writer the reasons why his Kingdom will be
established upon Earth. This was, indeed, never before communicated to any
person in the world; we may take it as a proof that it was only to he known at the
Jatter end: otherwise something of it would certainly have been mentioned before,
either by a Prophet or by än Apostle: this seems to he additional proof that the
long expected time (Daniel XII. 8,929 ) must he at hand. (p. 111)

Frick received many divine revelations, some of which were not to be made public yet:
Several other reaJ reasons of the Lord' s judgements have likewise been given to
the WriteI; but as they are not absolutely necessary for our instruction and
preparation, they are not pennitted publicly to he mentioned at present (p. 72)

The True Knowiedge, as Frick lets us know in a footnote to page 112, was published
only after divine approval: "The merciful pennission for publishing this book was
received on the 14th day ofMarch 1797, at noon, 12 o'clock; for which Mercy the Lord
be praised for ever." Frick is very meticulous about the time he received bis revelations,
most of which appear to have been communicated to him in August 1795. 30 1795 was a
fateful year: according to the prophet Brothers, the Second Coming was fixed to happen
on 19 November 1795, at dawn. 31 In this tense atmosphere, Frick received further
visions ten days after the announced non-event.
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To prove bis point, Frick quotes liberally from the Bibie, both the CId and the New
Testament, including the book of Daniel, the apocryphal 2 Esdras, Revelations,
Matthew 24, traditionally the favourite sources for apocalyptic writers. 32 He also quotes
from Ezeldel, another Fundgrube for religious enthusiasts. When explaining the Bible
Frick, who admits he is no Hebrew scholar, is nevertheless not hampered by bis
linguistic handicap, as bis "instruction comes from the origina! Source" (p. 57). The
translators of the Bibie, leamed men, were wilfully wrong in their translations: "men,
through their own will, feIl in the mud, so did the translators of the Bibie. Whoever
denies this, let him but look into two Bibles of any two languages, and observe whether
they are alike; ifnot, which ofthe two is right? ye Doctors!" (p. 58). The "Reformers",
who were responsibie for translating the Bible into the vemacu1ar, he therefore calls the
"Deformers". The usual contempt of the inspired for hook leaming here reverberates, in
a shrewd observation of an almost comparative-linguistical nature. Even if the Hebrew
had been translated accurately by the translators of the Bibie, Frick continues, they
would still have produced an imperfect version, as Esdras was not pennitted fully to
reveal the Holy Scripture. With the aid of Frick's divinely inspired explanation of the
Bibie, all men, made aware of their true divine origin, can now become inwardly
purified. The biblical quotations in Frick's True Knowiedge, incidentally, are taken
from the Authorized Version.
What Frick intends to elucidate in The True Knowiedge, to prepare mankind for
the Second Coming, are mainly the first tlrree chapters of Genesis, since "every spiritual
man knows that the frrst tlrree chapters of Moses contain the substance of the whoIe
Bibie" (p. 101). However, what every spiritual man may not know is that the Mosaic
writings were bumt, and that the second account of Creation, written by Esdras, is
incomplete. Frick received divine pennission to reveal and explain the omissions, in
preparation ofChrist's Coming, as he writes in the preface:
The Account of the very first Creation is omitted in the Holy Scripture - and so
are many parts; because, after the Original Bible was bumt, GOD commanded
ESDRAS to write it anew, but said to him at the same time (IT. Book XIX. 26.)
And when thou hast done, ~ome things shalt thou publish, and some things shalt
thou shew secretly to the Wise. 33 These Omissions - together with some incorrect
Translations - have been the Cause of many Errors. But at this late time of the
World, The LORD has mercifully pennitted these Secret things to he mentioned.
They are chiefly omitted in - or belong to the three jirst Chapters of Genesis,
which, therefore, are explained here, in order that every Man in the World might
know his CREATOR - Himselfand his Duty, and leam, even, from the Prodigal
Son - how to come back to bis FATHER. (p. i)

That Frick casts himself in the role of the Prodigal Son, a regenerate, is also clear from
the following: "It is weIl known that the servants of God have mostly been without a
wordly elevation. This book is written by a man equally low, one who hardly knows
how to write, an unworthy being, a sinner, but one that repents." (p. 103)

Our origins
Although Frick claims to have been guided only by the spirit of God, his account of the
first three chapters of Genesis more or less follows then current theosophical
interpretations of the beginnings of man and the world into which he is cast. Frick
writes that man "was created of the essence of the highest spiritual world, which
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essence - Aesch-Majim - is a part of the Holy Trinity itselfl" (pp. 45-6). Man, when
created, was both male and female, or One, and was given a "spirit of the highest
spiritual world". He was not created in Eden, as biblical commentators mistakenly
assert, but in "Jerusalem, next to the Throne of God" (p. 46), and was a heavenly,
spiritual man. Man was tempted by Satan in the spirit, for which transgression he was
put in pamdise, where he was furnished with a "spiritual body of the dust in Eden."
Here man, now called Adam, was still male and female, but because he again listened to
the insinuations of the serpent, the male and female essence was divided, and Adam
received bis mate. It was she who was subsequently tempted, by listening to Satan in
the guise of the serpent, because the devil knew her to be weaker. Adam and bis wife,
driven out of Paradise, must consequently inhabit the earth, which is cursed, and
"Lucifer's seat" (p. 5). God did not create this earth we now inhabit - "it was merely
inverted or changed from good to bad, or laid in curse through his mighty and righteous
Judgment, occasioned by the fall of Lucifer." (p. 7)
In discussing Eve's part in what Frick considers the fina1 stage of man's fall, he
does not differ from orthodox misogynist thought. He is opposed to an undue female
presence in the public domain. In this he differs from many millenarians, who accepted
the prophecies of female prophets equally with those of their male colleagues. Frick's
acquaintance and publisher Bryan switched allegiance from Richard Brothers to Joanna
Southcott unhesitatingly, and many others with him. But Frick is quite detennined
about the subordinate status of women in the (millennial) world. Basing himself largely
on the Pauline precepts concerning the position of women, drawn fiom Corinthians and
1 Timothy, he chides the female sex: "it is hoped, that Women, who brought us out of
the Paradise, will be quiet and subrnissive, and not hinder Men in bringing them back
again." (p. 158)
Ris opposition to female rule echoes that of a fel1ow-conservative of more than two
centuries earlier, incidentally emphasizing the stock-in-trade ofprinted misogyny:
And as long as there is one single Man upon Earth, fit for some extraordinary
Employment, no woman is chosen for any great action; and even then, such a
choice could happen merely to our shame: as was the case at the time of Deborah,
when all the Men were bad. (p. 157)

The Protestant John Knox employed the same argument in bis ill-timed tract written
against the female rulership of the Catholic Mary Tudor with the magnificent tit1e First
Blast ofthe Trumpet against the Monstrous Regiment ofWomen, which came out under
Mary's successor Elizabeth in 1558. Frick, 250 years later, has nothing new to add on
this score.
Accounts of the creation of the first man, bis original androgyny, and bis
separation into male and female can already be found in Plato's Symposium, Gnostic
myths, and in kabbalistic commentaries on Genesis, especially V.2. This notion of
man's first blessed state and his fall into matter was adopted in the seventeenth century
by the Gennan theosopher Jacob Böhme (1575-1624), particularly in Mysterium
Magnum, bis exposition of Genesis. Böhme's works, in the origina! Gennan and in
translation, found wide circu1ation on the Continent and in England. Many theosophical
writers, following Böhme, discuss the issue of the divine origin of man, and his origina!
creation, amongst whom successively the English Behmenists John Pordage and Jane
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Lead, the Gennans Johann Georg Gichtel, Gottfried Amold, Friedrich Christoph
Oettinger, and the French philosopher and theosopher Louis Claude de Saint-Martin. 35
Although Böhme and his followers only distinguished two stages in man's fall, bis fall
into matter and bis division into male and female, whereas Frick elaborates, and
distinguishes four degrees, his version of man' s fall nevertheless belongs to this
theosophical tradition.
Frick also suggests that by reversion, and ascending via the four degrees he
distinguished, man may regain the heavenly kingdom, and reign on earth during the
Sabbath: "we all (not only the Predestinators) have been, first, sent upon this world in
order that we might have an oPPOrtunity to become soon reconciled with God". For
Frick the earth is an experimental garden, in which men, in anticipation of the Second
Coming, may use their allotted time to purify themselves, and by means of the free will
granted to man, that other doctrinal issue, may decide to do good on this earth, and
serve mankind: "there can be no merit in our Service, unless we have bettered the
situation of another being; and even then we have done no more than our duty." (pp.
121-22)
Doctrinal points
Frick worries about the generations who have lived on earth prior to the millennium. In
The True Knowiedge, he affinns the existence of a place similar to purgatory. In the 4th
chapter, 'The state of Man after Death' ,36 he explains the true meaning of three Hebrew
words, including the word 'scheol', mistranslated as he says in the Bible as 'helI' or
'pit', but actually 'a very great place (divided into twelve parts) where souls rest':
These three Hebrew words cannot he explained from the translated Bibles~
because the Refonners or Defonners (as Luther, Calvin, &c.) have put grave and
sometimes helI for SCHEOL, on purpose to deny the purgatory as it is made use
of or represented by the Papists. These Gentlemen might certainly have
reprobated misconception, and particularly abuse~ but to deny the said places
wholly, is a vain attempt. (p. 31)

The doctrine of predestination and its proclaimers. is attacked on several occasions: "let
all these predestinators, who wish to keep others fiom heaven, leam fust how to come
into it, and how to keep free from sin" (pp.68-9). In fact, far from allowing ooy soms to
he damned for ever, Frick reveals that in the end, even Satan and bis host of fallen
angels will be restored, because God would not alloweven the smallest or least part of
bis Creation to be lost forever: "Can it he imagined that he would give away for ever, a
part of Ris own Essence, of which Satan consists?" (p. 144). Frick's ideas regarding
general redemption ~d thus the restoration of all things to their authentic, divine origin,
reflect a theological doctrine on universal salvation (including the salvation of "Satan
and bis host of fallen angels" as Frick affirms) which in England was revived in the
heterodoxy of the Civil War period, (the English Behmenists Pordage and Lead also
advocated this view in the seventeenth century), and which was still current in Frick's
time. In 1797, when bis True Knowledge was published, a joumal expressly devoted to
the Universalist doctrine, entitled The Universalist's Miscellany, was established. 37 In
Frick's native country, earlier in the century, the rndical Pietist Johann Wilhelm
Petersen (1649-1727) also held universalist views. Petersen reinterpreted Jane Lead's
views in a work published in 1701-1703, entitled The Mystery ofthe Restoration ofAll
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Things. 38 Both in Gennan and in English the work was frequently reprinted, and of
great influence in disseminating Universalist doctrine.
Although Frick belongs to a theosophical tradition current in the seventeenth and
eighteenth centuries, he is not a student of alchemy, which featured so prominently in
the mystical-theosophical circles ofthe eighteenth century. He bas not much use for the
alchemists' pursuit ofthe philosopher's stone, the lapis philosophorum: since the Flood,
he wantS, the "Philosopher's stone was taken away; and those who make it since that
time against Ris wiIl, God will melt together with fire and smoke like Ham" (p. 24).
Among the lunatics of bis day and age, Frick counts the "Alchymists, and other idle
Writers, who believe that this world will remain, and therefore, endeavour to provide
for worldly ease, though they see that the time for living here is but short; moreover,
because they mix the Good with the Evil, acknowledging the Commands of our
Saviour, and nevertheless meddle with gold making, which neither Christ nor bis
Apostles did" (p.153).
But while Frick rejects alchemy, pursued for instance by adherents of mystical
masonic systems, he was obviously familiar with much mystical-theosophical matter,
snch as number mysticism, or at least a popular distiIlation of it. The eighth chapter of
bis work, for instance, presents many numerological gifts to the readers, and
concentrates on the "curious signification of the number four" ,39 and other explanations
of numbers which point to the divine operations on earth and in man. Number
mysticism derives from Pythagoreanism and the Kabbalah, adapted in the fifteenth
century to suit Christian purposes, and eventually incorporated in the Western
theosophical tradition. Here, too, Frick's own use of numerology to convince bis
readers of the divine plan shows that he certainly belonged to the mystical-theosophical
camp.

Sources and credits
Five authors are mentioned by name in his treatise, tluee near-contemporary, only one
ofwhom - Georg von Welling - can find (partial) favour in Frick's eyes. Welling (16551727) was the author of tlle Opus Mago-Cabba/isticum et Theosophicum, a
theosophical-alchemical work which was highly influential in eighteenth-century
Continental theosophicaI, masonic and pietist circles. Because of a summary published
in 1768 which concentrates on paragraphs of a purely alchemical nature, the Opus came
to be regarded and studied as an alchemical handbook. 40 As is weIl known Goethe, too,
was among the readers of Welling's work, it is equally weIl known that the book, even
41
after close study, remained dark and unintelligible to him. Frick's account of the
creation is greatly indebted to Welling's Opus, although he is also critical of bis source,
as will be seen below.
There are a number of parallels to be found in the two works. In discussing the
divine essence out of which man was created, Frick employs the originally Paracelsian
concept ofthe 'Tria prima', salt, sulphur and mercury, corresponding to the body, spirit
and soul which make up the divine essence, the Aesch-Majim. On earth, these three
principles are converted into "our coarse Salt, Brimstone, and Mercury, of which this
Earth wholly consists" (p. 8). The 'Tria prima' is also the stuff that the Opus MagoCabbalisticum was made of: the three books discuss respectively salt, sulphur and
mercury.
In explaining the 'Sons of God' (Genesis VI.2) as spiritual creatures, who
inhabit the four elements rrre, air, water and earth, he is again indebted to a discussion
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Georg von Welling, Opus mago-cabbalisticum. Homburg, lP. Helwig 1735.
Photograph courtesy of Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam.
Frick copied this diagram for his Troe Knowledge ofMan, referring to Copemicus and Welling as
bis sources.
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of the 'Elementalgeister' by Welling, who in turn follows Paracelsus, and Montfaucon
de Villars' Comte de Gabalis, first published in Paris in 1670, translated into English in
1680.42
Apart from these instances, there are passages in The True Knowledge which, if
not verbatim translations fiom the Opus, strongly suggest the influence of Welling. In
fact, the coincidence of some of the more peculiar passages and anecdotes in Frick
which can also he found in Welling, make it highly likely that the Opus MagoCabbalisticum was a definite source. One of the more curious passages in The True
Knowiedge, which also occurs in Welling's Opus, concerns Frick's discussion ofhuman
excrement as consisting of "hellish sulphur or brimstone, which is in no animal" (p. 78),
and which must he a sign of man's depravation. 43
There are three (unsigned) engravings in The True Know/edge. At least one of
them is copied from the Opus Mago-Cabba/isticum (see illustration), with due
acknowledgement The engraving which is taken fiom Welling's Opus represents the
'mundus archetypus', consisting of three spiritual worlds: the throne of God (the
heavenly Jerusalem), the realm of the angels and the throne of Lucifer (earth and the
seven planets).44 The other two engravings illustrate respectively the positions of Eden,
the sun and the moon with respect to the earth; and 'The system of the Last Judgment' ,
showing the positions of the sun and the moon with respect to the earth, and the seven
circles of helI. The last of the two is also reminiscent of Welling. 45 Apart from the
engravings, there are incidentally also two unsophisticated typographical attempts at
representing common theosophical symbols. The title-page features two double-lined
triangles, the upper triangle pointing upwards, the lower triangle pointing downwards.
Symbolically, these triangles represent the world (below) and God (above). The upper
triangle contains the title, the lower triangle the imprint. The second typographical
embellishment occurs at the end of the text, on p. 150, where the word 'end' in the fina1
sentence "This is in few Words the real end" is capitalized, separated fcom the sentence
and put within a decagon, a traditional symbol for divine perfection.
Although Frick draws on Welling's Opus, he is not uncritical of its author. There
are various explicit references in The True Know/edge to Welling, who, although Frick
grants that he bas "(as far as it went) indeed been serviceable to the honour of God" (p.
114), is nevertheless generally called the "mistaken Author George Welling", and
similarly he refers in a note to p. 3 to the "numerous Admirers of his Work", who
"should know how little it ought to be read in future - though he has been hitherto
considered to he the best writer on the subject." As can he expected, Frick certainly
found fanIt with Welling's alchemical preoccupations:
the mistaken author Welling (although he allows that we have a spirit of the
highest heaven) bOOgs man no higher than into the garden of Eden; and wonderful it is that he imagined so high, since he was rather too much engaged in the
ground with gold-making - though in words he denies the fact (p. 95)

There is no evidence of a printed English translation of Welling's work in the
eighteenth century, and although tllere do exist two manuscript copies of an English
translation ofthe OpuS,46 it is questionable whether Welling was ever very influential in
England Frick's explicit dislnissal of Welling and his "numerous admirers" seems
therefore to he a legacy of his Gennan background.
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The author singled out for absolute condemnation is, not surprisingly, Voltaire. Frick
repeats with distaste Voltaire's discussion of one ofthe Emperors of China,47 who lived,
according to Voltaire, forty thousand years ago, "nay, he insinuates as if this miserable
Earth had existed without a beginning - like God himse1f1" (pp. 113-14). Not much
more is said about Voltaire, author ofthe maxim "Si Dieu n'existe pas, il faut l'inventer", other than that "it is known that Satan has many secretaries".
Copernicus and Newton are bath mentioned briefly when Frick supplies
comments to two out of the three engravings. He explains that the plan in the first
engraving, which is based on Welling, already partly occurs in Copemicus, but that he
bas "extended and fully explained it according to the direction which is conspicuous in
this whole Book". 48 Newton and bis successors are discussed with disapproval in a note
to the second engraving. Frick here anticipates criticism from the modem astronomers,
but would have them fust correct "their own erroneous assertion, VÎZ. 'that the Moon
receives her Light fiom the Soo'''. Frick interprets the existence of the planets in a
purely symbolical sense. The sun and the moon are opposites, types of good and evil:
the Moon (so far from being supported by the Sun) canot be fully bright until the
Sun is quite opposite or farthest oif In short, as long as Sin exists, there cannot
exist two things in this Universe without being, in some measure, contrary to
eachother. (p. 61)

Frick's dualism cannot tolerate a scientifie study of the universe as such: as everything
is either good or evil, and knowledge of God is all that matters, all else is irrelevant: "it
is hoped, a little more attention will be paid in future to Man than to the Planets; for it is
only by possessing some higher knowIedge, that inferior things can be understood also"
(p. 61). Condemnation of Newton and the modem school of astronomy was endemie
amongst theosophers: the new scienee could not be reconeiled with their theocentrie
world view. 49
The last author mentioned by Frick is Emanuel Swedenborg (1688-1772).
Towards the end of The True Knowiedge, on page 179, Friek devotes an extensive
footnote to the 'New Jerusalem gentleman', as he was also known in London. Quoting
1 Timothy 11.17, Frick makes clear bis opinion: "And their word will eat as doth a
canker: ofwhom is HYlneneus and Philetus (and also SWEDENBûRG)." He attacks a
number of Swedenborg's assertions as contrary to Holy Scripture. 50 Swedenborg
claimed to have been directed by God himself to explain the spiritual contents of the
Holy Scripture in April 1745. 51 Frick, in a sense a rival secretary to the spirit of God,
claims that Swedenborg's Spirits "took eare, however, to keep him ignorant of the
Orïgin of Man, and other principal points". 52
Frick died a year after The True Knowledge was published, in 1798, when prophecies
concerning the end of time still abounded. Brothers was not yet released fiom the
asylum to which he had been committed and Southcott, the female prophet, was just
then gathering strength. Frick may have belonged (peripheralIy?) to Brothers'
following: bis own communications with the divine spirit conceming the millennium
began after Brothers had been eonfined in 1795, and he was elosely aequainted with one
ofBrothers' most ardent followers, William Bryan. And yet for all its chiliastie fervour,
The True Knowledge strikes not an e>..1reme but a conciliatory and almost sober note (all
are eventually saved, man's business on earth is to do good, in order to regain the
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heavenly Jerusalem). Frick's cbiliasm, bis mriversalism, and bis insistence on divine
inspirntion, may point to a pietist background: the founder of Pietism, Philipp Jakob
Spener, bis follower Johann Wilhelm Petersen, and other radical pietists, believed
divine revelations would abound prior to the millennium. And although it is likely that
Frick's religious fervour was further encouraged in London, he was probably already a
student of mystica! theosophy before he settled in England: bis frequent discussion of
Welling's Opus Mago-Cabbalisticum, a work not available in a printed translation in
England, but very influential in masonic, pietist and 'theosophical circles on the
Continent, points to an earlier familiarity with theosophical literature. Ris quest for
inner illumination finally landed him, after a (brief() involvement with masonry, in a
chiliastic environment in London in the late 1790s, and his anonymously published The
True Knowledge is the culmination in print of that preoccupation. Frick enjoyed a
certain reputation in bis own time as a professional musician. He ended bis days as a
quiet millenarian, away from public life, but nevertheless concerned for the spiritual
salvation of bis fellow men.
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A. Tudor Craig, Catalogue of the Manuscnpts anti Library at Freemason's Hall, London
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Gennan lodge by Otto Hehner: Zur Feier des 125sten Gründungsfeste der Pilgerloge No 238,
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ger. u. volle St. Joh.-Loge 'Der Pilger' No 238 by Karl Bergmann is in the Library of the
Cultural- Masonic Centre 'Prins Frederik' at the Grand East of the Netherlands.
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Robert Freke Gould, op. cit., vol. 3, p. 226.
Founded by Karl Gotthelf, Reichsfreiherr von Hundt (1722-1776), the System of Strict
Observance was a curious and mystifying masonic system which hardly survived its founder
and which was based on the idea that the order of the Knights Tempiar, after their violent
dissolution by the papacy in the early fowteentll century, had survived in the masonic
brotherhood. For a brief survey of the history and organization of the System of Strict
Observance see LennhofI and Posner, Internationales Freimaurer-Lexikon, München [etc]
1938, reprinted 1973, s.v. Hundt and Strikte Observanz.
Karl Bergmann, op. cito (note 1), p. 3 and4.
This list, the 'Verzeichnis särnmtlicher Brüder, Mitglieder lUld Kinder' of the fust hlUldred
years ofthe existence ofthe Pilgrim Lodge is appended to Bergmann's anniversary history of
the lodge (see note 1). It was compiled by C. Kupfersclunidt, and gives the names,
professions, birth places and dates of admission into the lodge.
The title of Frick's masonic work is thus quoted in Georg Kloss, Bibliographie der
Freimaurerei, Frankfurt am Main 1844, p. 108, item 1547 (s.v. Freimaurer-Lieder). See also
August Wolfstieg, (no. 39752), in Bibliographie der Freimaurerischen Literatur, Leipzig
1911-1926, 4 vols, including a supplement. More recently Frick's Freymaurerlieder have
been included in Alberto Basso, Invenzione della Gioia, Musica e Massoneria nell'Èta dei
Lumi, Garzanti 1994, p. 53.
See Wolfstieg 39752, who refers to the review. The review was printed in part 3 of the
Freymaurer-Bibliothek, 1793, on p. 228.
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9. "Die Melodieen sind llieBend mld voll anmuthiger Simplizität", Freymaurer-Bibliothek, p.
228.
10. Freymaurer-Bibliothek, part 6 (1793): 'Zustand der Freimaurerei in England', p. 62: "man
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11. See C. Kupferschmidt, Verzeichnis, in K. Bergmann, op. cito (note 1), p. 51.
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biographique des franc-maçons russes, xviiie et xixe siècles, Brussels 1940. Other Gennan
masons, for instance Baron 1. von Reichell, the fOWlder of the Zinnendorfian lodge Apollo in
St. Petersburg, are included.
15. See also Alberto Basso, op. cito (note 7), p. 57.
16. The True Knowiedge, p. 64 and p. 131. The two columns before Solomon's temple are called
Jachin and Boaz (1 Kings 7). I have not been able to identify the second reference.
17. J.F.C. Harrison, The Second Coming. Popular Millenarianism 1780-1850, London 1979. See
also Clarke Garrett, Respectable Folly. Millenarians and the French Revolution in France and
England, Baltimore [etc.] 1975.
18. Garrett, op. cit, pp. 170-171.
19. Harrison, op. cito (note 17), pp. 69-72. He mentions that William Bryan also left an account of
bis spiritual leanings in A Testimony of the Spirit of Truth, concerning Richard Brothers
(1794), published in World's Doom, a two-volwne compilation of prophetic tracts which
came out in London in 1795. See also Garrett, op. cito (note 17), especially pp. 111- 113.
20. Frick is not listed as a member of the Friends' Society, so that his acquaintanceship with
Bryan did not spring from this environment I thank Ms Tabitha Driver of the Friends'
Library in London for this information.
21. Dom Antoine Joseph Pemety (1716-1801), a Benedictine monk and student of alchemy,
founded a masonic system, the 'Rite hennétique' or 'Rite de Pemety' in Avignon in 1766. In
1768 he left Avignon for fear of clerical opposition and travelled to Berlin, where Frederic the
Great appointed him librarian and member of the AcadenlY of Sciences. In Berlin bis mystical
leanings became more marked and when he retwned to Avignon in 1783 he pursued the
occult studies he began in Berlin with increased vigoUf, attracting many followers (mainly
Freema sons), who were to become known as the 'lliuminés d'Avignon'. See Lennhoff and
Posner, op. cito (note 4), cols. 734-35. See also Karl R.H. Frick, Die Erleuchteten, Graz 1973,
p. 513, who writes that Wright and Bryan were initiated into the mysteries of the 'lliuminés'.
22. Garrett, op. cito (note 17), p. 103.
23. Harrison, op. cito (note 17), p. 78. Brothers' followers eventually secured bis release from the

asylum.
24. Harrison, op. cito (note 17), p. 91.
25. James Hyde, A bibliography ofthe works ofEmanuel Swedenborg, London 1906, nos 1721,
1793 and 1860. Hyde gives 1786-1795 as dates forBryan.
26. He is not listed in Ian Maxted, The London Book Trades, 1775-1800. William B. Todd, A
Directory of pn'nters and others in allied trades, London & vicinity, 1800-1840, London
1972, lists a W. Bryan at 311, Strand, in 1825, who oWl1ed a press (p. 28).
27. Garrett, op. cito (note 17), p. 176. See also Marsha Keith Schuchard, Freemasonry, secret
societies, and the occult traditions in English literature, Wlpublished Ph.D. thesis at the
University of Texas 1975, 2 vols, p. 255, who mentions Sharp's connections with the
A vignon llluminés.
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28. "In case it should he supposed that the Writer bas a tempora! advantage in view, he declares
that all he wishes for is, that this Light might he weIl received, and that he (in bis usual
quietness) might not he disturbed by any person calling upon him. Yet, when sent for, he will
explain (if permitted) whatever he knows. For this purpose bis direction wi1l always he
known to the present Publisher, William Bryan, No 2, Walbrook, London", The True
Knowledge, p. 182.
29. Daniel XII.9: "And he said, Go thy way Daniel: for the worels are closed up and sea1ed til! the
end of time." (Authorized Version). Harrison, op. cit. (note 17), p.4, distinguishes between
premi11enialists and postmillenialists, the difference being that the fonner believed Christ's
second coming would precede the millennium, while the latter held that the second advent
would fol1ow the millemriwn. Frick belongs to the latter, more moderate, category, as is
evidenced by a note conceming the messianic expectations of the Jews: "they may he certain
that He will again appear in bis Glory, to judge mankind, at the latter end of the shortly
expected Sabbath on Earth" (p. 27).
30. Referring to the eighth chapter of bis work, 'containing many great gifts', he remarlcs that "A
few of them the Writer obtained fonnerly; but the greatest part so late as August 1795" (p.
130)~ also that on 29 November 1795 God had revealed to Frick the reasons for the
establishment of Cluis!'s Kingdom on Earth, which should not be made known until the
millemrium was near (pp. 115-16).
31. Harrison, op. cito (note 17), p. 61.
32. Harrison, op. cito (note 17), p. 4: "From the early church there was handed down a body of
inspired prophecy, the core of which was contained in the hooks of Daniel and Revelation,
the Apocrypha and the 'synoptic Apocalypse' of Jesus himself."
33. That there was a secret tradition of knowledge passed on by the wise but hidden from the
majority of mankind, is claimed by Frick in a footnote to p. 84: "but for the generality of
mankind the true light or pearls became bid, by the laws of men (the Papists) as gold is
covered in the earth by mud".
34. 'Aesch-Majim', Hebrew for 'fire' and 'water', derive from kabbalistic cosmogony. The
Hebrew Zohar describes how frre and water were combined by God to create the world. Frick
here leans on Georg von Welling's Opus Mago-Cabbalisticum (see note 40), who frequently
employs the concept.
35. See Ernst Benz, Adam. Der Mythus vom Urmenschen, MÜIlchen-Planegg 1955, for a
discussion of these authors in connection with the Adamic myth.
36. Welling's Opus Mago-Cabbalisticum (see note 40) appears to be the source: the title of the
4th chapter of The True Knowledge is a translation of the title of Book II, eh. 4: 'Von des
Menschen Zustand nach seinem Tode' (p. 238). Frick fol1ows Welling's arguments closely,
cf: p. 248 tI
37. See James Edwin Odgers: 'Universalism' in: Encyclopedia ofReligion and Ethics, Ed. James
Hastings, Edinburgh 1961, vol. 12, pp. 531b-533a
38. See John C. Godbey, 'Unitarian Universalist Association' in: The Encyclopedia ofReligion,
Ed. Mircea Eliade, New York 1987, p. 145. Petersen's work was frrst published in Gennan as
Das geheimnisz der Wiederbringung aller Dinge, sJ., s.n., 1701-1703. For a description of
Petersen's activities see Hans Schneider, 'Der radikale Pietismus im 18. Jahrhundert', in: Der
Pietismus im achtzenhnten lahrhundert, eds. M. Bracht & K Deppennann (Geschichte des
Pietismus, Bd. 2), Göttingen 1995, pp. 112-115.
39. Cf. Bemhard Beyer, Das Lehrsystems des ardens der Gold- und Rosenkreuzer, Leipzig 1925,
pp. 184-5 for a discussion of the mystical nwnber four, similar to Frick's own presentation.
Die Geheime Figuren der Rosenkreuzer, fITSt printed in Altona in 1785, also includes a
representation of the 'wonderfui nwnber four'. These handbooks were part of an theosophical
cUlTent which, leaning on alchemy, Kabbalah and mysticism, explained the world as a
manifestation of the divine.
40. The Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum was frrst published in its complete fonn in
Hamburg in 1735, reprinted in 1760 and 1784. For the printing history see Petra Jungmayr,
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Georg von Welling (1655-1727). Studien zu Leben und Werk, Heidelberger Studien zur
Naturkunde derfrühen Neuzeit, vol. 2, Stuttgart 1990, pp. 117-123, 89.
41. Jungmayr, op. cito (note 40), pp. 93-4.
42. Paracelsus, Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus,
published in Nei13e in 1566 (Karl Sudhoff, Bibliographia Paracelsica, Berlin 1894, no. 78),
written in Gennan. Montfaucon de Villars, Comte de Gabalis, Paris 1670. See Wolfstieg, op.
cito (note 7), II, 42465, for editions ofthis work. Works on 'Elementalgeister' were nwnerous,
but apparently only Paracelsus, Montfaucon, and Welling in bis wake, connected them with
Genesis VI.2-4. See JWlgmayr, op. cito (note 40), p. 69.' See also Will-Erich Peuckert,
Gabalia. Ein Versuch zur Geschichte der magia naturalis im 16. bis 18. Jahrhundert, Berlin
1967, pp. 506-7.
43. Welling, Opus, p. 235 (all references are to the facsimile reprint ofthe 1784 edition). Cf. also
Frick on the hibemation of swallows: "By verse 20 it appears that the birds originate in the
water, therefore it is not difficult to know, for instance, where the swallows &c. retire to
during the winter, although a great deal has been written upon this trifling point." (p. 29), and
Welling, Opus, p. 135.
44. The engraving occurs in The True Knowledge between pages 2 and 3, cf the engraving in
Welling's Opus, between pages 94-95. Frick adds a reference to Colossians 1.16 in bis own
diagram to explain the angelic spheres of the lower circle. Interestingly, he deletes the
planetary signs in the upper circle, substituting them for the seven archangels. He also
supplies a reference to Revelations 21 - the Heavenly Jerusalem.
45. These two engravings occur between pp. 60-61 and pp. 140-41. 111e seven circles of helI are
respectively filled with 'tempters', 'blasphemers', 'furies', 'the mighty of the air', 'sorcerers',
the 'malicious' and 'darkness'. Cf Welling, Opus, fig. 5, between pp. 500-501.
46. See Jungmayr, op. cito (note 40), p. 133, two copies of an English translation ofthe frrst hook
of the Opus prior to 1800 in Yale University Library.
47. See Voltaire, Dictionnaire philosophique, Ed. R. Naves & J. Benda, Paris 1967, p. 480: 'Fohi [... ] un des premiers qui donnèrent des lois [... ] la Chïne, environ deux mille cinq ou six
ans avant notre Ère vulgaire.'
48. Note to p. 3 of The True Knowiedge, facing the fust engraving: "Part of this Plan had
formerly been drawn by COPERNICUS~ but the Writer of this has extended and fully explained
it according to the direction which is conspieuous in this whole Book. Some Hebrew words
also, and Mensurations, &c. are taken from the Gennan Work of GEORGE WELLING." Cf
Copernicus' De revolutionibus orbium coelestium, München, R Oldenbourg, 1949, p. 25, for
the "Plan" Frick refers tOe
49. For a discussion ofthe impact of Newton on theosophical circies see Margaret C. Jacob, The
Radical Enlightenment, London [etc.] 1981, especially chapter 3, 'The Newtonian
Enlightenment and lts Critics' .
50. He mentions Swedenborg's A Treatise conceming the Last Judgnlent, in which Swedenborg
had stateel, according to Frick, that "Two Judgrnents have passed before, and that the Third
and LAST Judgment was accomplished in the year 1757" (see James Hyde, op. cito (note 25),
frrst English translation published in 1788, no. 1168)~ The delights of wisdom conceming
conjugallove ("his conjugal Love is Iikewise against what Christ said: Luke XX. 34, 35, nor
did he regard Matth. XXV."), frrst English translation 1790 (Hyde, no. 2404, reprinted 1794)~
thirdly A Treatise conceming heaven and heli, a work which, according to Frick, only death
prevented the author from repeating over and over again. The English translation of this work
was frrst published in 1778 (Hyde, no. 1(06), reprinted in 1784 and 1789.
51. See Martin Lamm, Swedenborg. Eine Studie über seine Entwicklung zum Mystiker und
Geisterseher, Leipzig 1922 (translated from the Swedish), pp. 176-77, who quotes the
memoirs of Carl Robsalun, to whom Swedenborg related the story of a vision in wbich God
appeared to him and told him he was elected to divuIge the spiritual contents of the Bible to
the worlel, and that he would he guided by God as to what to write.
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52. Frick's publisher William Bry~ although he sold Swedenborg's hooks in 1786, also became
highly critical of Swedenborg. Cf Clarke Garrett, op. cito (note 17), p. 110.

Chiliast contra stadhouder: Johannes Rothé (1628-1702)
FRANK VAN LAMOEN
Toen de wereld weer niet verging, woonde Johannes R SeIVUs Dei in Amsterdam aan
de Keizersgracht Twee jaar later aanschouwde hij zijn Nieuwe Jerusalem en werd in de
nacht van 23 maart 1702 begraven, vijf dagen na zijn dood. Kennelijk wilde men weinig
ruchtbaarheid geven aan het verscheiden van de profeet die zoals zijn naamgenoot de
komst van de verlosser had aangekondigd.

Het dossier Rothé
Het reilen en zeilen van Rothé werd in mei 1900 opgetekend door M. G. de Boer, onder
de titel Een onrustige geest. 1 De auteur baseerde zich voornamelijk op de pamfletten
van de hand van de profeet, archivalia uit de jaren 1674-77, en één van de Vier portretten gepubliceerd door Pieter Bakker in 1744. 2 De laatste zette de toch al groteske
geschiedenis nog wat beter in de verf, zonder al te zeer aan nauwkeurigheid in te
boeten. De Boer wist te melden dat de Staten van Holland een einde hadden gemaakt
aan de apokalyptische activiteiten van Rothé, maar van een proces ontbrak ieder spoor.
De profeet had een invloedrijke familie.
In de bibliotheek van het Amsterdamse gemeentearchief wordt een dossier
bewaard met aantekeningen van H.J. Schouten, gedateerd 15 december 1924, aangaande een Limburgse pastoor "en zijn oproerig gedrag te Amsterdam vanaf 1672." In
de ogen van Schouten was de pastoor "een psychopaath", evenals Rothé.
Het dossier bevat verder extracten uit de Resoluties van de Staten van Holland
uit de jaren 1674-76, bekentenissen van een plaatsnijder en een letterzetter, en
verklaringen afgelegd kort na de arrestatie van Rothé om zijn krankzinnigheid aan te
tonen. Daarnaast bevat het dossier vier verhoren van de gevangene. 3 Dit materiaal
werpt nieuw licht op enkele fascinerende momenten uit het leven van Rothé en de
zijnen.
Chiliasme
In het eschatologische artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is geen sprake
van een duizendjarig vredesrijk dat aan de Jongste Dag vooraf zou moeten gaan. De
Augsburgse confessie veroordeelde de opvatting "dasz vor der Auferstehung der Toten
die Frommen das Weltreich besitzen werden und die Gottlosen überall unterdrückt sein
würden." 4 Met een verwijzing naar de Joodse oorsprong ervan werd de chiliastische
heilsverwachting verworpen. Het motief van een utopische staat als opmaat voor de
grote wereldfinale is terug te vinden in profetische teksten die aansluiten bij de
eschatologie uit Daniël: het Boek Henoch, de Apocalyps van Baruch, en het controversiële 4 Esra. 5
Augustinus doorzag de politieke implikaties van het chiliasme. Wie het Rijk
Gods op aarde wilde vestigen vormde een gevaar voor de maatschappelijke orde en een
bedreiging voor welke aardse autoriteit dan ook. Er was tenslotte maar één Koning. Het
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was zaak dit duizendjarig rijk niet letterlijk op te vatten, maar in geestelijke of
allegorische zin. Deze interpretatie dient de orthodoxie, en verklaart de laCWle in het
laatste artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Op de achtergrond speelde natuurlijk de revolutie die in gang gezet was door de
wederdopers en het bloedbad dat daarop volgde. Wie in de zeventiende eeuw getypeerd
werd als een 'Jan van Leiden', werd als staatsgevaarlijk beschouwd of tenminste van
subversief gedrag verdacht Rothé zou dit aan den lijve ondervinden.
Chiliasme impliceerde revolutie. Omgekeerd komen in tijden van maatschappelijke
onmst telkens weer chiliastische ideeën aan de oppervlakte, waarbij de BÏJbel wordt
gehanteerd als revolutionair manifest. Naast profetische en apocalyptische teksten
worden de brieven van de apostelen in de strijd geworpen, want "waar de Geest des
Heeren is, aldaar is vrijheid" (2 Kor. 3, 17). Paulus als 'bevrijdingstheoloog,:6
Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen (Gal. 3;28).

Dergelijke teksten dienden als peptalk tijdens de Engelse burgeroorlog, waarin
chiliasten van allerlei slag in de verwachting leefden dat Christus zou komen om
Charles I te vernietigen. De executie van de koning in 1649 maakte de weg vrij voor
King Jesus. 7
Radikaal chliasme kwam op dat moment in de Republiek niet voor: de stadhouder
overleed in 1650, de Vrede van Munster kon worden uitgelegd als de uiteindelijke
overwinning op het Beest uit de apocalyps. De Anticluist was immers katholiek, zijn
incarnatie de Paus.
In de Republiek van de jaren zeventig waren groeperingen met chiliastische
sympathieën niet van plan om het duizendjarig rijk gewapenderhand op aarde te
vestigen. Quakers werden wel met argwaan bekeken, want zij waren in hun Engelse
jaren in het geheel niet pacifistisch: George Fox beweerde destijds dat "tbe saints shall
judge tbe world, ... whereofl am one".8 Labadisten werden veelal met rust gelaten; ze
kwamen uit de beste families.
Velen dachten te leven in een eindtijd. Uit calculaties van Johannes Coccejus
(1603-1669) was immers gebleken dat de laatste periode in de wereldgeschiedenis was
aangebroken: de wereld zou mooier en beter worden. Het was wachten op betere
tijden. 9 Daar mee vergeleken was het gedrag van Johannes Rothé veel radikaler: hij
bereidde zich terdege voor en trof zeer praktische maatregelen.

Genesis
Johannes Rothé kwam uit een rijke, en, zoals zal blijken, ook invloedrijke familie. Zijn
grootvader was vanuit Dantzig naar Amsterdam verhuisd, om zich daar te ontwikkelen
tot een geslaagd zakemnan. Zijn vader, Zacharias Rothé (1595-1656), koopman en
suikerraffinadeur, werd een van de bewindhebbers van de V.O.C. Hij trouwde in 1628
met Maria Bas, een vrouw uit het bekende regentengeslacht, die kort na de geboorte van
Johannes overleed. Zacharias hertrouwde met Catharina de Vlaming van Outshoom.
Johannes, de eerstgeborene, was een rijkeluiszoontje dat vanaf zijn prilste jeugd
ontvankelijk was voor visioenen. Hij meende jarenlang gekweld te worden door de
duivel.
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Tijdens de verhoren van 1677 werd onmiddellijk naar zijn academische achtergrond
geïnformeerd. Hij verklaarde dat hij vanaf zijn achttiende te Utrecht en Leiden had
gestudeerd, maar geen theologische opleiding had gevolgd. Wel had hij tijdens die
studieperiode van vier jaar een tijd bij Voetius in huis gewoond. IO Geen slecht verweer
voor een godsdienstwaanzinnige.
In 1652, tijdens de Eerste Engelse Oorlog, zag hij God in het Haagse bos:
soo quam op een laten avonstont Godt als in een swaer tempeest tot mij, en iek
sagh sijn aengesight als in een vyer, daer uyt Hij tot mij spraek: lek neerne u aen
tot mijn knecht om de werelt mijn oordeelen voor te dragen: vemeedert u en leght
u in saek en assche. 11

Als boeteprediker trok hij door het land, maar vond geen gehoor. In datzelfde jaar reisde
hij naar Frankrijk, behaalde een graad in de rechten te Orléans, en verviel in waanzin.
Zijn knecht uit die dagen verklaarde in 1677 dat iedereen de indruk had dat Rothé of
ziek, of gek, of zwak van hersenen was. Om die reden ging een voorgenomen huwelijk
in Orléans niet door.
Rusteloos reisde Rothé naar Engeland om het duizendjarig rijk en de komst van
een koning te verkondigen. In Exeter werd hij prompt in de gevangenis gezet, maar
kwam vrij door bemiddeling van Nederlandse diplomaten. 12
Hij had geen ongelukkiger moment kunnen kiezen. Het jaar daarvoor had
Cromwell het zogeheten Parliament of Saints ontbonden, om te voorkomen dat chiliasten de regering zouden domineren. Deze radicale puriteinen, of Fifth Monarchists,
waren de vromen die het vredesrijk zouden besturen, de vijfde monarchie (na de
Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse). De heiligen grepen vanzelfsprekend
naar de wapenen en keerden zich tegen Cromwell. Quakers die van deze groepering niet
te onderscheiden waren, werden gevangen gezet. Angst voor quakers droeg in bepaalde
mate bij tot de Restauratie van Charles 11 in 1660: mensen die bezittingen te verliezen
hadden verkozen de oude constitutie boven de anarchie van het innerlijk licht. Wanneer
de kerk zou worden geleid door degenen die het licht van de geest deelachtig waren
geworden, dan dreigde het staatsbestuur op een analoge manier in handen te komen van
'natuurlijke' leiders. 13
In Exeter werd de subversieve profeet Rothé gefouilleerd en opgesloten. Tijdens
de verhoren van 1677 verklaarde hij in moeilijkheden te zijn geraakt doordat men een
briefje in zijn mouw had gevonden met de tekst "Veniet ex alto & Dabit regem populo
suo Deus." Dit had naar zijn zeggen geen betrekking op de Protector of een werelds
vorst, maar het verwees naar het rijk Christi. Hij droeg de tekst al sinds zijn twaalfde
jaar bij zich. 14
zacharias Rothé liet bij zijn dood in 1656 een vennogen na van /269.000,- Zijn zoon
Johannes is vier jaar later te vinden in het gevolg van Charles 11, wanneer deze
terugkeert naar Engeland. Tijdens deze onverklaarbare flirt met de Antichrist wordt
Rothé in de adelstand verheven. IS
In deze tijd verkeert hij in het gezelschap van Samuel Hartlib (1600-1662), een
vriend van Comenius en Oury, en schrijver van de utopie Macaria (1641). Hartlib zette
zich in voor maatschappelijke hervorming op basis van de pansofische ideeën van
Comenius, die sterk gekleurd waren door chiliastische denkbeelden. Comenius had
Hartlib bezocht in 1641. Daar schreef hij zijn programmatische Via Lucis, een
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pansofisch werk dat voorlopig ongepubliceerd bleef. Vanwege de dreigende burgeroorlog konden de hervonningsplannen geen doorgang vinden, en verliet Comenius het
land, om zich na omzwervingen te Amsterdam te vestigen in 1656.
Op 10 juli 1660 trouwde Rothé met een dochter van Samuel Hartlib, Anna
genaamd. Pepys noemde Rothé in zijn dagboek "a great fortune for her to light on, she
being worth nothing in the world.,,16 Financiële ondersteuning kwam de Hartlibs zeer
gelegen, want Samuel was in 1660 het pensioen kwijtgeraakt dat Cromwell hem had
toegekend voor bewezen diensten bij de hervonning van kerk en onderwijs.
Sir John and Lady Rothé staken het Kanaal over met een schip van de koninklijke vloot, gearrangeerd door Pepys, en vestigden zich op hun buitenhuis Oud-Wulven,
tussen Utrecht en Houten. John Dury (1596-1680), wiens gehele leven in het teken
stond van de vereniging van de protestantse kerken, kwam naar Oud-Wulven, dat het
hoofdkwartier werd voor zijn missie, die in het licht werd gezien van het naderende
vredesrijk. Een jaar later vestigde Dury zich in KasseI. 17
In de zomer van 1661 keerden Johannes en Anna terug naar Londen, waar hun
zoon Samuel werd geboren, genoemd naar de profeet wiens moeder Hanna heette
(Johannes was genoemd naar Johannes de Doper, zoon van Zacharias). Even zag het
ernaar uit dat Rothé een positie zou verwerven aan het Engelse hof, of in de Republiek,
- in dienst van de koning - in de nabijheid van de elfjarige Willem lIl, die werd
opgevoed door zijn moeder, Mary Stuart, de zus van Charles IT. Dury schreef een
verzoekschrift waarin Rothés talenkennis werd benadrukt en zijn loyaliteit met de
Stuarts. De petitie werd niet gehonoreerd. Het is een open vraag in hoeverre een
mislukte carrière van betekenis is geweest in de waanzin van Rothé. In ieder geval werd
de prins, wiens opvoeding hij had kwmen beïnvloeden, zijn grootste vijand.
Rothé keerde terug naar Oud-Wulven. Later was Pieter Bakker kennelijk nog op
de hoogte van Rothés Engelse connecties: hij "teelde by een Lady 5 Soonen" wist deze
te melden. Volgens een verklaring van zijn toenmalige personeel was hij ook in zijn
buitenhuis rusteloos, ten prooi aan visioenen, en werd hij door melancholie gekweld. I8
Rothés kennis van de internationale verhoudingen kwam goed van pas toen de geest
Gods weer over hem vaardig werd. In 1668 maande hij het volk opnieuw tot bekering,
in een pamflet ondertekend met Johannes R. Servus Dei. Vier jaar later traden zijn
profetische gaven pas echt aan het licht: in januari 1672 verscheen Eenige profetiën
ende revelatiën Gods, waarin hij voorspelde dat de Fransen en de Engelsen het land
zouden binnenvallen.
Na een apocalyps van Europese omvang zou het duizendjarig rijk aanbreken.
Een leger gelovigen zou optrekken vanuit Engeland en de Republiek om het kwaad en
zijn trawanten te vernietigen. Als toekomstige vredevorst zou Rothé in eigen persoon
zijn intrede doen in Amsterdam, het Nieuwe Jerusalem.

Pastoor Houbie
De Limburgse pastoor die H.J. Schouten in 1924 wist te traceren, werd in 1639 geboren
te Maaseik als Theodorus Huberti Dircksz. Hij werd pastoor van Rotem, een gehucht
ten zuiden van zijn geboorteplaats. Hij ontmoette Rothé in het huis van Comenius
(1592-1670), die vanwege zijn radikale ideeën de naatn had een apokalyptische
visionair te zijn. Comenius had in 1668 zijn Via /ucis (uit 1641) gepubliceerd. In 1669
vermeldde hij in het chiliastische C/amores E/iae de namen van zijn geestverwanten,
waaronder Rothé, Serrarius, Breckling en Seidenbecher. Comenius beriep zich ook
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uitdrukkelijk op chiliastische tendensen in het werk van Böhme, en vooral op de roep
om algehele refonnatie uit de manifesten van de Rozenkruisers en de utopische
ontwerpen van I.V. Andreae, hun geestelijke vader. 19
De pastoor kreeg van Johannes Rothé al snel een belangrijke taak in het heilsplan. Hij
zou de bekering van de joden op zich nemen, volgens Romeinen 11 een voorwaarde
voor de komst van de Verlosser en de aanvang van het duizendjarig rijk. 20 Overigens
werd, in de periode voorafgaand aan Houbi's aktiviteiten, onder de joden ook
daadwerkelijk een messias verwacht die zou komen uit het oosten, Sabbataj Tsewie, een
profeet die direkt tot de Islam overginN toen hij door de Turken gevangen werd
genomen in het apokalyptische jaar 1666. 2
De verwachtingen bleven gespannen. Houbi liet zich rond Pasen 1672 in het
bijzijn van Rothé besnijden door een jood te Ouderkerk. Later dat jaar verklaarde hij,
met zeven katholieken als getuigen, dat hij het geloof niet verzaakt had,
maer wel om door middel van de besnijdenisse soo veel te beter onungangh ende
communicatie met de Joden alhier te hebben ende deselve tot het Catholijcq
Christen Gelooff te brengen volgens de vennaninge ende 't exempel van den
Zalichmaker Christus Jesus ende den heijligen Apostel Paulus ende sijnen discipel
Timoteus 22

De pastoor verscheen voor de notaris als "Theodorus Theodori Houbi alias Theodorus
Huberti Dircksz." De annalen vertellen niet hoe de besneden pastoor zich van zijn taak
heeft gekweten. In de volgende jaren werd hij enkele keren gevangen geze~ weer
vrijgelaten, en uiteindelijk verbannen. Toen hij toch terugkeerde naar Amsterdam, werd
hij voor een jaar in het tuchthuis opgesloten23 Daar zat hij nog toen Rothé werd
gearresteerd Op verzoek van diens familieleden legde de gedetineerde pastoor op 12
januari 1677 een verklaring af, waarin hij uiteenzette dat hij Rothé had leren kennen bij
Comenius, en hem daarna regelmatig had bezocht om over de inkomsten van zijn
pastorie te spreken. Rothé gaf de pastoor vier ducatons, en later ten huize van een jood
waar Houbi verbleef, ongeveer duizend rijksdaalders "voor de thiende, die hij [Rothé]
verstont, aen hem deposant schuldigh te sijn." De anne pastoor probeerde te weigeren,
maar Rothé bleef aandringen en schonk hem later nog vijf tot zes honderd gulden, "tot
supplement van deselve thiende", benevens zijn geschriften. Deze werden bij de
arrestatie van Houbi in beslag genomen. 24
Rothé verklaarde op 15 februari 1677 dat Houbi "sigh uijtgaffvoor een man, met
wien Godt ijts besonders voor hadde, tot bekeringh van de Joode", en bevestigde dat hij
hem "de tiende van sijn middelen" had geschonken, hetgeen neerkwam op ongeveer
3500 gulden. Zijn vrijgevigheid kwam "uyt een goddelijcke ingevinge die hem 10 a 12
jaer op 't hart [had] gelegen, dat hij eens een tiende van sijn goet soude moeten geven."
Tegen de verbijsterde Houbi had hij gezegd: "ick en geeff het U niet maer den Heere,
om het selfIde in 't werck des Heeren te gebruycken.,,25 Houbi maakte geen bezwaar.
Rothé zag hem aan voor Melchisedek aan wie AbralwTI een tiende had geschonken
volgens Genesis 14, 20.
Rothé was een vennogend man met een missie. Dat was al gebleken in 1673.

Voorbereidingen
Johannes Rothé had in 1673 de nodige voorzieningen getroffen voor de op handen
zijnde gebeurtenissen. In dat jaar publiceerde hij een lijvig pamflet, met in de titel
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chiliastische frases ontleend aan Openbaringen 21, en de 'apokatastasis' uit Handelingen 3,21:
EEN NIEUWE HEMEL en AERDE. Het Nieuwe Jerusalem. De Wederoprechtinge aller dingen, volgens (Actor.3.21.) De Koningk MELCHIZEDECK,
(Gen: 14.18. Hebr: 7.1.) De Baniere (of) Standaert Gods, De Werelt voorgestelt
tot een heylige opmerckinge. Een Voorloopende Tydinge van 't volgende Nieuws
voor ISRAEL.

Het pamflet bevat twee illustraties. De tweede stelt de wederkomst van koning
Melchisedek voor (alias Houbi?), en de wederopstanding van de beenderen, het visioen
uit Ezechiël 37. Op de eerste afbeelding staat een menigte geschaard rondom een
standaard met een banier. Aan de voet van de standaard ligt een leeuw. Naast het aura
waarin dit geheel is vervat staat een gewapende militie. De betekenis van deze prent is
minder symbolisch dan men geneigd zou zijn te denken. In het pamflet geeft Rothé "De
beschrijvinge van de twaelf Helden Godts: Hare dienst, en ghereetschap: En yeder sijne
wacht omtrent de Standaert des Heere."
Yeder van haer sa! een spietse hebben van vyftien voeten langh. Een Swaert, en
een Helmet met een Borstwapen, als in d'oorlogh gebruyckt wort. [... l De
Piecken sullen in drie deelen verdeelt worden, yeder deel vijf voeten langh, met
schroeven in malkanderen vastgemaeckt [... ] Daer sullen Tenten geslagen
worden rontomme de Standaert, waer in de Helden Gods hare wacht houden
sullen~ yeder sal sijne eygene Tente hebben, en sal yeder sijne Tente met sich
voeren~ en deselve sal sijn van groen geweeven Linnen, bequaem gemaeckt
tegens regen en wint. [... ] Ooek sa! daer een nacht-wake gehouden werden, en
een Lantaem sa! by den Standaert staen van groene coleur en met hooren-werck
rontomme heset om door te lichten, en voor regen en winden bewaert te sijn. [... ]
De Swaerden sullen van Yvoor het bant-gevest sijn~ even de selfde materie als de
ringe aen de Vaene des Standaerts is: voor aen het eynt sal een hooft van een
Leeuw gehouwen sijn, in de Figure als de Leeuwen-hooft besyde de Standaert
leggende is: de rest tot het Swaert behoorende sa! van koper sijn, na de Figure als
aen de Standaert is. 26

Oog voor detail kon Rothé niet ontzegd worden. Uit het laatste verhoor op 25 februari
1677 bleek dat hij dit alles daadwerkelijk in die jaren had laten uitvoeren. Op de vraag
wat hij bedoelde met de standaard en de leeuw, antwoordde hij dat het "een inspiratie
[was] die hij oordeel[de] van god te komen", iets onverklaarbaars dat "van booven
[was] ingegeven", waaraan hij wel moest gehoorzamen. Vervolgens werd hem gevraagd
"op wat tijt hij het wapentuijgh als harnassen, hehnetten, piecken, sabels, spa, bijl,
tendt, lantarenkamer,-basuijnen, als anderen [had] laten maken." In 1673-74, luidde het
antwoord.
Ten slotte werd hem een om een beweegreden gevraagd. Johannes Rothé
antwoordde:
dat god de heere, voor hadde hem benevens andren, als een instrument te
gebruijken tot d'opregtinge en herstellinge aller dingen die hij gevangene door de
komste Cristij te gemoet sagh, volgens het gene hij uijt de schrifture heeft kunnen
begrijpen.
Seght voorts den Standaert Leeuw, en vordre instrumenten, in die veranderingh
gedient te sullen hebben, om de joode die gewent sijn figierlijck geleijt te werden,
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daer door tot Cnsten te brengen, en dat de Leeuw Juda gelijck de arcke des
verbonts eertijts een sigbaer teken van de tegenwoordigheijt gods betekende alsoo
oock dese Leeuw Juda soude sijn een teken van de jegenwoordigheijt Cristij .27

Hierna werden de verhoren met de gebruikelijke fonnule afgesloten. Men wist genoeg.

Den Godt Israels en syne baniere (coll. Bibliotheca Philosophica Hennetica)

Enkele van de twaalfhelden
Waardoor kon Rothé zijn gang gaan in 1673 en de jaren die daarop volgden? Hij was
vermogend en werd daardoor niet stante pede in het dolhuis opgesloten. Het politieke
klimaat was gunstig voor onheilsprofeten en chilastische diplomaten voor een duizendjarige vrede. In de jaren zestig braken er epidemieën uit, en zoals altijd waren er
ongunstige conjuncties: het jaar 1666 droeg het teken van het beest. In 1672 staken de
Fransen de Rijn over en bezetten Utrecht. Duitse legers vielen de oostelijke provincies
binnen. Met de Britten waren er eerder al conflicten.
Door het uitkomen van de voorspellingen en het vooruitzicht van belastingverlaging in het Nieuwe Jerusalem vergaarde de profeet de nodige aanhangers, onder
wie een gerenommeerd theoloog als Alhart de Raadt (1640-1716), kortstondig professor
te Harderwijk, zijn vriend Johannes Goethals (1650-1728), zoon van de gelijknamige
predikant die aan het doodsbed stond van Frederik Hendrik, en Willem Gozewijn
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Huygens (1645-1699), telg uit een Arnhems regentengeslacht Alle drie hadden zij in
Leiden gestudeerd 28
De Raadt verdedigde in 1673 zijn overleden leenneester Coccejus en het
chiliasme in zijn Apologia veritatis quam provocavit clariss. (dum viveret) Samuel
Maresius. Een volgeling van Rothé, Everard van Someren, vertaalde een belangrijk
gedeelte van dit werk onder de titel: De vyfde monarchie, ofte 't ryke der hey/igen
(1674). Huygens bekostigde de vertaling.
Ook de briljante maar geëxalteerde spiritualist Quirinus Kuhlmann (1651-1689)
sloot zich aan bij Rothé en brak in 1673 zijn rechtenstudie te Leiden af. Hij zag de
chiliastische denkbeelden in de theosofie van Jacob Böhme werkelijkheid worden en
riep de Broeders van het Rozenkruis op de gelederen te versterken. In 1674 publiceerde
hij bij Loth de Haes in Leiden zijn Neubegeisterter Böhme, begreifJend Hundert funftzig
Weissagungen, mit der Fünften Monarchi oder dem Jesus Reiche des Ho//ändischen
Propheten Johan Rothens übereinstimmend. Bij dezelfde uitgever verscheen een Nederlandse vertaling van hoofdstuk 15 en 16. Ondanks de vele overeenkomsten die
Kuhlmann signaleerde, liet het zich raden dat Rothé geen Böhmist genoemd wilde
worden, autonoom profeet als hij was. 29

Een chiliastische preekbeurt
Op 28 januari 1674 preekte Everard van Someren in Rotterdam over de vijfde
monarchie naar aanleiding van Daniël 2, 44-45. Zijn optreden werd bijgewoond door de
predikanten Riddems en Grebber, die de vrijmoedige uitspraken van de proponent met
gehoest beantwoordden. Toen Van Someren verklaarde dat het verwachte koninkrijk
niet geestelijk zou zijn, maar "uyterlyck en lichamelyck", was een hoestbui
ontoereikend. De predikanten schreeuwden hem toe dat hij een quaker was, en de
aanwezige burgemeester Van Maerssen liet hem met geweld uit de kerk zetten.
Triomfantelijk riep Van Someren nog dat de preek al gedrukt was, zodat men het een en
ander desgewenst kon nalezen. Gijsbert Beijer, een Rotterdams profeet die Rothé tot het
einde der tijden trouw zou blijven, had de tekst laten drukken en verspreiden. Hij werd
ettelijke malen gedagvaard, maar verscheen niet. 30
De ideologische achtergrond van de preek werd gevonnd door de Apologia
veritatis van Alhart de Raadt. Johannes Rothé reageerde direct met profetische
verwensingen aan het adres van de predikanten en de burgemeester. De gedeputeerde
van Rotterdam deed onmiddellijk zijn beklag bij de Staten van Holland die vervolgens
op 6 februari de verwanten van Rothé met klem verzochten de onruststoker op te
sluiten. De vrouwen vrienden van Rothé deden hun best, vooral toen het familiekapitaal geconfisceerd dreigde te worden, maar zij moesten tot hun leedwezen aan de
Staten mededelen op 17 juli van datzelfde jaar dat Johannes met de noorderzon was
vertrokken. 31
Exodus
Rothé had het land verlaten: de tijden waren op handen. Na veertig weken zou hij met
zijn volgelingen terugkeren om het duizendjarig rijk te stichten.
De parafernalia van de uittocht zijn hierboven beschreven. De standaard en de
leeuw werden uit de opslag gehaald; bij een zeilmaker in Enkhuizen had hij tenten laten
maken. Deze tenten werden in februari 1675 in beslag genomen en verkocht. Furieus
voorspelde Rothé dat de bewoners van Enkhuizen als slaven zouden worden verkocht.
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Toen kort daarna een schip uit die stad door de Turken werd gekaapt, zag hij daarin de
vervuling van zijn profetie. 32
Maar zover was het nog niet. Vanuit zijn schuilplaats verzocht hij de Staten om
een vrijgeleide, en maande de stadhouder zich bij hem te voegen:
Heer Prins. Ghy strydt tegen Godt, soo strydt Godt tegen U. Meynt Ghy tegen
Godt yets te vennogen? Neen. De groote Godt sa! U haest tot schande brengen;
ghy verhaest Uw val en Uw eynde nadert. Gedenkt myne woorden en bekeert U,
voor het te laat is. 33

In het toekomende rijk had de stadhouder natuurlijk geen noemenswaardige funktie, en
diens uit de aard der zaak overmoedige streven naar souvereiniteit impliceerde een
vonn van afgodsdienst, zoals verderop zal blijken. De chiliast voorzag ook grote
maatschappelijke hervormingen. Hij schreef:
Het noodighste in een Lant en volck te verbeteren, is het leven, handel, en wandel
van yeder mensch, beginnende van de Hoofden: Regenten, Kerckelijcken, en
Politijcken, en soo voort gaende tot den minste in den Lande. En alsoo Godt een
Godt van ordre is, soo sa! de Heere de Hoofden van een regeeringhe voor alle
andere dingen eerst veranderen, en soo voort gaende tot het volek. [... ]
De tweede noodige saeck boven andere saecken is: De vernieuwinge, en
verbeteringe van de Politie, daer van \vy mede het voorbeelt hebben in de
Richteren, en Koningen Israëls en Juda: Dese moet door wyse, godtvruchtighe
mannen herstelt worden, en welcke alleen de saecke Godts ter hette gaef4

Dit pleidooi voor revolutie op bijbelse grondslag en Rothés niet aflatend vennanen van
Willem m zouden hem uiteindelijk fataal worden.
Op 24 maart 1674 trok een betekenisvol noodweer over het land. De volgende
dag was het Pasen, het feest van de wederopstanding. Die dag verliet Rothé Amsterdam,
vergezeld door een aantal volgelingen waarover de Hollandsche Mercurius later schreef
dat er verschillende personen bij waren, die anders "van geen onevene hersens waren",
maar groot vertrouwen hadden in de profetieën. De twaalf helden weken uit naar de
omgeving van Hamburg, waar ze tot augustus bleven. Wat zich daar precies heeft
afgespeeld, is niet uitgezocht, maar een oude Böhmist uit Leiderdorp die in zijn jonge
jaren de betrokkenen kende, memoreerde in 1730 dat destijds Johannes Goethals
gevangen werd genomen, terwijl Alhard de Raadt en Willem Gozewijn Huygens erin
slaagden te ontkomen. Een en ander lijkt zich te hebben afgespeeld in Buxtehude bij
Hamburg, blijkens een spotprent met gedicht, getiteld: Visioen van de tyden der eeuwen
Geopenbaert aen de Propheten en Propheten kinders Jan Rothe, Culman, en Someren,
de Raat, en andere Strijders onder de Geestelijeken Standaert te Boxtehoe by Sinte
Reynuyt. 35

De spotprent
Het drama speelt zich af in een tuin met bloemperken en enkele bomen. Aan de
linkerkant wordt de tuin omsloten door een houten schutting, aan de achterzijde door de
gevel van een huis. Rechts daarvan is tussen twee boomstammen door in de verte enige
bebouwing te zien, en de spits van een kerktoren.
Twee van de drie vensterluiken zijn gesloten; in de deur staat: Centrum vi atur;
boven de deurpost is een borstbeeld aangebracht.
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Rechts op de voorgrond is Rothé onder een grote pompoen gekropen Hij ziet twee
dieren boven de schutting uitkijke~ een kalf en een bok. Achter hem kantelt de tafel,
met daarop een paar goudse pijpe~ een karaf, en een schotel. Rechts aan de tafel, achter
een boomstam, staat De Raadt. Hij draagt een bril. Links aan de tafel wordt Kuhlmann
door een boerenknecht afgerost, en verweert zich met een Bijbel. Naast hem rijdt Van
Someren op een hond. Op de voorgrond links komt de eigenaar van het kalf en de bok
aanlopen met uitgestrekte anno

Onder de prent staat in twee kolommen een gesprek op rijm, met uitleg in de marge:
De propheeten besich met disputeeren zijnde, geschiedt aen Jan Rothe een
Visioen. Hy siet een kalf boven een bock over de schutting. De eene rijt op den
hofhont, meynende dat hy op Biliarns Eesel sit. Rothe kruipt onder een pompoen.

Rothé verklaart:

Mijn oogen klaren op~ ick sie, ick sie, ick sie, een beest,
De stam van een jarige var, Caput calvinum,
Sijn stem verheffende, super capricominum.
Een paer voetjes twee paer voetjes.
Kuhlmann: Quid sibi vult, quid significat?
De Raadt: Soe~es frater, soetjes.
Rothe: Dat Calfshooft is het recht bescheyt,
Van onse kercks onnoselheyt~
't Verheft hem boven de Boeken-kop,
Soo salons Regnum klimmen op,
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En over de hoornen, hoc significat prophetice:.,
Exaltabitur, 't moet al voor de geestelijcken Standaert wijcken.
[ ... ]
De Raadt: Waer is den beecker van suyverheyt Frater tibi.
Kuhlmann: gaer wol ich doe die bescheyt.
Vivat mille annos vinum falemum.
Crescat poculum fratemum.

Sets' an sets' all, Mirlieber Compaen,
Und las dich das glaeslijn tom halse ingaen,
Souf gaer aus, souf gaer aus,
Hoe wollen wie triomfieren,
Wen wy to houp regieren.
Doesent jaer aus.
Rothe: Ja mijne carissimi, dat sa! een rijck zijn,
De minste van ons sa! Koningen gelijck zij~
Alle goederen gemeen, de werelds kinderen tot slaven,
De koningrijken onder u verdeelt, al wat ons lust, sonder lopen of draven,
Sonder sieckt sonder sucht sonder kruching of steening
Sonder Taxatie, Quotisatie, Cohieren of Leening.
[ ... ]

Rothé memoreert de gevangenschap van zijn aanhang:
Dat blaten van 't Calf dat moet ons vermanen,
Ons kleyne kuddeken, in suchten in tranen,
In boeyens gekluystert,

De eigenaar van de beesten en zijn knecht verschijnen ten tonele:
Boer: Wat heft dit te beduyden,

nu betovert mijn beesten met din proheteren, du narren bist dol,
De olde proheeten sint doot, de jonge schitmen den hals vol.
Knecht: Bruyt van hier met je proffetyen.
Kuhlmann: och! ontsiet de schrift.
Knecht: [...] Spiegelt jou aenje maets, verlost die uyt de boeyen,
Door jou Engelen legioenen, men salder doen bloeyen,
Jou tot exempel, gy bint samen te waert,
Om onder ons te leven, men salje tussen hemel en aert,
Op Ravesteyn aen 't Ey, verheven doen prijcken,
Om door een hennipe venster jou verlosser te kijken.

De terugkeer
Na het Duitse avontuur was Alhard de Raadt een zenuwinzinking nabij en legde zijn
ziel en zaligheid in de handen van Johann Georg Gichtel (1638-1710), een Böhmist aan
de Lauriergracht, met wie hij tien jaar bevriend zou blijven.
Gichtel was in alles de tegenpool van Rothé: straatarm, geen profeet, en de rust
zelve aangezien de hemelse bruid Sofia zich alleen wilde tonen aan een rustig gemoed.
Sofia zou bovendien altijd wijken voor de aardse Eva, dus raadde Gichtel aan het
huwelijk niet langer te consumeren. De verwarde theoloog en zijn vrouw stemden
daarmee in. Goethals en Huygens zochten eveneens het gezelschap van Gichtel. In 1682
gaven zij het verzameld werk van Böhme uit, bekostigd door Huygens.
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Ook anderen verloren het vertrouwen in Rothé, die krampachtig probeerde te redden
wat er te redden viel in een geschrift met de titel: Tegens allen, die met een geest van
twyfelinge en misduydinge tegens myn persoon en schriften ingenomen syn, maar het
was te laat

De groote ajgodt
Nadat Rothé en de zijnen richting Hamburg waren afgereisd, werd een spotprent
verspreid waarop Willem m was afgebeeld, staande op een sokkel voor het buitenhof.
Op de sokkel stond in handschrift: "De groote afgodt van Hollant 1674". Op diverse
exemplaren stond voor de mond van de prins het woord "Geveynstheyt" geschreven.
Rothé vennaande opnieuw:
Noch ditmael moet ik Uwe sonden en grouwelen U voor oogen stellen Ghy laet
U van menschen aanbidden als een Afgodt en ghy staet naar hoogheyt; siet, soo
komt daer wrake en oordeel Godts, welcke U om verre slaet36

De prent werd verzonden naar de burgemeesters van verschillende steden, die in april
hun beklag deden bij de Staten van Holland. De familie van Rothé wist te verhinderen
dat de profeet bij verstek werd veroordeeld, en probeerde er alles aan te doen hem te
pakken te krijgen, ook met hulp van de buitenlandse overheid. Rothé zwierf rond in de
het noorden, ten prooi aan paranoia
Op 1 augustus trok er een verschrikkelijk tempeest over het land: bomen werden
ontworteld, daken waaiden van huizen en kerken, en de bliksem sloeg in de Dom van
Utrecht. Rothé zag hierin de hand van God, en hij was niet de enige. In zijn brieven aan
de steden regende het vuur uit de hemel en kropen slangen en padden door de straten.
Op Vanuit Franeker richtte Rothé zich op 11 oktober tot de advocaat-fiscaal, Johannes
Ruysch, en het Hof van Holland:
Gij hebt (het is waer) u angst willen betrachten om tegen mij als een crimineel te
procederen. Hadt gij de waere vrese gods gehadt en mijn saack recht verstaen gij
hadt een beter raet genomen als tegen mij te procederen [... ]

Hij vennaant ook degenen die hem willen veroordelen:
[... ] dese menschen moet men aen de galge Hamans [Esther 7,10] hangen welcke
sij voor mij bereijt hadden: doet aen dese valsche menschen recht: godt eijst het
van u, anders de straffe sal op u en het geheele colegie va11en37

In november 1674 kwamen Engelse diplomaten naar Den Haag om een huwelijk te
arrangeren tussen Willem III en Mary Stuart, de dochter van de katholiek geworden
James Duke of York, broer van de Engelse koning. Rothé herkende direkt het scenario
van de Antichrist en schreef woedende brieven die de stadhouder niet onberoerd lieten.
Enigszins paranoïde geworden maakte de prins tegenover William Temple melding van
het gerucht dat er met Kerstmis een oproer van drie duizend chliasten zou uitbreken,
maar toen de Koning opnieuw werd geboren, gebeurde er niets. 38
In 1675 werden in verband met de afgodsprent een zetter en een plaatsnijder opgepakt,
medewerkers aan een "infameus pasquil van J. Rothé. vals profeet". Juriaan Broeck, de
plaatsnijder die het werk had uitgevoerd naar een ontwerp van Rothé, had ook de
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handschriftelijke toevoegingen op zijn conto. Naar zijn zeggen had hij de bijschriften
niet uit haat en nijd vervaardigd, "maar door bevel van Johannes Rothé, die bij
gevangene geoordeelt werd een propheet te zijn."
Jacob van Velsen, verklaarde slechts twee regels te hebben gezet, waarna twee
''jongetjes'' in zijn dienst, geheten Pieter en Matthijs, het werk hadden afgemaakt. De
tekst was gedrukt door zijn knecht Verder verklaarde hij "geen proef! gesien te hebben,
alsoo het sonder collationeeren van hem gehaelt [was], gelijck noyt voor zijne detentie
het afdrucksel van het plaetjen daer op gepleckt gesien [had]." Geen held, deze zetter. 39
De arrestatie

Rothé keerde terug en had visioenen waarin Gods toom over Holland vaardig werd: hij
zag een vurige weg die over de Zuiderzee naar Amsterdam voerde, het regende slangen
en ander ongedierte boven de steden: Leiden, Haarlem en Den Haag werden geheel
verwoest; in Amsterdam werd alleen het oude gedeelte getroffen.
Zijn pamfletten hadden intussen een uitgesproken politiek karakter gekregen.
Rothé verweet de prins het land door oorlogshandelingen in het grootste gevaar te
hebben gebracht. Willem zou bovendien in het geheim katholiek zijn geworden om
Mary Stuart te trouwen.
De Staten van Holland zetten vervolgens een prijs van duizend gulden op het
hoofd van Rothé, waarna de profeet zich even gedeisd hield. In december 1675 eiste de
advocaat-fiscaal dat Rothé verbannen zou worden, en zijn bezittingen geconfisceerd. De
familie wist dit te verhinderen met een beroep op ontoerekeningsvatbaarheid. Op 8
november 1676 drong Rothé er schriftelijk bij de advocaat-fiscaal op aan een proces aan
te spannen tegen Willem III wegens hoogverraad. De prins zou de hand gehad hebben
in de moord op de gebroeders De Witt. De stadhouder onderhield bovendien geheime
contacten met de Jesuïten en het Vatikaan. Opnieuw machinaties van de Antichrist
Met deze missiven kwam een einde aan het geduld van de overheid. Op 1
december 1676 werd de prijs op zijn hoofd verhoogd tot drie duizend gulden; wie de
drukker wist aan te wijzen, zou twee duizend gulden opstrijken. Dit waren bedragen
waar gewone mensen jaren van konden leven: Rothé was een staatsvijand geworden.
Nog voor de jaarwisseling werd Johannes Rothé gearresteerd. Tijdens een van de
verhoren werd hem gevraagd hoe hij gevangen was genomen. Hij antwoordde dat hij
zonder pruik het huis uit was gelopen en twee dienaren van de schout tegen het lijf liep
die hem vroegen wie hij was. En hij zei tot hen: "Ik ben die ik ben." De trage dienaren
reageerden niet meteen, waarop de profeet herhaalde: "Ik ben die ik ben, de knecht des
heren." Na zo gesproken te hebben werd hij gevankelijk weggevoerd.
Rothé venneldde niet dat hij feitelijk was opgepakt door een groepje Engelsen,
waaronder een zekere Heme die vijf duizend gulden opstreek en een ambt verkreeg in
dienst van de stadhouder. 40
Ook de drukker, Sierick Paulus, werd gearresteerd, en vervolgens verbannen. De
distributeur van de pamfletten, de Rotterdamse profeet Gijsbert Beijer, werd aan de
41
kaak gesteld, en kreeg twee jaar.
De familie van Johannes Rothé verzamelde omniddellijk getuigenverklaringen waaruit
moest blijken dat de gevangene al zeker vijf en twintig jaar krankzinnig was: de knecht
uit Orléans, de meid van Oud-Wulven, Houbi, en een vrouw die wist te melden dat
Rothé door melancholie werd gekweld. Vorige zomer had zij hem nog zien lopen
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terwijl hij "een net met groen achter op sijn rugh onder sijn mantel hadde uijthangen 't
welcke soo koddigh stont dat de luijden die sulx sagen daer naer bleven staen kijcken en
setJ··den dat moet een geck wesen. ,,42

Het vonnis
Hoe liep het af met Johannes Rothé? De verhoren werden afgenomen op 11 en 13
januari, en op 15 en 25 februari 1677. Het laatste dossier van het Hof van Holland bevat
het intendit inzake Rothé en correpondentie tussen de schout en de advokaat-fiscaal met
betrekking tot Beijer en een medeplichtige, gedateerd 7 en 8 januari. Kennelijk werd er
haast achter gezet voorzover het minder aanzienlijke profeten betrof.
Als er al een proces is gevoerd, dan zijn de stukken spoorloos verdwenen. Pieter
Bakker schreef "dat Rothe met een Discipel en syn Drukker, 1100 Jaar na het duizend
jarig ryk in verseekering wagten mogten." Johannes Rothé werd opgesloten in het
zogeheten 'geheime tuchthuis', een afdeling voor gedetineerden van goeden huize, die
daar in de regel werden geplaatst op verzoek van de familie. De vrome chiliast zat vast
aan de Heiligeweg.
Gichtel was goed op de hoogte. Hij schreef in een brief, gedateerd 16 feb. 1709:
Rohté war aus Biirgenneisterliehem Hause hier, Wld redlieh begütert; sein Intent
war die Juden zu bekehren. [... ] leh wamete ilm wol, aueh seine Helden; er R.
aber bezog sieh auf Englische Erscheinungen, und war betrogen, dass seine
Gesellschaft bald gäntzlich zerstreuet worden; er aber einige Jahr im Zuchthaus
aufgeschlossen gelebet, bis er endlich nüchtern worden, aus dem Zuchthaus
gelassen, ein Weib genommen, tuld vor wenig Jahren gestorben iSt. 43

Nadrukkelijk noemt Gichtel ook "seine Helden".
Anna Hartlib overleed in 1679. Op 3 nov. 1702 hertrouwde te Amsterdam een
zekere Catrina Bentze, weduwe van Johannes Rothé. 44
M.G. de Boer vond aanwijzingen dat de profeet onder curatele stond van zijn zwager,
schepen Dirk Bas. In 1691 richtten de verwanten zich tot de Staten met het verzoek hem
vrij te late~ hetgeen werd ingewilligd. 45 In datzelfde jaar verschijnen Rothé, Kuhlmann,
De Raedt, Van Someren en andere chiliasten in de satirische roman Het leven van
Philopater (1691):
Welck een gewoel eenen Joannes Rothe over omtrent vyf en twintig jaeren
geleden met sijn aenhang die niet kleyn en was, hier over aenrigte en hoe hy sijn
Standaert, om na Jerusalem te trecken, midden op de Marckt voor het Stadhuys
dorst planten, is daer een iegelijck genoegsaem bekent. 46

In de roman wordt de spot gedreven met calculaties en interpretaties in de stijl van
Coccejus door diens adagium te parodiëren: "De woorden betekenen alles wat se
betekenen konnen." Het maakt Derrida hopeloos ouderwets. Hoe groot was de metaforische stap van het licht van de geest naar het licht van de rede?
De scepsis van Bayle veroordeelde het chiliasme van Kuhlmann en Comenius.
Hobbes publiceerde Leviathan in 1651, tijdens de burgeroorlog waarin chiliasten zo'n
belangrijke rol speelden. De Latijnse editie verscheen in de Republiek in 1667 en werd
in 1674 verboden: Rothé werd niet bestreden met een atheïstisch werk. Volgens Hobbes
bestond religie uit door de staatsmacht gesanctioneerde angsten: in deze visie was
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chiliasme illegaal, bijgeloof verboden, en een politieke theorie op BÏJbelse grondslag
niet mogelijk.
Pierre Bayle wist in 1700 te melden dat Rothé bespot werd vanwege zijn niet uitgekomen voorspellingen, maar overigens in goede gezondheid verkeerde. 30
De profeten en andere bevlogenen van weleer gingen na de eeuwwisseling
gewoon dood: Jane Lead in 1704, Pierre Yvon 1707, Galenus Abrahamsz 1708,
Gichtel1710, Luyken 1712, Fénelon, Alhard de Raadt en'Willem Deurhoff 1715, Mme
Guyon 1717, Pierre Poiret 1719.
Willem m viel op 4 maart 1702 van zijn vale paard, toen het rijdier struikelde
over een molshoop. Hij brak een sleutelbeen en stierf, nadat er zich complicaties hadden
voorgedaan, op 19 maart - één dag na Johannes Rothé.
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Onbekwame geneesheren in Abdera*
FRANS WETZELS
Wat kan Jacob Campo Weyennan toch heftig uitvaren tegen onbekwame doktoren uit
zijn omgeving! Geen groepering is zo deskundig onder zijn pennenmes gefileerd als de
medische stand, waarbij hij geen onderscheid maakt tussen een kwakzalver en een
medicinae doctor. Was zijn kritiek gebaseerd op slechte ervaringen of op onderzoek van
medische feilen? Of was hij gewoon jaloers op het fmancieel succes van de geneesheren, terwijl hij als aspirant-medicus regelmatig in geldnood verkeerde?
Het is bekend dat Weyennan diverse keren ingeschreven stond als student
medicijnen aan universiteiten in Nederland en Engeland 1 Dat verklaart natuurlijk zijn
kennis van zaken, 2 zoals wij die leren kennen in Het Vermakelijk Wagenpraatje en in
zijn afleveringen van het tijdschrift De Doorzigtige Heremyt. 3 In nummer 6 van dat
weekblad voert hij op 1 november 1728 twee Bredase geneesheren ten tonele: Dr.
Böhme en een Brussels doctoor. Dit nummer is geheel gewijd aan pillen, drankjes,
kwakzalvers en dokters. Zoals het een belangrijk vertegenwoordiger uit de Nederlandse
Verlichting betaamt, spaart hij zijn kritiek op die ondeugdelijke geneesmiddelen en
onkundige geneesheren niet. Eerst neemt hij de miraculeuze pillen onder de loep: ze
zijn niet in staat om binnen 48 uur de pijn van zowel podagra als jicht en scheurbuik te
verjagen. Ook gelooft hij niet in een onfeilbaar middel dat de patiënt met wonderkracht
van tand- en kiespijn binnen een kwartier kon afhelpen. Dat is wel snel!
Weyennan twijfelt aan de geneeskracht van "den Elixir Salutis" en van "een
balsem tegens de in en uytwendige ambeyen". Mocht er één door genezen, dan zijn er
eenentwintig die het loodje leggen. Hij durft te stellen dat de meeste Britse doktoren
"heerlyke Elixirs en Oliën des bedrogs distilleeren, en dat zy geboekt staan by de
verstandige Engelsen voor konstenaars, die zich beter in een gedrang weeten te
bedienen met de knipschaar eens beurzesnyders, als in een byeenkomst der
geneesheeren van het snymes eens ontleeders." Na deze vlijmscherpe kritiek op de
geneesmiddelen in het algemeen neemt hij de Bredase doktoren in het bijzonder onder
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het mes. Hij heeft net zo'n grote hekel aan Abderietse geneesheren als voetballers aan
de grasmat van de Ajax-arena.
Een drietal Abderietse, dus Bredase, dokters kunnen model staan voor vele
vertegenwoordigers van of zelfs voor de totale beroepsgroep. In de republiek werkten in
de zeventiende en achttiende eeuw Noord- en Zuid-Nederlandse, maar ook Duitse,
Engelse en Franse artsen. Christiaen Böhme, Lambert Bemhard Noortbergh en
Hendrick J. Goossens waren in de ogen van Weyerman één brok onkunde, geldzucht en
verwaandheid De volgorde waarin ik deze drie acteurs op het toneel van Esculaap ga
behandelen, is bepaald door het poorterboek van de stad Breda.

Dr. Christiaen Böhme
Dr. Christiaen Böhme staat in het poorterboek op maandag 1 jwti 1682 venneld; hij zou
afkomstig zijn uit Libsigh (Leipzig?) in Duitsland Hij bleek al voor die tijd in Breda te
vertoeven. Op 5 februari 1681 ondertekende hij immers als getuige een testament met
de naam Böhme; later noemde hij zich steeds Beem. 4 Op 23 januari 1682 werden de
huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen enerzijds Christiaen Beem en anderzijds zijn
bruidje Anna Helena Zumdam, de weduwe van Johan Baptista Leerse, oud-tienman van
deze stad. De volgende dag gingen ze in ondertrouw. Het huwelijk tussen Christoffel
(sic) Beem, jongeman, en Anna Helena Sinndam (sic) werd ten huize van de bruids
gesloten op 8 februari 1682. Zou het haar huis zijn geweest, dat deze Duitse dokter had
omgetoverd tot een opgesmukt paleis der geneeskunde?
In myn lente jeugd kwam er een Paracelsist zyn nest bouwen in myn geboortestad, het berucht Abdera, en dewyl hy niet onbekent was met het oud spreekwoort, wel voorgedaan is half verkogt, poetste hy zyn huys en kamers zo cierlyk
op met allerhande zo uytheemsche als inlandsche cieraaden, dat het gros der
Abderietsche juffers hem liep consulteeren over gepretexteerde kwaaIen, alleenlyk om dat opgesmukt paleys der geneesktmde te moogen beschouwen.

Met die Paracelsist in zijn geboortestad Breda bedoelde Weyerman Dr. Christiaen
Böhme, over wiens kennis en kunde hij zich laatdunkend uitlaat Een Paracelsist is
namelijk een volgeling van de Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541), ofwel
Theophrastus Bombastus van Hohenheim; bij Weyerman betekent een Paracelsist
vrijwel steeds een kwakzalver, of een onbekwame arts die wonderpillen voorschrijft.
Hoe zag het huis er verder uit? Zijn spreekkamer was behangen met kostbare
tapijten, waarop de beroemdste geneesheren afgebeeld stonden vanaf Hippocrates tot
Paracelsus. In de studeerkamer pronkte een schitterende verzameling van "op snee
vergulde boeken in allerhande taaIen en konsten, al hoewel hy geen ander taaI sprak of
verstont als versukkelt Hoogduyts." Bovendien lag er de wereldberoemde atlas van Joan
Blaeu en - alsof dat nog niet genoeg was - stond er Romeins antiek en vielen er
Surinaamse insecten en Oost-Indische dieren te bewonderen. Om nog meer indruk op
de verbaasde burgers te maken, liet hij zich zeven kostuums aamneten "om op ieder dag
in de week van pels te konnen veranderen." Bölune had een gouvernante in dienst
genomen, plus twee knechten en twee meiden en nog een uitstekende keukenmeid.
Gewapend met een zilveren degen ging hij op kroegentocht naar de Gouden Leeuw, de
Oranjeappels, en het Land van Beloften. In deze drie belangrijke herbergen ontmoette
hij "de bloem des Abderietschen adels en de tarwe der welgegoede borgers."
Weyennan besluit in zijn onnavolgbare stijl de beschrijving van deze redder van
Bredase zieken en stervenden als volgt:
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Op den middag van zyn glorie-zon verschoot die Gennaansche star, t'zamengestelt uyt deeze drie voornaamste hoofdstofIen eens Paracelsists: uyt bedrog, uyt
Onkunde en uyt Onbeschaamtheyt~ en hy stikte aan een zeker medikament, zo
men de beeedigde attestatie van een noch leevende gouvernante durft aanneemen,
waar aan hy ten minsten vyftig Abderieten, en hondert en vyftig boeren had
gewaagt, welke ligtgeloovige patienten zo schielyk hemelden, dat er de stads
doodgraavers, en de dorps kosters geen oog op konden h~uden.

Tweehonderd doden ten gevolge van de medicatie van Böhme? Het is bekend dat Jacob
Campo Weyennan behoorlijk kon overdrijven, dus het kunnen er best veel minder zijn
geweest. Een feit is dat Dr. Beem, oud-burgerkapitein op 3 april overleed en op 10 april
1700 werd begraven. 6

Lambert Bemhard Noortbergh
Dokter Lambertus Bernardus Noortbergh, geboren op 5 september 1657 in het dorpje
zaIk bij Zwolle, werd poorter van Breda op dinsdag 5 augustus 1687, en vervulde
diverse jaren een belangrijke rol in de schepenbank. Eén dag na het verkrijgen van zijn
poorterschap krijgt hij toestemming om in Teteringen te trouwen met Geertruid
7
Erfrenten uit de Bredase Brogstraat.
Weyennan twijfelde in oktober 1727 aan wie hij deel 11 van Den Echo des
Weerelds zou opdragen: of aan de inboorlingen van Schaarbeek, een dorp bij Brussel,
befaamd om zijn ezels, of aan de achtbare burgers van Breda. De Abderase overheden
behaalden de overwinning, omdat zij nooit lezen en zelden denken, en toch alle
voorvallen uit Weyennans jaarboeken als onbetwiste waarheden kunnen verdedigen. In
deze opdracht komt ook de dokter en schepen Noortbergh (onder het doorzichtig
pseudoniem Noonnontaan) ter sprake als een dom en onbekwaam geneesheer:
Ook heb ik in myne Jaarscluiften gedachtig geweest aan den Geneesheer
Noonnontaan, een Praktizyn die het onderscheyt noch niet eens weet tusschen een
Klissenwortel en tusschen Wilde porcelyn, en die echter alommers zo veele
Lyders slacht, als zyne Medegeneesheeren. Doch thans betuyg ik daar over myn
leedweezen, dewyl die waggelende Gans genoegzaam al zyn Gedult heeft verspilt, eerst op een boosaardig Wyf , en naderhant op het verhaast sterflot van alle
zyne Patienten, die, zo lang niet willende wachten na de geneezing van die groote
Geneesvrouw de Natuur, hWl Dood onderschepten door het inneemen van zyne
Ordonnantien.

Aan deze medische 'vergissing' dankt Noormontaan de bijnaam geneesheer Bardana,
vernoemd naar 'bardana', de andere naam voor klissenkruid. 8
Zo'n scherpzinnige dokter en stadsbestuurder is natuurlijk een dankbaar
slachtoffer voor de ontleder der menselijke gebreken. In het Brussels handschrift, deel
IV, maakt Weyennan hem weer belachelijk: 9

Maar ik had noch een klugtiger voorval met de geneesheer Noorbergen, welke
dikke lompert oordeelde alles te mogen doen wat zijn hartje luste, 't zedert dat hij
een adelijke dame had opgesnapt in zijn tweede huwelijk! Die Galenist bestelde
mij een bloemstuk met een versoek van het puyks puyks te maken onder belofte
van eene edelmoedige erkentenis waar op ik echter zoo weynig staat maakte,
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dewijl ik zijn laaggezielde karige hartstoght kende, die niet verbetert was 't zedert
zijne laatste vijfentwintig jaren.

De gierigaard betaalt met een present "dat ik mij schaame te noemen!" Weyerman vindt
hem lomp, ongeleerd, gierig en een "doctoor op een paar oliefantspooten." Deze dokterschepen trouwde op 18 april 1704 met juffrouw Anthonetta van den Bnmdelaer,
kennelijk van Dordrechtse adel. De geleerde Noortbergh Med. dr. wist zijn lichaam niet
aan de klauwen van de dood te onttrekken en overleed op 24 maart 1725. Zijn
Anthonetta, geboren Van den Brandelaer, werd op 9 april 1731 buiten de stad Breda
begraven. IO

Hendrick Josephus Goossens
De laatste in de trits obscure Bredase artsen is een Zuid-Nederlander en volgens
Weyerman een beroepsleugenaar. En bovendien een Helmontiaansche doodslager. Het
Bredase poorterboek vermeldt dat Hendrick 1. Goossens, medicinae doctor uit Brussel,
op 24 december 1703 tot de stad werd toegelaten.
Deze indringer in de republiek der geneeskunde bezat een drietal medikamenten
met de "navolgende Brabandsche pryswaardige qualiteyten." Ten eerste een pil die hij
Heliogenes gedoopt had en die uit een uittreksel van de zon bestond. Wie die pil innam,
bleef maar lachen. De uitvinder ervan was Baron Jan Baptist van Helmon~ een Vlaams
medicus (1579-1644) en naar Weyermans mening een Paracelsist Geen wonder dat Dr.
Goossens een Helmontiaan wordt genoemd. Deze wonderpil kon volgens de Brusselaar
vrijwel alles:
Die pil verzoete het bloed, styfde deszelfs omloop, hervonnde de kooking van het
maagsap, beschanste de zenuwen des gezigts, verklaarde het begrip, en het
geheugen, verbeterde de uytspoorigheyt van de gal, reynigde het middehif,
versterkte een zeker iets dat geen naam voert, en was een heerlyk medicament
tegens de meysjes-ziekte, tegens de onvruchtbaarheyt, en allerhande obstructien.

Zijn tweede medicament was een gehoorherstellend poeder, dat uitgevonden was door
de twee broers Kosmus en Damianus. Hier doelt de schrijver op Cosmas en Damianus,
de patroonheiligen van artsen en apothekers, die in 303 werden onthoofd. Dit poeder
zou in het bezit zijn gekomen van de beruchte Baron J.B. van Helmont, die er de
Spaanse belastingontvanger mee genezen had.
Zijn derde geneesmiddel was een balsem die wel twintig kwalen kon herstellen,
maar op een gezond lichaam had deze stof geen uitwerking. Daarom noemde Goossens
die balsem "den toetsteen der Natuur", omdat ieder door het gebruik eIVan meteen de
staat van zijn gezon~eid of zwakheid kon ontdekken!
Op 26 mei 1704 is meester Goossens zelf een beetje ziek en maakt hij zijn
testament op. Tot zijn universele erfgenaam benoemt hij Johanna van Galen, weduwe
van Abraham Sweebruggen, in leven goud- en zilversmid, woonachtig in de Korte
Brugstraat. Van deze ziekte herstelt de dokter maar het kaartspel brengt hem tot de
bedelstaf.
Weyerman brengt in zijn weekblad De Naakte Waarheyt diverse oplichters voor het
voetlicht: alchimisten, advocaten, valsspelers en koppelaarsters. In de aflevering van 25
maart 1737 brengt hij bedrog in het kaart- en dobbelspel aan het licht. l1 Daar verschijnt
weer de Brusselaar ten tonele:
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Een Brussels Geneesheertje, een kleyn oolyk mismaakt manneke, kwam in Breda
roesten op het jaar duyzent zevenhondert en zeven. Dat misgevonnt kuykeneetertje belande aldaar in den staat eens weduwenaars, die kars vars zyn gaaiken
had ondergedompelt in de heerlykheyt van Turnhout. Die kleyne Spion was uytgedost met goud, zilver, en juweelen gelyk als een rist uyen, en hy kon hebben
gerenteniert tot aan zyn uyteynde, indien het aas zo verzot niet was geweest op
het spel.

Goossens valt in handen van een Britse valsspeler en na twee dagen is hij alles kwijt:
goud en zilver, de ring met diamant, zijn gouden snuifdoos en zilveren degen, ja zelfs
zijn kostbare schilderijen. Het geplunderd Bmsselaartje verlaat Breda net voor het
sluiten van de Antwerpse poort en leeft in zijn geboorteplaats op roggenbrood en platte
kaas, totdat de "uyterste annoede hem den hals afstak in een pikdonker kelderlogement."
Na wat speunverk kOlnen ,ve erachter dat Goossens ook een rol speelde in 'De
Snappende Goudbeurs', waarin enkele dames zijn hoofd op hol brengen. Behalve de
Dintersche dame is dat ook de ,veduwe van de goudsmid. 12 - Och, ik laat me tot de
ontlede Abderietse dokters beperken en de d,vaze avonturen van minnaars buiten
beschouwing laten. Laten we het Brussels doktoortje lnaar rusten in zijn kelderlogement. Over de doden niets dan goeds.

Noten

*

Observatie uitgesproken tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman, d.d. 16 jan. 1999 in de Gevangenpoort te 's-Gravenhage.
1. Weyennan studeerde naar eigen zeggen geneeskunde in Oxford en Leiden. Zie: Het Verlokkend Ooft, Amsterdam 1985, p. 20 en 22.
2. Enige voorzichtigheid omtrent die eigen kennis is toch wel geboden. Zie: Theresia Koelewijn,
'Een mager boek doorspekt met het vet van andere schrijvers. Robert Burtons The Anatomy of
Melancholy als bron van Vermakelyk Wagen-praatJe van Jacob Campo Weyerman', in:
MedlCW 13 (1990), pp. 1-20.
3. Jacob Campo Weyennan, Het Vermakelijk Wagenpraatje. Ed. Gerardine Maréchal. Muiderberg 1985. Het tijdschrift De Doorzigtige Heremyt verscheen van 27 september 1728 tot en
met 28 februari 1729.
4. Gemeente-Archief Breda, N 230, akte 127 is ondertekend door Christian Böhme.
5. GAB, Trouwboeken Schepenbank, R 1104e (2188) f36v.
6. GAB. Het begraafboek vermeldt op 10 januari 1691 het overlijden van juffrouw Beem en op
10 april 1700 de begrafenis van Dr. Christiaen Beem, oud-burgerkapitein, f 68.
7. GAB. Het trouwboek van de Grote Kerk venneldt het huwelijk van L.B. Noortbergh uit
Zallik met Geertruid Erfrentenj.d. uit Breda (Brugstraat) 6 aug 1687.
8. Willem Hendrikx bespreekt deze medische fout, waarvan de gouverneur van de vesting Breda
het slachtoffer werd, in: 'De gevluchte Hennes - Bredase elementen in het werk van Jacob
Campo Weyerman', in: Het Verlokkend Ooft. Amsterdam 1985, p. 85.
9. Deel N van het Brussels handschrift is ook opgenomen in Geconfineert voor altoos, Leiden
uitgeverij Astraea, 1997, pp. 194-218.
10. GAB. Begraafboek Grote Kerk: Antonetta, weduwe van doctor Lambertus Bemardus
Noortberg, geboren Van de Brandelaar, is overleden op 3 april 1731 en begraven op 9 april
buiten de stad.
11. Jacob Campo Weyennan, De Naakte Waarheyt (1737). Ed A.I Hanou, Amsterdam, Abderareeks, 1997, pp. 9-10.
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12. De serie 'De Snappende Goudbeurs' beslaat de nwnmers 16 tlrn 21 van De Doorzigtige Heremyt uit 1729. De bekende Klara van Dinter speelt er een hoofdrol in en de schone "Zilversmittin" uit de Korte Brugstraat een bijrol.

Pieter van Woensel op het seminarium der remonstranten
te Amsterdam (1764-1766)
SIMONVUYK
Pieter van Woensel (1747-1808) was de tweede zoon van Joan van Woensel, arts, en
Zusanna Margaretha van Zandwijk. Hij werd op 10 januari 1747 in de remonstrantse
kerk van Haarlem gedoopt met de naam van zijn grootvader die in deze gemeente
kerkenraadslid was geweest. Het is algemeen bekend dat hij medicijnen studeerde en te
Leiden promoveerde op 23 november 1770 op Miscellanea Medica. In 1772 volgde nog
een medische verhandeling, De Konst van het waarnemen. Hij vertrok voor enige tijd
naar het Russische leger van Catharina II waar hij arts was. Tijdens zijn tweede verblijf
in Rusland gaf hij in 1788 Mémoire sur la Peste uit, terwijl hij in 1804 Rusland
beschouwd publiceerde, als een vervolg op het in 1781 verschenen De tegenwoordige
staat van Rusland. Aan zijn verblijf in Turkije danken wij zijn Staat der geleerdheid in
Turkijen (1791). De kosmopoliet Van Woensel werd in de Republiek bekend door zijn
kritische pamfletten en de almanak De Lantaarn (1792-1801). Hij schreef daarin onder
het pseudoniem Amurath-Effendi, Hekim-Bachi (de hoofdgeneesheer Amurath). In
Daalbergs Nog wat lectuur op het ontbijt en de thétafel van den Heer Professor Van
Hemert (180611807) kwam hij met twee satirische bijdragen tegen de ruzies van
filosofen en theologen. Zo was Van Woensel weer thuis, want hij begon zijn studieuze
loopbaan als student aan het remonstrants seminarium te Amsterdam. 1
In het voorjaar van 1764 meldt Pieter van Woensel zich bij de vergadering van
curatoren van het remonstrants seminarium te AmsterdaIn. 2 Hij is zeventien jaar oud.
Het seminarium werd in die jaren geleid door Jacobus Krighout, die sinds 1747 de stoel
voor godgeleerdheid en kerkgeschiedenis bezette, sinds 1756 gesecondeerd door
Abraham Arent van der Meersch, die de taak had de studenten in de wijsbegeerte en
letteren in te wijden. Men stelde Pieter, zoals iedereen die zich aanmeldde, de vraag
naar zijn bedoeling met de studie. Hij antwoordde: "met het oogmerk om zig tot den
dienst onzer kerken bekwaem te maken". Hij werd aangenomen nadat hij de vereiste
proef had afgelegd. Deze bestond uit het vertalen van een Nederlandse thema in het
Latijn, het vertalen van enkele passages uit de geschriften van Cicero en Curtïus en het
vertalen van een pericoop uit het Griekse Nieulve Testament. Hij passeerde in de
najaarsvergadering van 1764 zonder problemen het gebruikelijke examen over de
inleiding tot de wijsbegeerte. Tweemaal per jaar kwamen curatoren met hoogleraren en
vertegenwoordigers van de Amsterdamse en Rotterdamse gemeenten samen om de
vorderingen der studenten, hun vlijt en zedelijk leven te controleren. Met dat laatste
ging het mis. In 1765 komen ernstige klachten ter sprake omdat Willem van Rees, een
stadgenoot van Pieter, die twee jaar eerder zijn studie had aangevangen, samen met hem
blijk had gegeven van gebrek aan "naerstigheid". Zij hadden zich bovendien aan drank
te buiten gegaan. Willem was al in 1764 ernstig gewaarschu\vd en als straf had men
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hem niet naar de tweede fase van de studie, die der theologische vakken, gepromoveerd.
In die voorgaande vergrijpen van Willem lag waarschijnlijk de reden dat CUIëltoren
onmiddellijk besluiten beide jongemannen te "dimitteren". Tegensputteren heeft geen
zin meer. Ze worden weggestuurd Maar bij de oktobervergadering van curatoren in
1765 laten zij zich weer aandienen. Dan blijkt dat de hoogleraar Van der Meersch toch
met deze zondaren verder heeft gewerkt. Hij doet verslag hoe Willem van Rees
filosofisch werk van Johannes Clericus heeft bestudeerd en een samenvatting heeft
3
geschreven van diens Prolegomena van de kerkgeschiedenis. Bovendien heeft hij een
scriptie (dissertatio) geschreven. Pieter van Woensel heeft Vemets Traité de la vérité de
la religion uit het Frans in het Latijn vertaald, 4 een uitleg van enkele wiskundestellingen
geschreven en een latijnse oratio opgesteld. Van der Meersch overtuigt de curatoren dat
het hun aan ijver niet heeft ontbroken in het voorgaande halfjaar. Zij worden weer tot
zijn deel van het curriculum toegelaten.
Dan barst er een bom. Profesor Krighout kan het in de ruimten van de kerk aan de
Keizersgracht, waar het seminarium dagelijks in het huidige De Rode Hoed bijeen
kwam, niet ontgaan zijn hoe zijn collega Van der Meersch de besluiten van curatoren
wel erg eigenzinnig had geïnterpreteerd. Als excuus zou kunnen gelden dat Van der
Meersch wellicht geen talent wilde verspelen nu het seminarium nog maar zeer weinig
studenten telde. Krighout protesteert fel tegen het weer toelaten van Van Rees en Van
Woense!. Van die karakters is toch niets goeds te verwachten! Hiennee wordt luiheid en
onzedelijk gedrng gelegitimeerd, is zijn argument. Dit is "kleinagting van de resolutiën
van de Heeren Kuratoren". Hij wist op de Wetten van de Remonstrantse Broederschap.
Er is vooral tegen hoofdstuk XII, artikel V en hoofdstuk XIII, artikel VII gezondigd. Hij
verwijt zijn collega zich niet te houden aan bepalingen als "niemand uit gunst, uit
bennhertigheid of op iemands recommandatie" aannemen om schade voor de Sociëteit
te voorkomen. 5 Nu blijkt dat Van der Meersch wel op enige tegenstand gerekend heeft
en de zaak met de beide studenten, Van Rees en Van Woensel, goed heeft voorbereid.
Het is natuurlijk uitgesloten dat tussen hem en Krighout al niet eerder van gedachten is
gewisseld over de gang van zaken. De posities waren bekend, de stellingen ingenomen.
Wanneer de beide jongemannen worden binnengeroepen, legt Willem van Rees
getuigenissen van vlijtige studie op tafel. Oosterbaan en De Vries, docenten van het
Doopsgezind Seminarium en van het Athenaeum Illustre te Amsterdam hebben hem die
meegegeven. Pieter van Woensel brengt een brief van zijn moeder mee. Zij schrijft dat
zij haar zoon nauwlettend in de gaten heeft gehouden en dat zal blijven doen, zodat
curatoren van zijn goed gedrag overtuigd kunnen zijn. Van der Meersch heeft een
succesvolle lobby bedreven want nog voordat de heren curatoren allemaal de
getuigenissen hebben kunnen lezen, wordt aan de beide studenten meegedeeld dat zij in
genade zijn aangenomen. Ondanks protest van Krighout kunnen zij bij Van der Meersch
de lessen voortzetten. Maar bij het minste vergrijp tegen de goede zeden zullen zij
worden weggestuurd, wordt er als ernstige vennaning aan toegevoegd. De verhouding
tussen beide hoogleraren is blijkbaar zo verstoord dat Krighout, inmiddels de zestig
gepasseerd en aan het einde van zijn krachten, in juni 1766 van de Grote Vergadering
van de Remonstrantse Broederschap verlof krijgt eerst weer op verhaal te komen. Hij
zal echter niet meer in actieve dienst terugkeren. Het volgend jaar vraagt en verkrijgt
Krighout emeritaat. Hij zou in 1770, zeven en zestig jaar oud, overlijden. Van der
Meersch neemt een aantal jaren alle honneurs waar totdat naast hem in 1771 de vijfentwintigjarige Wyttenbach voor wijsbegeerte en letteren wordt benoemd.
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Helaas voor Abraham Arent van der Meersch moeten curatoren in het voorjaar van
1767 kennis nemen van het bericht dat Willem van Rees zich weer "in drank en obscene
ongeregeldheden" te buiten is gegaan. Van zijn studie is weinig terecht gekomen. Hij
geeft, op het matje geroepen, toe dat hij te veel heeft gedronken maar dat de "oneerbare
ongeregeldheden" niet waren wat zij leken. De grote meerderheid van curatoren - hield
Van der Meersch hem nog steeds de hand boven het hoofd? - stuurt hem wegens "stug
en onhandelbaar gedrag" de laan uit. De predikant Jongbroer uit Den Haag laat aantekenen niet achter dit besluit te staan. Pieter van Woensel heeft zich blijkbaar dankzij
het toezicht van "juffrouw Van Woense!" gecorrigeerd. In juni 1766 passeert hij met
succes een examen bij Van der Meersch "de mente humana eiusque propriëtatibus,
ideis, origine, nexium cum corpore, atque immortalitate" (over de menselijke geest,
haar eigenschappen, denkbeelden, oorsprong, verbinding met het lichaam en haar
onsterfelijkheid). Van der Meersch had een grote interesse voor de antropologie à la
Locke. Maar op 28 oktober 1766 ligt er bij curatoren een brief van Pieter van Woensel
waarin hij meedeelt met de Studie te stoppen. Hij acht zich voor een predikantschap niet
geschikt, omdat "zijn gevoelens niet overeenkomen met die der Remonstranten". Hij
lijdt aan een gebrek aan "ademhaling" en aan "behoorlijke externa", voegt hij er als
reden aan toe. Het is opmerkelijk dat in de (klad)notulen de scriba van die dag de
woorden over zijn afwijkend gevoelen heeft doorgehaald en erboven heeft geschreven:
"andere reden". Pieter van Woensel slaat na twee jaren studie te Amsterdam andere
wegen in. Het grote talent van een notoire nonconformist ging aan de voor hem wellicht
te puriteinse en te deftige Sociëteit voorbij.

Noten
1. Deze mededeling over Pieter van Woensel is ontleend aan een publicatie-in-voorbereiding,
De dronken Arminiaanse Dominee, romoer rond remonstranten tiJäens de Verlichting. De
auteur publiceerde eerder over dit tijdperk De verdraagzame gemeente van vrije christenen,
remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800 (Amsterdam 1995) en
Uitdovende Verlichting, remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (Amsterdam
1998).
2. De gegevens voor deze mededeling zijn ontleend aan de Handelingen van de curatoren van
het seminarium. Deze bevinden zich in het Rijks Archief te Utrecht, Archief der Remonstrantse Broederschap R82, 1471.
3. Johannes Clericus (Jean Ie Clerc) 1657-1735 doceerde wijsbegeerte en letteren aan het
remonstrants seminariwn (1684-1731). Vanwege zijn opvattingen was er voor hem geen
plaats in de Franse protestantse gelederen. Philippus van Limborch, de hoogleraar godgeleerdheid en kerkgeschiedenis van het seminarium, bracht hem naar Amsterdam waar hij
zich tot een geleerde van grote faam ontwikkelde.
4. Jacob Vernet (1698-1789) was een Zwitsers theoloog, een familielid van Le Clerc, bezocht
Holland in 173211733. Zijn Traité omvatte tien delen waarvan de beide eerste banden in 1753
apart in Parijs waren uitgegeven.
5. RAU-R82, 282, 283. Wetten van de Remonstrantse Broederschap 1750. Hoofdstuk XII,
artikel V: "In het aannemen (van studenten) zal men acht geven dat niemand uit gunst, uit
bannhartigheid, of op iemands recommandatie worde aangenomen, waarmede de Sociëteit
naderhand belast zoude zijn"; Hoofdstuk XII, artikel VIll: "Aan hen die zich [... ] tot de
studiën begeven [... ] zal ernstig aanbevolen worden te gedenken dat zij tot den dienst van
Jezus Christus en zijne gemeente geschikt hebbende, hoo leven, ommegang, doen en laten
zoodanig aanstellen als het denzulken betaamt, inzonderheid zich wachten voor alles wat tot
ergernis, opspraak en veragting van hunne personen en aanstaande bediening zoude kwmen
strekken"; Hoofdstuk XITI, artikel VIT: "Curatoren zullen geene aankomende student hoop
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geven tot den dienst onzer kerken voordat zij proeven genomen hebben van derzelver deugd,
naerstigheid en bekwaamheid, en bevinden dat zij in Latijnsche en Grieksche talen
onderwezen zijn".

Recensieartikel
P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733). Leids Drukker en Boekverkoper. Hilversum 1999. 1:
HENDRIK VAN LEUSEN

In zijn begin 1999 verschenen studie over de Leidse boekverkoper Pieter van der Aa,
wijst de Amsterdamse hoogleraar boekgeschiedenis op zijn ver terug strekkende
belangstelling voor deze boekverkoper en op de belangrijke rol die dr I.H. van Eeghen
heeft gespeeld in het opwekken van die belangstelling (p.7). Dit zal voor menigeen niet
als een verrassing komen. Pieter van der Aa wordt door Van Eeghen in haar
standaardwerk De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 gepresenteerd als een van de
belangrijkste figuren uit de geschiedenis van het Nederlandse boekenbedrijf in het
Ancien Régime. 1
Van Eeghens Van der Aa-these
In het samenvattende deel V-I van De Amsterdamse Boekhandel noemt Van Eeghen
Pieter van der Aa in één adem met eerdere en latere boekverkopers als de oudste
generaties van het geslacht Cronunelin, Adiaen Vlacq, Comelis Claesz, Isaac Tirion,
Arkstee en Merkus en Johannes Allart, als boekverkopers dankzij wier optreden
wezenlijke veranderingen in het boekenbedrijf plaats vonden. 2 Hoewel van Eeghen deze
inschatting niet steeds met voldoende overtuigende bronnen kan staven, heeft
onderzoek van anderen naar enkele van de boekverkopers op haar lijstje inmiddels
duidelijk gemaakt dat haar beweringen en vennoedens bijzonder serieus moeten worden
genomen. 3
Nu is dan voorzien in een aparte studie over Pieter van der Aa en op grond van
wat Van Eeghen over hem meedeelt, schept dat nogal wat verwachtingen. Immers:
"Pieter van der Aa in Leiden was voor de gehele boekhandel - binnen en buitenlandse een nog veel merkwaardiger figuur, die [... ] dit tijdperk van 1680 tot 1725 in feite,
hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin, geheel beheerste.,,4 Ook stelt Van Eeghen dat
het "onaantastbare overwicht" van het Amsterdamse boekenbedrijf in deze periode "een
bestrijder (krijgt) in de persoon van de Leidse boekverkoper Pieter van der Aa, die tot
1730 toe met meer of minder succes vecht om Amsterdam van dit 'magnificat' te
beroven. ,,5
De belangrijkste claim to faim van Van der Aa ligt in de zogenaamde "Strijd om
de Privileges". Privileges waren een middel om kopijrecht te beschermen door aan (in
de meeste gevallen) de Staten van Holland een tijdelijk monopolie op een titel te
vragen. Van der Aa deed een aantal pogingen om dit middel te misbruiken. Met behulp
van de privileges probeerde hij de concurrentie van zijn collega's gedeeltelijk buiten
werking te laten stellen. 6 Hij deed dit door privilege te vragen voor seriewerken die
bestonden uit eerder uitgegeven werken, terwijl het kopijrecht van deze individuele
titels ofwel bij andere boekverkopers berustte, ofwel tot het publiek domein behoorde.
Tegen deze vorm van diefstal met overheidsbescherming kwam vanzelfsprekend veel
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protest van Van der Aa's collega's. Hoewel er uiteindelijk door dit optreden van Van
der Aa wel degelijk iets veranderde in het privilegestelsel, verwezenlijkte hij zijn doelen
beslist niet en bleef het privilegestelsel au fond op de aloude wijze functioneren tot het
einde van het Ancien Régime. Van Eeghen heeft dit uitgebreid beschreven, zonder
overigens de conclusie uit te spreken dat Van der Aa er in dit opzicht dus niet in slaagde
een belangrijke verandering in de organisatie van de boekhandel te bewerkstelligen.
Wel zou Van der Aa een belangrijke rol hebben gespeeld in de doorbraak van
het later in de eeuw zo belangrijk geworden systeem van verkoop bij intekening.
Hoewel Van Eeghen in dit verband vrijwel geen bronnen noemt, zegt zij toch "met
zekerheid te kunnen zeggen, dat in ons land Pieter van der Aa (... ) voor het eerst op
grote schaal met intekening ging werken".7
Tenslotte zou Van der Aa ertoe hebben bijgedragen dat in de periode 1680-1725
vaste prijzen voor nieuwe boeken steeds meer in zwang kwamen. 8 Al met al doet dit
inderdaad vennoeden dat Van der Aa niet alleen een grote boekverkoper was maar ook
een die mogelijk een nieuwe richting wees in zijn vak.

Hoftijzer over Van der Aa
In zijn boek over Van der A~ dat overigens volgt op eerdere publicaties van zijn hand
over dit onderwerp, bespreekt Hoftijzer Van Eeghens claims ten aanzien van het belang
van Van der Aa eigenlijk nergens expliciet en integraal. Wel volgt hij haar wanneer hij
stelt dat de tweede helft van de zeventiende eeuwen de eerste helft van de achttiende
eeuw, voor het boekenbedrijf in de Noordelijke Nederlanden "een tijdvak van
ingrijpende veranderingen" was (p. 8). Deze veranderingen werden in de hand gewerkt
door stagnatie van de economie, oorlogen die de internationale handel belemmerden en
door het overlijden van de vooraanstaande boekverkopers die de imposante opkomst en
bloei van het boekenbedrijf in de Republiek gestalte hebben gegeven (p. 8). De "ingrijpende veranderingen" in de boekhandel die daarvan het gevolg zouden zijn geweest,
bestonden in het zoeken van nieuwe markten in binnen- en buitenland zowel als het
experimenteren met nieuwe productie- en distributiewijzen. Pieter van der Aa zou, ook
volgens Hoftijzer, een van de hoofdrolspelers bij deze veranderingen zijn geweest.
Na een korte inleiding waarin Hoftijzer aankondigt aansluiting te zoeken bij de
stroming in het hedendaags onderzoek naar "de functie en betekenis van het boek
binnen de stedelijke context",9 volgt een kort hoofdstuk over het Leidse boekenbedrijf
tijdens de Gouden Eeuw. Dit is eigenlijk het enige hoofdstuk waarin iets van deze
benadering blijkt. De activiteiten van Van der Aa worden verder met name (en terecht)
binnen de nationale en internationale conte~1 beschreven.
Uiteraard wijst Hoftijzer in de eerste plaats op de algemene bloei van het
boekenbedrijf in de Republiek van deze jaren: het "Hollands Wonder". Door de
economische expansie van de Republiek, de daaruit voortvloeiende welvaart en door het
traditioneel relatief hoge opleidingsniveau van de bewoners, groeide ook het
boekenbedrijf sterk.
In Leiden hing de expansie van het boekenbedrijf sterk samen met de oprichting
van de universiteit aldaar, in 1575. Het boekenbedrijf zou de gehele zeventiende eeuw
voor zowel zijn nieuwe kopij als voor zijn klanten, als ook voor zijn contacten buiten
Leiden sterk atbankelijk blijven van de universitaire gemeenschap. Het Leidse
boekenbedrijf voer daar overigens wel bij; tussen 1600 en 1650 verdrievoudigde het
aantal zelfstandige ondernemers. Met uitzondering van een beperkt aantal grote
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uitgeverijen als de finna Elzevier, was het merendeel van deze bedrijfjes overigens
klein tot zeer klein. De boekhandels verkochten vennoedelijk met name Latijnse
wetenschappelijke werken en met de universiteit verbonden gelegenheidswerken en dit
zag men ook terug in de nieuwe uitgaven die in Leiden werden gepubliceerd. Het
uitgeven van wetenschappelijk werk in de lingua franca van die tijd gaf de Leidse
boekverkopers uiteraard ook toegang tot de nationale en internationale boekenmarkt en
Leidse boekenkopers bezochten daarom ook veelvuldig de Frankfurter Buchmesse.
In de nadagen van deze grote bloei van het Leidse boekenbedrijf werd Pieter van
der Aa als negenjarige leerling ingeschreven in het gilde. Zijn meester was Daniel van
Gaesbeeck. Over de verdere opleiding van Van der Aa heeft Hoftijzer niet veel weten te
achterhalen, mogelijk omdat Van der Aa slechts weinig onderwijs heeft genoten. In zijn
hoofdstuk over de levensloop en carrière van Van der Aa blijkt wel duidelijk uit
officiële stukken (gemaakt naar aanleiding van huwelijken, boedelscheidingen en aanen verkoop van huizen) dat Van der Aa al snel nadat hij in 1677 zelf vrijmeester was
geworden, behoorlijk wat zakelijk succes moet hebben gehad. Dit succes blijkt later ook
uit Van der Aa's benoeming tot hoofdman en deken van het gilde en tenslotte uit zijn
benoeming tot stads- en academiedrukker, in 1715. Van der Aa was tweemaal getrouwd
en bewoonde verschillende voorname panden, waaronder het grote nieuwe huis aan het
Rapenburg dat in zijn opdracht werd gebouwd. Ook bezat hij, buiten zijn winkelvoorraad om, een grote collectie boeken, prenten en kunst.
Na Van der Aa's levensbeschrijving volgt het langste hoofdstuk van het boe~
namelijk dat over zijn eigen uitgaven, zijn fonds. In dit hoofdstuk laat Hoftijzer een
aantal van deze titels de revue passeren, waarbij hij onderscheid maakt tussen de
categorieën wetenschappen en klassieken, grote projecten, reis- en landenbeschrijvingen, moderne klassieken in het Frans (Erasmus en Thomas More), kaarten en
atlassen, boekillustraties en prenten en drukwerk voor stad en universiteit Dit
hoofdstuk geeft een goede indruk: van de omvang en de verscheidenheid van Van der
Aa's fonds en ook van de sterk wisselende kwaliteit. Deze onevenwichtigheid was al
bekend uit oudere literatuur en Hoftijzer lijkt deze beoordeling te onderschrijven (p. 38,
48, 51, 52).
In het Leiden van de jaren 1680-1725 was het vrijwel onvermijdelijk dat een
grote boekverkoper als Pieter van der Aa een aantal beroemde en belangrijke auteurs
zou uitgeven maar van een doelbewust nastreven van kwaliteit lijkt - om het eufemistisch uit te drukken - geen sprake te zijn geweest. In het algemeen lijkt Van der Aa
bij de opbouw van zijn fonds het culturele aanbod van zijn tijd eerder passief
geaccepteerd te hebben dan er actief uit te selecteren, en zijn doelstellingen lijken
vrijwel uitsluitend kwantitief te zijn geweest, zonder veel oog voor kwaliteit.
Desondanks was er als gezegd natuurlijk een aantal waardevolle uitgaven van
Van der Aa Daaronder bevinden zich de verzamelde werken van Erasmus, bezorgd
door Jean Ie Clerc, de gedrukte catalogus van de Leidse Universiteitsbibliotheek en
werk van geleerden als Christiaan Huygens en Boerhaave.
Op de beschrijving van het fonds volgt een hoofdstuk over de bedrijfsvoering
van Van der Aa, het op een na langste van het boek. In dit hoofstuk geeft Hoftijzer een
beschrijving van een aantal aspecten van Van der Aa's boekenbedrijf, achtereenvolgens
de verwerving van kopij, de relatie met zijn auteurs, de fmanciering van zijn
activiteiten, de verkoop via intekening, de strijd om de privileges, de publiciteit ten
behoeve van zijn activiteiten, de groothandel, de relaties met particuliere klanten en het
houden van veilingen.
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Een belangrijk deel van het fonds van Van der Aa bestond uit herdrukken en
vertalingen, terwijl de nabijheid van de Leidse universiteit, zoals ook al in het hoofdstuk
over Van der Aa's fonds werd vastgesteld, veel nieuwe titels opleverde. Van de
contacten met auteurs lijkt weinig overgeleverd: Hoftijzer behandelt alleen de
correspondentie met de Zwitserse geleerde Scheuchzer (al vindt men in het hoofdstuk
over het fonds ook een aantal relevante gegevens).
Voor de fmanciering van zijn bedrijf heeft Van der Aa mogelijk steun gehad
van zijn schoonfamilie. Voorts heeft hij vennoedelijk een groot deel van de opbrengsten
van de winkelverkoop en veilingen in zijn uitgaven geïnvesteerd. Om het risico van
sommige uitgaven te beperken gaf Van der Aa aanvankelijk regelmatig uit in
compagnie met collega's als Hahna uit Utrecht, terwijl hij zich later bediende van
verkoop bij intekening. Desondanks brachten zijn activiteiten hem rond 1703 enige tijd
in financiële problemen.
In zijn beschrijving van de 'Strijd om de Privileges' maakt Hoftijzer in
navolging van Van Eeghen duidelijk dat Van der Aa op redelijk grote schaal van dit
middel gebruik heeft gemaakt Pogingen om het systeeem naar zijn hand te zetten
vonden geen steun bij de overheid en werden door zijn vakbroeders heftig bestreden.
Ook Hoftijzers beschrijving van deze episode laat geen andere conclusie toe dan dat
Van der Aa's optreden in dit opzicht van weinig blijvende betekenis is geweest.
Bekendheid voor zijn uitgaven verwierf Van der Aa zich via advertenties en
catalogi die soms bij zijn boeken werden ingebonden maar die vermoedelijk ook los
werden verspreid. Opvallend is dat Hoftijzer het experiment met een catalogus met
(vaste) prijzen duidelijk ziet als een eenmalig experiment dat niet voor herhaling
vatbaar bleek. In dat opzicht ziet Hoftijzer in Van der Aa dus kennelijk niet de grote
vernieuwer die Van Eeghen wel in hem zag.
In de hoofdstukken over de groothandel, de internationale handel en de
verkoop aan particulieren wreekt zich het ontbreken van het bedrijfsarchief, maar
enkele geïsoleerde bronnen bevestigen de sterke positie van Van der Aa.Veilingen hield
Van der Aa met name in de eerste decennia van zijn werkzame periode.
In zijn epiloog behandelt Hoftijzer tenslotte de veiling van Pieter van der Aa's
voorraad, na zijn dood. Eens te meer blijkt daaruit dat Van der Aa inderdaad een zeer
grote boekverkoper was. De positionering van Van der Aa als boekverkoper die in een
overgangsperiode richting gaf aan wezenlijke veranderingen in het boekenbedrijf, wordt
in de epiloog echter niet geëvalueerd.
Met dit alles geeft Hoftijzer een overzichtelijke en prettig leesbare beschrijving van
alles wat er in de loop van de tijd over Van der Aa bekend is geworden. Toch schuilen
er ook nadelen aan de door Hoftijzer gekozen presentatie. Door Van der Aa's leven,
fonds en onderdelen van zijn bedrijf los van elkaar te beschrijven, ontstaan hier en daar
onnodige herhalingen en blijft de samenhang tussen de verschillende activiteiten van
zijn bedrijf als de uitgeverij, de groothandel en het grote lokale belang van zijn winkel
onduidelijk. Door de verschillende activiteiten bovendien in thematische paragrafen te
behandelen verliest de lezer ook het zicht op de economische ontwikkeling van het
bedrijf (al geeft Hoftijzer in het hoofdstuk over het fonds wel aan dat bepaalde
zwaartepunten ook deels periode gebonden waren).
Om een voorbeeld te noemen. In zijn beschrijving van de strijd om de privileges
wordt volstrekt niet duidelijk of deze strijd nu alleen een strijd was om het kopijrecht,
dat notoir slecht was geregeld tijdens het Ancien Régime, of dat Van der Aa's
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activiteiten misschien goed pasten binnen de algemene bedrijfsstrategie van de
uitgeverij en groothandel van die tijd. Waren er in een systeem waarin grote
boekverkopers als groothandelaar optraden, bijzondere voordelen verbonden aan monopolies? Dit soort vragen, die Van Eeghen wel stelt en probeert te beantwoorden, komt
bij Hoftijzer niet aan de orde. Zijn beschrijving blijft hierdoor steken aan de
'buitenkant' van het bedrijf en geeft weinig inzicht in de economische praktijk van het
toenmalige boekenbedrijf.
Hoftijzer en zijn bronnen
Een vast refrein in de hoofdstukken en hoofdstukjes van Hoftijzers boek is het gebrek
aan (goede) bronnen over Van der Aa. Of het nu gaat over Van der Aa's persoonlijk
leven (p. 23), zijn financiële positie (p. 24), de bedrijfsvoering (p. 62), de zakelijke
relatie met zijn auteurs (p. 65), de financiering van zijn uitgaven (p. 67), het archief
Luchtmans (p. 78) of het onderzoek naar de boekhandel en de uitgeverij in de
Republiek in het algemeen (po 87), steeds weer verzucht Hoftijzer dat er helaas maar zo
weinig bronnen beschikbaar zijn. Natuurlijk heeft de schrijver daarin gelijk De bronnen
zijn zeldzaam, verspreid en vaak moeilijk te vinden en daarom verbaast het eens te meer
dat Hoftijzer de door hem gebruikte bronnen zo opvallend spaarzaam heeft
gedocumenteerd.
Al op pagina 13 (noot 14) meldt de schrijver dat de opgave van het aantal Leidse
boekverkopers in 1600 en 1650 "is gebaseerd op gegevens van de auteur". Nu moeten
dit soort gegevens op een veelheid van bronnen zijn gebaseerd die moeilijk uitputtend
kunnen worden opgesomd maar enige indruk van de werkwijze van de auteur zou toch
wel prettig zijn geweest.
Het vervelende is dat dit geval niet op zichzelf staat. Als Hoftijzer meldt dat
"van een tiental uitgaven (... ) uit advertenties of andere bron" bekend is dat zij bij
intekening werden verkocht, dan zouden die tien uitgaven bij een zo belangrijk
onderwerp in de historiografie over Van der Aa zeker in extenso genoemd moeten
worden, al was het maar in een bijlage. Alleen op die manier kunnen andere
onderzoekers nagaan of zij misschien iets nieuws hebben bij te dragen als zij een geval
van verkoop bij intekening door Van der Aa ontdekken.
Hetzelfde kan gezegd worden voor de "talrijke fonds- en magazijncatalogi die
in veel van zijn boeken te vinden zijn". Dit soort bronnen zijn per definitie
toevalstreffers en bijzonder interessant. Voor het onderzoek naar een belangrijke
boekverkoper als Van der Aa is het dan ook van groot belang dat deze vondsten
gedetailleerd en uitputtend worden beschreven, al was het alleen maar om een checklist
ter beschikking te stellen van volgende onderzoekers. De zes verwijzingen naar catalogi
die Hoftijzer geeft, stellen in dit opzicht teleur (p. 75).
De ernstigste tekortkoming is wel die ten aanzien van Van der Aa's
fondsreconstructie. Het maken van fondsreconstructies is een zeer tijdrovend en
ondankbaar werk omdat volledigheid niet snel te verwachten valt, terwijl de
onderzoeker wel al redelijk snel genadeloos wordt geconfronteerd met de wet van de
afnemende meeropbrengst Bovendien is het moeilijk uit te maken wat men wel of niet
wil reconstrueren (moeten formulieren, gelegenheids- en overheidsdrukwerk gelden als
deel van het fonds?) en wat men dan precies wil weten (kijkt men naar titels, aantal
delen of berekent men de omvang van het fonds op basis van het aantal gedrukte
vellen?).
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Bij dat alles dient men zich dan ook nog eens af te vragen welke gradatie van stengheid
men wil toepassen bij het accepteren van titels. Wil men alleen titels accepteren die men
in handen heeft gehad of mogen ook vermeldingen in bijvoorbeeld catalogi en
advertenties worden meegeteld?
Tenslotte moet men zich afvragen hoe men de gevonden fondstitels beschrijft.
Dit kan variëren van een zeer pragmatische beschrijving tot een beschrijving die aan de
strengste criteria van bibliografisch fetisjisme voldoet. Al deze mogelijkheden hangen
af van het soort onderzoek dat men beoogt te doen en het lijkt niet verstandig in dit
opzicht al te nonnatief te oordelen. Gegeven de problemen die het maken van een
fondsreconstructie nu eenmaal met zich mee brengt en de geweldige tijdsinvestering die
ennee gemoeid is, doet men er verstandig aan de makers op voorhand veel te vergeven
en hun keuzes slechts af te meten aan de vraag of het resultaat aan hun eigen
doelstellingen beantwoordt.
Het is echter moeilijk te accepteren dat Hoftijzer weliswaar het langste hoofdstuk van zijn boek aan het fonds van Van der Aa wijdt, maar vrijwel niets prijs geeft
over de wijze waarop zijn fondsreconstructie tot stand is gekomen. Welke bronnen heeft
hij gebruikt en op grond van welke criteria heeft hij titels toegelaten in zijn
verzameling? Hoewel Hoftijzer enkele problemen noemt die een rol hebben gespeeld
bij het maken van deze reconstructie (p. 33), geeft hij op dit soort vragen volstrekt geen
antwoord.
Bij een fonds dat de 300 titels niet fors overschreden lijkt te hebben is het
bovendien merkwaardig dat de fondslijst niet gewoon in het boek is afgedrukt, zoals
Hoftijzer wel deed in zijn dissertatie over de Amsterdamse boekverkopers Bruyning en
Swart. Het zou zijn conclusies controleerbaar maken, toekomstige onderzoekers een
belangrijke bron bieden en - opnieuw - een checklist hebben geboden aan iedereen die
een Van der Aa titel (bekend of onbekend?) tegenkomt.
Hoftijzers neiging zijn werkwijze bij en de resultaten van zijn archief- en
bibliotheekonderzoek spaarzaam of niet te documenteren leidt de facto tot een
verborgen blijven van belangrijk en moeilijk toegankelijk materiaal. Dit is des te
betreurenswaardiger omdat Hoftijzer het door hem gevonden en bijeengebrachte
materiaal beslist niet uitputtend heeft geanalyseerd.
Hoewel Hoftijzer enkele tientallen bladzijden besteedt aan de beschrijving van
Van der Aa's fonds, geeft hij bijvoorbeeld nauwelijks een kwantitative analyse van Van
der Aa's productie. Het enige wat hij prijsgeeft, is dat Van der Aa gedurende de vijftig
jaar van zijn werkzaamheid ruim 300 titels heeft uitgegeven, dat wil zeggen gemiddeld
ongeveer zes per jaar (p. 34). In vergelijking met de ruim 500 boeken die Abraham en
Bonaventura Elzevier in een periode van 25 jaar uitgaven, dus gemiddeld zo'n 20 per
jaar, steekt dat aantal behoorlijk mager af (p. 34). Hoftijzer stelt echter dat dit aantal
geen correcte indruk wekt, aangezien het bij de titels van Van der Aa in veel gevallen
om meerdelige seriewerken ging. Op zo'n moment zou de mogelijkheid van een blik op
de fondslijst zeer welkom zijn geweest.
Vlooit de lezer echter als een monnik het hele boek door naar vermeldingen van
meerdelige seriewerken en telt hij alle gevallen die Hoftijzer noemt op, dan komt men
op een totaal aantal van 450 de/en, dat wil zeggen een gemiddelde van ongeveer 9 delen
per jaar. IO Eens te meer een bewijs dat Van der Aa een belangrijk boekverkoper was
maar nog altijd niet een van het kaliber van de Elzeviers. Kan men deze conclusie
echter trekken? Moeilijk, zolang we niet weten hoe Hoftijzers fondsreconstructie tot
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stand is gekomen en zolang we niet zeker weten of hij inderdaad het grootste deel van
de door Van der Aa uitgegeven meerdelige werken in zijn boek beschreven heeft.
Ook een kwantitatieve analyse van onderwerpen en genres komt op geen enkele
manier aan bod. Dit is spijtig omdat zelfs een voorlopige analyse van een voorlopige
fondsreconstmctie al veel duidelijk kan maken, zoals het voorbeeld van Ton Broos voor
l1
de Amsterdamse boekverkoper Johannes Allart heeft laten zien. Voor Van der Aa zou
verder ook, bij voorbeeld, het aandeel herdukken en vertalingen best gekwantificeerd
mogen worden. Verbazingwekkend is tenslotte dat zelfs het aandeel van de verschillende talen in Van der Aa's fonds niet wordt gekwantificeerd. In een eerdere publicatie
over Van der Aa heeft Hoftijzer dit namelijk al wel gedaan. 12
Niet alleen de fondsanalyse loopt op deze manier op een teleurstelling uit. Ook
de fonds- en magazijncatalogi worden op geen enkele manier (kwantitatief) geanalyseerd. Een dergelijke analyse zou waarschijnlijk een aantal interessante kenmerken van
de boekhandelspraktijk van Van der Aa's dagen aan het licht hebben kunnen brengen, te
meer als deze gegevens dan ook nog eens gekoppeld zouden zijn aan de fondsreconstructie, de veilinglijsten van de veiling na Van der Aa's dood en de gegevens uit
advertenties.
Over het gebruik van advertenties moet overigens ook nog iets gezegd worden.
Ze behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de geschiedenis van de boekhandel
in de Republiek, niet alleen als onderdeel van de economische praktijk van die dagen
maar ook als bron voor bijvoorbeeld fondsreconstmcties. Hoewel Hoftijzer hier en daar
verwijst naar advertenties, krijgt men niet de indruk dat er voor zijn onderzoek naar
Pieter van der Aa systematisch gebruik is gemaakt van deze bron.
Bij zoveel gemiste kansen en onbenutte mogelijkheden moet gezegd worden dat
de klachten over gebrek aan bronnen zeker misplaatst zijn.
De betekenis van Pieter van der Aa: de Van Eeghen these
Wanneer men op een rijtje zet wat na de publicatie van dit boek de status zou moeten
zijn van de claims die Van Eeghen ten aanzien van Pieter van der Aa heeft gemaakt,
dan zijn er ondanks genoemde onvolkomendheden een paar voorlopige conclusies te
trekken.
In de eerste plaats heeft ook Hoftijzer niet aannemelijk gemaakt dat de 'Strijd
om de Privileges' van wezenlijk belang is geweest voor de organisatie van de boekhandel in deze jaren. Het ging om een incident, mogelijk geïnspireerd door de situatie in
Frankrijk, dat binnen de Nederlandse context geen kans van slagen had.
Ten aanzien van Van der Aa's betekenis voor het ontstaan van een vaste prijs
voor (nieuwe) boeken wijkt Hoftijzer, als gezegd, duidelijk af van Van Eeghen. De
enige beschikbare aanwijzinglbron voor deze stelling van Van Eeghen lijkt een niet
voor herhaling vatbaar experiment te zijn gebleven.
Ten aanzien van Van der Aa's belangrijke rol bij het ontstaan van verkoop bij
intekening lijkt Hoftijzer Van Eeghen te volgen. "Pieter van der Aa heeft misschien wel
meer dan enig ander uitgever in zijn tijd van de uitgave bij intekening gebruik gemaakt
en daardoor een belangrijke rol gespeeld in het populariseren van deze praktijk."(p. 70)
Aangezien deze uitspraak is gebaseerd op het schamele aantal van slechts tien uitgaven
waarvan bekend is dat ze bij intekening werden verkocht (minder dan 3% van het totale
fonds van Van der Aa!) is dit echter allerminst zeker en misschien niet eens
aannemelijk.
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Dan blijft tenslotte alleen nog de omvang van Van der Aa's activiteiten over ter
verdediging van de Van Eeghen these. En hoewel Van der Aa zonder meer tot de
belangrijkste boekverkopers van zijn tijd behoorde in de Republiek, lijkt Hoftijzer
aarzelend om mee te gaan met Van Eeghens stelling dat Van der Aa vanuit Leiden
werkelijk een bedreiging van Amsterdams "magnificat" in de boekhandel van deze
jaren zou zijn geweest. Van der Aa lijkt eerder gemikt te hebben op een leidende positie
in Leiden (p. 88-89).
Met een jaarlijkse productie van gemiddeld waarschijnlijk niet meer dan zo'n
tien titels is ook moeilijk in te zien hoe Van der Aa, in het tijdperk van 1680-1725 de
"binnen en buitenlandse boekhandel geheel had kwmen beheersen." Natuurlijk praten
we hier alleen op basis van de titelproductie; kwantitatieve gegevens over de groothandel zijn niet beschikbaar. Toch lijkt het vooralsnog evenmin aannemelijk dat Van
der Aa als groothandelaar de boekhandel wel beheerste.
De betekenis van Van der Aa: Hoftijzers visie
In zijn epiloog stelt Hoftijzer terecht dat Van der Aa over een onbedwingbare energie en
doorzettingsvennogen moet hebben beschikt. Hij komt echter niet terug op zijn
beweringen uit de inleiding, dat er in deze jaren sprake was van ingrijpende
veranderingen in de boekhandel, die bestonden in het zoeken naar nieuwe markten in
binnen- en buitenland en in het experimenteren met nieuwe productie- en
distributiewijzen. Van der Aa zou in deze veranderingen een belangrijke rol hebben
gespeeld. Wel begrijpelijk: in het boek worden voor een rol voor Pieter van der Aa in
dergelijke veranderingen ook geen bewijzen aangevoerd. Voor alle duidelijkheid zou
het echter goed zijn de in de inleiding gewekte indruk in de epiloog dan maar weer weg
te nemen.
Conclusie
Hoewel het boek van Hoftijzer zeker niet voldoende materiaal biedt om een nieuwe
visie op de boekhandel van deze jaren te kunnen fonnuleren, zou men juist daaruit
voorlopig misschien toch een conclusie mogen trekken.
Als Van der Aa immers niet de vaandeldrager van een nieuwe tijd is geweest
in de jaren 1680-1724, kan men dan wel volhouden dat er in deze jaren sprake was
ingrijpende veranderingen in het boekenbedrijfvan de Republiek? Natuurlijk, er was de
generatiewisseling in de bedrijfstak aan het eind van de zeventiende eeuwen er kwam
inderdaad meer concurrentie in de internationale boekhandel, waardoor de positie van
de Nederlandse boekverkopers verzwakte. Betekende dit echter dat de opvolgers van de
grote namen uit de vroegere zeventiende eeuw hun zaken werkelijk op andere wijze
organiseerden?
Voor zover wij weten, en Hoftijzers boek doet niet anders vennoeden, bleven de
boekhandels- en uitgeverijactiviteiten nog altijd geïntegreerd op bedrijfsniveau,
elementen van ruilhandel bleven een rol spelen, voor maximale winstmarges was het
debiet aan particulieren nog altijd heel belangrijk, herdrukken en vertalingen maakten
nog altijd een zeer groot deel uit van de titelproductie, nieuwe titels werden (buiten
Amsterdam) nog altijd met name geworven in de nabije woonomgeving van de
boekverkoper en bedrijven waren gevarieerd qua activiteiten, niet gespecialiseerd.
Protectie en patronage bleven een belangrijke rol spelen. Vooralsnog lijken er geen
overtuigende aanwijzingen te zijn dat er in de jaren 1680-1725 ingrijpende wijzigingen
in de (economische) organisatie van de Nederlandse boekhandel plaatsvonden.
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• Uitg.: Hilversum, Verloren 1999. Zeven provinciën reeks 16. 96 blzz. ISBN 90-6550-158-4.
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2. Van Eeghen,DeAmsterdamseBoekhandel, V-I, 13, 16.
3. Over Comelis Claesz: B. van Selm, Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse
boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw, with a summary in English
(Utrecht, 1987) 174-333. Over Johannes Allart: A.J.M. Broos, Lijst van Boek- en
Plaatwerken, uitgegeven door ofin samenwerking met Johannes Allarl (Amsterdam 1979); T.
Broos 40 Boeken zyn zo goed als geld maar geld is beter: Johannes Allart (1754-1816)', in:
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8. Van Eeghen, De Amsterdamse Boekhandel, V-I, 86.
9. Het wekt enige verbazing dat Hoftijzer in dit kader wel het boek van Van Oord noemt, en niet
de in dit opzicht veel geslaagder studie van Han Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie.
De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (Leiden 1995).
10. Dat wil zeggen: als men de 66 delen in twintig banden van Le galerie agréable du monde niet
meetelt, een megalomaan hobbyproject van Van der Aa, in minimale oplage gedrukt, dat
zeker niet tot de nonnale bedrijfsuitoefening mag worden gerekend.
11. Zie noot 3.
12. P.G. Hoftijzer, 'The Leiden bookseller Pieter van der Aa (1659-1733) and the international
book trade' in: C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots, P.G. Hoftijzer en O.S. Lankhorst, Le
Magasin de l'Univers. The Dutch republic as the centre ofthe European Book Trade. Papers
presented at the International Colloquium, held at Wassenaar, 5-7 July 1990 (LeidenlNew
YorkIKopenhagenlKeulen 1992) 172, noot 9.

Signaleringen en boekbesprekingen
José de Kruit: Liejl,ebbers en geJvoolltelezers. Leescultuur in Den Haag in de
achttiende eeuw. Zutphen: De Walburg
Pers 1999. 368 blzz. ISBN 90-57300-S0-X
79,50
In 1985 beweerde Rolf Engelsing in zijn
Der Bürger als Leser dat in Duitsland aan
het einde van de achttiende eeuw de
gegoede bW"gerij en de regenten niets meer
moesten hebben van psalmen en preken,
maar liever literatuur, wetenschap en politiek lazen. Het was deze leesrevolutie,
gekenmerkt door een grote verscheidenheid
aan onderwerpen en genres, zonder een
door kerk en staat geprotegeerde en dus
vrijwel onaantastbare waarheid, die een
open intellectueel klimaat genereerde en de
burger mondig maakte. Sindsdien is op
velerlei manieren geprobeerd Engelsings
leesrevolutie te verifiëren. Egodocwnenten,
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veiling- en magazijncatalogi, klantenboeken en intekenlijsten bleken echter hun
beperkingen te hebben.
Met haar onderzoek naar Haagse
boedelinventarissen in de tijdvakken 17001710, 1750-1760 en 1790-1800 boort José
de Kruif een nieuwe bron aan. Haar
conclusies zijn sceptisch: in de boedelinventarissen bespeurt zij niets van een
toename van het aantal lezers of van het
aantal boeken per lezer. Ook de boeken zelf
veranderden niet al te veel. Aan het begin
van de eeuw bezat men vadertje Cats,
Flavius Josephus en de Bijbel, en honderd
jaar later was dat nog steeds zo. De Kruif
stelt dat in de Republiek de markt verzadigd was en diagnostiseert een aantal
gewoonlijk als groeisymptomen geïnterpreteerde verschijnselen zoals de titeldifTerentiatie, de opkomst van nieuwe genres en de
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modernisering van de distributie als noodsprongen van fmancieel in het nauw gedrongen uitgevers.
De studie maakt een gedegen indruk.
Het bronnenonderzoek mag zonder enig
voorbehoud als uitvoerig worden omschreven en door middel van slimme statistische
technieken weet de schrijfster bijvoorbeeld
het probleem van de ondervertegenwoordiging van de lagere inkomens op te lossen.
Toch vind ik het een merkwaardige, weinig
hannonieuze dissertatie: enerzijds stelt De
Kruif dat de uitgevers in deze barre tijden
probeerden te overleven door het op de
markt brengen van tijdgebonden, vluchtig
drukwerk, anderzijds doet ze uitspraken
over eventuele veranderingen in het
leesgedrag aan de hand van een bron die dit
nieuwe marktsegment buiten beschouwing
laat Immers, juist de octavootjes van acht
en zestien bladzijden, zo typisch voor de
achttiende eeuwen waarvan er gaandeweg
steeds meer verschenen, verloren al na
korte tijd hun economische waarde en
werden, als ze al bewaard waren, niet in de
inventaris opgenomen. De schrijfster weet
dit Ze moppert. Weer een notaris die
gewag maakt van ergens nog een kist met
boeken. Welke boeken? Had je dat niet
even kmmen noteren? Was dat echt te veel
werk? Ze woekert met haar gegevens: hoe
vaak beperkten de notarissen zich tot een
summiere aanduiding? En over welke hoeveelheden ging het? Ze ziet echter niet in
dat deze dode hoek uiteindelijk betekent dat
boedelinventarissen simpelweg niet geschikt zijn om de these van de leesrevolutie
te toetsen. Er kmmen nog wat meer kritische noten worden gekraakt - was die
immer bruisende ambtenarenstad Den Haag
wel representatief? En had, gezien de
vertragingsfactor die aan de door De Kruif
gebruikte bron eigen is -(aan het kopen van
een boek ga je niet onmiddellijk dood), het
onderzoek niet moeten doorlopen tot laten
we zeggen 1830? - maar de ondervertegenwoordiging van goedkope boeken is het
grootste manco.
Naar mijn mening was het onderzoek
zinvoller geweest als De Kruif zich had
beperkt tot onderzoek naar de populariteit
van specifieke schrij vers en titels bij bepaalde categorieën lezers. Zij verwerpt deze
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suggestie met de
opmerking
dat
groepsgebonden koopgedrag verwijst naar
een indeling die slechts bestaat in de
hoofden van onderzoekers. Is dat zo?
Zouden er toch niet ergens wat relevante
patronen te ontdekken kwmen zijn?
Smaken verschillen, maar persoonlijk had
ik graag meer van die vennaledijde groepsgebonden details gezien. Nu weet ik nog
steeds niet wie wat las.
TON JONGENELEN

U1rich Joost [ed.], II,re Hand, Ihren
nlIchstens mei". Lichtenbergs
Briefe 1765 bis 1799. München, Verlag
C.R Beck 1998. ISBN 3-406-44185-8.

Mund,

480 blzz. DM 48,-.

Martin Fontius, Rolf Geissier, Jens
Häseler [ed.], Correspondance passive de
Formey. Antoine-Claude Briasson et
Nicolas-CJ,arles-Joseph Trublet. Lettres
adressées à Jean-Henri-SanUlel Formey
(1739-1770). Parijs/Genève, ChampionSlatkine 1996. Correspondances littéraires érudites, philosophiques, privées
ou secrètes VI, 1. ISBN 2-05-101-350-0.
440 blzI. f 158,75.
Over de relatie tussen schrij vers en hlUl
boekverkoper-uitgevers in de achttiende
eeuw is tot nu toe weinig geschreven.
Incidenteel komen auteurscontracten aan
het licht (CL Annemarie FeIUlema's bijdrage in MedJCW jrg. 21, nr lover het
contract dat François Valentijn met de
Dordtse boekverkoper Joannes van Braam
sloot betreffende de uitgave van Oud en
Nieuw Oost Indiën), en van Weyennan
weten we bij voorbeeld hoe hij dacht over
zijn uitgever Arnold Willis en over boekverkopers die zich aan branchevreemde
kwakzalversartikelen bezondigden (Vermakelyk fVagen-praatie, 1739). Ook elders
stelt hij de boekverkopers aan de kaak, bijvoorbeeld in de negende aflevering van de
Vrolyke Tuchtheer, waar hij het met name
gemunt heeft op de Haagse "kurkgehielden
Boekhandelaar" Pierre Gosse, die een manuscript van hem achterovergedrukt zou
hebben. Weyermans negatieve uitlatingen
over de boekhandel waren zo frequent, dat
zelfs zijn eerste biograaf, Franciscus Lievens Kersteman, het in de Zeldzaame levens-

gevaHen van J.C. Wyerman deed voorkomen
dat Weyennan er een compleet vertoog over
schreef: getuige het 'Vertoog over het Carac-

ter der Scluyvers' achterin de biografie.
De gespannen relatie tussen Weyennan
en zijn uitgevers is goed verklaarbaar uit de
belangen die ermee gemoeid zijn Weyerman wenst als broodschrijver goed voor
zijn creativiteit betaald te worden, maar
daartegenover staat de uitgever die zo min
mogelijk risico's wenst te nemen en dus
zijn vinger op de knip houdt. Dit kon leiden
tot meningsverschillen over het honorariwn
die zelfs zo hoog konden oplopen dat hij
met de Haagse boekverkoper Comelis de
Ruyt letterlijk op de vuist ging, getuige de
zgn. processtukken (Geconjineert voor altoos, p. 50-53).
Dat de verhouding tussen schrijver en
uitgever ook anders kan zijn, blijkt uit de
correspondentie tussen de natumkundige en
satiricus Georg Christoph Lichtenberg (17421799) en zijn Göttinger uitgever Johatm
Christian Dieterich. De kleine gebochelde
Lichtenberg had in de 18e eeuw als hoogleraar aan de Georg-August Universiteit te
Göttingen bekendheid gekregen door zijn
onderzoekingen op het gebied van electriciteit en astronomie. Zijn roem was wijd
verbreid, zozeer zelfs dat in 1795 de Leidse
universiteit hem als hoogleraar onder haar
gelederen wenste. "Vierzelm Tage vor der
Revolution in Holland erhielt ich einen Ruf
nach Leyden mit 2000 Gulden Gehalte mld
500 Gulden an Emolwnenten mld Freyheit
mit bessere Conditionen noch zu machen",
schrijft hij aan zijn neef (p. 259), maar
hoewel hij zich reef vereerd voelt, zegt hij het
lucratieve aanbod at:
Lichtenberg is evenzeer befaamd om
zijn scherpe aforismen. Hij was een groot
liefhebber van de Engelse humoristischsatirische tekenaar Hogarth en correspondeerde met vele West-Europese wetenschappers, schrijvers en kunstenaars. Niet
minder dan 1750 brieven zijn er van hem
teruggevonden, en enkele jaren geleden
door Beek uitgegeven met annotaties van
Lichtenberg-kenner Ulrich Joost. Ter herinnering aan de tweehonderdste sterfdag van
Lichtenberg heeft Joost uit deze omvangrijke brievenverzameling een selectie gemaakt, die voor de Nederlandse achttiende-

eeuwer beslist het lezen waard is. De
annotaties zijn beknopt, maar dankzij Lichtenbergs levendige stijl en de dagelijkse
onderwerpen die hij aansnijdt, zijn de brieven goed toegankelijk. Dit ook dankzij een
- weliswaar summiere - biografie van
Lichtenberg en een zeer gedetailleerde
index.
Een aailzienlijk aantal brieven in deze
jubilewneditie is gericht aan Dieterich; over
wie in 1993 nog een monografie verscheen
in de Archiv für Geschichte des Buchwesens. Opvallend is hoe vriendschappelijk
schrijver en uitgever met elkaar omgaan. Er
worden grappen over en weer gemaakt,
vertrouwelijkheden uitgewisseld en gekeuveld over deze en gene. De vriendschap
ging zelfs zo ver dat Lichtenberg - dankzij
zijn netwerk in andere universiteitssteden voor Dieterich bemiddelde wanneer deze
nieuwe auteurs voor zijn fonds zocht.
Misschien kon deze onbekommerde relatie
ontstaan doordat Lichtenberg zich financieel onafhankelijker van zijn uitgever kon
opstellen dan Weyennan in zijn tijd.
Van een heel ander karakter zijn de
brieven van de Parijse boekverkoper AntoineClaude Briasson (t 1775) aan de secretaris
van de Akademie der Wissenschaften in
Berlijn, Jean-Henri-Samuel Fonney (17111797). Formey was voor de Hugenootse
intelligentsia in de Republiek bepaald geen
onbekende, te meer daar hij bijdragen
leverde aan di verse geleerdentijdschriften
die hier werden uitgegeven. Zo schreef hij
voor de in Amsterdam uitgegeven Bibliothèque Germanique (1720-1741) en de
Nouvelle Bibliothèque Germanique (17461759), in het Haagse Joumal Littéraire
d 'Allemagne (1741-1743) en in de Leidse
Bibliothèque Impartiale (1750-1758). Hij
kende de in de Republiek geboren en in
Londen actieve Matthieu Maty goed en ook
de Leidse boekverkoper Elie Luzac was een
zeer goede bekende van hem. Ook van de
laatste zijn vele brieven aan Formey
overgeleverd, die door het Pierre Bayle
Instituut in Nijmegen in samenwerking met
het Forschungszentrum Europäische Aufklärung in Potsdam binnenkort uitgegeven
zullen worden.
De collectie Formey in de Staatsbibliothek van Berlijn (Preussischer Kulturbe-
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sitz) omvat 14000 brieven. Daarnaast
bevinden zich in de Biblioteka Jagiellonska
te Krakau nog eens 3000 brieven: in de
collectie Vamhagen von Ense, die na de
Tweede Wereldoorlog via omzwervingen
door de So~et-Unie in Polen terechtgekomen is. Momenteel zijn er tussen de
Poolse en Duitse regeringen onderhandelingen gaande om de voonnalige Duitse
archivalia in te wisselen voor oorlogsbuit
uit Polen, maar aangezien de Krakause
bibliotheek weinig genegen is haar medewerking te verlenen, zal het nog wel even
duren voordat er een ruil plaatsvindt
Formey was wegens zijn tolerante
houding en zijn interpretaties van natuurfilosoof Christiaan Wolff in de Nederlanden een bekend auteur, mede dankzij de
inspanningen van zijn Nederlandse uitgever, Elie Luzac. Thans is de naam van
Formey naar de achtergrond verdwenen en
kom je hem slechts sporadisch tegen in
studies over de invloed van verlichte
filosofen in de achttiende eeuw.
De brieven van Briansson aan Fonney
kemnerken zich door korte beschrijvingen
van boeken die bij hem of zijn Parijse
collega's ter perse liggen en reacties op kennelijk - Fonneys opmerkingen over zijn
eigen boeken of over boeken die in Berlijn
worden uitgegeven. Er worden literaire
nieuwtjes uitgewisseld en doop-, trouw- en
begrafenisberichten doorgegeven. Hoewel
het alleen Franstalige titels en nieuws uit
Frankrijk betreft, laat de correspondentie
een voortreffelijk beeld zien van wat er ook
in de Nederlanden over de toonbank ging.
Blijkens de vele boekverkoperscatalogi die
er uit de achttiende eeuw zijn overgeleverd,
maakten de Franstalige boeken immers een
groot deel uit van wat er in totaal verhandeld
werd Om die reden alleen al zijn de brieven
zeer waardevol.
De brieven zijn in zoverre geannoteerd
dat vrijwel alleen de door Briansson genoemde werken zijn geïdentificeerd. Gebeurtenissen waar bepaalde uitspraken van
Briansson naar verwijzen, worden helaas
nauwelijks uitgelegd, waardoor de uitgave
blijft steken in boekennieuwtjes en weinig
zichtbaar maakt van een intellectueel Europees netwerk waarvan Fonney deel uit
maakte. Desalniettemin een brieveneditie
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die met name voor boekhistorici een waardevolle aanwinst is.
M. VAN VLIET

J. Tersteeg [e.a. red], De Levensschets
van Geert Remden 1737-1815. Historische
Uitgaven Winsum-obergum 1. Winsum
1998. 119' blzz. ISBN 90-5294-164-5. Te
bestellen bij: Uitgeverij Profiel, Postbus
7, 9780 AA Bedum (050-3012144); f 25,(portokosten f 5,-).
Geert Reinders maakte in de tweede helft
van de lS e eeuw landelijk furore als
bestrijder van de nmderpest. Op zijn oude
dag was hij er zo zeker niet meer van of het
met zijn reputatie goed zat In geleerde
genootschappen was de Groninger boer dan
wel gehuldigd en zijn lof was gezongen
door geleerden van naam, maar in de luwte
van het leven twijfelde hij aan de onvergankelijkheid van zijn roem. hnmers in het
verleden al hadden diverse geleerde mannen, gedreven door afgWlSt, geprobeerd af
te dingen op zijn verdiensten, althans zo
zag en herinnerde hij zich dat. De oude
Reinders vreesde dat zijn uitzonderlijke
betekenis steeds moedwiliger verkleind zou
worden. Na zijn dood zou zijn goede naam
niet meer veilig zijn. Omstreeks 1813 werd
de ruim 75-jarige Reinders, in zijn huisje in
Bellingeweer, bezocht door de schimmen
van weleer en de angst voor de toekomst.
Hij bestreed die met het schrijven van een
autobiografie.
Aan deze kwellingen van Reinders'
oude dag dankt het nageslacht een autobiografie. De titel luidt: Eerste kladde van
de levenschets van Geert Reinders tot 1812.
Deze ''Eerste Kladde" was bedoeld voor zijn
"kinders" en voor een aantal bevriende
geleerden, van wie hij hoopte dat ze na zijn
dood zijn belangen zouden behartigen. Onduidelijk is of Reinders ambieerde een
"Tweede Kladde" of een defmitieve versie
te schrijven. Het lijkt mij waarschijnlijk dat
in het ''Eerste Kladde" een eenvoudige bescheidenheidsfonnule schuil gaat. De autobiografie, die momenteel bewaard wordt in
het particulier archief van de familie Reinders in Middelstum, heeft de welbekende
lijst van Ruud Lindeman, Yvonne Scherf en
RudolfDekker {Egodocumenten van Noord-

Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Rotterdam 1993) niet
gehaa1~ maar het door Reinders beoogde
effect lijkt de ''Eerste Kladde" wel te hebben
gesorteerd. Dat wordt goed duidelijk in de
inleiding bij de verzorgde en prettig geprijsde editie, die onlangs verscheen.
Toen na Reinders' dood zijn geleerde
vrienden de balans opmaakten en korte
'levensschetsen' van Reinders samenstelden, putten ze uit het manuscript van Eerste
kladde. In 1951 promoveerde de medicus
Luitje Hendrik Bruins in Groningen op een
dissertatie over leven en werk van Geert
Reinders. Ook Bruins, die Reinders beschouwde als "de grondlegger van de immunologie", maakte gebrnik van de autobiografie. De integrale uitgave hiervan door een
Winsmner Werkgroep vonnt in zekere zin
een zoveelste aanwijzing voor Reinders'
succesvolle strijd tegen het vergeten. De
zorg die in de inleiding en 81U1otaties aan de
autobiografie besteed is, zegt niet alleen wat
over de kwaliteiten van de Werkgroep, maar
ook iets over Reinders: hij is het kelUlelijk
waard
In zijn autobiografie spreekt Reinders
over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. Iets soortgelijks deed Jacob Campo
Weyennan in zijn autobiografische stukken.
Het lijkt een poging om afstand en objectiviteit te scheppen waar het genre juist het
tegenovergestelde belooft. De stijl van Reinders is onopgesmukt. Beschrijvingen en
opvallende details ontbreken in de ''Eerste
kladde", dat daardoor wel wat krijgt van een
kroniek. Wellicht speelt mee dat Reinders al
vele jaren voor de samenstelling van zijn
autobiografie op een speciale wijze dagboek
("dag jownaal") hield. Dat dagboek is
weliswaar niet bewaard, maar uit wat er
over bekend is, krijgt men de indruk dat het
om een vooral zakelijk logboek ging. In zijn
autobiografie zegt Reinders dat het "houden
van een dag journaal" een van de sleutels
van zijn maatschappelijk succes was: verschafte het hem een geheugen, een papieren
gesprekspartner, of leerde hij zich zo schrijven en verantwoorden? Het is hoe dan ook
denkbaar dat de "Eerste kladde" op zijn
"dag journaal" gebaseerd was.
Reinders werd geboren op 19 april 1737
te Bedwn, "een aanzienlijk dorp in de

Groninger Ommelanden". Zijn vader was er
molenaar en jonge Geert volgde vader in
diens voetsporen. Lezen en enigszins schrijven leerde hij "in het dorpsschool"; van zijn
oom die bakker was kreeg hij zo nu en dan
wat tijdschriften (Postrijders, Boekzaals) en
couranten te lezen. In Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap van Paape is
het - toeval of niet - ook de bakker die de
ongeschoolde buwjongen van lectuur voorziet Smaak vond de jonge Reinders naar
eigen (later) zeggen vooral in de vaderlandse geschiedenis. Later kwam hij via de
zoon van de predikant in aanraking met
Thomas Jonas, zoals de roman van Fielding
aangeduid werd. Deze roman werd zijn
"geliefkoosd handboek".
Op lokaal en regionaal niveau manifesteerde hij zich als bestuurder en op
landelijk niveau haalde hij met zijn
inentingsexperimenten de pers. Die experimenten kostten aanvankelijk vele dieren het
leven, en Reinders veel geld en aanzien. De
proeven werden door Reinders' omgeving,
zo beschrijft hij in zijn "Eerste kladde", "als
Godloos" gezien. Op zijn oude dag koketteert de autobiograaf wel wat veel als
slachtoffer: de man die vooroordelen trotseerde en veel opgaf voor de Verlichting.
De radicale predikant van Eenrwn,
Gemt Bacot, speelde in de opmerkelijke
carrière een belangrijke rol. Onder zijn invloed ontwikkelde Reinders, die in 1n6
zijn Waameemingen en Proeven nog aan
Willem V opdroeg, zich in patriotse richting: in 1787 werd hij "als een der hoofden
van de Patriottische Partij door het Hof van
Justitien te Groningen [...] gecondemneert in
de boete van 120 gl", zo vertelt hij in zijn
autobiografie. Na de omwenteling van 1795
zou Reinders als een van de opvallendste
homines novi verschijnen in het provinciaal
bestuur en in augustus 1798 zelfs als
'Representant des Bataafschen Volks' voor
het district Scheemda. Voorts bevestigde
Bacot het imago van de Groninger als
geletterde boer door de vergelijking met
Poot: 'Twee Boeren, beide groot in gaven
en verstand'. Het gedicht van Bacot geeft
voedsel aan de gedachte dat er in de laatste
decennia van de 18e eeuw een krachtige
Poot-cultus - en het daarbij gekoesterde
vertrouwen in de talentvolle natuunnens -
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heeft bestaan. Die cultus is opvallend in een
maatschappij, waarin onder meer in het
genootschappelijk leven volop geloofd
wordt in de morele, intellectuele en artistieke maakbaarheid van de mens.
De inleiding bij de autobiografie is
verdienstelijk. Het beeld dat van de woelige
laatste decennia van de lSe eeuw gegeven
wordt, mag wat vlak zijn, de analyse van de
autobiografie zelf is • uiterst ongebruikelijk
in dergelijke tekstuitgaven van lokaal·
historische signatuur - ronduit voortreffelijk
Ook op de wijze van uitgeven is niets aan te
merken: de annotaties zijn uitvoerig en
adequaat, bovendien is de tekst niet in
goedkoop hedendaags Nederlands geparafraseerd, maar gewoon (vooroorlogs) nauwgezet weergegeven. In de literatuurlijst mis
ik het prachtige boek van IW. Buisman
(Tussen vroomheid en Verlichting) en het
standaardwerk van Elias en Schölvinck
(Volksrepresentanten en wetgevers). In beide werken verschijnt Reinders, diens statuur
komt er goed tot uitdrukking. Al te veel klagen past niet bij deze in veel opzichten
prijzenswaardige uitgave.
Mogen we van de Werkgroep misschien
nog een studie verwachten over streekgenoot Jan van Bolhuis (1750-1803), over
wie een intrigerende noot te vinden is in de
Reinders-uitgave? Van Bolhuis schreef - zo
lees ik daar - een lofzang op zijn kweldergronden, bezat de grootste collectie erotica
('bibliothèque galante' van 800 titels,
bijgehouden tot 1777) van de provincie en
schreef zo nu en dan scabreuze verzen.
PE1ERALTENA

A. Baggerman en R Dekker [ed.], m.m.v.

J. Blaak, Het dagboek van Otto van Eek
(1791-1797). Hilversum 1998. Egodocumenten 12 299 blzz.
Een hedendaagse tijdschrift als Webber,
voor rebelse lezers van tien tot twintig jaar,
bestond natuurlijk niet in de nadagen van
de achttiende eeuw, maar dat er wel
degelijk specifiek voor deze doelgroep
geschreven werd, bewijzen de titels die
voorkomen in Buijnsters' recentelijk verschenen bibliografie van kinderliteratuur.
Wie evenwel meer wil weten van de lees-
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cultuur van kinderen, en zich niet wil
beperken tot een opsomming van bibliografische gegevens, is beter af met Het
dagboek van Ono van Eck. Al komt de
lezer bedrogen uit wanneer hij verwacht
daarin het complete boekenlijstje van 000
aan te treffen.
Ottootje, de jongste telg uit het gezin
van de Haágse advocaat Lambert Engelbert
van Eck, begint op tienjarige leeftijd aan
zijn dagboek om zeven jaar later, vlak voor
zijn trieste overlijden aan tbc, voorgoed zijn
pen neer te leggen. Dankzij de honderden
pagina's die hij vol schreef: komen we heel
wat te weten over het leven in een Haags
rijkeluisgezin en in het bijzonder over het
leven van een opgroeiend kind. Over de
schouders van 000 lezen we mee: wie er op
bezoek komen, de weersgesteldheid, het
thema van de wekelijkse catechisatie, zijn
niet aflatende kwaaltjes en het kattenkwaad
dat hij uithaalt Daannee wordt de
geestelijke ontwikkeling van een kind voor
de hedendaagse lezer duidelijk zichtbaar,
ook omdat Otto in zijn dagboek venneldt
welke boeken hij leest. Iedere dag stond
lezen op het programma, als verplicht
onderdeel van een 'moderne' opvoeding,
waarbij men een verlicht beschavingsideaal
nastreefde dat de kinderen moest worden
bijgebracht Leuk zal 000 zijn leesvoer niet
gevonden hebben, althans, hij schrijft er
weinig
enthousiast
over.
Basedow,
Wagenaar, ButTon, MilIot, Martinet
passeren
de
revue:
auteurs
van
opvoedlamdige werken dan wel van boeken
die de kennis van natuurlijke en algemene
geschiedenis vergroten. Deze werken
vonnden het verplichte leesvoer, waaruit hij
dagelijks zijn ouders moest voorlezen. Wat
hij zelf stiekem wèlleuk vond, dat lezen we
helaas niet. Hoogstens dat hij de populaire
Duitse fabeldichter GeIlert aardig vond.
Is uit het dagboek van Otto van Eck het
leesgedrag van een opgroeiend jongetje uit
de 18e eeuw te reconstrueren? Het antwoord
is 'nee'. 000 werd iedere dag aan zijn
dagboek gezet en wat hij schreef moest hij
aan zijn ouders laten lezen. Met goed
fatsoen kon hij gewoonweg niets anders
opschrijven dan wat de goedkeuring van
zijn ouders kon wegdragen, zodat Otto in
de ogen van de twintigste-eeuwse lezer het

karakter krijgt van de brave Hendrik waar
het begin van de 1ge eeuw zo van wemelde.
Uit het dagboek is wel het opvoedkundige programma te distilleren waannee
welgestelden hun ouderlijke taak op zich
namen. Het dagboek was namelijk een
pedagogisch middel van ouders om hWl
kinderen te dwingen te reflecteren op hWl
doen, denken en laten. De boeken die Otto
noemt, vonnden grosso modo de verplichte
kost van iedere jongeman op zijn weg naar
volwassenheid Maar: Otto las méér. Helaas
liet hij daarvan in zijn dagboek weinig
blijken.

M.

VAN VLIET

Victoria Glendinning. JOIUltluu, Swift.
London, Hutchinson, 1998. ISBN 0-09179196-0. xii, 324 bIzz. Index.
Jonathan Swift (1667-1745) is algemeen
bekend als schrijver van Gulliver's Travels
(1726), en in de kringen van Weyennanlezers bovendien als auteur van A Tale ofa
Tub (1704), waarnaar Weyennan op een
aantal plaatsen in zijn werk verwijst. Hij is
een van de erkende 'towering geniuses' van
de Engelse taal, waarbij dan vaak van Ierse
kant graag wordt opgemerkt dat de Engelse
taal en cultuur schatplichtig zijn aan een
man die zijn leven voornamelijk heeft doorgebracht in Ierland. Swift zelf was niet van
Ierse afkomst: hij was geboren uit Engelse,
protestantse ouders.
De familie van vaderskant vertrok uit
Engeland in de jaren '60 van de 1reeuw
om neer te strijken in Dublin. Daar werd
Jonathan Swift na de dood van zijn vader die mei 1667 stierf - geboren. Ierland werd
ook uiteindelijk Swifts (opgedrongen)
thuis, nadat eerdere pogingen om in
Engeland een voet tussen de deur te krijgen
- als geestelijke, hij werd tot Anglicaans
priester gewijd in Ierland in 1694 - waren
mislukt. In Engeland, waar hij met
tussenpozen verbleef, bijvoorbeeld in de
jaren 1691-1693 en 1708-1713, verkeerde
hij in hoge kringen: hij werd de propagandist van de Tory regering onder
Robert Harley, Earl of Oxford, met wie hij
zijn leven lang bevriend bleef: Vrienden uit
het litemire milieu waren o.a. Alexander
Pope en John Gay. In 1713 werd Swift
benoemd als deken van St Patrick's in

Dublin; met die benoeming had hij tevens
het plafond van zijn kerkelijke loopbaan
bereikt.
De Engelse protestant Swift wordt in
Ierland nog steeds gevierd als patriot Hij
dankt deze reputatie onder meer aan A
Modest Proposal, geschreven in 1720
(gepubliceerd in 1729) als reactie op de
stuitende a'nnoede waaronder het gros van
de autochtone Ierse bevolking, uitgezogen
door de Engelse grootgrondbezitters, leed.
Het voorstel een einde te maken aan de nutteloze overbevolking door het surplus aan
Ierse baby's te slachten en geschikt te
maken voor consumptie maakte destijds
furore en geldt ook nu nog als een satirisch
meesterstuk.
Naast de satire, de politieke propaganda
en de religieuze traktaten zijn er natuurlijk
ook de poëzie en de correspondentie met
Esther Johnson, de fameuze Stella, later
gepubliceerd als Joumal to Stella. Zijn
vriendschap met Hester Vanhonuigh, de
'infameuze' Vanessa, werd zonder zijn
medeweten openbaar gemaakt doordat
Swifts gedicht voor haar, Cadenus and
Vanessa, op wens van Hester Vanhomrigh
postuum werd gepubliceerd: een klap na
vanuit het graf:
Al tijdens zijn leven was Dean Swift
een legende en vrij snel na zijn dood
verscheen de eerste biografie, geschreven
door John Boyie, Earl of Orrery, een goede
bekende - maar niet echt een goede vriend van Swift: Remarks on the Life and
Writings of Dr Jonathan Swift, 1752. Dit
werk werd twee jaar later gevolgd door een
corrigerende respons van een van Swifts
goede vrienden, Dr Patrick Delaney.
Victoria Glendinning noemt nog vijf andere
biografische bijdragen in de eerste vier
decennia na zijn dood~ in de 1ge en 20e
eeuw zou nog een groot aantal volgen. De
standaard biografie werd geschreven door
Irvin Ehrenpreis en gepubliceerd in drie
delen tussen 1962 en 1983: Swift, the Man,

his Work, and the Age.
Victoria Glendinning voegt nu aan de
uitgebreide Swift-canon haar eigen visie op
de Dean toe. Haar Jonathan Swift is géén
chronologische biografie, zoals ze zelf
opmerkt, maar eerder "an extended version
of what was in Swift's time called a
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'character', a written portrait" (p. 10).
Glendinning is gegrepen door Swift: "One
can never have fmished with Swift", zegt
ze. Die fascinatie komt ook duidelijk over
in de hoofdstukken van dit boek, waarin ze
op zoek gaat naar de 'life and times' van
'the great Dean'. Ze vraagt zich af hoe
Swift er werkelijk uitzag en merkt op dat
bij alle portretten die er van hem bestaan "it
is still hard to grasp the actuality of hirn
because portraits of the period make so
many men look the same" (p. 83). Men kan
zich afvragen of dit wel helemaal waar is:
er bestonden weliswaar geïdealiseerde portretten, maar van Oliver Cromwell is
bijvoorbeeld bekend dat hij het verkoos
geschilderd te worden "warts an' all", en dit
lijkt te gelden voor veel contemporaine
portretten, ook die in de vroege 18e eeuw.
In ieder geval vindt Glendinning dat de
monumentale pruik veel van Swifts gezicht
verbergt, en dit is voor haar aanleiding om
een aantal pagina's lang in te gaan op de
gemakken en ongemakken van de pruik.
Compleet met een overzicht van prijzen en
uitvoeringen, anekdotes en rijmpjes over de
diefstal van pruiken (behalve zakkenrollers
waren er ook pruikengrijpers) geeft dit een
intiem inkijkje in het alledaagse leven in
London in de ISe eeuw, een inkijkje dat we
te danken hebben aan haar vastberadenheid
zo veel mogelijk van Swift te weten te
komen. Deze passage eindigt uiteindelijk
met het advies aan de lezer letterlijk de
hand te leggen op de pruik in portretten van
Swift: zijn "true features" komen dan wel te
voorschijn.
Even direct, en eveneens gedreven door
de wil om te weten 'hoe het nu moet zijn
geweest', zijn haar opmerkingen over stank
en reuk in het hoofdstuk 'Filth', waarvoor
ze in de noten onder meer verwij st naar
Alain Corbins werk (in- Engelse vertaling):
TheFool~d~eFm~n~Odoora~~e

Social Imagination (1994). Ook hier gaat ze
in op de praktijk van alledag: het al of niet
voorkomen van elementaire sanitaire voorzieningen in huizen en in openbare gelegenheden (nauwelijks), en het resulterende
ongemak. Het hoofdstuk biedt daardoor een
verhelderende kijk op de fysieke werkelijkheid en de beschikbare hygiëne in de 18e
eeuw. ü. doet dit ook gedeeltelijk om
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Swifts onterechte reputatie als scatoloog te
ondergraven: het 'Menschliches, Allzumenschliches' baarde destijds minder opzien dan nu. Slechts ca 3% van zijn poëzie
en proza, meldt ze, kan scabreus of
scatologisch geduid worden, en de aandacht
voor die gedichten ("Oh Celia, Celia, Celia
shits") duidt volgens haar niet zozeer op
een ongezonde fascinatie van S\\-ift als wel
op een bepaalde preoccupatie van zijn
critici. Terecht citeert ze als tamelijk preuts
het nogal schrille oordeel van de negentiende-eeuwse literator William Makepeace
Thackeray: "horribie, shameful, unmanly,
blasphemous ... filthy in word, filthy in
thought, furious, raging, obscene" (p. 253).
Een dergelijk nog steeds al te verbreid
oordeel over Swift is eigenlijk Victoriaans:
hier mag inderdaad wel een modernere kijk
opkomen!
Misschien iets te modem is de opmerking over de correspondentie tussen Swift
en zijn grote politieke en literaire vrienden
Lords Oxford en Bolingbroke, Pope, Gay
en Or Arbuthnot, die ze "self-conscious en
laboured" (p. 14) vindt. Ze lijkt hier te
gemakkelijk voorbij te gaan aan de
epistolaire conventies van die tijd. Ook de
suggestie (p. 86) dat Swifts moeder, die in
Glendinnings visie op Swift niet erg op de
voorgrond treedt, een grote psychologische
invloed op haar jongen zou hebben
uitgeoefend, wordt niet onderbouwd en lijkt
ook te zeer op een gratuite dosis Freud opgoed-geluk: "It is possible that her death
released him into being more fully
himself." Swifts moeder stierf in 1710 toen
Swift 43 was. Daarvóór geeft Glendinning
geen blijk van nauwe familiebanden, en
deze veronderstelling snijdt dan ook geen
hout. En een vergelijking tussen het effect
van Swifts "black imagination" in Gulliver's Travels en dat van de momenteel
gevierde Amerikaanse regisseur Quentin
Tarantino met zijn ResenJoir Dogs wekt
ook enige verbazing. Zoals gezegd, dergelijke modieuze passages voegen niets toe
aan het beeld dat Glendinning van Swift wil
presenteren.
Maar uiteindelijk doen ze er ook niet
erg veel aan af: wegens haar wanne
belangstelling voor Swift en de wil hem
dichterbij te brengen heeft Glendinning,

ook biografe van onder meer Anthony
Trollope, Edith Sitwell en Vita SackvilleWest, een alleszins toegankelijk, en bijna
intiem portret geschreven, waarbij ze de
Dean zelf voldoende aan het woord laat
En niet alleen hem: zijn vrienden en
vijanden komen ook aan hun trekken. Zo
was mij een interieurdetail in het
Venetiaanse huis van de proto-feministe
Lady Mary Wortley Montagu onbekend,
dat ik de lezer niet wil onthouden
Glendinning schrijft op p. 258 dat Lady
Mary "when she lived in Venice, used to
show privileged visitors her commode ['het
gemak']. On the bottom of this receptacle
were painted the faces of Pope, Swift and
Bolingbroke." Faces and faeces! Duidelijk
geen vriendin van Swift. Sommige aspecten
komen in dit boek niet aan bod. Zo weten
lezers van FJ.A. Jagtenbergs Jonathan
Swift in Nederland (1700-1800) dat Swift
een uitgebreide bibliotheek had, die werken
bevatte van o.a grote filologen en humanisten zoals Emsmus, Scaliger, Junius,
Graevius, Grotius en Gerardus Johannes en
Isaac Vossius~ Dean Swift's Library is dan
ook onderwerp geweest van studie door
onder meer Harold Williams (1932).
Glendinnings 'human interest' in Swift
strekt zich echter niet uit tot zijn
bibliotheek, het blijft voornamelijk een
invoelend portret.
Glendinning biedt aan het slot van haar
boek een bibliografie met werken van en
over Swift en zijn kring en een index.
Enkele portretten van Swift (voornamelijk
zonder pruik) en personen uit zijn naaste
milieu ontbreken niet. Swift regeert het
boek tot en met de schutbladen: daarop
afgedrukt een van zijn Londense brieven
gericht aan Stella.
CIS VANHEERTUM

Charles de Mooij en Aart Vos [red],
's-Hel1ogenbosch binnenskQ1lJers. Aspecten van stedelijke woon- en lee/culturen
1650-1850. Zwolle 1999. ISBN 90-4009348-2. 112 blzl.
Deze publicatie die een tentoonstelling in
het Bmbants Museum begeleidde, ontleent
materiaal aan een inventarisatie van ongeveer 7000 boedelbeschrijvingen, waannee

een begin werd gemaakt in 1993. De
beschrijvingen geven allerlei details over
het dagelijks leven, maar hoe deze geïnterpreteerd moeten worden, is vaak de vraag.
Het bijna tautologische feit dat rijke mensen zich dure kleding kmmen veroorloven
hoeft niet door onderzoek te worden
bevestigd. "Hun rijkdom etaleren zij in hun
kleedgedrag" luidt de sociologische platitude op p. 43. Voorts wordt dit type onderzoek pas interessant wanneer het verder
gaat dan het signaleren van vogelkooien,
clavecimbels en zakken met erwten. Hiertoe worden gelukkig wel voorzichtige
pogingen gedaan, maar het gehele boek
wordt in de eerste plaats bepaald door een
weelde aan details. Voor Weyennanlezers:
de boedel van Lambert Pain et Vain, opgemaakt in 1719, komt ter sprake op p. 65~
Weyennan wordt aangehaald op p. 71 (zie,
ook van de hand van Aart Vos,
'Schilderijen en schilders in Bossche
boedels rond 1700' in: 's-Hertogenbosch 5
(1997), nr. 2, p. 54-62).
F. VAN LAMOEN

Karel Bostoen en André Hanou [eds.],
Gecolrji"een voor altoos.
Stukken
bel,orelld bij I'et proces Jacob Campo
Weyemum, 1739, vernreerderd met een
autobiografie. Leiden, Astraea 1997.
Duivelshoekreeks 7. ISBN 90-75179-11-1.
f 34.95.
Achttiende-eeuwse broodschrijvers vonnen
een intrigererend studieobject op het snijvlak van geschiedenis en neerlandistiek.
Neerlandici zullen hWl aandacht vooral
richten op stijl en woordgebruik, afwijkend
van de 'hoge' literatuur. Historici gaat het
om de sociale en culturele context, vooral
sinds het pionierswerk dat Damton voor
Frankrijk verrichtte. Beide disciplines kunnen van elkaar leren. Zo meende de historicus Jeremy Popkin nog niet zo lang
geleden: "To a surprising extent, the country [Nederland] failed to produce either
philosophes or hack writers like those
whose lives Robert Damton bas chronicled
in France." (Margaret C. Jacob en Wijnand
Mijnhardt [eds. ], The Dutch Republic in
the 18tl1 century. Decline, Enlightenment
and revolution. IthacalLondon 1992, p.
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285). Neerlandici hadden hem zeker over
Weyerman en Kersteman kwmen inlichten,
of over de wat minder bekende Nicolaas
Hoefnagel. De ironie wil dat dergelijke
namen het bekendst zijn onder historici die
zich met misdaad en straf bezighouden.
Hoewel Nederlandse broodschrijvers bij
lange na niet zo'n repressief 'systeem'
tegenover zich vonden als hun Franse
confraters, kwamen verscheidene niettemin
met de justitie in aanraking. Tijdens een
congres in 1983, dat neerlandici en leden
van de (inmiddels ontbonden) Werkgroep
Strafrechtgeschiedenis verenigde, kwam
onder meer Kersteman ter sprake (publicatie van de papers: Peter Altena et al.
[eds.], Feit en fictie in de misdaadliteratuur, 1650-1850. Amsterdam 1985).
Van allen zat hij het langst gevangen, maar
hem trof niet het lot van Weyennan om in
gevangenschap te overlijden.
Dat Weyennan, als eerste en aartsvader
van de Nederlandse broodschrijvers, de
meeste aandacht van onderzoekers krijgt, is
begrijpelijk en deze uitgave van de stukken
in het proces tegen hem valt toe te juichen.
Het Hof van Holland wist de schrijver in
december 1738 uitgeleverd te krijgen, nota
bene uit de vrijplaats Vianen, en veroordeelde hem tot levenslang in juli 1739. Het
procesdossier bestaat onder meer uit
verhoren, getuigenverklaringen, stukken die
Weyerman tot zijn verdediging schreef en
relevant geachte passages uit publicaties
van hem, met onderstrepingen door het
Hof: De uitgevers zijn zorgvuldig te werk
gegaan, leggen de gevolgde procedure in
hun verantwoording uit en laten die volgen
door een verklarende woordenlij st van
juridische begrippen. Soms zijn de uitgevers zelfs preciezer dan ik nodig zou achten; ze vennelden bijvoorbeeld waar in het
handschrift een nieuwe pagina begint,
hetgeen mij een niet relevant gegeven lijkt.
Het boek opent met een historische inleiding en besluit met een toegift bestaande uit
autobiografische notities die Weyennan in
1729 schreef: Die toegift lijkt vooral bedoeld om het totale boek voldoende omvang te geven~ de desbetreffende tekst heeft
in het geheel geen betrekking op het proces.
In plaats hiervan had ik liever gezien dat de
uitgevers een ruimere inleiding hadden
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geschreven. Immers, velen zullen dit boek
raadplegen om in het kort iets over het
proces te weten te komen, terwijl de stukken zelf vooral voor specialisten van belang
zijn.
Over de motieven van het· Hof valt te
discussiëren. Wilde het een voorbeeld
stellen en de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting afbakenen? Waren de raadsheren simpelweg bevriend met een van de
partijen in een machtsstrijd in de top van de
VOC, een partij die Weyennan juist aanviel? Hoe dan ook had de schrijver zich aan
afpersing schuldig gemaakt. Diverse lieden
had hij gedreigd met zijn pen te zullen
treffen, tenzij ze de literaire aanval met een
genereuze som afkochten. Dit was het
zwaarste hem ten laste gelegde delict Als
Weyennans afpersingspraktijken geen navolging vonden, bleven ze in ieder geval in
de herinnering. Een latere epigoon als
Hoefnagel trof het verwijt dat hij weigerde
zijn rekeningen te betalen onder dreiging
van een pasquil tegen de schuldeiser te
schrijven. Zo vinden we in deze uitgave
diverse aanknopingspWlten voor verder
onderzoek.
PIETER SPIERENBURG

Annemieke Meijer, The Pure Languoge of
IJle Heart. Sentimentalism in IJJe Nethel'lmuls 1775-1800. Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1998. 198 blzz. ISBN 90-420-0J7o-2.
Prijs f 68,90.
Het sentimentalisme heeft in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis zelden een goede pers
gehad~ en zeker is er nog nooit een degelijke
studie van enige leIlc:,ote verschenen die
inzichtelijk maakte waarom deze toon, deze
manier van schrijven, deze mentaliteit, ooit
het antwoord was op een cultmele behoefte.
De schrijfster belooft in haar introductie
van dit boek (oorspronkelijk proefschrift) de
sentimentele roman in ons taalgebied te
bestuderen (p. 4) en spreekt van haar eigen
"sense of wonder aboutthe genre" (p. 3). Het
onderwerp lijkt dus smaller dan de titel
aangeeft. Verderop (p. 7) heet het echter: "In
this hook I will investigate Dutch Sentimentalism and the response it evoked fonn a
text-oriented point ofview".

Het eerste hoofdstuk (p. 9-39) blijkt dan
gewijd aan "Sentimentalism: terms, aims,

methods". We vinden een samenvattende
discussie van de standpunten ingenomen in
de primaire en secundaire literatuur. Er wordt
voornamelijk aandacht besteed aan Richardson en Steme in Engeland, en aan enkele
Duitse en Nederlandse bronnen. De woegste
plaats van sentimenteel die de schrijfster in
het Nederlands traceert, is te vinden in een
passage uit 1776, in de Tristrmn Shandyvertaling door Bnmius. Zoals bekend heeft de
Julia van 1783 de sentimentaliteit voorgoed
op de kaart gezet - Een tweede hoofdstuk is
gewijd aan het (inhoudelijker?) debat over de
sentimentaliteit in Engeland en Duitsland
(Empfindsamkeit). Dan houden wij nog de
bladzijden 64-148 over voor alles betreffende
het Nederlandse sentimentalisme, dan wel de
sentimentele roman (De rest van het boek
wordt gevuld met enkele appendices,
bibliografieën, en index). Hier vinden wij
opnieuw twee hoofdstukken. Hoofdstuk 3
behandelt het debat tussen Feith en De
Perponcher, tussen 1786 en 1789, over vooren nadelen van het sentimentele. Hoofdstuk
4, 'The Dutch Debate' is een verzameling
van plaatsen en opinies bij Nederlandse
schrijvers en critici in deze kwarteeuw, het
sentimentele betreffende. Ter indicatie van
het nut van deze inventarisatie: op p. 133
komt ter sprake "the most sustained parodic
attack" op het sentimentele, zoals namelijk
voorkomend "in a periodical devoted to
exposing and satirizing literary 'evils' [.. ]:
Johannes Kinker's Post van den Helicon,
which appeared in 40 issues between May
1788 and 1789". Er volgt hierop nog een
regel over hoe deze Post in het algemeen is
opgebouwd, en een opmerking dat "the
sentimental rood" voorkomt op de in de Post
opgenomen literaire landkaart. Het wordt aan
de lezer overgelaten uit te zoeken wat precies
de essentie is geweest van deze "most
sustained attack" uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, en of deze (op welke
wijze?) uitgevoerde aanval effectief was.
Ongenoemd en ongeanalyseerd blijft dus,
bijvoorbeeld, de bekende in de Post opgenomen, door Bilderdijk en Kinker beschreven
Feith-parodie: de ballade Alrik en Aspasia
(door Vis heruitgegeven en beconunentarieerd in De Verlichte Muze).

Er kan het een en ander gezegd worden over

de mijns inziens in dit boek voorkomende
nogal hiateuze en onsystematische aanpak.
Maar het werk heeft zijn nut, wegens het
overzicht van een aantal belangrijke
begrippen, schrijvers, teksten. Als eenvoud
een deugd is, dan is dit boek een li:eC
deugdelijk werk:.

A.HANou

E. Hinrichs en K. Zernack [red], Daniel
Chodowiecld (1726-1801). Kupferstecher,

I1lIlst,ato" Kau,fiIUl1lIL Tübingen 1997.
Wolfenbütteler Studien zur Aut1därung
22. ISBN 3-484-17522-2 Prijs: f 142,-.
Over Chodowiecki zijn al heel wat studies
verschenen, maar voor wie nog geen kennis
heeft gemaakt met de Goethe- en Lavaterillustrator, kan met de recent verschenen
bundel artikelen aardig uit de voeten De
bundel is tot stand gekomen naar aanleiding
van een symposium enige jaren terug,
waarbij diverse facetten van het boekillustratie'bedrijf in het Berlijn van de 18e
eeuwen van Chodowiecki in het bijzonder
werden belicht
Chodowiecki is afkomstig uit Danzig,
maar verhuisde al op jonge leeftijd naar
Berlijn om zich daar het beroep van
koopman eigen te maken. Aangezien hij
dankzij zijn hugenootse moeder het Frans
goed machtig was, voelde hij zich thuis in
de Brandenburgse hoofdstad, waar een
betrekkelijk grote Franse gemeenschap zich
had gevestigd sinds de herroeping van het
Edict van Nantes. Hij zou er zijn leven lang
blijven. Snel werd echter duidelijk dat hij
beter de kost kon verdienen als schilder
(miniaturen) en boekillustrator. Zijn creatieve en ambachtelijke talenten heeft hij dan
ook tot zijn dood toe in dienst gesteld van
deze professie. Zijn productie was enonn;
de kwaliteit van zijn werk is te vergelijken
met die van zijn Engelse collega Wi1liam
Hogarth. De meeste opdrachtgevers waren
afkomstig uit de Franstalige gemeenschap
in Berlijn, het epicentnun van de Duitse
Verlichting, maar ook iemand als de
schrijver-boekverkoper Friedrich Nicolai
had oog voor Chodowiecki's talenten en
huurde hem dikwijls in om uitgaven van

187

illustraties te voorzien. In de Republiek
genoot hij eveneens veel bekendheid,
getuige bij voorbeeld de brief van Feith aan
Immerzeel (20-12-1820) waarin hij aangeeft dat boekillustrator Johan Christiaan
Bendorp de prenten voor zijn Horst en Lina
nog wat moet bijwerken: "Ret karakteristieke a la Codewiki maakt toch de
waarde van soortgelyke plaatjes uit" (citaat
uit Correspondentie van R Feith, ed.
Streng. Epe 1994).

M.

VAN VLIET

H. Steiner, Das AutorenholWrar - seÏlle
Entwicklungsgescllichte vom 1~ bis 19.
Jah,hundert. Wiesbaden 1998. Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschem Bucharchiv München 59. ISBN 3447-03986-8. Prijs: f 308,90.
Hoewel deze zuinig uitgegeven studie naar
Nederlandse maatstaven belachelijk hoog
geprij sd is, is ze de bestudering meer dan
waard Voor de situatie in de Nederlanden
is slechts incidenteel iets bekend over
honoraria van schrijvers. Auteurscontracten
zijn er nauwelijks overgeleverd en mededelingen van auteurs over hun inkomen
werden slechts sporadisch gedaan. Begrijpelijk, want lang niet iedere schrijver wenste wegens zijn inkomen uit schrijversarbeid
geboekstaafd te staan als broodschrijver.
Aan broodschrijvers kleefde tot ver in
de 18e eeuw een negatief imago. Zo is
volgens Justus van Effen een broodschrijver iemand "dien het niet verscheelt,
wat, waarover, en hoe hy schryve: waarheid
en logen is hem even waard, hy ziet
nergens anders naar, dan hoe hy door veele
bladen te bekladden aan geld mag koomen,
zyne eer of schande, de stichting of ergernis
zyner evennaesten, zyn-zaken waar aan hy
zich niet eens bekrelUlt" (Hollandsche
Spectator 106, 31 okt 1732). Met een voor
zijn doen ongewone felheid fulmineerde
Van Effen tegen auteurs die bij uitgevers de
deur plat lopen om tegen betaling hWl
schrijfwaar gedrukt te krijgen.
Nog in 1779 was de tenn 'broodschrijver' een beladen begrip. In het binnenkort
te verschijnen proefschrift van Arianne
Baggerman over de Dordtse uitgever
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Blussé schrijft zij over het conflict dat in
dat jaar ontstond tussen Jacob Voegen van
Engelen, redacteur van de Geneeskundige
Jaarboeken, en zijn uitgevers Roltrop en
Blussé. Van Engelen wilde het periodiek bij
een andere uitgever voortzetten, wat zoals te verwachten viel - de oorspronkelijke uitgevers in woede deed uitbarsten.
Zozeer zelfs dat het medium krant werd
gebruikt als platfonn voor de strijd om het
geestelijk eigendom van de Geneeskundige
Jaarboeken. In hun aanvallen op Van
Engelen verweten de uitgevers hem te
behoren tot het regiment broodschrijvers,
hetgeen bepaald niet als compliment
overkwam. Liefhebbers, auteurs die niet om
den brode de pen ter hand namen, genoten
een veel hogere status, aangezien zij geen
fmancieel belang hadden bij hetgeen zij aan
het papier toevertrouwden. Ook Van
Engelen afficheerde zich liever als een vrij
auteur, een liefhebber, in plaats van een
loontrekker, waarbij hij overigens ook het
onderscheid maakte tussen wel of niet in
opdracht van een uitgever werken.
In de relatie tussen schrijvers en hun
uitgevers spelen telkens twee elementen
een rol: het honorarium (geld, auteursexemplaren en andere emolumenten) en de
autonomie van de schrijver die als het ware
geestelijk eigenaar is van de uit te geven
tekst, maar die tegen betaling dit eigendom
overdraagt aan de uitgever. In de 1 noch
in de 18e eeuw betekende dit echter dat de
uitgever gevrijwaard was tegen contrefacten. Eerst probeerde men met behulp van
privileges eigendomsrechten te doen gelden
en pas in 1803 - toen inmiddels duidelijk
was geworden dat die privileges onvoldoende bescherming boden - werd het
geestelijk eigendom bij wet geregeld
In de Duitse staten was de situatie niet
veel anders. Ook daar zocht men beschenning tegen nadrukken door privileges
aan te vragen; in eerste instantie bij de
Habsburgse keizer in Wenen, maar in de
loop van de 18e eeuw in toenemende mate
bij de landsheren. Het 'Allgemeine
Landrecht für die Preussische Staaten'
(ALR), uit 1794, en zijn navolgers in
andere staten, zouden aan deze privilegepraktijk een einde maken en het wettelijk
recht op geestelijk eigendom introduceren.

r

Daarvoor hadden de Leipziger boekverkopers onder leiding van Philipp Erasmus
Reich zich reeds jarenlang ingezet.
In de studie van Harald Steiner worden
verschillende aspecten van auteurscontracten en auteursrechten behandeld. Niet
alleen het ALR komt uitvoerig ter sprake,
ook de elementen waamit contracten tussen
auteur en uitgever gedurende de Ir, 18e en
1ge eeuw bestaan, passeren de revue.
Dankbaar heeft Steiner gebruik kunnen
maken van het nog altijd in Göttingen
aanwezige bedrijfsarchief van uitgeverij
Vandenhoeck & Ruprecht, dat in totaal 168
contracten omvat uit de periode 1741-1850 .
(hierover had Steiner al eerder gepubliceerd
in het Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte jrg. 5). Ook het archief van Georg
Cotta in Stuttgart bleek een jaloersmakende
hoeveelheid documenten (1789-1850) te
bevatten, waaronder de honorariumboeken
behorende bij de diverse tijdschriften die
Cotta op de markt bracht. Verder bood een
aantal kleine en grote archieven van
negentiende-eeuwse uitgevers genoeg materiaal om conclusies te kunnen trekken
voor de 1ge eeuw.
Steïner constateert dat auteurs reeds in
de 16e eeuw betaald kregen voor hun
arbeid, maar dat dit niet gezien moet
worden als een honorarium in de moderne
zin des woords. Schrijven werd gezien als
een erebaan en alleen uit hoofde van die
erebaan kon een schrijver geld, als blijk van
waardering, aannemen. Van een ordinair
salaris was dus geen sprake. Gaandeweg de
18e eeuw kwam daar verandering in, al
kreeg de schrijver niet betaald voor het
resultaat van zijn geestelijke arbeid, doch
voor de moeite die hij zich daarvoor
getroost had. Een subtiel onderscheid,
waannee aangegeven wordt dat er in de lS e
eeuw auteursrechtelijk in feite nog niets
geregeld was. Aanvankelijk namen de
auteurs hiennee genoegen, althans er werd
niet over gesproken in de onderhandelingen
over auteurscontracten, maar wel namen
hun eisen met betrekking tot het
honorarimn toe. Vanaf medio Ir eeuw
bedroeg dat gemiddeld 12 tot 16 Groschen
per vel, terwijl belangrijkere schrijvers 1 tot
3 Reichstaler voor hun werk per vel
toucheerden. Dat is omgerekend naar

Nederlandse IDlUlteenheden ongeveer 1,5
tot 5 gulden per vel. Na de jaren '50 van de
18e eeuw zouden deze honoraria een
enonne vlucht nemen, een prijsontwikkeling die aan de hand van vele
voorbeelden uitvoerig uit de doeken wordt
gedaan. Een opvallende constatering is
overigens dat in de tweede helft van de 18e
eeuw steedS meer auteurs kregen uitbetaald,
maar dat uitbetaling op zichzelf nog
geenszins vanzelfsprekend was. Dat zou
nog tot in de 1ge eeuw duren. Verder maakt
Steiner bij zijn conclusies het voorbehoud
dat het schrijven van (populair-)wetenschappelijke werken een ander inkomen
opleverde dan van belletterie.
Gedurende de onderzochte periode ziet
Steiner ook een ontwikkeling van een
oplageonafhankelijk honorariwn naar een
honorarium dat wel degelijk gerelateerd is
aan de verkoopcijfers van het boek.
Verschillende soorten auteurscontracten
liggen daaraan ten grondslag, inclusief de
contracten met een winstdelingbeding, die
in de 1ge eeuw opgeld deden.
Het is de vraag of deze gedetailleerde
studie over Duitse auteurscontracten kan
leiden tot conclusies over contracten die in
de Nederlanden werden gesloten tussen
boekverkoper en schrijver. Hoewel een
vergelijkbaar systematisch onderzoek naar
Nederlandse auteurscontracten vooralsnog
ontbreekt, kan de schaarse infonnatie die
hierover wel beschikbaar is naast het Duitse
onderzoek gelegd worden. Met het trekken
van conclusies is echter voorzichtigheid
geboden. Zo heeft de Dertigjarige Oorlog
aan het einde van de 1reeuw dennate
ingrijpende gevolgen gehad voor de Duitse
samenleving, dat het cultmele en maatschappelijke leven er een achterstand door
opliep die men pas in de tweede helft van
de 18e eeuw te boven kwam. Voor die tijd
voerden de Republiek, Frankrijk en Engeland op velerlei terreinen de boventoon en
beschouwde men Duitsland als nog te
ontginnen gebied. Het is heel wel mogelijk
dat auteurshonoraria en daannee auteurscontracten daar achtergebleven waren bij de
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Republiek. Die achterstand is echter niet noodzakelijk van toepassing op overeenkomsten
die (populair-)wetenschappelijk werk be-
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treffen. Juist voor dit 'genre', dikwijls in
het Latijn of het Frans geschreven, konden
de autems ook terecht bij buitenlandse
uitgevers. Het zou niet verwonderlijk zijn
wanneer Duitse geleerden de uitgeverscondities van landgenoten vergeleken met
die van bijvoorbeeld Nederlandse boekverkopers. Aangezien de Duitse uitgevers
moesten concurreren met hun zoveel
succesvollere Nederlandse collega's - ze
moesten het opnemen tegen hun uitmuntende drukwerkkwaliteit en hWl fijnmazige netwerk van internationale handelscontacten - is de veronderstelling gerechtvaardigd dat ze op z'n minst onder dezelfde
voorwaarden met schrijvers in zee gingen.
Vanafmedio lS e eeuw, toen het boek in de
landstaal sterk in opkomst was en de
jarenlange hype van wetenschappelijk werk
plaatsmaakte voor fictie, heroverden de
Duitse boekverkopers hWl positie op de
nationale en zelfs internationale boekhandelsmarkt. Dat zal wellicht zijn repercussies hebben gehad op de aard van de
auteurscontracten. En diezelfde nationalistische tendenzen zullen er ook voor
gezorgd hebben dat de situatie - in ieder
geval in de 1ge eeuw - in de Nederlanden
een andere wending nam dan in de Duitse
buurlanden.

M. VAN VLIET
Manuel Bachmann en Thomas Hofmeier,
Geheimnisse der Alchemie. Base) 1999.
ISBN 3-7965-1368-9. 271 blzI. f 95,Wie de moeite wil doen om al lezend
vooruit en terug te bladeren, heeft aan dit
boek een uitstekende introductie in de
geschiedenis en iconografie van de alchemie. De opzet is zonder meer ambitieus te
noemen. Het werk is tegelijkertijd een tentoonstellingscatalogus en een min of meer
systematisch gepresenteerde interpretatie
van alchemistische motieven. Het geheel is
rijk geïllustreerd en voorzien van een
uitvoerige literatuuropgave.
Na een beknopte historische inleiding
(p. 14-16) wordt de lezer ingewijd in de
wereld van Hennes Trismegistus en de
Tabula Smaragdina, de apodiktisch geformuleerde tekst die de beginselen van de
schepping en de alchemie in samenhang
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presenteert (p. 22-41 ). Voor de lezer die
deze geheimzinnige wereld onbevangen
betreedt, is de overgang naar het volgende
thema wel wat groot. Onder de titel 'Der
imaginative hmenrawn der Welt' (p. 42-88)
wordt een analyse gegeven van een aantal
aspecten van de alchemie, met als
vertrekpwtt de complexe illustraties in de
Microcosmus hypochondriaeus sive de melancolia hypochondn'aca tractatus (1651),
van de hand van Malachias Geiger (16061671), stadsarts van München. De klassieke
transmutatie-alchemie op Arabisch-Aristotelische grondslag is hierin naar de achtergrond verdwenen ten gunste van een
hennetisch, neoplatoons systeem, beïnvloed
door de iatrochemische geneeskunde van
Paracelsus. Het scheiden, zuiveren en het
door destillatie laten verdampen en condenseren van de stof, wordt hierin geïnterpreteerd als een cyclisch proces waarin
de geest opstijgt uit de materie, om daar
uiteindelijk weer in terug te keren zodat de
stof in een veredelde staat kan worden
gereanimeerd. De alchemistische symbolen
die in de emblematische weergave van dit
proces een plaats vinden, worden in de
analyse stuk voor stuk aan de orde gesteld.
Het geheel krijgt samenhang doordat
Geiger met regelmaat citeert uit een tekst
van Michael Maier, getiteld (in een latere
Duitse vertaling) Chymisches Cabinet,
derer grossen Geheimnussen der Natur
(1708).
Het tweede deel van het boek (p. 111242) heeft meer dan het voorafgaande het
karakter van een catalogus. Daarin wordt
het belang van Basel voor de geschiedenis
van de alchemie onder de aandacht gebracht Paracelsus die daar furore maakte,
komt vreemdgenoeg slechts hier en daar ter
sprake; terwijl wel aandacht wordt besteed
aan de dissertaties van latere Paracelsisten,
en alchemisten die voor Paracelsus van
belang waren. Hiertoe behoort Johannes de
Rupescissa, van wie De quinta essentia
onder het hoofd 'Basier Handschriften' is
opgenomen. Dit geheel wordt gecompleteerd door te Basel gedrukte teksten,
waaronder de belangrijke verzamelbundel
van de Italiaanse hwnanist Gulielmo Gratorolo, Verae alchemiae artisque metallicae,
citra aenigmata, doctrina (1561 ), uitge-

geven door Henricus Petri en Petrus Pema,
die ook voorzagen in edities van belangrijke alchemisten als Rupescissa, PseudoLlull en Amaldus Villanova. Uit de familie
Petri kwam het uitgeversbedrijf voort dat
geheel volgens de traditie de Geheimnisse
der Alchemie op de markt bracht: Schwabe
& Co. AG. Verlag, Base!.
De hierboven besproken handschriften
en drukken worden samen met alchemistische parafernalia tentoongesteld in de
Bibliotheca Philosophica Hennetica te Amsterdam. De expositie duwt tot 10 december.
F.VANLAMOEN

E.J.P. Beekes [ed.], Lexicon voor de Vrijmetseloar. [Z.p.] Maçonnieke Stichting
Ritus en Tempelbouw 1999. Geen ISBN.
217 blzz.
Het laatste Woordenboek voor vrijmetselaren in ons land, door Carpentier Alting,
verscheen in 1884 en dat was een voor zijn
tijd vrij wetenschappelijk en nogal historisch getint lexicon. In het buitenland
verschijnen met grote regelmaat vergelijkbare lexica, in het algemeen niet erg
betrouwbaar, en voorzien van vele eerder
curieuze dan verduidelijkende illustraties.
LennhofIPosner, Internationales Freimaurer-Lexikon, is een redelijk gwtstige uitzondering. Het werk van Beekes is tamelijk
bedaard en eenvoudig van opzet. Men vindt
er lemmata die met de mores, het rituaal en
de gradensystemen te maken hebben
('kleine lichten', 'handschoenen', 'Misraïm-rite') naast historiserende lemmata
over geschiedenis en personen die tot dit in
de achttiende eeuw zo florerende genootschap behoord hebben (Casanova, Washington e.a). Er worden nergens oordelen
gegeven. Het komt mij voor dat hier en
daar de historische nauwkeurigheid of diepgang wat te wensen overlaat (zo zijn de
twee eerste biografische data bij het lemma
Kinker meteen fout. Bij ''Noachiet'' lijken
de studies over de Noach-mythe in de
vroegste metselaarsritualen niet verwerkt),
terwijl de benadering van ritus, en het
allusieve in het algemeen, wat gedateerdrationeel oftewel negentiende-eeuws, aan-

doet; althans niet opwekt tot begrip. Evenwel een nuttig boek.
A.HANou

Verschenen
Lyckle de Vries, Gerard de Lairesse. An
Artist between Stage and Studio. Amsterdam, AUP 1998. ISBN 90-5356-250-8.
XIV + 212 blzz. Prijs: f 59,50.
De schrijver heeft binnen het kader van een
groter theater-iconografisch project een
studie gemaakt van de positie, opvattingen
en invloed van De Lairesse (1640-1711),
niet alleen met betrekking tot de Neder1andse schilderkunst, maar vooral het toneel. Aan te bevelen lectuur over deze
schilder-theoreticus, die zovele malen bij
Weyennan voorkomt, zij het niet altijd in
gunstige zin. [AH]

P.F. Thomése, Het zesde bedrijf: Roman.
Amsterdam, Em. Querido 1999. 278 blzz.
ISBN 90-214-8432-3.
Historische roman over de Nederlandse
Matahari van de 18e eeuw: Etta Palm,
barones d'Aelders (1743-1799); politiek
intrigante in het Parijs van rond 1790, waar
zij bij het parlement een petitie indiende
over de rechten van de vrouw (recht op
echtscheiding!). Tegelijk stadhoudersgezind, en correspondente van pensionaris
Van de Spiegel.
Een intrigerende vrouw. Een vrouw die
het mogelijk maakt om haar heen iets te
concipiëren in een kruisverbinding van Les
Liaisons dangéreuses (Choderlos de Laclos),en Les nuits de Paris (Restif de la
Bretonne). In dit werk heeft het de schrijver
echter behaagd van Etta een dommig gansje
te maken, nogal dik bovendien. Getrouw
aan de Nederlandse traditie bij historische
romans is het boek gelardeerd met naturalistische details. Men waant zich, kortom,
eerder in de Camera Obscura tijdens een
rellerig avondje 'vergulden', dan in het revolutionnaire Parijs. [AH]
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Clazien Medendorp. Ge"it Schouten
(1779-1839). Botanische tekeningen en
diorama's uit Suriname. Amsterdam,
Kon. lost voor de Tropen 1999. 160 blzz.
ISBN 90-6832-279-6. Prijs f 39,-.
Prachtige tekeningen en gezichten, van de
zoon van een vrije kleurlinge en een
koloniaal ambtenaar, tevens dichter en
uitgever. Veel over Suriname aan het eind
van de achttiende eeuw. [AH]

Benrieus Chastelain, On tl,e study of

eloquence / De Studio Oratorio (1703).
Edited, introdueed m.d translated by Chris
L Heesakkers and Jeroen Jansen witl, the
co-operation of Wdhebnina G. Kamerbeek. Amsterdam, A D & L publishen
1999. 32 blzz.
Naast elkaar de Latijnse tekst en Engelse
vertaling van een rede over de welsprekendheid, gehouden aan het Amsterdamse
Athenaewn lliustre, door Chastelain, leerling van Petrus Francius. In de inleiding
enkele opmerkingen over spreker en tekst.

van de Nederlandse vloot, een gevolg van
de politieke en maatschappelijke veranderingen binnen de republiek. Eerder samenvatting dan analyse. [AH]

Le "Traité des trois ïn,posteurs" et
"L 'Esprit de Spinosa". Pl,ilosophie clandestine entre 1678 et 1768. Textes présentés et édités par Françoise CharlesDaubert. Oxford, Voltaire Foundation
1999. ISBN 0-7294-0535-4. 800 blzz.
Prijs: f 285,40.
Teksteditie van verschillende drukken van
de beroemde verhandeling over de drie
bedriegers Moses, Jesus, en Mahomed. Die
verhandeling verscheen (deels) ook wel
onder de titel De Geest van Spinoza. Een
belangrijke bron voor sommige verlichtersdenkbeelden omtrent religie. In de Republiek gevestigde radicalen en drukkers
spelen een rol. [AH]

[AH]
Michiel Rudolf Wielema. Ketters en
Geertje Wiersma, Johanna Bonn Fin-

ancier

van

Nederland

1764-1846Amsterdam, Prometheus 1998. ISBN 905333-635-4. 134 blzz. Prijs:

f

29,90.

De jaartallen hadden achter de naam
'Borski' moeten staan, zo blijkt: de werkzaamheden van Johanna op fmancieel
terrein beginnen pas na de dood van haar
man, in 1814. [AH]

Thea Roodhuyzen. In woeüg vaarwater.
MarineoffICieren in de jaren 1779-1802.
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 1998.
ISBN 90-6707-477-2. 240 blzl.
Zeer mooi geïllustreerd werk over marinemensen in het tijdvak van de hervonning
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VerliclIters. De invloed van I,et Spinozisme
en Wolffianisme op de Verlichtb,g in
gerefomreerd Nederland Zp. [1999]
Proefschrift VU 1999. Geen ISBN.196
blzl. Prijs: f 49,50.
Behandeling van de vraag hoe een verlichte
theologie in het Nederland van de
achttiende eeuw kon ontstaan. Het boek
bevat een aantal eerdere studies: over
Jacobus Verschoor, Antony van Dalen,
Frederik van Leenhof, Bekkerianen, Willem DeurhofI, Leibniz en Wolff aan de
noordelijke universiteiten, de Nederlandse
vertalingen van WoltT en Leibniz, Christiana Leonora de Neufville, de Verlichting
te Rotterdam, en Bemard NieuhofI Een
nuttig boek! [AH]

Kopij-aanwijzingen
.Voor de Mededelingen wordt gebruik gemaakt van Word 97 onder Windows 95. Kopij
dient te worden gepresenteerd op diskette. De redactie ontvangt 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 dienen aan het eind van het artikel te staan, vervaardigd als platte tekst, zoals de
hoofdtekst. Men wordt dringend verzocht geen Word-eindnoten te gebruiken.
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 dienen vergezeld te 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 paginaopmaak of lettertype-zettingen (met
uitzondering van cursief). Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen aangegeven
worden op een van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt: houd het document zo
'schoon' mogelijk. Het lettertype van de Mededelingen is Times New Roman.
• 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 lJtels van artikelen moet men
tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
• De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbeschrijving van monografieën is als volgt: auteursnaam, titel, plaats jaar, paginering.
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