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Het stokpaardje van een hoogleraar en regent in ruste
R.M. van Goens (1748-1810) en de psychologie
VIKTORIA FRANKE

Es ist immer mein Steckenpferd gewesen, Beobachtungen iiber mich selbst, tiber Kinder, fiber Traume, aber
Wahnwitzige, u.s.w. anzustellen. Allein meine Geschaftsvolle Situation im Leben hat mir nicht verstattet, mich
anders als im Vorbeigehen, mit dergleichen Gegenstanden zu beschaftigen. 1

Toen Rijklof Michael van Goens deze woorden noteerde, zat hij door ziekte geveld thuis, na
zich als verdediger van Willem V in het conflict tussen de orangisten en de patriotten nagenoeg
onmogelijk te hebben gemaakt. Met "die geschaftsvolle Situation" zal hij zijn werkzaamheden
als hoogleraar in Utrecht bedoeld hebben en zijn lidmaatschap van de vroedschap in diezelfde
stad, nadat hij zijn professoraat wegens een conflict met de orthodoxie had moeten neerleggen.
Een jaar later, in 1786, vertrok hij naar Zwitserland.
In zijn land van herkomst vergat men hem snel. 2 In
1808 wijdde Bilderdijk nog wel een gedicht aan Van
Goens, waarin hij hem als "Geleerdheids hoogste wonder" beschreef, maar pas in 1812, twee jaar na zijn dood
verscheen er een overlijdensbericht. 3 Om Van Goens aan
de vergetelheid te ontrukken schreef het Provinciaalsch
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in 1856 een prijsvraag uit. Men vroeg "eene Levensbeschrijving van R.M. van Goens, in te zenden als bijdrage tot de Geschiedenis der Staat- en Letterkunde in
Nederland." Het duurde maar liefst tot 1867 eer men een
antwoord ontving: de Levensbeschrijving van Rijklof
Michael van Goens, door B. ten Brink was de eerste stu- Silhouetportret R.M. van Goens door
die over deze achttiende-eeuwse geleerde. 4 Het door Ten Gerstenberger, Mainz (1793). Uit: J. Bos
(red.), Rijklof Michael van Goens, 1748Brink geschetste, wellicht overdreven positieve beeld van
1810. Literator-politicos-pietist. CataloVan Goens lokte een weerwoord uit. Mr. W.H. de gus van de tentoonstelling in de KB 1...]
Beaufort velde in een reeks artikelen een veel negatiever
1988, Den Haag 1988.
oordeel over hem. 5 Genoemde negentiende-eeuwse studies zijn nog maar beperkt bruikbaar. Het relevante wetenschappelijke onderzoek dateert uit de
twintigste eeuw. J. Willes' De literator R.M. van Goens en zijn kring uit 1937 en Rijklof Michael van Goens en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa van P.J.C. de Boer uit
1938 behandelen — de eerste met grote precisie en uitvoerigheid, de tweede in veel beknoptere
vorm — de vroege, literaire periode van Van Goens. 6 In het voorwoord kondigt Wille het verschijnen van een tweede deel aan, iets wat tijdens zijn leven nooit plaats had en waarvoor P. van
der Vliet pas in 1993 zorgde, maar dat vervolgdeel eindigt eveneens abrupt met het vrijwillig
ontslag als hoogleraar in mei 1776. 7 Ook het tumultueuze optreden van Van Goens als orangistische pamflettist-journalist in de jaren tachtig heeft herhaaldelijk de aandacht getrokken. 8 Over
Van Goens' pietistische periode is veel minder gepubliceerd. 9 Toch is die derde, godsdienstigwijsgerige periode misschien wel de meest interessante. P.J. Buijnsters schreef in zijn artikel
`De betekenis van Rijklof Michael van Goens' dat juist daar de uitdaging ligt. Hij zag echter
ook tal van obstakels: Van Goens, die sinds zijn vertrek uit Nederland hoofdzakelijk in het

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 1

1

Duits schreef, staat tussen twee taalgebieden en twee culturen in en loopt daardoor de kans aan
beide kanten genegeerd te worden. Daarnaast is het onderzoek naar de achttiende eeuw van
oudsher eenzijdig gericht geweest op "de rationalistische Verlichting volgens Voltairiaanse signatuur" en tenslotte wordt het onderzoek naar Van Goens bemoeilijkt doordat veel van Van
Goens' handschriften onaangeraakt in archieven en bibliotheken liggen. 10
Dit artikel is een voorzichtige verkenning van deze "Fundgrube van Europese allure" — in
de woorden van Buijnsters. In de jaren 1786, 1789 en 1791 werden er drie artikelen van de
hand van Rijklof Michael van Goens gepubliceerd in het Magazin zur Eifahrungsseelenkunde.
Dit tijdschrift verscheen onder redactie van Karl Philipp Moritz (1756-1793) tussen 1783 en
1793 en geldt als het eerste psychologische tijdschrift in Duitsland. 11 Van Goens' bijdragen
voor het Magazin zur Eifahrungsseelenkunde worden in dit artikel in de context van zijn tijd
geplaatst, als ook in de context van zijn ideeenwereld. Zo wordt achterhaald welke opvattingen
op het gebied van de psychologie er bij Van Goens reeds in zijn literaire periode aanwezig
waren. Uiteindelijk blijkt dat er ondanks de ogenschijnlijke breuken in zijn leven toch een
samenhangende ontwikkeling te constateren valt.
De studie van de mens in het teken van een literair

-

opvoedkundig ideaal

Van Goens was erg betrokken bij de in zijn ogen slechte staat van de Nederlandse letterkunde.
In de jaren 1765-1766 schreef hij als `philosophe sans fard' drie artikelen voor het door Frans
van Lelyveld (1740-1785) uitgegeven tijdschrift Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde. In zijn tweede artikel `Bedenkingen van den philosophe sans fard; over den
staet der letteren in Nederland en ontwerp eener noodzakelijke vermeerdering van zijne
Nederduitse boekenkas' pleitte Van Goens onder meer voor een onderzoek naar de voornaamste oorzaken "van de beschaafde smaak en grote voortgang der vaderlandse letterkunde bij
andere volkeren." 1 2 De Nederlanders hadden in dit opzicht tot dusverre volstrekt gefaald, aldus
Van Goens, maar wanneer ze de verdiensten van andere volkeren als voorbeeld zouden nemen
en hen zouden volgen, werden ze alsnog opgestuwd in de vaart der volkeren. 13
Om de kwaliteit van de Nederlandse letterkunde te verbeteren was het dus noodzakelijk
naar andere landen te kijken. In dit kader was voor Van Goens de studie van de mens van
belang. In een voetnoot merkte hij op dat er twee studies tot de wijsbegeerte behoren: de studie
van het menselijke vemuft en die van het menselijke hart. Beide waren volgens Van Goens in
de huidige tijd door de wijsbegeerte verbannen. Om die reden raadde hij filosofen aan wat minder naar de sterren te kijken en wat meer naar de aarde. Hij beriep zich hierbij op Socrates,
omdat die het als zijn voornaamste opdracht beschouwde zichzelf en andere mensen te leren
kennen. Ook in de achttiende eeuw waren er volgens Van Goens mensen die zich op de kennis
van het gevoel hadden toegelegd. Ze konden echter niet als echte filosofen beschouwd worden,
want ze wisten niets van de metafysica en niets van de logica. Bovendien geloofden ze niet dat
deze wereld de beste is 14 en ze zagen de Methodus Mathematica niet als het enige middel om
waarheid te ontdekken. De kennis van het menselijk vemuft werd volgens de algemeen heersende opvatting evenmin tot de wijsbegeerte gerekend: ze maakte deel uit van de Historia
Litteraria. Omdat de meeste mensen de mening toegedaan waren dat de studie van het vemuft
en van het hart niet tot de wijsbegeerte behoren, bleef deze situatie gehandhaafd. Het is, schrijft
Van Goens, echt te wensen, dat lieden die verhevener denken en zich niet laten leiden door
algemeen heersende verkeerde opvattingen, proberen deze toestand te veranderen. Want, en
hier citeerde hij Pope: "The proper Study of Mankind is Man: kan er waerdiger of geschikter
onderzoek voor den mensch zijn, dan de mensch zelve." 15
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Van Goens stelde zich tot doel Nederland literair op te voeden en meende dat dit doel kon
worden bereikt door de wereld- en mensenkennis der Nederlanders te vergroten. In het voorwoord van de door hem verzorgde Nederlandse editie van J.J. Volkmanns Reise durch Italien in
1774 wordt het verband duidelijk tussen zijn streven de letterkunde in Nederland te verbeteren
enerzijds, en reizen en opvoeding anderzijds. Het voornaamste doel van het reizen is voor een
jongeling het vergroten van zijn wereld- en mensenkennis. Niet alleen de menselijke geest
behoort onderwerp van onderzoek te zijn, maar ook de menselijke samenleving. De kennis van
het eigen yolk wordt vergeleken met die van andere volkeren, natuurlijk met hetoogmerk om
daarvan te leren. De relatie met zijn plan om de voornaamste oorzaken "van de beschaafde
smaak en grote voortgang der vaderlandse letterkunde bij andere volkeren" te onderzoeken, in
de hoop dat de Nederlanders de verworvenheden op letterkundig terrein van andere volkeren
navolgen, is duidelijk. Met zijn opvoedkunde wilde Van Goens een bijdrage leveren aan het
beschavingsniveau in Nederland en meer specifiek aan de verbetering van de vaderlandse letterkunde. 16
Van Goens propageerde de studie van de geschiedenis van het menselijk vernuft en van het
menselijke hart. Tot de geschiedenis van het menselijk vernuft kan Van Goens' vergelijkend
onderzoek naar de verworvenheden van de verschillende volkeren gerekend worden. Zijn
opvoedkunde in Volkmanns Reis-boek door Italien kan als een pleidooi ervoor worden
beschouwd. Op de studie van het menselijk hart wordt later nog ingegaan; zijn bijdragen voor
het Magazin zur Eifahrungsseelenkunde kunnen als zodanig gekarakteriseerd worden.

Belangstelling voor psychologie en esthetiek
In 1769 verzorgde Van Goens een Nederlandse vertaling van het werk Ober das Erhabene and
das Naive door de joodse geleerde Moses Mendelssohn (1729-1786). 17 Van Goens bleek zich
bewust van het ontstaan van de esthetiek als nieuwe wetenschap. In het voorwoord noemde hij
Mendelssohn een letterkundig wijsgeer en prees zijn verbinding van de wijsbegeerte met "de
studie der fraeje wetenschappen", een studie die volgens Van Goens ook in Nederland beoefend
zou moeten worden.' 8 Moses Mendelssohn verbond esthetiek met empirische psychologie. Zijn
sterke kant was de ontwikkeling van een empirisch steekhoudende definitie van psychologische
verschijnselen op het gebied van de esthetiek. 19 Op precies dit punt citeert Van Goens
Mendelssohn in zijn voorrede:
"De schone kunsten en wetenschappen, (zegt de schrijver van het stukje 't geen wij hier het gemeen aenbieden
op ene andere plaets) zijn voor den Virtuoos 20 ene bezigheid, voor den Liefhebber een bron van vermaek, en voor
den Wijsgeer ene school van onderrichting." Het laetste 't geen hier eigenlijk ter ons oogmerk diend, verklaerd
hij op de volgende wijze. "In de regelen der schoonheid, welken de genie des kunstenaars gevoelt, en de kunstrechter door verstands gevolgen oplost, leggen de diepste geheimnissen onzer ziel verborgen. Elke regel der
schoonheid is te gelijk ene ontdekking in de Zielen-Leer (Psychologie). Want terwijl zij een voorschrift bevatten,
onder welke voorwaerden een schoon onderwerp de beste werking op ons gemoed maeken kan: zoo moeten zij
op de natuur van 's menschen geest te rug gebracht, en uit desselfs eigenschappen verklaerd kunnen worden.
Indien de Wijsgeer de sporen en voetstappen der gevoelens op hunne donkere wegen vervolgt, zoo moeten er zich
aen hem nieuwe uitzichten in de zielenleer opdoen, die hij door blote verstands-gevolgen en ondervindingen niet
zoude ontdekt hebben." 21

Van Goens voegt er nog iets aan toe, waaruit blijkt dat hij de studie van de mens zeer belangrijk vindt voor de esthetiek. Hij tracht hier, door op Socrates terug te grijpen, zijn eis van de verbinding van psychologie en kunsttheorie kracht bij te zetten.
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Dat de ouden het nut van soortgelijke nasporingen erkend, ja dat zij deze wetenschap geoeffend hebben, is buiten enigen twijfel. Socrates, die gene wetenschappen met zijne achting verwaerdigde, dan die alleen wier onderzoek op de kennis der mensch zelven te rug viel, ging hen alien voor. 22

Van Goens was van oordeel dat kunst het leven moet laten zien en de mens in dat leven tonen.
Hij beaamde de opvatting van Mendelssohn dat "elke regel der schoonheid tegelijk ene ontdekking in de zielenleer is". 23 Kunst was navolging van de natuur, een imitatio die niet los kon
worden gezien van kennis van de mens en diens wereld. 24
De samenhang van esthetiek en psychologie was de basis voor Mendelssohns leer van de
"gemischte Empfindungen". Deze leer houdt in dat de ziel, wanneer zij gelijktijdig twee gevoelens heeft die ze niet uit elkaar kan houden, uit de vermenging van deze beide gevoelens een
nieuw gevoel samenstelt, dat van beide bijna volledig verschilt. 25 De verbeeldingskracht wordt
hierbij een wezenlijke rol toegewezen. Die heeft het vermogen om die delen die door het verstand als afzonderlijk worden opgevat, te vermengen en tot een geheel te vormen. 26 Uit de verschillende combinaties die gemaakt kunnen worden met de gevoelens genoegen en ongenoegen
kan ze ontelbare varianten samenstellen die allemaal van elkaar verschillen. Medelijden wordt
bijvoorbeeld samengesteld uit de liefde tot een onderwerp en uit het ongenoegen over het ongeluk daarvan. En het verhevene ontstaat uit de combinatie van huivering en verering waarmee
het onmetelijke tegemoet getreden wordt. 27
In de achttiende eeuw interesseerde de empirische psychologie zich voor datgene wat men
tegenwoordig het onderbewuste noemt. Dit krijgt ook in het denken van Mendelssohn een
plaats. Van Goens toont zich hiervan doordrongen, wanneer hij Mendelsssohn citeert over "de
sporen en voetstappen der gevoelens op hunne donkere wegen."
Dromen en krankzinnigheid

In het Magazin zur Erfahrungsseelenkunde speelt de wederzijdse invloed van lichaam en geest
een grote rol. In zijn Worschlag zu einem Magazin einer Erfahrungsseelenkunde' schrijft
Moritz dat de mens zich tot nu toe alleen maar met zichzelf heeft beziggehouden, wanneer hij
er door lichamelijke ziektes toe gedwongen werd. Omdat hij deze drang niet had bij ziektes van
de ziel, ontsnapten deze aan de aandacht. Uit de verenigde verslagen van zorgvuldige observatoren "des menschlichen Herzens" kan zich een "Erfahrungsseelenlehre" ontwikkelen die meer
praktisch nut heeft dan alles wat daarvoor gepresteerd is op dit gebied. Door alle observaties
ordelijk tot een groter geheel te verenigen en reflecties uit te stellen tot er genoeg informatie
verzameld is, ontstaat er een gewichtig werk voor de mensheid — een werk dat niet alleen voor
de zielzorger, de rechter en de arts, maar ook voor de "Schriftsteller des menschlichen Herzen"
onontbeerlijk zal zijn — want wanneer deze wetenschap zich vervolmaakt, zien dichter en
romanschrijver zich genoodzaakt eerst deze wetenschap te bestuderen, voordat ze zich aan
eigen werk wagen. 28
Van Goens' artikelen in het Magazin zur Erfahrungsseelenkunde kunnen gekarakteriseerd
worden als een bijdrage aan de geschiedenis van het menselijk hart. Dat voor Van Goens de
weergave van de roerselen van het menselijk hart in de literatuur zeer gewichtig was, blijkt uit
een brief van Frans van Lelyveld aan Van Goens:
De Caracteres van Bruiere ken ik niet, en zou ik ook gaarne eens zien; ik hou zeer veel van Caracter-schilderijen, het schilderen van caracters, dat Marmontel zoo meesterlijk doet, is een van de reden, waerom ik zijne Contes
met zoo veel vermaek las. — 't is zekerlijk, zoo als gij schrijft, het indringendste middel om acht te slaen op ons
hart, en dat te leren kennen; en de kennis van het menselijke hart is zekerlijk de beste studie. Dit alles ben ik volkomen geheel met u eens; [...]. 29
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In zijn eerste bijdrage `Auszug aus einem Briefe' uit 1785 schrijft Van Goens over een plan om
materiaal voor een "Experimentalseelenlehre" te verzamelen die met Moritz' bedoeling volledig overeenstemt. Zou hij hier zijn plan voor een Journal des sensations d' un philosophe
bedoelen, waarover hij Christoph Martin Wieland (1733-1813) ooit had geschreven? Alleen
Wielands antwoord van 13 november 1770 is bewaard gebleven en hij spreekt hierin over "un
roman philosophique, dans lequel quelque Quidam, a qui je n'ai pas encore songe de donner un
nom, racontera l'histoire des Metamorphoses de son esprit et de ses sentiments, conformement
A la Nature et a l'experience journaliere, c'est a dire a vos principes." 3° In ieder geval heeft Van
Goens geen ogenblik getwijfeld. Hij offerde zelfs zijn nachtrust op om de voortzetting van een
onderneming te stimuleren die meer dan "Luftballe", magnetisme en twintig andere dwaasheden kans had om in de geschiedenis van zijn eeuw een nieuw tijdperk in te luiden als er de aandacht op gevestigd werd. 31
Een van de thema's die Van Goens in het Magazin zur Erfahrungsseelenkunde behandelt, is
de droom. Voor zijn droomtheorie beroept Van Goens zich op Charles Bonnet (1720-1793).
"Bonnet hat gerathen Traume zu beobachten, und diejenigen bekannt zu machen, welche zur
nahere Kenntniss der Seele beitragen konnten", schrijft Van Goens in de eerste bijdrage 'Piuszug aus einem Briefe'. 32 In de derde bijdrage, Anmerkungen und Berichtigungen zu dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde', lijkt hij kritischer te zijn geworden over de observatie van
dromen:
Ich werde in der Folge otters Gelegenheit haben, von Traumen zu reden, und von Journalen iiber Traume, deren
Bekanntmachung ich mit hr. Carl Bonnet sehr wunsche; wiewohl ich nicht uberzeugt bin, daB sie jemals von
irgend einem Nutzen sein diirften. Und ich wiinsche diese Bekanntmachung aus keiner andem Ursache, als, weil
ich es fiir ein Grundprincipium halte, daB man in der Psychologie, so wie in der Chemie, nicht nur die
Verfahrungsart kennen masse, durch welch man wirklich ein Produkt hervorgebracht hat, sondem auch die, welche nichts hervorgebracht haben. Es ist noch problematisch, ob Erzahlungen von Traumen die Seele bereichern?
und die Auflosung dieses Problems ist von Wichtigkeit. 33

Van Goens lijkt er
niet meer van overtuigd dat de observatie van dromen
bijdraagt tot kennis
van de menselijke
ziel. Wel vindt hij
het van belang te
weten hoe dromen
tot stand komen.
In zijn Essai

analytique sur les
facultes de l' ame
ontwerpt Bonnet
een fysiologisch
concept van het geheugen. Hij kiest
daarbij voor een
mechanische inter-

Johann Caspar Fiissli (1707-82), De Nachtmerrie (1781)
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pretatie van het geheugen en van dromen. Volgens hem zijn gevoelens en opvattingen snelle
trillingen van de zenuwen. Die trillingen worden overdag kundig verwerkt, maar 's nachts
niet: volgens Bonnet heeft de mens in zijn dromen associaties die geen verband lijken te houden met voorstellingen van overdag, omdat de opeenvolging van ideeen die tijdens het waken
gedaan zijn, onderbroken wordt. De reden hiervoor moet gezocht worden in nieuwe en
onverwachte impulsen, die door de hersenen geproduceerd worden en die de volgorde van de
bewegingen verstoren. Overdag herkent de ziel de samenhang tussen ideeen en worden
vreemde ideeen — ideeen die door toevallige bewegingen van de hersenen geproduceerd worden — uitgesloten. In dromen hebben irrationele ideeen echter vrij spel, want de ziel is zich er
niet van bewust dat ze tijdens de slaap eigenaardige ideeen voorgeschoteld krijgt. 34
Bonnets ideeen komen in de door Van Goens beschreven droom in zijn eerste bijdrage
`Auszug aus einem Briefe' weer terug. Onder de tussentitel `Sonderbare Aeusserung der Gedachtniskraft im Traume' geeft hij een bespreking van een droom waarin hij op elfjarige leeftijd de Latijnse school bezocht. 35 In de klas bestond er tussen de scholieren een rangordening
die, afhankelijk van iemands prestaties, veranderde. Nu droomde hij dat de leraar hem een
vraag stelde over een Latijnse zin. Omdat hij de beste van de klas was en die plaats ook wilde
behouden, had hij het vaste voornemen om zijn uiterste best te doen, maar het juiste antwoord
schoot hem niet meer te binnen. De vraag ging naar een concurrerende klasgenoot en toen die
het antwoord gaf, was dat zo simpel dat hij niet begreep waarom hij er zelf niet op gekomen
was. Van Goens heeft geen verklaring voor het gegeven dat "die Seele, welch mit der grossten
Anstrengung vergebens etwas suchet, in einer Minute oder vielmehr in einer Sekunde, die
Seele werden kann, die eben dieselbe Sache sehr gut weiB, indem sie sich zugleich einbildet, es
selbst nicht zu wissen, sondem es einen anderen sagen zu horen." In deze droom, waarin er
sprake is van een splitsing van het `ik' in twee personen, grijpt Van Goens terug op Bonnets idee
van de ziel die ontdaan van zijn vrije wil alleen nog maar kan toekijken hoe de verbeelding de
vrije loop neemt: de ziel is slechts nog een toeschouwster. Van Goens voegt er nog aan toe dat
dit soort dromen veel gebruikelijker is dan men denkt; meestal wordt er eenvoudigweg geen
aandacht aan geschonken. Meer dan honderd keer heeft hij in zijn dromen brieven gelezen
waarin, voor zover hij zich bij het wakker worden kon herinneren, niets onsamenhangends
stond en waarvan de inhoud best waar had kunnen zijn. 36
In zowel zijn tweede bijdrage, `Einige Beispiele von Geistes- oder Gedachtnisabwessentals de derde, Anmerkungen and Berichtigungen zu dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde', laat Van Goens een aantal vormen van verstrooidheid en geheugenverlies de
revue passeren. Hij noemt ze krankzinnigheid. Van Goens schrijft dat verstrooide personen hun
dromen voor werkelijkheid buiten zichzelf houden. 37 Een aantal pagina's verder constateert hij
dat, wanneer een poging gedaan wordt krankzinnigen te laten lezen, het hun net zo vergaat als
bij het schrijven. Ze plaatsen woorden in een zin die onzinnig zijn. Van Goens legt uit wat volgens hem het verband is tussen krankzinnigheid en dromen. Vele ervaringen van Van Goens
hebben hem ervan overtuigd dat het altijd zo gaat, wanneer we in een droom lezen of horen
lezen. Slechts zelden ontwaakt men echter zo zacht uit een droom dat men zich de woorden die
men in een droom gelezen heeft, herinnert. Diegene voor wie het toeval niet zo gunstig is, denkt
dus dat de droom begrijpelijke taal bevatte. In de droom gelooft men namelijk een samenhangende tekst te lezen. Van Goens heeft 35 jaar lang zulke dromen voor werkelijkheid gehouden,
met name wanneer hij brieven ontving die hij met groot interesse las. Twee jaar geleden ontwaakte hij echter twee keer achter elkaar tijdens het lezen en herinnerde zich duidelijk de laatste zinnen. In plaats van uit gedachten bestonden de zinnen slechts uit klanken en woorden die
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geen enkele betekenis hadden.
Dit brengt Van Goens tot de volgende conclusie: delirium, krankzinnigheid en dromen hebben dezelfde oorzaken; in alle gevallen gelooft de ziel dat de ideeen die ze ontvangt van buiten
komen, maar in werkelijkheid krijgt ze ze van zichzelf. Zo gaat het ook met de taal van mensen die nog in de eerste fase van krankzinnigheid zijn, dat wil zeggen bij wie de krankzinnigheid van buiten en niet van binnen komt. In deze toestand kan de ziel niet meer de tekens, maar
nog wel de begrippen beoordelen. Bij haar eigen gedachten kan ze beslissen of ze samenhangend zijn, maar dit beoordelingsvermogen ontbreekt haar bij het schrijven en het spreken ten
opzichte van de tekens waarvan ze zich bij de uitdrukking van haar gedachten bedient.
Hierbinnen zijn er wederom verschillende categorieen. De ene groep gelooft goed te spreken en
te schrijven, terwijl de andere die in mindere mate krankzinnig is, vermoedt dat ze onzin produceert. Wil men krankzinnige personen genezen, dan moet men zich moeite geven om ze wakker te maken. Maar voordat men daartoe in staat is, moet men de natuur van de slaap en de toestand van de droom beter kennen. Van Goens schetst bier een concept, waarvoor volgens hem
nog veel feiten verzameld moeten worden en nog veel onderzoek moet worden gedaan. 38
Het verband tussen dromen en krankzinnigheid komt ook voor in de beschrijving van een
geval dat Van Goens tijdens zijn werkzaamheden voor de tuchthuizen in Utrecht en omstreken
geobserveerd heeft. De verhouding tussen beide is alleen anders dan in de boven beschreven
gevallen. Ter inleiding van zijn verhaal verwijst Van Goens naar een passage in Die Leiden des
jungen Werthers van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Hierin is sprake van een jonge
man die een jaar Lang geboeid in het gekkenhuis had gezeten en zich daar voelde als een vis in
het water. 39 Van Goens ziet parallellen met een door hem geobserveerde vrouw in het tuchthuis.
Twee jaar Lang is hij in staat geweest haar geval te volgen. Ze liep naakt rond, omdat ze uit
razernij haar kleren kapot scheurde. Van Goens heeft dit meelijwekkende wezen, dat vel over
been was, meer dan honderdmaal in het stro zien liggen, in een kamer met tralies, maar zonder
ruit, want die brak ze meteen.
Op een dag bezocht hij het huffs weer. Een goed geklede, sterke en gezonde vrouw liet hem
binnen. Ze kwam hem weliswaar bekend voor, maar hij kon zich niet meer precies herinneren
waarvan hij haar kende. Bij navraag kwam hij erachter dat ze dezelfde persoon was als de ongelukkige vrouw op het stro. Van Goens ondervroeg haar en kreeg zaken te horen die van dien
aard waren dat hij ze nooit zou openbaren. Over haar lichamelijke ervaring in die toestand wil
hij wel kwijt dat ze zich niet herinnerde dat ze ooit kou gevoeld had of enig ander ongemak had
ondervonden, met uitzondering van onweer, waarvoor ze zeer bang was geweest. De zeven of
acht jaar die ze in deze toestand had doorgebracht, herinnerde ze zich als een droom met meer
aangename ervaringen dan onaangename. Hier komt dus ook de verwantschap van krankzinnigheid met een droom te voorschijn, maar dit is niet hetgene waarvoor Van Goens zich interesseerde, want hij schrijft:
So wahr ist es, dass es, sowohl von Seiten der physikalischen Empfindlichkeit, als von Seiten der Moral
selbst, in den Situationen die uns oft am schrecklichsten vorkommen, Schadlol3haltungen giebt, die bewunderungswiirdig sind. 40

In zijn derde bijdrage, Anmerkungen and Berichtigungen zu dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde', komt Van Goens overigens terug op het eerder door hem beschreven voorval. Klaarblijkelijk heeft hij kritiek gekregen op het feit dat hij niet heeft opgeschreven wat de vrouw
hem verteld heeft. Van Goens stelt zich op het standpunt dat sommige dingen maar beter niet
hardop gezegd kunnen worden:
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Der erste, der erschrocken zu seinem Nachbar sagte, ich babe einen Geist gesehen, hatte vielleicht wiirklich einen
gesehen, aber er hatte schweigen sollen. Nun hat er allen Kindem und alien Weibern einen Floh ins Ohr gesetzt,
sie glauben jetzt alle zu sehen, wo es nichts zu sehen giebt. 41

Objectieve observaties
In zijn eerste bijdrage Auszug aus einem Briefe' noteert Van Goens een herinnering in reactie
op een bijdrage van een zekere heer Fischer, die zich het huis van zijn ouders nog kon voorstellen hoewel hij daar sinds zijn derde levensjaar niet meer geweest was. 42 Deze Fischer
beschrijft hoe hij jaren later constateerde dat zijn herinnering exact overeenkwam met de werkelijkheid. Deze herinneringen moeten volgens Fischer directe herinneringen zijn, want het
betrof objecten die hij niet uit beschrijvingen of verhalen kende. Hoewel hij zich ervan bewust
was dat een herinnering in de loop der jaren kan veranderen was dit bij hem in dit geval niet zo.
Het enige wat veranderd was, was de grootte van de voorwerpen, want hoe kleiner wij zijn, hoe
groter de voorwerpen schijnen die ons omringen. 43
Van Goens had een soortgelijke ervaring. Zijn ouders hadden ooit een kennis buiten de stad
bezocht. Toen hij na 30 of 31 jaar een vriend opzocht die nu in dat huis woonde, begon er iets
te dagen. Vooral het achterste deel van het huis en de vijver riepen herinneringen bij hem op:
bij die vijver had hij er misschien nog plezier aan beleefd om toe te kijken hoe snoeken gevangen werden. Dit bewoog hem ertoe zijn vriend te verzoeken om hem alleen door zijn huis te
laten lopen, zonder dat hij hem de reden daarvan vertelde. Hij kreeg de gevraagde toestemming
en Van Goens vond het interieur terug zoals hij het zich herinnerde. De grootte van de voorwerpen in het huis was wel veranderd, want alles leek hem nu veel kleiner dan toen, maar dat
is alleen maar natuurlijk volgens Van Goens. Hij had na afloop van deze ervaring bij zijn familieleden gevraagd hoe oud hij destijds was; gebleken is dat hij ongeveer anderhalf jaar oud moet
zijn geweest. 44 Zijn herinneringen reikten dus verder terug dan die van Fischer en bovendien
had hij slechts een dag doorgebracht in het huis dat hij zich herinnerde.
Van Goens tracht de lezer duidelijk te laten zien dat hij een objectieve observatie heeft
gedaan. Hij herinnerde zich, net als Fischer, niet iets dat hij uit de beschrijving van andere mensen kende en bovendien liep hij alleen door het huis juist om niet door andere mensen beInvloed
te worden. Van Goens wil ons dus laten geloven dat zijn herinnering een herinnering uit de kinderjaren is en niet aan de kinderjaren.
Ook bij de beoefening van de fysiognomie wil Van Goens de lezer laten geloven dat zijn
waarnemingen objectief zijn. In het derde artikel, Anmerkungen und Berichtigungen zu dem
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde', geeft Van Goens een voorbeeld uit eigen ervaring. Bij
het binnengaan in een schouwburg schrok hij van de gelaatsuitdrukking van een naast hem
staande officier. Die zag er zo afschrikwekkend uit, dat Van Goens zich het liefst van hem verwijderd had. Toen dat niet kon, wist hij zich bijna niet te weerhouden om op de voet van zijn
buurman te gaan staan of hem in het gezicht te spuwen. Zijn afschuw was zelfs zo groot, dat hij
midden in het toneelstuk naar buiten moest omdat hij het niet langer uithield. Enkele dagen
later ging hij bij een vriend op bezoek en trof daar de afschuwelijke man uit de schouwburg
aan. Kort daarop ontwikkelde het karakter van deze heer Von S... zich steeds meer ten kwade
en uiteindelijk speelde hij tijdens de revolutie de bekende rol. "Herr von S...", schrijft Van
Goens, "ist sehr hiibsch, ein fader Blondin, sehr fein, und driickt sich gut aus." Hij vraagt zich
dus af waarom hij van meet af aan afschuw voelde voor deze man. Een antwoord op deze vraag
heeft hij niet, maar zijn fysiognomische voorgevoel is in de loop der tijd volledig bevestigd. 45
VanGoesdtvlmizjnobectva n.Hijerhlt,voda
eigenlijke kern van zijn verhaal overgaat, hoe hij ooit in een kwestie partij trok voor de heer Von
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S..., zonder hem ooit gezien te hebben. Zo wil hij aantonen dat hij niet vooringenomen was ten
opzichte van de heer Von S... en poogt hij wellicht het wetenschappelijke karakter van de daaropvolgende observaties veilig te stellen. Van Goens' conclusie daarentegen draagt een irrationeel karakter: hij doet een beroep op zijn intuItie. 46 Van Goens heeft geen antwoord op de vraag
waarom de man hem zo onsympathiek voorkomt. Bij Lavater is de verhouding tussen het uiterlijk en iemands karakter simpel: een mooi of lelijk uiterlijk verhoudt zich proportioneel tot de
goedheid of slechtheid van iemands morele geaardheid. Van Goens geeft een zeer positieve
beschrijving van het uiterlijk van de heer Von S... Wellicht slaagt hij er daarom ook niet in om
een verband te leggen tussen 's mans voorkomen en zijn karakter.
Receptie van `Werthers Leiden' in ideeen over de zelfmoord
J.J. Kloek deelt in zijn dissertatie Over Werther geschreven mee dat hem slechts een Werther-

vermelding van Van Goens bekend is. Op 8 januari 1787 schreef Van Goens vanuit Zwitserland
aan Hieronymus van Alphen dat hij Goethes roman nuttig vond, omdat die diende als een
afschrikking tegen zelfmoord. Tegelijkertijd was hij zich ervan bewust dat de roman eerder een
tegenovergestelde werking had want, aldus Van Goens: "Maar wee het misbruik! Dat moet men
in Duitsland van naby zien." 47 Hoewel Kloek geneigd is om Van Goens tot de verdedigers van
Werther te rekenen — omdat Van Goens de schuld van de ongewenste gevolgen van de roman
bij het publiek legt en niet bij de auteur — is hij daar, gezien het hermetische karakter van Van
Goens' woorden, niet helemaal zeker van. 48
Van Goens' artikel over zelfmoord in het Magazin zur Eifahrungsseelenkunde en het traktaat Pensees vagues & detachees sur le suicide49 werpen een nieuw licht op zijn receptie van
Goethes Die Leiden des jungen Werthers. 5° Het stuk is ontstaan als reactie op een fragment uit
een dagboek van een zelfmoordenaar dat in een voorgaande aflevering was afgedrukt. 51 Deze
zelfmoordenaar, de "Hofgerichtsassistentenrath Clooss" had zijn daad begaan, omdat hij
geloofde een last voor zijn omgeving te zijn. Het argument dat Clooss voor zijn zelfmoord hanteerde, was bijbels: "argert dich dein Auge so reiB es aus, define Hand, dein Fuss, so haue ihn
ab. Wenns nun der Kopf ist, der mich argert, warum soil ich mich seiner auch nicht entledigen?"52 Van Goens vindt dat de reden van Clooss om zelfmoord te plegen veel edeler was dan
Werthers reden 53 en verwijst naar het essay van de heer Glave, de commentator van het dagboekfragment van Clooss, dat als aanhangsel gepubliceerd werd. Glave stelde hierin dat
Werther door een onvolwassen liefde voor een vrouw ten gronde was gericht, terwijl Clooss
zich opofferde. 54 In het traktaat Pensees vagues & detachees sur le suicide zegt Van Goens dat
hij Werther beschouwt als het werk van een genie, al keurt hij de zelfmoord van Werther of als
"le plus plat et le plus inexcusable des suicides". 55
Van Goens heeft zich eveneens met de "Seelenheilkunde" beziggehouden. Volgens hem is
het beter lang van te voren reeds een standpunt in te nemen, want een mens met zelfmoordneigingen is niet meer in staat om helder te oordelen. Na het afwegen van alle voors en tegens
moet men zichzelf plechtig beloven
niemals von dem Resultate seiner Betrachtungen abzuweichen, sich durch keine Umstande, vorzuglich durch
sich selbst nicht dazu bewegen zu lassen, daB man von diesen Betrachtungen einen Augenblick abweiche, ohne
sich zugleich an alle die Grundsatze mit Vorsatz zu erinnem, an alle die Beweisgriinde, durch welch man zu dem
Resultate gelanget ist.

Van Goens weet uit eigen ervaring wat te doen tegen zelfmoord, vervolgt hij. Heel zijn leven
heeft hij de hardnekkige en aanhoudende neiging om zich van het leven te beroven. Een ver-
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standelijke reden lag daar echter nooit aan ten grondslag. Integendeel zelfs: rationele argumenten pleitten altijd tegen zelfmoord. Zijn neiging was als het verlangen naar een zonde. Door de
gedachte aan zelfmoord verdroeg hij ieder kwaad met gelatenheid, omdat hij de zelfmoord als
uitweg zag. Het middel dat hem destijds redde, was een kaart die hij altijd bij zich droeg met
daarop de tekst: "the cup, which my father has given me, shall not I drink it!"
Van Goens gelooft dus dat de mens in tijden van nood vertrouwen moet stellen in een goede
en wijze Voorzienigheid. De mens moet zijn lijden dragen; de dood ligt in de handen van God.
Ook de "Hofgerichtsassistentenrath Clooss" had zich hierdoor moeten laten leiden.
Overigens lijkt het erop dat Van Goens wel een hierarchie aanbracht binnen de motivatie
om zelfmoord te plegen. Hoewel hij zelfmoord over de gehele linie afkeurt, vindt hij zelfmoord
uit opoffering, zoals Clooss dat deed, een beter motief dan de, in Van Goens ogen, egoIstische
reden van Werther.
Nawoord

Aan Van Goens' belangstelling voor psychologie is tot nu toe geen aandacht geschonken. Toch
bieden Van Goens' artikelen in het Magazin zur Eifahrungsseelenkunde genoeg stof voor verder onderzoek. Een van de meest prangende vragen die tijdens mijn onderzoek werd opgeworpen, betrof de samenhang tussen het pietisme en de ontwikkeling van Van Goens' psychologische ideeen. Gezien het gebrek aan voorstudies over de religieuze opvattingen van Van Goens,
was het niet mogelijk om me over deze vraag te buigen. Daarnaast bevat het archief van Van
Goens materiaal dat in verband met zijn psychologische opvattingen nader bestudeerd zou kunnen worden. Het essay Pensees vagues et detachees sur le suicide (1790) zou, in verband met
zijn ideeen over de zelfmoord, veel uitgebreider besproken kunnen worden dan ik heb
gedaan. 56 Als het gaat over zijn medische ideeen, zijn de vier brieven die de beroemde arts C.W.
Hufeland (1797-1799) aan Van Goens schreef, van belang, 57 evenals het vermoedelijk door Van
Goens zelf geschreven essay Moralischer Brownianismus. Hierin zegt de auteur dat nog nooit
iemand eraan gedacht heeft de leer van John Brown (1735-1788) toe te passen op de moraal, de
psychologie en de pathologie. Deze theorie zou op deze manier meer succes kunnen hebben
dan ze in de geneeskunde heeft gehad. 58 Ook het deel `stukken betreffende medische zaken' in
het Van Goens-archief, met onder meer beschrijvingen van door Van Goens behandelde ziektegevallen, nodigen uit tot nader onderzoek. 59
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Het losgeraakte spiegelbeeld van Willem van Swaanenburg
FRANK VAN LAMOEN

Onbegrtjpelijk, maar vroom
Iedereen was het erover eens: de gedichten van Willem van Swaanenburg waren volstrekt onbegrijpelijk. Dat lag niet zo zeer aan de technische onvolkomenheden van zijn verzen — er waren
zoveel dichters die hun verzen op halflamme voeten lieten voortstrompelen maar aan de wirwar van onlogische, haast surreele, beelden en het heen en weer springende perspectief. De met
orkanen en ander natuurgeweld geconfronteerde lezer kon eenvoudig niet zien waar de dichter
zich beyond, of hij de hemel bestormde danwel de eigen ziel peilde: hij nam een onnavolgbaar
hoge vlucht en viel gelijkertijd onpeilbaar diep. Stijgen en dalen, vervoering en inkeer: de
tegenstellingen leken samen te vallen.
Deze manier van doen smeekte om persiflage. Na de dood van Swaanenburg in 1728
schreef Gijsbert Tijsens over "Apollo's Zoon, die niemant kon verstaan":
Nu zwom hy door een Wolk, dan ree hy op de stromen,
Dan rees hy eens ter neer, of daalde weer om hoog,
Dan was hy in de hel, en dan aan 's hemels boog,
Want met orkanen wist by overal te komen;

Als een pingpongbal stuiterde Swaanenburg door de kosmos, op zoek naar zijn herkomst, aan
de rand van het universum, voorbij de vaste sterren, en in zichzelf, in zijn ontvankelijk gesteld
gemoed, dat als een spiegel de werkzaamheid van de spirituele beginselen van de wereld wilde
ervaren. Maar deze ervaring laat zich niet afdwingen, want door streven en eigen wil wordt de
toegang tot het goddelijke geblokkeerd: de oneindige oorzaak laat zich niet dwingen door een
nietig gevolg van zijn wil. Dit streven naar het hogere dat omslaat in een besef van hoogmoed
is een belangrijk motief in Swaanenburgs poezie. In het eerste gedicht uit de bundel Parnas, of
de zang-godinnen van een schilder (1724), bedenkt de schrijver een tekst voor zijn grafzerk en
geeft deze gecursiveerd weer:
Dit was geen Aterling, geen averechtse jongen,
Wyl hy voor zyne doot, zelfs de oorzaak heeft doordrongen,
Van al wat leeven kweekt, en 't waare wezen kent,
Dat hem heeft in den stof, tot kwik van geest geprent. 1

De laatste regel biedt de hedendaagse lezer de meeste problemen, gezien het beeldsprakelijk
gebruik van een alchemistisch — Swaanenburg zou in dit geval zeggen natuurkundig — begrip.
Naar mijn idee werd dergelijke metaforiek wel begrepen door de contemporaine lezer en valt
deze niet onder de gewraakte onverstaanbaarheid. De gedichten zijn gewoon nog ontoegankelijker geworden met het verdwijnen van de alchemie uit het dagelijks leven. Kwik kent een
vluchtige en vaste fase, en werd gebruikt voor legeringen: het had de potentie zaken van verschillende orde — lichaam en ziel — te verbinden. Doordat de schepper louter geest is, prent hij
iets van zichzelf in dat ook geestelijk van aard is. Waarbij het grote raadsel uiteraard is dat hij
buiten zichzelf iets schept dat hijzelf niet is, namelijk stof. Analoog aan de verschijningsvormen
van kwik gebruikt Swaanenburg hiervoor de uitdrukking stollen. In het zoeken naar god in
hogere sferen betreedt de dichter automatisch ijlere — meer geestelijke — zones, waarin hij zelf
ook meer en meer vergeestelijkt. De val in de materie betekent stolling van zijn begrip. Hij
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wordt gevat in de materie. Dit afwisselend verdampen en condenseren kan worden uitgedrukt
in beelden die aan het destilleren van onzuivere stoffen zijn ontleend: de geest stijgt op en slaat
neer in een circulerend proces.
Swaanenburg was een gelovige die verlangde naar daadwerkelijke religieuze ervaring. In zijn
termen: hij Wilde niet bespiegelen — dat is theoretiseren — maar beleven. Het is niet eenvoudig
hem een vaste plaats toe te kennen binnen het religieuze spectrum van zijn dagen. Zijn vader,
Cornelius van Swaanenburg werd in 1683 benoemd als rector van de Latijnse school te Goes,
waarbij zijn antecedenten door de rechtzinnige Zeeuwse autoriteiten in orde werden bevonden.
Willem was zeven toen zijn vader drie jaar later overleed. In 1725 noemt hij hem "gerenomeert,
door zyn ongeveinsde godvrugtigheit" 2 en elders merkt hij op:
wat myn Moeder betreft, die moet veel gehad hebben van die mistieke verstrooijing der gedagten, waarvan
de quietisten steets reutelen, toen ze mee ontfong, want alle myne affairens hangen aan den ander, als een los
geborste zak met loopende kwik [...] 3

Kwik werd in zakken verhandeld; het vormt een soort vloeibare eilandjes wanneer het wordt
uitgegoten op een blad: de beeldspraak is treffend voor een leven dat als los zand aan elkaar
hangt. De contekst is ironisch, dus problematisch, maar een naar quietisme neigende houding,
met haar nadruk op beleving, gelatenheid en willoosheid kan Willem niet ontzegd worden, ook
al stelt hij zich ten aanzien van het quietisme van Molinos en Mme Guyon gedistantieerd op.
Iedere scheuring in de kerk en aantasting van kerkelijke of wereldlijke authoriteiten wijst hij af.
Swaanenburgs moeder, Margaretha Voster, hertrouwde in 1692 met de veel oudere predikant
Samuel Nethenus (1628-1707). Zij was zijn vijfde en tevens laatste echtgenote. Nethenus was
tussen 1691 en 1696 hofpredikant van de graaf van Isenburg, residerende te Birstein. Nethenus
vertegenwoordigde het gereformeerd pietisme van de zogeheten Nadere Reformatie, waarin
beoogd werd na de leer ook het leven te reformeren. In zekere zin is dit streven naar pietas een
substituut voor hetgeen voor de hervorming devotie werd genoemd: men diende ook naar de
leer te handelen en een vroom leven te leiden gericht op god en de medemens. De benaming
`gereformeerd pietisme' heeft weliswaar ingang gevonden maar is ongelukkig gekozen: vanuit
historisch oogpunt gezien is het pietisme Duits, lutheraans, buitengewoon kritisch ten aanzien
van de kerk als instituut, en in zijn radicale consequentie separatistisch. Voor Willem van
Swaanenburg zijn pietisten oproerkraaiers en chiliasten die de maatschappij ontwrichten.
Ludeman is een van hen.
Ik heb nog niet kunnen vaststellen of Willem als een jongetje van een jaar of dertien door
zijn stiefvader werd onderwezen en de geest met de paplepel binnenkreeg, maar een puritein
kan hij moeilijk genoemd worden. Wel betoont hij later groot ontzag voor de leraren van de
kerk en noemt de naar mystiek neigende Jodocus van Lodenstein met name. Swaanenburgs
religieuze ideeen dienen binnen het spectrum van de orthodoxie beschouwd te worden, maar
het is de vraag in hoeverre zijn excentriciteit daarbinnen geaccepteerd kon worden. Het is nu
eenmaal eenvoudiger een ketter te typeren dan een vrome belijder die zich verre houdt van dogmatische kwesties, maar voor een doorsnee-gelovige hield Swaanenburg er enkele incourante
ideeen op na: mystieke godservaring is binnen de calvinistische doctrine niet mogelijk gezien
de absolute souvereiniteit van de schepper, en de idee van zielsverhuizing staat in een knellende verhouding tot de leer van de voorbeschikking.
Hoe het ook precies zij: Swaanenburgs gedichten en weekbladen zijn in de eerste plaats
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religieuze teksten, daar helpt geen moedertjelief aan. Ook De herboore oudheit (1724) is niet
in de eerste plaats een satirisch tijdschrift: het blad bevat de vermaningen van iemand die van
zichzelf weet dat hij niet altijd naar zijn beleden principes handelt, maar die het tij probeert te
keren, soms spottend, soms in de verheven stijl die eigen is aan bijbelse poezie: Rabelais en
Paulus in een persoon verenigd.
De enige kerkvader die Swaanenburg in zijn weekbladen vermeldt is Origenes, niet in de laatste plaats als kapoen, vanwege het feit dat deze leraar zich op radicale wijze van een opspelende libido ontdeed. De volgende passage uit Arlequin distelateur (1725) is van betekenis:
De geleerde Oudvader Origenes, een Griek van Singuliere gedagten had veeltyts voor eene gewoonte, om
zinnenbeeldige gelykeniszen, uit Historische Bybel gevallen Allegorice te trekken, en hoewel by het altyd
niet heeft getroffen, zo is het egter niet te mispryzen uiterlyke lettergevallen te vergeestelyken op doeningen
der hedendaagse tyden; een konststuk, dat tegenswoordig een heel eigendom is geworden van onze
Gamaliels, aan welkers voeten ik als een Saulus onderwezen zynde, my wenste in zulken Paulus veranderd
te zien, die door de bedieninge der genade in staat mocht zyn, om de hele werk kraam der Joodse Papisten,
of Paapse Joden te ondermeinen
4

Het spotten met paus en papen is een vast bestanddeel in Swaanenburgs teksten: altijd leuk voor
de geuzen die zijn lezers waren. De allegorische bijbelverklaring laat Swaanenburg over aan de
kerkleraren die daar verstand van hebben — waarschijnlijk doelt hij op Coccejanen — maar in
zekere zin beoogt hij met zijn profane teksten hetzelfde, wanneer hij ze aanduidt als allegorieen
die op hun spirituele merites beschouwd dienen te worden.
Origenes verdedigde de idee van zielsverhuizing dat ook voorkomt in de teksten van
Hermes Trismegistus en Pythagoras. Terwijl Hermes gewoonlijk van Egyptische of Babylonische herkomst werd geacht, vonden de hermetische teksten feitelijk hun schriftelijke neerslag
in de tijd van Origenes. Deze kerkvader, wiens stellingen werden veroordeeld, voorzag een
wereldharmonie aan het einde der tijden, waarin het absolute kwaad overwonnen zou worden
en de verdoemden gered. Wie met een welwillend oog leest, kan een dergelijke opvatting in
Swaanenburgs werk terugvinden: de almacht gods is zo groot dat hij de hel kan vernietigen. De
keer op keer wedergeboren zielen belanden uiteindelijk op een ster om te baden in het eeuwige
licht.
Er is slechts een boodschap: de wereld dwaalt af; keer terug. De rest is franje. De herbooren
oudheit is weliswaar een tijdschrift in dialogen, maar iedereen spreekt voor zich en zegt hetzelfde, het maakt niet uit wie. Er is uiteindelijk geen verschil tussen de inzichten van Socrates,
Pythagoras, Hai Ebn Jokdhan, Rabelais of Willem van Swaanenburg. Ook de keur aan dissenters en alchemisten in de teksten is nauwelijks van belang: boehmisten, quakers, quietisten,
rozenkruisers, paracelsisten; het zijn in wezen afgedwaalden en oplichters.
Een en ander maakt onderzoek naar de achtergrond van deze figuren als mogelijke bronnen
voor Swaanenburgs teksten minder van belang: ze dienen er slechts toe om zijn inzichten aan
te scherpen. Swaanenburgs wereldbeeld is pre-mechanisch, dat wil zeggen: vitalistisch, organisch en op een bepaalde manier magisch. De wereld wordt bewogen door onstoffelijke principes die zijn ontsprongen aan een spirituele bron. De oorsprong hiervan is uiteraard god.
Zeer algemeen geformuleerd zijn de volgende constituerende elementen van belang:
— Bijbel en belijdenis als kader voor referentie en restrictie: Swaanenburgs wereldbeeld
moet overeenstemmen met Genesis. Van niet te overschatten belang voor de metaforiek van de
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tekst is de idee dat god schept naar zijn beeld en gelijkenis. Immateriele beelden vormen het
begin van alles.
— Oorsprongsfilosofie; in Swaanenburgs eigen bewoording: de wortelleer van Hermes Trismegistus en Pythagoras. Marsilio Ficino noemde zijn vertaling van de hermetische verhandelingen niet voor niets De potestate et sapientia dei: het gehele Corpus Hermeticum is een evocatie van de werkzaamheid gods in de schepping en een handleiding voor de weg terug.
— In het verlengde hiervan: de vitalistische, neoplatonistische natuurkunde van de zestiende en zeventiende eeuw: de magia naturalis van Giambattista Porta (die Swaanenburg niet vermeldt) en Agrippa van Nettesheim; alchemie voor zover niet aristotelisch, dus voornamelijk
paracelsisten, in het bijzonder de Vlaamse filosoof Jean Baptiste van Helmont en zijn zoon
Franciscus Mercurius.
— Mystici als Eckhart, die Swaanenburg niet noemt en Tauler, die een keer terloops wordt
vermeld. Eckhart formuleert de mystieke ervaring in klassiek geworden uitdrukkingen als zelfverlics, beeldverlies en ongebeeld worden.

De herboore oudheit (1724)
Swaanenburgs eerste weekblad is ondanks de permante herhaling van de boodschap het meest
gevarieerd in thematiek, en bij tijd en wijle even onverstaanbaar als de bundel poezie die hij
gelijktijdig publiceert. Het blad staat dermate stijf van de natuurkunde dat de uitgever een jaar
later erop aandrong het de lezers wat eenvoudiger te maken. De auteur gaf met tegenzin toe aan
dat verzoek en oordeelde dat het tweede blad, Arlequin distelateur, zoutelozer was dan zijn
voorganger. Dit was een geheel juiste observatie. Swaanenburgs latere bladen worden traditioneler wanneer er gedestilleerde extracten uit de courant worden gepresenteerd en missen de
`stream of consciousness' van De herboore oudheit.
Maar welke oudheid werd eigenlijk herboren? De wereld anno 1724 is in de ogen van
Swaanenburg gedegenereerd en corrupt; deugd en waarheid zijn vervlogen als uit de doos van
Pandora. Schone schijn heerst en de weg terug wordt geblokkeerd door egoIsme, de zugt tot
eigenbaat. De tweede aflevering begint met het volgendende vers:
De wereld in een vorm van geest, tot stof gegoten,
Om de oorzaak van haar zyn, door weldoen te vergroten,
Keen toom, en spoor den nek, uit zugt tot eigenbaat,
Die overal de vlag, uit winlust, waaijen laat, 5

Het omhulsel, de mal van de wereld, is geest, dus wie de stof ontstijgt krijgt toegang tot die
geestelijke vorm, maar hier op aarde dient men de schepper te verheerlijken door weldoen, dat
is: handelen naar overtuiging. De ouden, de filosofen van de wortelleer beseften dit. In de voorrede bij De herboore oudheit schrijft Swaanenburg:
de gryze beulingen der vroegere uuren peilden hun eigen bron en wortel, en teelden harszenkinderen, in een heilig ligt, maar zij die de laaste minuten tellen, vermallen de begintzelen en wordingen der dingen, aan eindens, die
in een verfoeijelyke eigenbaat slyten 6

In de eerste aflevering laat hij zich op een vergelijkbare manier uit:
De deugt heeft een andere ziel, als die uit een eeuwigen wortel beginnende, de allerminste voorwerpen betuurt,
als eigen aan den zelven stam, die ons de naarbyheid verleent van deelgenooten zyner sappen te zyn. Dat wisten
de Ouden, en veele deeden, hetgeen ze geloofden, ten blyk dat de bladeren thans verdorren, nu de eeuwen verjongen. 7
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Tot deze ouden horen Hermes, Pythagoras en Orfeus. De oudheid die herboren dient de
worden is de gouden eeuw van Saturnus, de eerste periode van de wereld volgens de
Metamorfosen van Ovidius, analoog aan het paradijs voor de zondeval. "Denken Eva's kinderen wel eens na? Weeten ze de reeden wel van het verlies der gouden eeuw?" vraagt
Swaanenburg zich af. "0 neen! niemand let op zyn eerste vryheid: elk is verbannen buiten het
paradys, door het zoeken van duizend vonden. leder wil een steen aan Babels steilte brengen." 8
De dictatuur van de rede en het daarmee gepaard gaande verschil van mening hebben het
contemplatieve zicht op de oorsprong definitief ontnomen. Dit afdwalen begon met de dubbele
val van Adam. Aanvankelijk reflecteerde Adam als beeld van de schepper uitsluitend het licht
van zijn maker. Doordat hij ook zelf wil scheppen en de eigen wil wenst te volgen, verbreekt
hij de band van gelaten afhankelijkheid. Daama krijgt hij Eva.
Rede en zelfkennis

Aristoteles en Descartes worden vaak paarsgewijs vermeld door Swaanenburg. Van een kritische analyse is geen sprake maar met cartesiaans rationalisme heeft hij weinig op; de rede is
ontoereikend: zoveel hoofden zoveel zinnen.
Helaas, hoe dobbert de reden, op een altoos durende twyffel, en wat zekerheid vinden de bespiegelingen van een
Wysgeer, in stoffen, die afhankelyk van anderen, door een ingeboren geest geleit worden, om het einde van hunnen maker te voltrekken. Wie kent zyn zelven, om, door dien weg, het ongenaakbare te beschouwen? de meeste
zoeken by andere de gelukzaligheit, die in hun eigen boezem verzegelt leid. 9

Twijfel niet, God is er, lijkt deze passage te zeggen: hij is de enige zekerheid. De stoffen, zijn
als schakels met elkaar verbonden en aan continue verandering onderhevig. De schepper die de
keten der wezens vasthoudt is zelf onafhankelijk, eeuwig dezelfde en absoluut vrij. Ofschoon
ongenaakbaar, kan hij gekend worden door de ziel die zichzelf kent. Deze vorm van introspectie heeft met logica of methodische twijfel niets van doen: het is het besef gekend te worden: "dat hy, die zig zelve kent, zig in my ken! is de zugt van dit gemoed!" 1 °
Opwaarts myn hart, uit u zelve myn ziel, klampt, o gemoed! de Vader der dingen aan, gooit u zelve overboort,
denking! en verlies u in den onbeeldelyken Oceaan van G... 11

Om zich te laten kennen dient het denken dat zich van beelden bedient, te worden uitgeschakeld
om een reflecterende spiegel te worden van degene die aan de beelden voorafgaat, waarmee de
oorspronkelijke staat van Adam wordt hersteld. Weten is vergeten: "verzakinge van begrippen
en beelden, om de ongebeeltheit deelagtig te worden." 12
Deze wereld kan door rationalisten niet betreden worden. In een van de monologen uit De
herboore oudheit schrijft Swaanenburg in de gedaante van Momus, de god van de spot:
Alhoewel ik geen natuurkundige ben, zo kan ik egter wel zien, dat de meeste van die Heeren, die daarvoor scheep
komen agter de arcana caeli nog niet zyn, ik wil zeggen, dat zy die haar professie maaken, om uit een mismas
van Aristoteles en Carthesius, weder iets nieuws te trekken, door dien weg niet zullen koomen agter de verborgentheit der geestelyke wereld, die de ziel der groove is. 13

Deze geestelijke wereld vindt haar oorsprong uiteraard in een geestelijk beginsel, god.
De schepper

Willem van Swaanenburgs Parnas, of de zang-godinnen van een schilder (1724) bevat naast
de opdracht aan Simon Schijnvoet waarin hij vraagt om in diens rariteitenkabinet te worden
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bijgezet, een levensbeschouwelijke voorrede die hij in De lierboore oudheit als zijn belijdenis aanduidt. Hij formuleert daarin zijn religieuze programma en verdedigt zijn manier van
schrijven:
De zuiverheit van het opperwezen. de wortel der dingen, het onstoffelyke Ide van alle zielen, die Carbonkel van
verwondering, is de gloed waarin myn denking vervliet; Hy was eer alle dingen waaren, en wy blyven door zyn,
zyn, en door ons zelven te derven, zo genieten we Hemelen.I 4

God is uiteraard de hoogste idee. Swaanenburg associeert dit begrip overigens niet met Plato
die hij afdoet als een ijdele theoreticus, vergeleken met Diogenes die zijn overtuiging beleeft.
Idee betekent voor Swaanenburg behalve de transcendente vorm ook: gedaante, beeld,
begrip, wezen, beginsel. Zo heet het archetypische model van het heelal "'t Ide van 't groot
Ide" 1 5 en is er in de wereld sprake van rondzwevende Ideeen, beelden die de stof vorm geven
en de natuur tot leven brengen. Een carbonkel is een robijnrode edelsteen die gloeit als een
kooltje; rood is de kleur van het bloed dat de levensgeesten naar de hersenholtes transporteert
waarin deze de indrukken van de Idee kunnen opdoen. Deze impressies van de geestelijke
wereld veroorzaken ook de beelden van Swaanenburgs poezie. De dichter is niet in staat de
beeldenstroom te reguleren, met als resultaat chaotische, vaak onbegrijpelijke gedichten. Hij
wordt het slachtoffer van zijn verwoede
aandoening. Swaanenburg zegt hierover:
niemand heeft my gevoert, als een star die my
dreef, een onverzetbare wind spoorde my vaak
Hemelwaarts, en als ik daalde in de dieptens der
Natuur, zo vond ik my een worm, in tegenstelling
van den Vader der dingen; by taffareelde op
myne harssenvliezen vaak duizent beelden, en
als ik wilde uitbrommen, het geen me had
bezwangert, zo schooten meer gedaantens toe,
als myn schagt kon schilderen. Hier uit wierd
myn Chaos zo dik, zo gezwollen, zo hortend en
bars, dat het dikmaals gescheurt, een regen liet
daalen van spooken en schielyke buijen.I 6

Niet-gekanaliseerde
inspiratie
maakt
Swaanenburgs poezie tot wat ze is. Dat
zijn religieuze gedichten worden bevolkt
door faunen, woud-papinnen en orakels
dreunende sybillen uit het gezelschap van
Dyonisus, zal geen verwondering meer
wekken. Est deus in nobis!

J.J. Becher, Psvchosophia oder Seelen-Weisheit, Lauenburg 1701 (collectie BPH, Amsterdam).
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De belangrijkste gedichten uit de bundel
Parnas van Swaanenburg staan vooraan:
ze verheerlijken god en zijn onbegrijpelijke scheppingsactiviteit. De metaforen
hebben betrekking op het zichzelf denkende denken dat door een wilsbesluit op
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raadselachtige wijze buiten zichzelf treedt door ex nihilo iets te scheppen dat het zelf niet is en
daar vervolgens iets van zichzelf in te prenten. Als de zelfkennis bij uitstek spiegelt god zich in
zijn wijsheid; dit spiegelen van vuur in water associeert Swaanenburg met de mythe van
Narcissus. Schepping bestaat uit het ontvouwen van de tegendelen. De zon is het beeld van god,
of god zelf. De in het water schijnende zon is het beeld voor gods werkzaamheid in de wereld.
Dit contact van een onstoffelijk wezen met de wereld wordt zintuiglijk geformuleerd als de
reflectie van een blik, de inspraak van een woord, en stolling van een geest of adem.
Jets van deze reflexieve beelden is terug te vinden in het volgende fragment uit de Zegenboog,
gedicht ter eere van den onsterffelyken God, het tweede gedicht uit de bundel:
Verjong u zelfs, 6 God! en trekt staag de eeuwen uit,
Ja kus uw eigen beeld, o zonneling! voor bruit;
Bevrugt u, met u zelf, en wil u zelven baaren,
De duistere afgrond heeft zyn eigen toon, en snaaren. 17

De afgrond verwijst naar Genesis. De schepping is ook door introspectie te ervaren:
Die in zyn zelven daalt, die duikt naar Paerle Mynen,
En voelt een zoeter vlam op teerer lonken schynen,
Die wezent zig in iets, het geen by eertyts was,
Of vaart den lugtbol om, een Zee van enkel glas,
En ziet de Vezels op hun losse gronden springen,
En de onstof uit zyn zyn, in alle dingen dringen,
Zig teelen in 't gestrem van allerlei geslagt,
En schouwen, hoe het Een heeft alles voortgebragt. 18

Vezels zijn de elementaire deelen van de stof, veelal synoniem met atomen. Zelfkennis door
inkeer leidt tot waameming van de wereldgeest die alles doordringt, inclusief de waarnemer die
zijn verwantschap ermee beseft.
Zoals vaak beseft Swaanenburg aan het slot van het gedicht dat hij god niet kan benaderen
en ook diens beeld niet ten hemel kan heffen. Ootmoedig schrijft hij: "'t Is de eigenschap van
u, u zelven of te maalen", en: "Gy moet uw eigen beelt ten hoogen Hemel beuren":
Zo standaart zig uw Naam in 't denktuig der Natuur,
Het geen zyn vliezen smeult in levend watervuur. 19

Bij een zegenboog hoort een standaard als teken van overwinning. Op het hersenvlies van de
natuur drukt het eeuwige licht zijn beelden.
Natuur en de geesten

De natuur is dynamisch: alles beweegt, ontstaat, groeit, en vergaat door toedoen van een continu werkzame geest die de wereld stuurt volgens een goddelijk plan. In de natuur ontwaart
Swaanenburg "een werkzaame, en een lydelyke kragt waardoor de dingen vermeerderen,
en de stollen veranderen, egter altydt in afhankelykheid van G..., die de eeuwige spil is der vier
elementen, die hun vyfde in zig verzegelt houden, als het Arcanum der wyzen." 2° Het vijfde element is de quinta essentia of wereldgeest die de elementen bijeenhoudt en verandering teweeg
brengt. Elders schrijft Swaanenburg:

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 1

19

De heele wereld is stof, en vuur, en water de vermoogens der natuur, dog in die twee schuilt een mogelykheid om
bergen te baaren, uit dromende dampen, als by die uit zyn zelven is, en geene andere oorzaak kent, als de kennis
van te zyn, zig beschouwt in den spiegel van zyn wysheit, als de altoosduurende Schepper der door den ander
zweevende verschillentheden. 2 1

De zweevende verschillentheden verwijzen naar de Ideeen die als de droombeelden van de
schepper de wereld vorm geven. In een toespeling op Genesis schrijft Swaanenburg dat "de
wortelkragt van 't baaren" in de Chaos werd gelegd,
Door 't spreekende Ide van Demogorgons lippen,
Die 't woort van worden eerst deed uit zyn grendel slippen. 22

Dernogorgon is een synoniem voor demiurg, de beheerder van "de archiven der gedaantens, de
senuwen van het Chaos".23
Dromen prikkelden de hoofdstoffen, en zetten de wereld in beweging:
Alle wateren leeven van vuur, en alle bronnen hebben hunne spiegelagtige flikkeringen, zelfs het onderaardse zog
bezit een hoedanigheit van beelden te vatten, naar de aard der zaden die het roeren, en wy stervelingen streven
ons zelven voor by, en vinden wind in de hoge wolken, daar de eeuwigheit zo na in onze tydt versloten zit, als 't
maagdelyk yvoor in sprenkelen robyn.
Dat Hermes Trismegistus, alias 't waaragtig model van herszenschimmen, deze woorden in zyn droom
Laboratorium had gedisteleert, het zouw, naar myn dunken, niet veel vizer hebben kunnen vallen, als 't my daar
uit den bek schiet, dog weet dat 'er geen groter sympathie is, als tussen narren. 24

Beelden vormen de wereld door zich op een bepaalde manier in te drukken, naar mate van de
vatbaarheid van de stof. Wie als een alchemist de stoffen wil veranderen, verbeteren, dient de
geesten te extraheren en opnieuw in de gezuiverde stof te injecteren. Deze geesten zijn van dezelfde orde als de dromende dampen die de chaos in beweging zetten. Op een bepaalde manier
manipuleert Hermes de imaginatie - de latente droombeelden - van de wereld.
Door de activiteit van de wereldgeest verandert de stof en wisselen de seizoenen. Deze periodieke verandering heet in Swaanenburgs jargon wisselbeurt. Bij monde van Saffo leert hij:
Het laagste van Natuur kan 't opperste genaaken:
Door wending van den geest, zo staat de wereld pal.
Een heuvel, die zig heft, om aan 't azuur te raaken,
Verandert, met 'er tydt, o Faon, tot een dal.
Dan stygt het onderst' op, als steiltens nederzinken;
Want wisselbeurt herschept een Etna, tot een Zee. 25

Alles is onderhavig aan metamorfose, zelfs vuur kan uiteindelijk in water veranderen. De
wereldgeest beweegt door het universum zoals de levensgeesten door het lichaam, en aangezien
de kosmos met zijn droombeelden als een levend wezen wordt voorgesteld heeft hij ook aderen, spieren en zenuwen waardoor de geesten bewegen. Uiteindelijk leiden de verschillende
soorten geesten naar de geestelijke oorsprong:
De geest der natuur, het vyfde weezen aller dingen, [...] huist in de opperste kringen, in de allervlugtigste uitademingen der gezuiverde starren.
[...]
Daar is onderscheit in de geesten: de edelste zyn denkende wezens, welkers eigenschap bestaat in verstand, en
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wil; anderen zyn zo veel als de holtens, en baarmoeders waar uit alle vormen en gedaantens vloeijen, en hun
zaadelyke hoedaanigheden storten, om anderen te verwekken, nog zyn der animale vegetabile, en minerale zouten, en vlugtigheden, die de leevens doen waszen, bloeijen, en herbotten, waar in de zinnen hun werkingen doen,
dog zyn maar onderdaanen van de eerstgenoemde, dewelke veel te edel zyn, om te vermengen onder de tydtkortingen onzer lippen, want de wezentlyke ziel is, naar het zeggen der ouden, de adem van den grooten Zeus zelver; ze is de waaszem, de heillige wolk, daar de arcana der allerhelderste vonken in verslooten zitten. 26

De geesten die zoveel als holtens fungeren, heten elders concepten of vatsels waarin de
ideeen letterlijk worden `begrepen'. Het zijn baarmoeders waarin de ideeen - de vormen en
gedaantens - worden geconcipieerd, die zaadelyke hoedanigheden, dat zijn kwaliteiten of
eigenschappen, bezitten. Swaanenburg formuleert hier hoe een aan de stof wezensvreemd
beginsel zich in de stof nestelt en deze vormgeeft. Het principe doet sterk denken aan de stolsche logoi spermatikoi.
Animale, vegetabile en minerale zouten zijn de vluchtige bestanddelen in levende wezens,
planten, metalen en andere stoffen, zoals de wijngeest in wijn. Zout cristalliseert, maar kan ook
als een vlugzout vervliegen; het astrale zout is synoniem met de quinta essentia, de aether of
wereldgeest die de elementen samenhoudt. De levensgeesten worden door levende wezens eenvoudig ingeademd. Volgens de fysiologie van Galenus bewegen de geesten zich door het bloed
en vormen in de hersenholten de spiritus animalis of pneuma psychikon, waarin de zinnen hun
werkingen doen: deze animale geesten zijn verantwoordelijk voor zintuiglijke waarneming,
denken, motoriek en gemoedsbeweging.
De spiritus animalis heet in het jargon van Swaanenburg de diersche ziel. Deze ziel is het
voorwerp van zijn natuurkunde en vormt als het ware de neurofysiologische achtergrond van
zijn mystiek. De diersche ziel kan door oefening gemanipuleerd worden; de ziel als goddelijke
vonk valt buiten het bereik van de natuurkunde. In de voorrede bij zijn dichtbundel zet
Swaanenburg dit onderscheid uiteen:
wy hebben een eeuwige gedaante van den ongezienen, een honger naar het Volmaakte, een Bron om in te verdrinken, een Bruid om ons mee te paaren, en eeuwig te verjongen, een Ziel die alleen God, en niet ons toekomt,
te bestieren: deze is vry van stof, van verandering, en eeuwig blyvende, die is geen wiszelbeurt onderworpen;
maar helaas! door onze zwakke hoedanigheden, aan een zekere natuurelyke vlugtigheit verbonden, ze heeft een
kragt om haar zelf te kennen, zo ze in haar wortel te rugge deinst, dog zo ze naar buiten springt, ontmoet ze kwik
en bloed; de vlugge hoedanigheden van haar gestel, waar in de anderen kent, naar mate dat haar diersche eigenschap zuiver is: want naar proportie van de minder aardachtige complexien, of vlugtigheden der animale geesten,
is ze zuiver in haar begrip, doordringende in haar oordeel, en vatbaar tot de bewegingen der bovenste werelden,
en starren. Van deze diersche Ziel word hier dikmaals gesproken, als ik van de andere schyn te gewaagen, en van
haar verbeteringe, keer, en wederkeer zing. Dit was de Hermetische spiegel, waar in de Egiptenaaren alle gedaantens zagen: dit was het gordyn, het geen de Oude Digters wegschooven, als ze van de wording der dingen, en herscheppinge begonnen. 27

De ziel kan zichzelf kennen door introspectie als het beeld van god, en zijn kennende blik eeuwig reflecteren als de spiegel van zijn wijsheid. Op het moment dat haar perceptie naar buiten
treedt verliest ze contact met het eeuwige en wordt verbonden met de animale geesten in het
bloed. De eigenschappen van deze verpakking kunnen haar vatbaarheid voor de aanraking door
het hogere blokkeren. De animale geesten vertroebelen als het ware het spiegelbeeld naar mate
zij minder vluchtig zijn.
Het is dus zaak de animale geesten te ontdoen van aardagtige complexien om het begrip
van de ziel - waardoor zij begrepen kan worden - te herstellen. Dit is tot op zekere hoogte een
lichamelijke kwestie waarbij men geneigd is te denken aan het volgen van een dieet of het slikken van psychofarmaca.

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 1

21

De ervaring
De voorwaarde voor het ervaren van de werkzaamheid gods is het uitschakelen van de gemoedsbeweging die veroorzaakt wordt door de animale geesten: zintuigen en driften dienen te
worden uitgeschakeld om in een toestand van willoosheid en gelatenheid stil te zijn. Het heeft
geen zin om in gedachten naar deze stilte te streven want de voorstellingen staan gelatenheid in
de weg:
Hoe veel maal ik my zelven hier van overtuigt hebbe, nog kan ik tot geen Philosophische stilte geraken, om dat
ik middelen zogt om stil te worden, daar het stil zyn immers een onmiddelyke daat is. 28

Onmiddellijk heeft hier letterlijk de betekenis zonder middelen, onbeniiddeld. De stilte moet de
mysticus overkomen. Soms is er een begin maar vertroebelt gaandeweg het beeld en wordt de
verbinding verbroken. Na het inzicht in de noodzaak van een onmiddelyke daat zegt Heraclitus:
Goden wat is dit een diepte, waar Heraclitus voor pal staat!
hy vind een eigen afgrond die hem toebehoort,
en hy derft er zig niet inwerpen, hy ziet zyn eigen vrouw, en helaas! by is te zwak om ze te omarmen, een oogenblik verlustigt zig zyn flikkerende spiegel in een ontdoenende overgave, en belonkt zyn Narcis die hem zo teder
toelagt, maar pas is zyn bloed gaande om die lieve gedaante in zig wezentlyk te ontfangen of by geniet, door te
grote roering, als Ixion, een wolk voor zyn Godin. 29

Even verandert het gemoed van Heraclitus in de waterspiegel waarin Narcissus zichzelf beschouwt. Die spiegelende Narcissus is een hermafrodiet, de grond van het bestaan, de tweeeenheid van het zichzelf denkende denken: god in de spiegel van zijn wijheid, Sofia.
De ware bruid is niet van deze wereld. Sofia is de oorspronkelijke bruid van Adam, voordat
deze zich losmaakte uit de goddelijke imaginatio. In deze oorspronkelijke staat was Adam
androgyn. Na de zondeval begint met Eva de dynamiek in de schepping pas goed; vrouwen zijn
de eeuwige onrust van het werelduurwerk.
In Swaanenburgs pantheon is Apollo prominent aanwezig: de zwaan is hem toegewijd, hij is de
god van de dichtkunst, en de zon, het beeld van god. Boven de ingang van Apollo's tempel te
Delphi prijkte de spreuk Ken uzelf. Socrates verwees emaar in zijn verdedigingsrede, zoals
beschreven door Plato. De spreuk zegt eigenlijk: mens, weet dat je niets bent vergeleken met de
goden; de toekomst ligt in de handen van het orakel, aan het lot valt niet te tomen.
In de loop van de tijd verandert de betekenis wel haast in haar tegendeel: wie zichzelf kent,
hervindt zijn oorsprong. Volgens de hermetische teksten leidt zelfkennis tot godskennis.
Swaanenburg schrijft in een dialoog tussen Socrates en Xantippe, de contemplatieve wijsgeer
en zijn levenslustige vrouw:
Help uw Socrates myn Apollo! want nu eert by de spreuk: Kent u zelve, de ware bruit zit in onze eigene ziel geperelt, daar de uiterlyke maar een hoer is, die alles verzwelgt, en haar minnaar naakt ontkleet hebbende van alle rust
ontbloot 30

Maar wanneer het dan toch lukt om het bruisende aardse leven te laten voor wat het is, dan
"versmelt het tydelyke Ide in 't eeuwige" 31 en wordt de mysticus ontwezent van beelden, ontbeelt van wezens. 32 In dit verlies van zelfheid, identiteit en individualiteit, valt ook het verschil
weg tussen de gesprekspartners in De herboore oudheit. In de dialoog tussen Apollo en
Socrates zegt de eerste:
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[...] ruimt my de gangen, waar door ik oraculen blaas, want ik zal dreunen op het brombekken der Goden, op het
geklater van hun onweer, dat tot de opperste wetenschap de benedenste hoort. Zoekt gy my te gronden? de heele
weerelt te peilen? de hooftstoffen te schyen? en de elementen te vereenen? ZO KENT U ZELVE. 33

Socrates antwoordt:
Droom ik, op het slaapbet van den nagt? of word ik wakker door 't ligt? ben ik ook in stee van Socrates, Apol?
want ik vergeet my, dog moet my weder zien te kennen, om alles te leeren. De dag heeft mee zyne nevels, en in
't helderste azuur woont de duisternis. Ik klom dan van my af, om in my weder te keeren! ik wouw Faebus omarmen, en vind my zelven! de wysheit was myn bruit, en die zogt ik in een andere weerelt. In de opperste lugt Wilde
Ixion Vrouw Juno verras:en, maar neen Cephisus, en Liriopes Zooid kust .7)71 Narcis in de hron, en diepe wel van
het gemoed. Vloei weg Hermaphrodiet in ow Sahnacis, en gy, o waterige Nimph keen in hem ruggewaarts,. vernestel de Kaaren, de eeuwige golven, waar op de geheele uardhodem wemelt. In 't hart is de woonplaats der
Goden. De Tempel der Zanggodinnen is op bloed, op de tinctuur der geesten gemetzelt, en een onnoemelyk carmyn beweegt onze lelyspieren. Een algemeene kragt van den onzigtbaaren, en den eenigen een gevlooten, verschuilt zig voor de veelheit der streidende pogingen. In dien adem ontadem ik alle verdeeltheit, om de waare vereeniging te agterhaalen.
[...]
die zig stil laat houden, of beweegen van den opperste is een Adeptus, want de algemeene kwik bezwangert zyne
vermogens, om voort te brengen, wat de Magia begeert. Ziel, Lighaam en Geest :yn de Brie hegind:elen der
stookkunde, en ieder heeft de:elve in :ig, schoon :e elders worden opgespeurt. 34

Zijn is gezien worden. De tinctuur der geesten verwijst opnieuw naar de spiritus animalis in het
bloed; het onnoemelyk carmyn naar de wereldgeest als universele kracht van god. Vanuit de
vertakkingen daarvan probeert Swaanenburg het begin ervan te achterhalen in zichzelf.
Magia is oorspronkelijk het beinvloeden van de dingen door projectie van het verbeeldingsvermogen dat zich bedient van geesten die aansluiting hebben op de wereldgeest. In dit
geval is god de grote magier en de mysticus degene wiens inbeeldingsvermogen door de
wereldgeest, de Mercurius universalis, wordt bezwangerd.
Deze ervaring van Socrates laat ook Apollo niet onberoerd. Faebus bekent:
Ik ben niet meer, die ik was, want nu Socrates zyn zelven kent, vergeet Apollo zyne Tier. 't Is of de Zon in den
aardbol verwiszelt, nu een mens in het wezen der Goden verwandelt. Ik streel lighamen, by geesten, wy worden
beide anders, dog rusten in de zalige eenheit. 35

Socrates eindigt de dialoog met een klassieke mystieke frase:
ik ken u, want gy kent my. My te verliezen is u vinden; dog die in u wil eindigen begin by zyn zelven, op dat de
goude spreuk eeuwig vervult blyve van NOSCE TE IPSUM. 36

Slot

Swaanenburgs duister geformuleerde boodschap is eenvoudig. Het grote werelddrama begint
met de eerste val van Adam, de val uit gods spiegelbeeld. De schepping is in wezen goed, als
creatie van het goede bij uitstek, en wordt volgens een goddelijk plan gestuurd door de wereldgeest die de veranderingen in de stof teweegbrengt. Deze geest doordringt ook de mens, de
kroon op de schepping, maar een eigengereid wezen dat egoIsme in het vaandel voert terwijl
het er beter aan deed zijn verloren spiegelbeeld te herstellen. Degene die daartoe een poging
doet wordt gehinderd door de dynamiek van de wereld, eigen wil en begeerten, en een troebele perceptie doordat de ziel, als instantie die gekend en gezien wil worden, omhuld is door een

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 1

23

sluier van een fijnstoffelijke geest - de spiritus animalis - die niet altijd even doorzichtig is.
Swaanenburgs gehele natuurkundige en zielkundige onderneming kan beschouwd worden als
een uitwerking van 1 Kor. 12: "Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen,
gelijk ook ik gekend ben."

Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Parnas, p. 2
Arlequin distelateur, p. 241
Arlequin distelateur, p.410-411
Arlequin distelateur, p. 192
Herbooren oudheit, p. 9
Herbooren oudheit, p. *4r
Herhooren oudheit, p. 4
De vervrolvkende Moa's, p. 167
Herbooren oudheit, p. 9
Herbooren oudheit, p. 360
Herhooren oudheit, p. 205
Herhooren oudheit, p. 204
Herbooren oudheit, p. 296
Parnas, p. **3v
Herbooren oudheit, p. 355
Parnas, p. **2v-**3r
Parnas, p. 15
Parnas, p. 16
Parnas, p. 19
Herbooren oudheit, p. 181
Herbooren oudheit, p. 404
Herhooren oudheit, p. 318
Herbooren oudheit, p. 162
Herhooren oudheit, p. 200
Herbooren oudheit, p. 47
Herhooren oudheit, p. 68-69
Parnas, p. **4v
Herhooren oudheit, p. 14
Herbooren oudheit, p. 14
Herhooren oudheit, p. 30
Herbooren oudheit, p. 51
Herbooren oudheit, p. 388
Herbooren oudheit, p. 117-118
Herbooren oudheit, p. 118-119
Herbooren oudheit, p. 119
Herbooren oudheit, p. 120

`Vision de monde angelique'. Illustratie t.o. titelpagina [Daniel
Defoe], La vie et les avantures surprenantes de Robinson Crusoe,
deel 3, Reflexions serieuses et importantes de Robinson Crusoe,
Leiden 1754.
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Gehaat bij vriend en vijand
De patriotse drukker Harmanus Koning
TON JONGENELEN

In februari 1778 verscheen bij de uitgever Harmanus Koning, een Amsterdammer die zich
voor deze gelegenheid in het dorpje Buiksloot gevestigd had, het eerste nummer van de
Noordhollandsche courant. Met deze uitgave doorbrak Koning brutaalweg het stedelijke
monopolie op de nieuwsvoorziening, want tot dan waren er in Holland alleen kranten uitgegeven in Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Leiden.
De vestiging aan de overkant van het IJ was een noodgreep. Weliswaar gaf de Amsterdamsche courant de voorkeur aan lucratieve advertenties boven de minder profijtelijke beursnoteringen en het scheepvaartnieuws, maar toen Koning in 1777 begon met het drukken van
scheepvaartberichten, stuitte zijn initiatief wel degelijk op bezwaren. De uitgever van de
Amster damsche courant deed zijn beklag over de schending van zijn privilege, vond een willig
oor en stelde hoogstpersoonlijk zijn concurrent op de hoogte van het door de burgemeesters
genomen besluit. 1 De dag daarna vervoegde Koning zich ter stadhuize, waar men hem de
onheilstijding bevestigde. 2 Het is dus niet ondenkbeeldig dat wraakgevoelens jegens de stadscourantier een rol speelden bij het besluit een eigen blad op de markt te brengen. Nadat in 1777
een verzoek aan Amstelveen was afgewezen, beproefde Koning zijn geluk in Buiksloot, waar
op 16 februari 1778 de Noordhollandsche courant het licht zag. 3
De nieuwkomer probeerde zich te onderscheiden: onder het kopje 'Nederland' werd melding gemaakt van de verschijning van een nieuw dagblad dat zich niet schuldig zou maken
aan breedvoerigheid, maar de lezer het pit en merg van het nieuws wilde geven. Bovendien
werd daar ook de eigenaardige huisstijl verdedigd: het nieuws werd niet sec opgediend, maar
gelardeerd met bon mots, "want zonder die Saus is Kourantspijs al te dor, en valt voor veele
zwakke Maagen te hard om te verduwen". De redacteur ging er prat op en ondertekende de
redactionele doelstelling met zijn naam: Willem Ockers.
Ondanks de originele insteek bleven aanloopproblemen niet uit. Het eerste nummer verscheen, althans volgens de koptekst, met goedkeuring van de Gecommitteerde Raden van
Westfriesland en het Noorderkwartier. Die wisten echter van niets en gaven onmiddellijk
blijk van hun ongenoegen. 4 Koning haastte zich de omstreden aanhef te veranderen, maar
moest zich alsnog verantwoorden. Hij verscheen op de zitting van de Gecommitteerde Raden
en zegde toe een rectificatie te zullen plaatsen. 5 Toen was de kou meteen uit de lucht: een dag
later verkreeg kreeg het akkoord dat Koning met de plaatselijke belastinggaarder gesloten
had de goedkeuring van de Gecommitteerde Raden. Koning mocht zijn krant uitgeven tegen
een maandelijkse afdracht van tien gulden. 6
Wat ook zorgen baarde was dat de krant een nogal onverzorgde indruk maakte. In de vierde aflevering werd de lezer om clementie gevraagd. "Al wat nieuw is gaat stroef'. De redactie beloofde beterschap: de krant zou voortaan niet meer ontsierd worden door spel-, taal- en
drukfouten. 7 Kennelijk kon Ockers er zich niet toe zetten om de drukproeven nauwkeurig te
corrigeren. Ook diens onconventionele invalshoek bleef niet onbesproken. 8 Een recensent
vroeg zich of of zo'n "raar soort van een Courant" wel zou kunnen blijven verschijnen onder
het wapenschild en met de officiele goedkeuring van het Noorderkwartier. 9 Koning besloot
hardhandig in te grijpen. Na acht afleveringen verving hij Willem Ockers door een redacteur
met een minder opvallende stip en meer plichtsbetrachting, de voormalige predikant
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Theodorus van Brussel. 1(-)
Hoe weinig succesvol Ockers was geweest, laat zich afleiden uit de manier waarop de
nieuwe redacteur meende zich te moeten distantieren van zijn voorganger:
Nog een woord heb ik myn Leezers te zeggen, te weeten, dat de tegenwoordige Schryver deezer Kourant niet
dezelfde is, welke dezelve begonnen, en de agt eerste Nommers geschreeven heeft, maar een geheel andere,
die andere taal, een andere styl, en geheel andere grondbeginselen en wyze van denken heeft, gelyk verstandige en oplettende Leezers reeds lang hebben opgemerkt en hun niet noodig was te zeggen; maar om onkundigen, of die alleen de eerste Nommers, welke hun mishaagden, geleezen, en voorts zoo wat by geruchte
gehoord hebben, en in hunne opgevatte vooroordeelen tegen deeze Kourant blyven hangen, eindelyk eens uit
den droom te helpers; zoo hebben wy het noodig en dienstig geoordeeld, dit eens en vooral ronduit te verklaaren; en daarby te verzekeren, dat wy ons nimmer met zulke laffe spotternyen, beschimpingen, of boerteryen met alles, zelfs ook met het geen dat heilig is, als in de eerste Nommers wel zyn ingelast, zullen ophouden; maar denzelfden trant, dien wy thans houden, en die aan alle onze Leezers zoo veel ons bekend is. zeer
bevalt, bestendig zullen agtervolgen."

Vermoedelijk kon Van Brussel zich dit denigrerende commentaar veroorloven omdat de oplagecijfers hem gelijk gaven. Willem Ockers, die vanaf 1760 het Amsterdamse lezerspubliek
geamuseerd had met honderden lichtvoetige publicaties, was zichzelf gebleven, want de door
hem geredigeerde afleveringen sluiten qua stip en inhoud nauw aan bij zijn eerdere periodieken zoals de Laplandze courant uit 1763 en de Naamloo:iana uit 1772, maar in 1778 bood
serieuze politieke verslaggeving een betere winstverwachting dan cabareteske ironie. 12 De
Republiek was al decennia lang verbonden met Engeland tegen Frankrijk, maar door de renversement des alliances van 1756, toen de oude vijanden Frankrijk en Oostenrijk een verbond sloten, viel de dreiging van een Franse opmars weg en tijdens de daaropvolgende oorlog tussen de twee machtsblokken bleek dat de Engelse oorlogsschepen het vrije handelsverkeer van de neutrale staten belemmerden, waardoor reders en kooplieden geconfronteerd
werden met niet calculeerbare bedrijfsrisico's en zeer hoge verzekeringskosten. In
Amsterdam begon met zich of te vragen wie de grootste bedreiging vormde. Lag het niet
voor de hand om de Engelse alliantie in te ruilen voor een Franse?
Die vraag was bij het verschijnen van de Noordhollandsche courant weer actueel geworden. Het onverwachte succes van de Amerikaanse opstand maakte het alle belanghebbenden
duidelijk dat de maritieme grootmacht Engeland kwetsbaar was. In februari 1778 werden de
Verenigde Staten door Frankrijk en Spanje diplomatiek erkend, hetgeen leidde tot een oorlog
tussen die landen en Engeland. De Republiek probeerde neutraal te blijven, maar haar burgers dachten daar anders over. Voor ondernemers die wat risico wilden nemen, viel er viel
winst, en zelfs heel veel winst, te behalen. Vooral de handel in buskruit bood de mogelijkheid
snel rijk te worden, want het Amerikaanse lokale product gaf de opstandelingen minder vuurkracht dan hun tegenstanders en om de strijd te kunnen winnen moest dit nadeel worden
gecompenseerd door de invoer van hoogwaardige ammunitie van Frans en Nederlands fabrikaat. Niet alleen de eigenaars van de Nederlandse kruitmolens vonden hier baat bij, maar ook
de tientallen scheepseigenaren die hun schepen inzetten op de lucratieve smokkelroutes van
Curacao en St. Eustatius naar Baltimore.
Daamaast was er de bijna even profijtelijke houthandel. In verband met de toenemende
grootte van de oorlogsschepen waren zowel Engeland als Frankrijk afhankelijk van de invoer
van Scandinavisch hout, met name voor de vervaardiging van grote scheepsmasten. Omdat
de Engelse vloot de Noordzee beheerste, werd Frankrijk goeddeels bevoorraad door neutrale, lees Nederlandse schepen. Engeland op zijn beurt probeerde deze toevoer van strategische
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goederen te stoppen door zich te beroepen op een overeenkomst uit 1674 dat het de
Republiek verbood om wapens en munitie te leveren aan een land waarmee Engeland in oorlog was. Hun verzoeken waren echter aan dovemansoren gericht, want buskruit viel ondubbelzinnig onder de verboden contrabande, maar de overeenkomst maakte geen gewag van
hout en masten.
De neutraliteitspolitiek leed dus schipbreuk op de spreekwoordelijke Hollandse koopmansgeest. Daamaast ontbrak ook de politieke wil om de oude traktaten niet naar de letter, maar naar
de geest te interpreteren en om aan die smokkelpraktijken naar vermogen paal en perk te stellen. Het was simpel: bij een keuze voor Frankrijk zou de stadhouder, Willem V, met zijn Engelse moeder en zijn Pruisische vrouw, geen rol van betekenis spelen. Dat was voor de staatsgezinde Amsterdamse regenten voldoende reden om zich niet te bekommeren om de diplomatieke relaties met Engeland. Zij voerden, gemotiveerd door zichtbare commerciele belangen en
verscholen politieke ambities, een geheel autonoom anti-Engels buitenlands beleid.
Aan Engelse zijde werden vergelijkbare afwegingen gemaakt over de waarde van de traditionele alliantie met de Republiek. Dat bondgenootschap dateerde uit een periode dat de
Hollandse en Zeeuwse oorlogsvloten ontzag inboezemden, maar was dat verdrag nog wel de
moeite waard als de inmiddels heel wat minder geduchte bondgenoot onbekommerd de vijand bevoorraadde? Werden de militaire belangen niet beter gediend met een directe confrontatie? Uiteindelijk hakte de regering in Londen de knoop door. Op 20 december 1780 verklaarde het Britse Koninkrijk de oorlog aan de Republiek.
Die oorlog verliep desastreus. De Engelsen veroverden vrijwel moeiteloos het smokkelparadijs St. Eustatius en Nederlandse koopvaardij- en vissersschepen werden in grote getale
opgebracht en verbeurd verklaard. De ontreddering was groot en spoedig zocht men naar de
verantwoordelijken. De Amsterdamse regenten en hun medestanders stelden de positie van
de erfstadhouder ter discussie, want in zijn hoedanigheid van admiraal-generaal stond Willem V aan het hoofd van de vloot en, erger nog, in het recente verleden had hij steevast
geijverd voor toebedeling van overheidsgeld aan het leger, ten koste van de vloot. De buitenlandse politiek spleet het bestuurlijke machtskartel van stadhouders- en staatsgezinden. Het
gesloten front maakte plaats voor openlijke onenigheid. Bovendien brachten de Amsterdamse bestuurders een gevaarlijk wapen in stelling: zij mobiliseerden de publieke opinie.
Daarbij was men bereid een oogje dicht te knijpen: wie de stadhouder in diskrediet bracht,
kon voor het overige goeddeels zijn gang gaan.
De tweespalt en de toepassing van het beginsel dat het niet uitmaakt of een kat wit of
zwart is, als hij maar muizen vangt, boden ongekende mogelijkheden tot joumalistieke vernieuwing. De traditionele stadskranten zaten stevig onder de plak van de lokale overheden.
De redacteuren waren of licentiehouders die eens in de zoveel jaren moesten vragen om verlenging van hun privilege, of ze werden, zoals in Amsterdam, rechtstreeks door de stedelijke
overheid benoemd. Daamaast moest er op gezette tijden met de burgemeesters worden
onderhandeld over een jaarlijkse afdracht en over het posttarief. Buiten Holland was er soms
zelfs sprake van subsidie. Van vrije nieuwsgaring kon dus geen sprake zijn. De courantier
bracht soms meer nieuws dan hem was toegestaan, maar hij onthield zich van opinierende
commentaren. Harmanus Koning was de eerste die zich buiten de gebaande paden waagde.
Terwijl de Amsterdamsche courant als voorzichtige stadskrant zich gedurende de gehele
patriottentijd ver hield van controversieel nieuws, maakte de Noordhollandsche courant al in
een vroeg stadium onomwonden propaganda voor de nieuwe, patriotse politieke idealen, bijvoorbeeld omstreeks de jaarwisseling van 1778-1778 met de publicatie van een redevoering
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van het Engelse dissidente parlementslid John Wilkes over de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. 13 Wilkes stelde dat alle burgers die via de imposten belasting opbrachten daarmee recht hadden op politieke vertegenwoordiging en kon dus wel sympathie opbrengen
voor de Amerikanen, want die betaalden wel belasting, maar hadden, net zoals tal van
Engelse groeisteden, geen afvaardiging in de Commons. Dergelijke opvattingen kwamen in
de stadskranten niet aan bod.
Daarnaast introduceerde de Noordhollandsche courant ook een primitieve vorm van parlementaire verslaggeving. Ook dat was ongekend. Binnen het Nederlandse systeem, waarbij
de afgevaardigden ter Staten Generaal geregeld terugreisden naar het gewest om ruggespraak
te houden met hun principalen, nam de burger tussentijds geen kennis van de politieke
besluitvorming. Alleen het resultaat, het officieel uitgevaardigde plakkaat, was zichtbaar. Dat
veranderde opeens. De verandering laat zich het best aflezen aan een klacht van het gewest
Utrecht, ingediend bij de Staten Generaal in april 1780. De afgevaardigden van Utrecht
merkten op dat courantiers niet alleen diplomatieke stukken van en aan de Nederlandse gezanten publiceerden, maar ook gewestelijke resolution "voor dat de gesaamentlyke Bondgenooten van die Resolutien eene legale kennisse hebben gehad, immers daar over behoorlyk gedelibereert kunnen hebben" en dat het publiek vaak zelfs kennis kon nemen van de specifieke begrippen en gedachten van de gewestelijke afgevaardigden. Utrecht sprak de hoop
uit dat aan deze praktijk paal en perk kon worden gesteld. Drie gewesten stemden ter plekke
in met het Utrechtse verzoek, twee anderen hadden wat bedenktijd nodig, maar betuigden
enkele weken later alsnog hun bijval. 14 Alleen Holland steunde het voorstel niet. De door zes
van de zeven gewesten gewenste maatregelen bleven dus uit.
De Noordhollandsche courant viel ook op door de bijzondere, aan de burgerzin van de
lezer appellerende toonzetting. De krant bracht de complexiteit van goed en kwaad terug tot
een hanteerbaar onderscheid tussen brave regenten en landverraders. Veiligheidshalve werden de meest omstreden standpunten verdekt opgesteld in gefingeerde of door de redactie
bewerkte lezersbrieven. Dat had grote praktische voordelen, want bij navraag was de originele brief altijd zoek of routinematig — wat moet je met al dat papier? - vernietigd. Die spectatoriale techniek was de ideale manier om regeringspersonen te schofferen.
Zelfs de advertentiestrategie was vemieuwend. Koning schrok niet terug voor het plaatsen van riskante advertenties. Alles mocht — zelfs de tegenstanders waren, vanzelfsprekend
tegen betaling, welkom in zijn advertentiekolommen. 15 De Noordhollandsche courant vormt
dan ook een ware Fundgrube voor de liefhebber van naamloze pamfletten. Honderden titels
werden geadverteerd, vaak met een zo duidelijke toelichting, dat de lezer al wist wat er
beweerd werd en wie zich beledigd zou voelen. Andere kranten waren daar veel voorzichtiger mee.
Het patriotse engagement riep weerstand op. De Gecommitteerde Raden van WestFriesland waren niet gecharmeerd van een krant die de wijsheid in pacht meende te hebben
en die parmantig en zonder daartoe te zijn uitgenodigd de voor de politieke besluitvorming
verantwoordelijke overheden de wet stelde. Mettertijd moesten zij constateren dat de
Noordhollandsche courant keer op keer en in toenemende mate over de schreef ging. Het
leidde tot een reeks van aanvaringen. Koning, die later zou mopperen dat hij op een gegeven
moment been en weer pendelde tussen Hoorn en Buiksloot - "naauwelyks zomtyds van
Hoorn te huis gekoomen of ik moest, niet zelden met verzuim van Affaires, .. al weer na
Hoorn trekken" — week uit naar de Diemermeer — buiten de rechtsmacht van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland. 16 Daar drukte hij drie jaar lang min of meer ongestoord de

28

MEDEDELINGEN IAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 1

Diemer- ofWatergraafs-Meersche courant, totdat in augustus 1781 zijn drukkerij op rechterlijk bevel gesloten werd. Niet ontmoedigd door deze tegenslag vestigde Harmanus Koning
zich enige tijd op de Overtoom, in het rechtsgebied van de Nieuwer-Amstel, om in 1785
terug te keren in de Meer. In de zomer van 1787, toen de Republiek in staat van burgeroorlog verkeerde, kwam hij opnieuw in de problemen, maar pas na de Pruisische opmars van
september 1787 ging de courant definitief ten onder.

Een echte vnje jongen
In grote lijnen is de geschiedenis van Harmanus Koning en zijn couranten bekend. De negentiende-eeuwse bibliograaf W.P. Sautijn Kluit heeft de geschiedenis van de Noordhollandsche
courant omstandig beschreven. 17 Later is er nog onderzoek gepleegd door J.H. Kruizinga,
een Amsterdammer die in tal van boeken en artikelen de geschiedenis van de Watergraafsmeer heeft beschreven. 18 En bij gelegenheid van de heruitgave van een in 1775 bij Koning
verschenen roman met autobiografische elementen, De ongelukkige levensbeschryving van
een Amsterdammer, ging de inleider, Marius J. Dekker, uitgebreid in op de overeenkomsten
tussen de uitgever en die zo weinig vrolijk door het leven gaande Amsterdammer. 19 Mijn belangstelling voor Willem Ockers heeft me ertoe verleid enig aanvullend onderzoek te doen.
Dan blijkt weer eens dat er met relatief weinig inspanning toch weer allerlei verrassende feiten aan het licht komen.
Zo lijkt het er op dat Harmanus Koning een verleden had dat het daglicht niet kon verdragen. Het is een veronderstelling, want gegevens over het doen en laten van Harmanus Koning
in zijn vroege jaren zijn en blijven schaars. Hij werd geboren in Amsterdam omstreeks de jaarwisseling van 1735 en 1736 als zoon van een zeeman uit Hamburg, Maties Konig, en Engeltje
Burgering, de dochter van een Amsterdamse tafellakenwerker. 2° De jeugd was dus tamelijk
armoedig. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat zijn huwelijk met Grietje Jans Weurink
uit Zwartsluis enige verandering bracht in de financiele situatie. 21 En eigenlijk is het onbekend
hoe Harmanus Koning aan de kost kwam. Aangezien hij zich op 7 november 1768 liet inschrijven als lid van het boekverkopersgilde, moet hij in zijn jeugd zijn opgeleid in de boekhandel,
maar kennelijk vond hij na zijn leertijd geen emplooi in deze branche en heeft hij zijn intrede
als zelfstandig ondememer enige jaren moeten uitstellen. 22 Diverse pamfletten uit de jaren tachtig geven aanwijzingen omtrent het verleden van Koning. De meeste spotschriften maken zich
vrolijk over hem als voormalige sloophandelaar of "oudroest", een enkele keer wordt hij
omschreven als "een arm gefaljeerd Tabakskoopertje". 23
Ook als boekhandelaar begon hij bescheiden. In augustus 1783 sprak een politieke medestander zijn verbazing uit over het feit dat een man die vroeger tweedehands boeken uitventte en die niet in staat was twee zinnen correct te spellen, zo veel rumoer veroorzaakte. 24 Door
een hem minder welgezinde pen werd Koning omschreven als "een onnozele bloed" wiens
zaken zodanig verlopen waren dat men hem uit puur medelijden hielp om een drukkerijtje op
te zetten. 25 Een ander meende dat Koning door een erfenis in staat werd gesteld om een drukkerij op te kopen. 26 En de schrijver van het volksblaadje Louw en Krelis foeterde dat Koning
zich aan oplichting schuldig maakte toen hij zijn "gebreklyk winkeltje" voor honderd gulden
per jaar overdeed aan een jonge collega. 27 In ieder geval was zijn boekhandel in 1775 nog
van bedenkelijk laag allooi, want toen Koning in de Amsterdamsche courant de verschijning
van de Ongelukkige levensbeschryving aankondigde, prees hij tegelijkertijd het bij hem in
commissie verkrijgbare "Amsterdams Kies- en Tandpyn-water" aan; — chique vakgenoten
hielden zich verre van dergelijke branchevreemde artikelen. 28
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Koning is ook nooit een echt grote uitgever geworden. Naast de Zeetvdingen en het grote
kassucces, de Noordhollandsche courant, zijn er maar twee door hem uitgegeven titels
bekend, namelijk een als autobiografisch omschreven geschrift, De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer uit 1775 en de Missive geschreeven door J.T :B: van Gogh,
nit 's Graavenhage aan een vriend te Amsterdam uit eind 1777. De Missive van Van Gogh
wilde de indruk wekken geschreven te zijn door Johannes Bartholomeus Ferdinandus van
Goch, een Amsterdammer die zijn vriendin had vermoord, door de schepenen ter dood veroordeeld was en nu in afwachting van het hoger beroep op de Voorpoort zat. 29 De brief is
ongetwijfeld een vervalsing — een beroep op de publieke opinie naast en boven zijn rechters
zou Van Goch erg kwalijk zijn genomen — en naar ik aanneem waren de initialen expres verhaspeld om een aanklacht wegens smaad te ontlopen. In de missive beschrijft 'Van Gogh'
zijn geloofscrisis: door het licht der rede en zijn natuurlijk verstand overtuigden hem van het
bestaan van God, maar alle kerken en geloofsgemeenschappen prevaleerden de uiterlijkheden boven de eerlijkheid in zaken en zeden. Daarom heeft hij besloten of te zien van deelname in enig kerkgenootschap. De teneur — dat Van Goch een buitenkerkelijke christen was —
doet vermoeden dat de Missive was opgesteld door Willem Ockers, want Ockers stond wijd
en zijd bekend als een Hollandse Voltaire of La Mettrie. Aangezien Van Goch jarenlang bij
hem in dienst was geweest, werd hij aangekeken op de moord; — als zouden atheistische
opvattingen Van Goch tot zijn daad hebben aangezet.
Ook de andere titel kan met Ockers in verband worden gebracht. De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer probeerde de interesse van de koper te wekken met een
lange ondertitel die het boek aanprijst als "een beknopt verhaal zyner ongelukken .. doormengt met aardige en kluchtige gevallen hem overkomen". De hoofdpersoon geeft eerst een
overzicht van het leven van zijn vader om vervolgens zijn eigen leven te beschrijven.
Wanneer hij herinneringen ophaalt aan zijn eigen jeugd, zijn het vooral de schelmenstreken
die op de voorgrond treden en ook zijn werkzame leven wordt, met veel gevoel voor humor,
voor het voetlicht gebracht als een verhaal van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Het
is een bij tijd en wijle fantastisch boek, want het speelt aan de zelfkant van de samenleving
en de hoofdpersoon heeft een scherp oog voor het kleinzielige geritsel van corrupte ambtenaren en brutale ondememers in de door hem geevoceerde wondere wereld van liegen en
bedriegen. Het verhaal eindigt echter stereotiep, met een zeereis en zijn overlijden te Batavia,
waar het handschrift gevonden zou zijn.
In 1965 verscheen er een iets ingekorte heruitgave. In de inleiding wees Marius J. Dekker
op de overeenkomsten tussen het leven — voorzover bekend — van de uitgever Harmanus Koning en dat van de hoofdpersoon. Op grond van deze overeenkomsten schrijft hij De ongelukkige levensbeschryving aan Koning toe. Het lijkt er echter op dat het autobiografische
materiaal is bewerkt. Zo wordt de tekst besloten met een passende moraal: op de zeereis van
Amsterdam naar Batavia ontmoet de hoofdpersoon een wijze jood. Die leert hem een eenvoudig credo: de ene mens moet met de ander handelen zoals hij zelf behandeld wil worden,
los van alle geloofsverschillen. Deze verlichte apotheose doet me vermoeden dat het Willem
Ockers was die met bekwame hand wat vertelelementen en verlichte denkbeelden door de
tekst been heeft gespateld. De door de wijze jood gepostuleerde irrelevantie van geloofszaken voor het dagelijkse leven doet denken aan de gefingeerde missive van Van Goch en aan
het "Gesprek over den besten Godsdienst tusschen een Atheist, Comediant, Hemhutter en
Struikrover" in de postuum gepubliceerde Geestige mengel stukjes van Willem Ockers.
De samenwerking tussen Ockers en Koning laat zich simpel verklaren. Toen de brood-
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schrijver Nicolaas Hoefnagel begin jaren zeventig de vrienden van zijn collega en vooral
concurrent Ockers opsomde, maakte hij onder andere een grapje over "zijn majesteit en alias
naamgenoot van de god der dieven met zijn schrijfboekjes". Ockers en Koning waren dus
oude vrienden en het lag voor de hand dat Koning voor zijn eigen uitgaven een beroep zou
doen op de ervaren schrijver Willem Ockers. Nu komt de clou: die toespeling op Hermes was
niet alleen bedoeld als een onschuldig woordgrapje op de voomaam van Koning, want
Hoefnagel was ook zo vriendelijk om te wijzen op de hartelijke betrekkingen die Ockers
onderhield met twee in 1772 veroordeelde criminelen, Philippus Klink de Bandoux en
Hendrik Stoekenhout. 3° Beiden waren betrokken geweest bij de ontvreemding van lood en
koper uit een huurhuis. 31 Dit werpt nieuw licht op een duistere toespeling. Een van de spotschriften bij het `overlijden' van de Dienier ofWatergraafs Meersche courant bevat een foptestament van Harmanus Koning. Die vermaakte aan zekere heer V.D.C. (van der Capellen)
"een Koffer waarin al de kleeren die ik in een maand kan rekenen overgewonnen te hebben,
door het inkoopen van oud yzer bij nacht, toen ik nog dien handel dreef". 32 Ook de "ongelukkige Amsterdammer" deed in oudroest en voegt daaraan toe dat hij alles nam, bij dag en
nacht. "Want het was mij hetzelfde wanneer de klanten kwamen. Ik heb menige nacht wakker gelegen en mijn licht verbrand". 33 Het is niet ondenkbaar dat de oudijzerhandel Koning
een aanzienlijk geldelijk voordeel bracht juist vanwege die nachtelijke openingsuren, met
andere woorden: dat Harmanus Koning in het midden van de jaren zestig aan de kost kwam
als heler van gestolen metaalwaren. Dat lijkt me een toch wel saillant detail in de biografie
van deze aan de weg timmerende krantenman.
-

-

Tussen Buiksloot en Hoorn
Het moge duidelijk zijn dat iemand die jarenlang met clandestiene activiteiten in zijn levensonderhoud had voorzien, zich als drukker en eigenaar van een krant niet door het bevoegde
gezag zou laten ringeloren. De eersten die dat mochten ervaren, waren de Gecommitteerde
Raden van het Noorderkwartier. In maart 1779 ontvingen zij een klacht van diplomatieke
aard. Het betrof een onjuist bericht over gezinsuitbreiding in de Spaanse koninklijke familie.
Koning werd ontboden. Die toonde zijn goede wil, verscheen stipt in de vergadering en
beloofde zo spoedig mogelijk andere couranten te overleggen die een gelijksoortig bericht
bevatten. Verder doen de archieven van de Gecommitteerde Raden er het zwijgen toe, dus is
dit met een sisser afgelopen. 34 Een jaar later, op 23 maart 1780, moest hij weer op het matje
komen en nu was het menens. Op 6 maart 1780 had de krant bericht dat het regiment van
Bentinck naar Suriname zou worden gezonden. Een week later werd deze mededeling gerectificeerd, maar desondanks was de toon van de dagvaarding uiterst onvriendelijk, want
Gecommitteerde Raden maakten gewag van "verdichtselen" in de krant die al op hoge autoriteit waren tegengegaan. 35 Nu betoonde de gedaagde zich aanmerkelijk minder gezagsgetrouw. Eerst liet hij weten door ziekte verhinderd te zijn. Een dag later compareerde zijn
schrijver Theodorus van Brussel. Die kreeg van de bode te horen dat de heren daar geen
genoegen mee namen. 36 Harmanus Koning werd opnieuw gedagvaard, nu met de korzelige
toevoeging dat de regenten van Buiksloot was opgedragen onderzoek te doen naar zijn
gezondheid, want de Gecommitteerde Raden wilden dat hun bevelen gerespecteerd werden. 37 Die regenten ontvingen inderdaad een schrijven waarin hen werd opgedragen verslag
te doen van de gezondheid van Koning. Tevens werden ze er in niet mis te verstane bewoordingen aan herinnerd dat zij, als degenen die de vergunning hadden afgegeven, in wezen verantwoordelijk waren voor het doen en laten van de courantier. 38 Het kan zijn dat de gezond-
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held van Koning inderdaad te wensen overliet, het kan zijn dat de dorpsregenten bereid
waren tot een vriendendienst, in ieder geval kweten zij zich van de hen opgedragen taak en
lieten ze weten dat Koning wegens indispositie niet in staat was naar Hoorn te reizen. 39
Uitendljk,rma eindg,comparKnig.Hjvehadnbrif
waarin hij zijn Haagse correspondent opriep voortaan zorgvuldiger te zijn. Het college
besloot deze zaak verder over te laten aan het oordeel van de procureur-generaal — waarna er
niets meer van werd vernomen. 40
Na het uitbreken van de Vierde Engelse Zeeoorlog volgden de klachten elkaar snel op. In
maart 1781 beklaagden de Staten van Overijssel zich ter Staten Generaal over het ampel
relaas van de strijd tussen de Ridderschap en Steden van Overijssel en het weerspannige lid
J.D. van der Capellen tot den Poll. Koning werd opnieuw ingedaagd. De gecommitteerden
lazen hem de boze brief voor van de Staten van Overijssel en vroegen hem waarom hij ruimte bood aan dergelijke libellen. Koning antwoordde niet te hebben geweten dat het stuk een
libel was en dat hij zich er niet van bewust was geweest met de plaatsing een zo aanzienlijke
instantie als de Staten van Overijssel en de zo zeer gerespecteerde en geliefde Prins te benadelen — hij had de gewraakte tekst geplaatst om de verkoop te bevorderen en dus zonder politieke oogmerken. De Gecommitteerde Raden spraken hem vermanend toe en droegen hem
op voortaan niets op te nemen "dat iemand eenige offensie soude geeven, van wat staat of
conditie by soude mogen weesen, veel min het geene hatelyk soude zyn of kunnen strekken
tot vilipendie van de hooge Regeeringe van het Land" — wat Koning beloofde te doen. 41 Hij
kon gaan, tot nader order. 42
Een volgende klacht was weer van minder gewicht. Een bericht dat Pruisen zou bijdragen
aan de kosten van de Deense oorlogsvloot leidde tot een diplomatiek protest. Koning werd vermaand voortaan niemand aanstoot te geven — "veel min gekroonde Hoofden". 43 Vier weken
later, op 28 juni 1781, moest Koning echter opnieuw zijn opwachting maken. Ditmaal had men
zich gestoord aan een heftige oproep tot voortzetting van de oorlog tegen de Engelsen "dewyl
zy nu reeds van Geld en Volk uitgeput naa hunnen adem hygen, en onzen Republiek nog in
haare voile kragten, en het Volk vol moed is". Bij die gelegenheid was het optreden van de
regenten die genegen waren een vredesakkoord te tekenen gediskwalificeerd als "laag" en "lafhartig" en die respectloze bemoeienis met een eerbiedwaardige regeringszaak moet de
Gecommitteerde Raden tot het uiterste hebben getart. 44 Nu reageerde de gedaagde anders dan
gebruikelijk. Koning wist uit welke hoek de wind waaide en had besloten Buiksloot te verlaten,
waartoe hij zich vervoegde bij Willem van Heemskerck, de staatsgezinde baljuw van de
Watergraafsmeer, die hem op 25 juni 1781 een verblijfsvergunning gaf. 45 Koning liet de
Gecommitteerde Raden met grote droefenis weten helaas verhinderd te zijn omdat hij op
dezelfde dag ontboden was bij de dijkgraaf van de Watergraafsmeer en informeerde of het misschien mogelijk was een nieuwe afspraak te maken. 46
Na dit affront was de maat vol. De Gecommitteerde Raden namen contact op met hun superieuren in Den Haag en schreven de Staten van Holland dat zij nog maar twee mogelijkheden
zagen: of een preventief toezicht, of een definitief verbod. Aangezien preventieve censuur de
aanwezigheid van een censor ter plekke vereiste en dus een kostbare aangelegenheid was, ging
de voorkeur uit naar het laatste. Teneinde dit juridisch te kunnen onderbouwen, had men het
plakkaat van 9 december 1702 ter hand genomen. Toen, kort na het uitbreken van de Spaanse
successieoorlog, hadden de Staten van Holland het drukken of verspreiden van teksten of prenten die aanstoot konden geven aan gekroonde hoofden of andere hooggeplaatste buitenlandse
personen preventief verboden. Daarbij was bepaald dat couranten slechts mochten worden uit-
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gegeven met toestemming van de plaatselijke overheid. 47 De Gecommitteerde Raden merkten
op dat het plakkaat veronderstelde dat de plaatselijke overheid toezicht zou houden en voegden
daaraan toe dat alleen stedelijke bestuurders de daartoe benodigde expertise bezaten. Was het
niet in de geest van de wet om te concluderen dat het uitgeven van een krant buiten de steden
eigenlijk verboden was? Zij vroegen de Staten van Holland een nadere uitspraak te doen
omtrent de wezenlijke bedoeling van het plakkaat. Het leidde helaas tot niets, want de Staten
stelden een commissie in die zich over het probleem zou gaan buigen, maar de commissie heeft
nooit een advies uitgebracht. 48
Gelukkig hadden de Gecommitteerde Raden nog meer middelen tot hun beschikking. Inmiddels bogen de bestuurders van Buiksloot zich over de vraag of ze ter wille van de werkgelegenheid zouden doorgaan met het toelaten van een krantendrukkerij. De aanbiedingen
stroomden binnen: twee a drie Amsterdamse boekverkopers boden aan de Noordhollandsche
courant te continueren. 49 De burgemeesters en vroedschap besloten daarom een jurist te
raadplegen om te onderzoeken in hoeverre zij het recht hadden een krantendrukkerij al of niet
toe te laten. Het advies bleek niet meer nodig te zijn. Op 29 juni 1781 daagden Gecommitteerde Raden de regenten van Buiksloot in om op woensdag 11 juli tekst en uitleg te
komen geven over de door hen afgegeven permissie tot het drukken van de Noordhollandsche
courant.50 Het werd een pittig gesprek. De delegatie van Buiksloot deelde het Hoornse college mee dat zij Koning weliswaar de inwoning hadden toegestaan, maar dat zij hem nooit
expliciet toestemming hadden gegeven tot het drukken van een krant. Daarop antwoordden
de Gecommitteerde Raden dat naar hun mening de toestemming van de lokale overheid een
eerste vereiste was, mede omdat de plaatselijke regenten zich door hun toestemming verantwoordelijk stelden voor het benodigde toezicht. De dorpsbestuurders waren zo geIntimideerd
dat zij besloten niet in te gaan op de aanbiedingen van de Amsterdamse boekverkopers. 51
Harmanus Koning liet al die zorgen achter zich. Op 2 juli vermeldde het colofon dat de
krant gedrukt was in de Watergraafsmeer. Dat moet onwaar zijn geweest, want pas op 6 augustus kocht Koning daar een woning en bedrijfsruimte, maar vermoedelijk zorgde de Amsterdamse reder Jan Gabriel Tegelaar — die bevriend was met de patriotse burgemeester Henrik
Hooft - voor tijdelijk onderdak. 52 De Amsterdamse patriotten streefden in 1782 niet naar een
afzonderlijke vrede met Engeland, maar naar voortzetting van de samenwerking met Frankrijk.
Aangezien Harmanus Koning vol overgave de noodzaak van een Franse alliantie bepleitte, was
zijn krant te belangrijk om wegens gebrek aan faciliteiten niet te kunnen verschijnen. 53
In het vaarwater van de vloot
Toen de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier uit het beeld verdwenen waren,
verscheen er een nieuwe tegenstander aan de horizon. In augustus 1781 verstoorde de
Noordhollandsche courant de euforie over de eclatante overwinning op de Doggersbank met
een bericht dat aan kapitein Andries de Bruyn, de commandant van het eskader van de Maze,
order was gegeven in de haven te blijven en zich niet te voegen bij de vloot van Zoutman.
Ook het wegblijven van de Zeeuwse schepen moest worden verklaard uit een geheim tegenbevel. Men ontwaarde een "verdervende hand": In Haagse kringen zag men de zeeoorlog als
een Amsterdamse aangelegenheid en hoge regeringsfunctionarissen hadden dan ook doelbewust aangestuurd op de vernietiging van de Amsterdamse vloot.
In de entourage van de stadhouder achtte men het niet onmogelijk dat het tolereren van dergelijke berichtgeving zou leiden tot een volksoproer, dus moest er handelend worden opgetreden.54 Argumenten bleken niet te helpen, want hoewel er in de 'sGravenhaagsche courant van
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15 augustus een tegenbericht geplaatst werd, herhaalde Koning de aantijging in de aflevering
van 17 augustus. De stadhouder nam het besluit zich tot de burgemeesters van Amsterdam te
wenden. 55 Dat leek enig soelaas te bieden. Op 21 augustus werd Jan Verlem ontboden bij de
burgemeesters van Amsterdam. Nadat hij de vraag of hij de uitgever van de Noordhollandsche
courant was met ja had beantwoord, werd hem het uitgeven van die krant verboden. In feite
was er echter niets aan de hand. Verlem en Koning lieten hun gedachten gaan over de formulering van het verbod en een dag later verscheen de krant onder een nieuwe titel, de Watergraafsmeersche courant.56 De burgemeesters schreven de stadhouder nog dat zij op 24 augustus een gesprek zouden hebben met de baljuw van de Diemer- of Watergraafsmeer. 57 Het valt
te betwijfelen of Willem V met dat antwoord tevreden was, want die zal wel hebben geweten
dat die baljuw, Willem van Heemskerck, staatsgezinde sympathieen had. En inderdaad, de baljuw deed niet moeilijk. Koning schaafde nog even aan de naam van zijn blad en vanaf 24
augustus 1781 verscheen de Diemer- of Water
courant.
In de zomer van 1782 werd in periodieken, kranten en pamfletten onophoudelijk aangedrongen op het uitvaren van de vloot. Aan orangistische kant werd opgemerkt dat de Engelse
vloot veel te sterk was en dat vanwege de ongelijke krachtsverhouding een directe confrontatie met de vijand vermeden moest worden, maar boze tongen sisten dat de stadhouder en de
marinetop het gevecht met de vijand niet wilden aangaan uit lafheid, gebrek aan vaderlandsliefde, of zelfs heimelijke sympathie voor de vijand.
De Zuidhollandsche courant plaatste op 1 juli 1782 een brief van ene P. van der Linden,
naar eigen zeggen een bemanningslid van een Zeeuws fregat dat op de rede van Vlissingen
lag. Van der Linden schreef dat de Jason lamlendig was blijven liggen toen er een Engels
oorlogsschip in zicht kwam en dat dit gebeurd was op uitdrukkelijk bevel van de Zeeuwse
opperbevelhebber. Schout-bij-nacht Van Kruyne liet dit niet over zijn kant gaan en begon
ogenblikkelijk getuigenverklaringen te verzamelen dat men alleen een Engelse koopvaarder
op weg naar Oostende had gezien. Vervolgens zond hij het dossier toe aan de stadhouder, die
zich op zijn beurt tot de Staten Generaal wendde. Leendert Paling, de redacteur van de Zuidhollandsche courant, gaf alle medewerking en overhandigde de brief van Van der Linden met
een ongepubliceerde vervolgbrief waarin de schrijver zich beriep op vele ongenoemde ooggetuigen en de zaak leek een zachte dood te gaan sterven, tot Harmanus Koning op 17 juli
een brief uit Utrecht publiceerde waarin de hele zaak werd opgerakeld en waarin de visie van
de mysterieuze P. van der Linden voor waarheid werd uitgevent. Van Kruyne deed zijn
beklag bij de Staten Generaal en bij de Staten van Holland. 58
In oktober en november spitste de woede over de werkeloosheid van de vloot zich toe op
de mislukte expeditie naar Brest. Begin oktober was afgesproken dat een Nederlands eskader
zich bij de Franse vloot zou voegen. Vervolgens zou de gecombineerde strijdmacht de confrontatie met de gezamenlijke vijand aangaan. De schepen voeren echter niet uit en er werd
heftig gediscussieerd over de oorzaken daarvan. De Diemer- of Water graafs-Meersche courant twijfelde aan de bereidwilligheid van de bevelhebbers.
Met deze complottheorie maakte Harmanus Koning geen vrienden op de rede van Texel.
Op 7 oktober 1782 verscheen de stadhouder in de Staten Generaal. Hij deelde mede dat
negentien kapiteins dreigden met collectieve ontslagname als er niet zou worden opgetreden
tegen de lasteraars die beweerden dat zij niet wilden uitvaren. De kapiteins betoogden dat de
vloot al zo'n tachtig jaar (dus sinds de dood van Willem III) was verwaarloosd en dat om die
reden niet mocht worden verwacht dat de Republiek opgewassen zou zijn tegen Engeland.
Het ontbrak hen niet aan goede wil, maar aan gevechtswaardige schepen en bemanningen. 59
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De vlagofficieren noemden geen namen, maar de goede verstaander had aan een half
woord genoeg en in de orangistische pers werd nog eens expliciet duidelijk gemaakt wie de
marinetop het bloed onder de nagels vandaan had gehaald. In het licht van al deze beschuldigingen vond Koning het raadzaam zich publiekelijk te verdedigen. Op 25 november 1782
verraste hij zijn lezers met een supplement. 6° Koning begon dit Noodig bericht aan het vryheid en vaderlandminnend publiek met een mission statement: "Ik stelle vast, dat men de
Hollandsche rondheid te kort doet, indien men haar wil omkleeden. Voor den geringsten burger moet zy zoo wel vatbaar zyn als voor den Aanzienlyksten. Niemand moet naar eene
goede of kwaade daad behoeven te gissen. leder, de minst oordeelkundige zelfs, moet kunnen onderscheiden. Allen hebben daar toe een even gelyk regt". 61 Ook presenteerde hij zichzelf als een oprechte vaderlander die zijn maatschappelijke activiteiten dienstbaar maakte aan
de belangen van handel en zeevaart. Hij ontkende dat Amsterdam hem geld toestak en dat hij
door de baljuw beschermd werd en omschreef zichzelf als een zelfstandige ondememer met
een onafhankelijk oordeel.
Koning ging uitvoerig in op de aantijging dat de Gecommitteerde Raden van WestFriesland en het Noorderkwartier door hem misleid waren. Hij had het college op voorhand
geraadpleegd over zijn voomemen een krant uit te geven. Nadat hem schriftelijk was medegedeeld "dat 'er geen Wetten waren die zulks verboden ten Platten Lande", had hij zelfs nog
persoonlijk zijn opwachting gemaakt bij de secretaris van de Gecommitteerde Raden,
Nicolaas Groot. En die had bij die gelegenheid de schriftelijke toezegging nog eens mondeling bevestigd. 62 En de kop waarvoor hij zijn verontschuldigingen had moeten aanbieden,
was een idee van zijn oorspronkelijke redacteur. Die wilde de courant laten verschijnen "met
approbatie van Hun Ed. Mog." in plaats van "met voorkennisse". Koning had hem deze fout
bijzonder kwalijk genomen en dat was dan ook de voomaamste reden van zijn ontslag.
Het blijft de vraag in hoeverre Koning de waarheid sprak. Waarom vond hij het nodig alsnog naar Hoorn te reizen terwijl hij al een schriftelijke toestemming had ontvangen? En
waarom heeft hij die schriftelijke toestemming nooit gepubliceerd? En had hij zijn redacteur
ontslagen omdat die wilde vasthouden aan een koptekst die al twee weken eerder vervangen
was? Of kwam het wel in zijn kraam te pas om de schuld van de approbatiekwestie of te
schuiven op de inmiddels overleden Willem Ockers? In ieder geval waren de tijdgenoten niet
onder de indruk. Het Noodig bericht bracht de gemoederen niet tot bedaren. Begin december
1782 deed in Amsterdam het gerucht de ronde dat honderden matrozen van de eskaders van
Bijland en Kinsbergen van hun scheepskapiteins bevel gekregen hadden om de Diemermeerse courantier en allen die van de Prins of de vloot schandelijk spraken in stukken te houwen.63 Ook de Prins maakte zich boos. Op sinterklaasavond was in Den Haag ietwat al te
enthousiast vivat Oranje geroepen. Dordrecht en Amsterdam wilden een strafrechtelijk
onderzoek naar deze ordeverstoring, maar de stadhouder verklaarde de uitbundige vrolijkheid uit het gegeven dat de feestvierders meenden in het openbaar blijk te moeten gegeven
van hun afgrijzen van de straffeloosheid waarmee in kranten en paskwillen de stadhouder
beledigd werd. Hij bepleitte niet alleen een strafbaarstelling van het drukken, verkopen en
verspreiden van anonieme geschriften en van het publiceren van staatsstukken of van cornmentaren daarop, maar stelde ook voor de Zuidhollandsche courant en de Diemer of
Watergraafs Meersche courant te verbieden. 64 Daarmee overspeelde hij zijn hand. Er ontbrandde een strijd om de drukpers, waarbij de patriotten, in weerwil van hun ideologische
begeestering voor de vrijheid van meningsuiting, in de dagelijkse praktijk zonder al te veel
scrupules aanstuurden op maatregelen tegen de "slaafse zielen" die een andere mening waren
-
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toegedaan. Hun woede richtte zich tegen de 'sGravenhaagsche courant. En het rekwest van
de vlagofficieren raakte in de vergetelheid toen in februari 1783 de wapenstilstand gesloten
werd. Koning kon zijn werkzaamheden voorlopig ongestoord vervolgen.
Met en zonder politieke bescherming

Inmiddels was er weer een diplomatieke klacht in ontvangst genomen. In oktober 1782
beklaagde de Deense gezant zich bij de burgemeesters van Amsterdam over een "Brief van
een vriend te Haarlem" in de aflevering van 19 oktober 1782. De diplomaat stelde dat in
Denemarken een soortgelijke belediging jegens de Staten van Holland of zelfs jegens
Amsterdam zou leiden tot het opleggen van een "exemplaire" straf. 65 De eloquentie had echter bij de burgemeesters van Amsterdam weinig uitwerking.
Die burgemeesters waren wel geneigd in het geweer te komen toen Het Hof van Holland
meende de stadhouder in bescherming te moeten nemen. De aflevering van 7 april 1783
bevatte een verslag van de burgemeestersverkiezing in Dordrecht, waar Willem V met voorbijgaan aan het toerbeurtensysteem twee vaderlandslievende regenten had gepasseerd. Dit
bewees, zo meende de krant, dat de stadhouder zich liet leiden door kwade raadslieden. 66 Het
Hof van Holland was van mening dat dergelijke uitdrukkingen bijzonder laesief waren voor
Zijne Doorluchtige Hoogheid en droeg de procureur-generaal op hier meteen werk van te
maken. 67 Enige weken later, medio juli 1783, meldde de deurwaarder van het Hof van
Holland zich in Amsterdam bij Theodorus van Brussel en in de Watergraafsmeer bij Harmanus Koning. Beiden mochten een dagvaarding in ontvangst nemen. Ook dit liep met een sisser af, want de gezagsdragers van de Watergraafsmeer en van Amsterdam lieten de Staten van
Holland weten dat zij alleen de bevoegde dagelijkse rechter van hun inwoners waren. 68 Het
Amsterdamse protest liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de Amsterdamse gedeputeerden vonden het onbegrijpelijk "dat de Regten en Privilegien van de Steden en Ingezeetenen deeser Provincie, door die geenen, die Handhavers van deselven behooren te zyn, aldus
worden bestreeden". De mening van Amsterdam woog zwaar en dus werd besloten om, in
afwachting van een weerwoord van het Hof van Holland, de procedures op te schorten. 69 Het
Hof van Holland mokte nog wat na en beklaagde zich, onder verwijzing naar de soortgelijke
zaak tegen de orangistische publicist Philippus Verbrugge en diens uitgever Thomas van Os,
over de flagrante rechtsongelijkheid in de bestrijding van drukpersdelicten, maar Koning was
de dans weer ontsprongen. 7°
Het ging pas mis toen hij gezag van de burgemeesters van Amsterdam in twijfel trok. Op
16 juli had Amsterdam een verbod uitgevaardigd op de titelplaat van het weekblad De politieke kruyer. 71 In de Zuidhollandsche en 'sGravenhaagsche couranten was bericht dat het
verbod verder ging en dat het drukken, verkopen en verspreiden van alle geschriften waarin
de erfstadhouder of andere aanzienlijke personen beledigd werden verboden was. De
Amsterdamse patriotten waren daar niet gelukkig mee. Op woensdag 30 juli plaatste een van
hen, Jan Bernd Bicker, anoniem, een artikel in de Watergraafsmeersche courant.72 Hij
schreef dat het verbod in dit bijzondere geval was toegepast op de titelplaat van De politieke
kruyer, maar in het algemeen betrekking had op al die orangistische schotschriften waarin
leden van het Amsterdamse stadsbestuur verantwoordelijk gesteld werden voor het uitbreken
van de oorlog en waarin in feite geprobeerd werd hen het gepeupel op het lijf te jagen. 73
Deze verwrongen interpretatie van het overheidsbesluit inzake De politieke kruyer werd
Koning niet in dank afgenomen. Toevallig was baljuw Van Heemskerck op dat moment in functie als burgemeester van Amsterdam. Hij vertelde de schepenen van de Watergraafsmeer dat de
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burgemeesters Theodorus van Brussel hadden ontboden, maar dat die hen olijk meedeelde dat
de gewraakte passage door Koning geheel buiten zijn medeweten in de courant was opgenomen. De baljuw had dat bij thuiskomst nog even nagevraagd en, inderdaad, Koning nam de volledige inhoud van de courant voor zijn rekening en het was dus aan de schepenen van de
Watergraafsmeer om gepaste maatregelen te nemen. De baljuw had daar inmiddels al over
nagedacht en op zijn voorstel werd Koning een overeenkomst voorgelegd die de heren van de
Watergraafsmeer voortaan zou vrijwaren van dit soort onaangename beraadslagingen:
Theodorus van Brussel — die onder de rechtsmacht van Amsterdam viel — moest zich voor de
inhoud van de toekomstige afleveringen verantwoordelijk stellen, zoniet, dan zou de vergunning worden ingetrokken. De plannen van de baljuw ketsten echter of op een halsstarrig nee van
Harmanus Koning, die resoluut antwoordde "geen knegt van zyn knegt te kunnen worden". De
vergunning werd ingetrokken, maar aangezien het onzeker was of Koning daadwerkelijk zijn
bedrijfsactiviteiten zou beeindigen — hij had gezegd hierover met zijn werknemers te moeten
spreken — werd de baljuw gemachtigd om in Amsterdam aan te dringen op een verkoopverbod.74 De wens van de baljuw (die op dat moment ook burgemeester van Amsterdam was) bleef
niet onopgemerkt, want de volgende dag werd de courant in Amsterdam verboden.
Onverstoorbaar als altijd schudde Harmanus Koning een nieuwe troef uit zijn mouw, want
weer een dag later publiceerde hij De Watergraafsmeersche courier. De schepenen, die verontwaardigd waren over deze creatieve omgang met het door hen uitgevaardigde besluit, deelden
hun al te bijdehante dorpsgenoot mee dat het hem voortaan verboden was couranten te drukken
onder welke naam dan ook. 75 Het leek klip en klaar en dus zal de president-schepen wel verbaasd geweest zijn toen hij op zondagavond 10 augustus vernam dat de drukkerij weer in
bedrijf was. Hier moest met harde hand worden ingegrepen. De volgende ochtend werd de kar
met kranten bij het uitrijden van de Schagerlaan aangehouden. Toen bleek welke uitweg
Koning in gedachten had, want een de president-schepen onbekende man — vermoedelijk niemand minder dan de Amsterdamse advocaat en publicist J.C. Hespe — betoogde met het contract in de hand dat Koning zijn drukkerij verkocht had en dat de aanhouding om die reden
onrechtmatig was. Dit protest werd echter niet ontvankelijk verklaard. In de loop van de dag
werden de voerman, de kar en het paard vrijgegeven, maar de lading — honderden exemplaren
van De Nederlandsche courant nr. 1 en enige "vrouwencouranten" die geadresseerd waren aan
een ongenoemde boekverkoper te Westzaanen — niet. En om Koning en de zogenaamde nieuwe eigenaar, Jan Gabriel Tegelaar, het drukken fysiek onmogelijk te maken, liet men op de deur
van de drukkerij een slot aanbrengen. 76 Dat werd enkele dagen verwijderd, maar met de uitdrukkelijke bepaling dat er niet meer mocht worden gedrukt. 77
Een bedenkelijk succes

De uitvaardiging van het verbod leidde tot de publicatie van een considerabel aantal spotschriften — ik tel er vijftien. Een deel van die publicaties moet worden toegeschreven aan ideologische tegenstanders, zoals de pamfletten die uitgegeven werden door de prinsgezinde
Amsterdamse boekhandelaar J.T. Sweepe, maar ook aan patriotse zijde had men nog wat rekeningen te vereffenen. 78 Nicolaas Hoefnagel, de onbetwiste specialist in schimppamfletten, vervaardigde een Diemer- of Water-Graafs-Meersche rouw-courant in vier afleveringen. Daarin
ging hij heftig te keer tegen "de weggejaagde predikant" van Brussel en diens kompanen —
Koning en zijn "dikgepenste wyf' moesten het vooral ontgelden vanwege hun voorliefde voor
protserige juwelen. 79 Uit dezelfde koker kwam het Pertinent en echt verhaal, waarin Hoefnagel
berichtte dat in Amsterdam iedereen nu met verachting sprak van Koning en Verlem als de
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drukker en uitgever van een verboden blad. Het Pertinent en edit verhaal gaf, in de beste tradities van het genre, nog wat pikante informatie over het priveleven van Koning: "Geele
Manus" heeft een maitresse en zijn huwelijk staat op springen, want "Dikke Griet" heeft haar
sieraden al aan haar broer, de melkboer op het Fransepad, in bewaring gegeven. 8°
Harmanus Koning liet zich door al dit leedvermaak niet uit het lood slaan. Het verbod
was slechts een tijdelijke tegenslag die door hem op inventieve wijze overwonnen werd. Hij
ging naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Een eerste project, de Ouderkerker courant
werd door ingrijpen van de overheid aldaar afgeblazen, en ook latere initiatieven te Naarden
en Muiden liepen op niets uit, maar vanaf 8 september 1783 drukte Koning de Nederlandsche courant op de Overtoomse weg onder Nieuwer-Amste1. 81
Het inderhaast gesloten verkoopcontract waarmee Koning had geprobeerd de courant te
laten voortbestaan, bleek echter een onaangenaam gevolg te hebben. Aangezien Jan Gabriel
Tegelaar en Harmanus Koning niet tot overeenstemming gekomen waren over een gezamenlijke ondememing, besloot Tegelaar van de nood een deugd te maken en zelf een krant te
gaan drukken. Hij transporteerde de door hem verworven drukpersen naar de Overtoom en
begon op exact dezelfde dag een gelijknamig blad. Kort daarna vond er een incident plaats
dat de onderlinge verhouding nog verder onder spanning zette: Tegelaar had Koning drieduizend gulden betaald voor de buitenplaats in de Watergraafsmeer inclusief de drukkerij met
alles er op en er aan, maar Koning had het lef om zijn concurrent met een bezoek te vereren
en allerlei spulletjes weg te halen die naar zijn mening niet onder de overeenkomst vielen,
waaronder de drie paarden, de kar en het rijtuig die gediend hadden tot het vervoer van de
gedrukte kranten. Tegelaar achtte zich de rechtmatige eigenaar en eind december 1783
maande hij Koning de "geamoveerde goederen" binnen vierentwintig uur te restitueren. 82
De repercussies van het conflict met Tegelaar zijn moeilijk in te schatten. Vanzelfsprekend
ontstond er een moordende concurrentie tussen de krant van Koning, die in Amsterdam gedistribueerd werd door Jan Verlem, en de krant van Tegelaar, die verkocht werd door de boekverkoper Willem Holtrop en later door diens collega Gerrit Schuurman. De schrijver van de periodiek verschijnende samenspraken tussen Krelis en Louw beval zijn lezers de "Holtropse" courant aan — die vanaf januari 1786 krant als de Oprechte Nederlandsche courant door het leven
ging — en schamperde dat de drukker van de "Verlemse" courant niet gemotiveerd werd door
vaderlandsliefde, maar uitsluitend en alleen zijn financiele belangen behartigde. Overigens
blijkt uit de kritiek hoe succesvol hij dat deed, want Krelis en Louw meenden dat hun uitgever,
Van Egmond, financieel benadeeld werd door het verbod van Koning aan de ombrengers van
zijn couranten om ook concurrerende publicaties te verkopen. 83
Waarschijnlijk vonden Krelis en Louw voornamelijk gehoor bij de lezers die niet tot hun
doelgroep behoorden. Deftige en serieuze patriotten keerden zich van Koning af. Die verloor
ook zijn schrijvers, want Hespe raakte betrokken bij de Oprechte Nederlandsche courant en
Van Brussel stapte met veel gekrakeel over naar weer een andere concurrent, de
Vaderlandsche courant.84 Koning verving hen door Arnoldus Bastiaan Strabbe. 85 Het publiek
maakte echter vermoedelijk een andere keuze, want naar het schijnt was en bleef de Nederlandsche courant van Koning de grootste patriotse krant van Amsterdam en wijde omgeving.

Terug op het oude nest
Wellicht speelde het conflict met Tegelaar een rol bij de beslissing de Overtoom weer te verlaten. In ieder geval diende Koning eind april 1785 bij de regenten van de Watergraafsmeer
een verzoek in tot heropening van de drukkerij aldaar. Dat leidde tot een levendig debat,
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waarin niet alleen de vrijheid van de drukpers, maar ook het belang van de werkgelegenheid
en dat van de gemeentelijke financien uitvoerig aan de orde kwam. De schepenbank kwam
unaniem tot de uitspraak dat de voorgaande resolutie "als strekkende ter belemmering van de
Vryheyd van de Drukpers, die hun Ed. Agb. Alle verklaarden te houden, voor het Bolwerk
van de nationale Vryheyd, behoorde te worden geanulleerd te meer daar die Resolutie ook
direct strydig was, teegens de Publike belangens van deeze Waatergraafs Meer, voor zoo
verre de drukkery ten platte laude, als een Fabriek aangemerkt, aan verscheide Ingeseetenen
een ruymer bestaan verschaft". 86 Die begeestering voor de vrijheid van drukpers betekende
echter niet dat het rekwest ogenblikkelijk werd ingewilligd. Twee schepenen weigerden een
nieuwe vergunning af te geven en verwezen daartoe naar de oneerbiedige termen van het rekwest. De heren werden het echter eens over een compromis: de jonge, veelbelovende advocaat R.J. Schimmelpenninck moest aan Koning vragen of deze bereid was een jaarlijkse
recognitie af te dragen. Enkele dagen later werden ze zich weer eens bewust van de onverzettelijkheid van Koning — die wees het aanbod van de hand omdat de heren van de
Diemermeer hem al meer dan voldoende schade hadden berokkend. 87 Na nog enig gepalaver
en een wijziging in de personele bezetting van de schepenbank werd het verzoek aisnog ingewilligd, hoewel een van de magistraten zich, wegens het ontbreken van een recognitie, uitdrukkelijk van het besluit distantieerde. 88 Op 26 oktober 1785 werd Koning een instructie
voorgelezen. Medio november 1785 was de drukkerij weer terug in de Watergraafsmeer. 89
Voor de werkgelegenheid was dit een goede zaak, maar vanzelfsprekend konden de
klachten niet uitblijven. Koning was nog steeds niet bijzonder geliefd. Sautijn Kluit maakt
gewag van vileine brieven van de patriotse publicist J.H. Swildens aan de nieuwe baljuw van
de Diemermeer, Cornelis van Lennep. 9° En in juni 1786 voelde een burger van Haarlem zich
gegriefd was door een kwaadaardig ingezonden stuk. Van Lennep eiste het manuscript op,
maar kreeg te horen dat de brief uit Haarlem bedoeld was voor De politieke kruyer. Nadat
Koning het stuk bij vergissing had geplaatst, was het manuscript doorgezonden aan Verlem.
Dat was handig gespeeld, want Verlem — die onder de rechtsmacht van Amsterdam viel —
bleek niet genegen enige medewerking te verlenen. 91 Het Haarlemse ongenoegen had echter
geen verdere consequenties.
Een jaar later stevende de Republiek af op een burgeroorlog. In het voorjaar van 1787
organiseerden de stedelijke vrijkorpsen zich tot een Hollands-Utrechts vrijwilligersleger.
Gesterkt door het patriots machtsvertoon begonnen hun politieke vertegenwoordigers zich te
mengen in het politieke debat. Tegelijkertijd benoemden de Staten van Holland een comite
ter defensie dat vanuit Woerden de militaire inspanningen moest coordineren. Men bereidde
zich voor op een confrontatie met de troepen die nog ter beschikking van de stadhouder stonden. Niet iedereen wilde het zo ver laten komen. In april 1787 stelde Cornelis van Lennep de
schepenen in kennis van de "aanhoudende exorbitance" van Harmanus Koning. Als baljuw
van de Diemer- of Watergraafsmeer ontving hij, naar eigen zeggen, vrijwel dagelijks klachten over de ingezonden stukken waarin aanzienlijke colleges en gezagsdragers, maar ook particulieren van onbesproken gedrag, beledigd werden. Recentelijk hadden zelfs de Staten van
Holland zich beklaagd — zei hij, want in de Resolution van de Staten van Holland wordt van
die klacht geen melding gemaakt. De conclusie ligt voor de hand: hoewel, vele decennia
later, Jacob van Lennep zich zou verbazen over zijn "kezende" grootvader, was Cornelis van
Lennep beslist geen militante, democratische patriot. Hij schrok terug voor de ontwikkelingen om hem heen en Koning werd aangezegd voortaan af te zien van het plaatsen van "onbehoorlijke" brieven. 92
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De vermaning maakte weinig indruk. Koning voegde zelfs nog nieuwe ergemissen toe aan
het toch al lijvige dossier en na de publicatie van een ode op de remotie van negen Amsterdamse raden in de courant van 23 april 1787 stelden baljuw en schepenen een strafvervolging
in. 93 Nadat in de tussentijd nog minstens twee klachten waren ingekomen (de Pruisische gezant
had zich beklaagd over de berichtgeving in verscheidene couranten met betrekking tot de aanhouding van H.K.H. prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis, terwijl de Raad van State zich
geschoffeerd voelde door het bericht dat zij de Admiraliteit van Amsterdam zou hebben opgedragen om het op de Zuiderzee patrouillerende schip van Amsterdam tot zinken te brengen),
resulteerde de strafvervolging tegen Koning naar het schijnt in een boete van drieduizend gulden en een beroepsverbod. 94 Weer liet Koning zich niet kennen. Hij reageerde met een geconditioneerde reflex en stelde de drukkerij op een andere naam. De aflevering van 1 en 3 oktober
1787 waren gedrukt "ter Drukkerye van Harmanus Koning en Matthys Koon, in Comp." 95 De
cosmetische verandering van de eigendomsverhoudingen — Matthijs Koon was een minderjarige neef van Koning - mocht echter niet baten, want inmiddeis waren de machtsverhoudingen
drastisch gewijzigd. De burgemeesters en regeerders van Amsterdam ontvingen een brief van
de Pruisische opperbevelhebber waarin deze zijn mening over de dagbladpers niet onder stoelen of banken stak. Uit angst voor militaire represailles besloten zij de Nederlandsche courant
met onmiddellijke ingang te verbieden. Bovendien werden de bestuurders van de
Watergraafsmeer vriendelijk verzocht de drukkerij aldaar te sluiten — hetgeen gebeurde. 96 Kort
daama viel het doek: in mei 1788 overleed Harmanus Koning. 97
Het leven na de dood
Koning en zijn courant waren van een taxi ras. Voor beiden gloorde er nog een apocrief leven
na de dood, want Sautijn Kluit, Kruizinga en Dekker namen aan dat Koning pas in 1800 overleed en dat hij in 1795 nog betrokken was bij de herverschijning van de Diemer- of Watergraafineersche courant.98 Zij werden op het verkeerde been gezet door een pamflet van de
gewezen predikant en onverbeterlijke orangist Philippus Verbruggen, waarin deze vanuit de
gevangenis clementie vroeg voor hemzelf en voor zijn medegevangene Harmen Koning, "een
man, die immers ook maar een korten tijd heeft, en die ik, wegens de braafheid, die ik in hem
bespeur, en het medelijden dat ik met zijn geval heb, met hart en ziel wensche dat te gelijk met
mij mope ontslagen worden". 99
Een orangistische publicist die in de bres springt voor zijn voormalige patriotse tegenstander: het klinkt te mooi om waar te zijn, en het is dan ook niet waar. Deze Hermanus Koning was
een houtzagersknecht die, omstreeks 1761 geboren te Osnabriick, pas sinds 1787 in Amsterdam
verbleef. Hij was geen patriot, maar een orangist, en zat een betrekkelijk korte straf uit, want op
10 april 1800 was hij door het Comite van Justitie veroordeeld tot twee jaar rasphuis wegens
het verstrekken van paspoorten aan enkele deserteurs die zich bij het leger van de prins te
Emden wilden vervoegen. 1 °° En de Diener- of Watergraafmeersche courant van 1795 kwam
van dezelfde persen als zijn voorganger, maar daarmee houdt de overeenkomst op: conform de
wens van de overledene kwam de drukkerij in 1788 in handen van Matthijs Koon. 1 ° 1 De erfgenaam was echter niet in de gelegenheid het bedrijf uit te oefenen en in augustus 1793 liet een
aantal schuldeisers beslag leggen op al zijn roerende en onroerende goederen. 102 Vermoedelijk
heeft een hen, de Amsterdamse boek-en prentverkoper Jan Willem Smit, uiteindelijk de drukkerij verworven. In februari 1795, na de Franse intocht, stelde hij de persen weer in bedrijf en
deed hij een opportunistische poging de naamsbekendheid van de Diener- of Watergraafmeersche courant uit te buiten. 1 °3 Als de oorspronkelijke eigenaar zich in zijn graf heeft omge-

40

MEDEDELINGEN IAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005). 1

draaid — Smit werkte samen met zijn voormalige concurrent Willem Holtrop — dan kon hij na
korte tijd toch weer rustig blijven liggen, want de oude merknaam trok kennelijk minder lezers
dan verwacht en werd bijna achteloos ingeruild voor een modieuzere titel, de Bataafsche yolkscourant. 104
De vrtjheid van meningsuiting

Uit dat tumultueuze leven komt het beeld naar voren van een markante en vooral eigengereide ondememer. Koning introduceerde een nieuw type krant, met niet altijd even betrouwbare nieuwtjes in plaats van officiele mededelingen en met opinierende stukken voor een lezerspubliek dat tot dan buiten de politieke besluitvorming had gestaan. Weliswaar viel het financiele succes van zijn onderneming samen met de verregaande politisering van de
Nederlandse samenleving, maar ondanks de gunstige tijdsomstandigheden ging die introductie van het opinienieuws niet zonder slag of stoot. De tegenstand die hij moest overwinnen
geeft weer wat inzicht in de werking van de censuur in de achttiende eeuw. Terecht wordt
steevast aangenomen dat de praktijk van de wetshandhaving aanzienlijk milder was dan de
wetsteksten doen vermoeden. Het probleem is echter dat de reikwijdte van het fenomeen al
te gemakkelijk wordt onderschat. Soms herken je de schertsvertoning. Een protest van een
bevriende mogendheid wordt plechtstatig in ontvangst genomen. De courantier, die met zijn
drukkerij heel veel arme gezinnen werk verschaft, moet komen opdraven voor tekst en uitleg
over de gewraakte passage, kijkt eens rond, bemerkt de pretoogjes onder de gefronste wenkbrauwen, buigt deemoedig het hoofd, stamelt duizend verontschuldigingen en heft er een half
uur later opgelucht het glas op. Soms weet je zeker dat het emst is, want de geraadpleegde
bron zindert van de oprechte verontwaardiging over ontoelaatbaar geachte uitlatingen of het
laat zich raden dat men na zorgvuldige afweging van alle belangen tot de conclusie is gekomen dat de kwetsbare diplomatieke verhoudingen een streng ingrijpen noodzakelijk maken.
De courantiers ondervonden dat onderscheid aan den lijve. In Utrecht werden Broer Appelaar
en Janicon ontslagen, in Rotterdam trof hun collega Luder Baltz hetzelfde lot. De Oprechte
Haarlemsche courant zag Naar redacteur Jan Willem Claus van Laar naar de Voorpoort vertrekken. In Den Haag werd de drukkerij twee keer voor anderhalve maand gesloten. Kortom:
zo nu en dan werd de wet wel degelijk gehandhaafd. De vraag is of daarin achteraf een
patroon valt te ontdekken. 1 °5
De casus van Harmanus Koning en zijn kranten laat zien dat de veranderende politieke
context van doorslaggevend belang was. Het is beweerd dat in de Republiek een effectieve
censuur onhaalbaar bleek omdat de coordinatie door een centraal gezag ontbrak. De
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was inderdaad allesbehalve verenigd, maar toch
maakte het verschil of de regenten de gelederen gesloten hielden of niet. De opkomst van de
politieke pers was geen verandering van smaak, alsof de Nederlanders door de spectatoriale
geschriften waren sufgepreekt en naar iets nieuws verlangden, maar moet worden verklaard
uit het uiteenvallen van het machtskartel van staats- en stadhoudersgezinden, waarbij de buitenlandse politiek als splijtzwam fungeerde.'° 6
Wat ook duidelijk wordt is dat "de vrije drukpers" in patriotse kringen een hartverwarmend
welkom ontving, maar dat het beginsel niet altijd eenparig en consequent werd toegepast. Toen
Koning een verzoek indiende om te mogen terugkeren naar de Diemermeer, onderschreven alle
bestuurders van ganser harte de opvatting dat de drukpers vrij moest zijn — de krant had nooit
verboden mogen worden. Toch stemde niet iedereen in met het ingediende verzoek. Sommige
schepenen konden geen afscheid nemen van de gedachte dat een krant verscheen onder de bij-
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zondere verantwoording van het publieke gezag, en die verantwoording wilden zij, Koning
kennende, niet dragen. Uiteindelijk, na een bestuurswisseling en ampel beraad, mocht het, maar
aan die beslissing lagen vooral praktische argumenten ten grondslag: een drukkerij bood werkgelegenheid en dat was een kostbaar goed.
Bovendien stond de praktijk vaak haaks op de theorie. Voor een juiste toepassing van het
beginsel van de vrije meningsuiting moet je kunnen relativeren en dat was niet het sterkste
punt van de patriotten. Hun begeestering voor de vrijheid van de drukpers zal wel te danken
zijn aan het succes van het voorbeeld in de verte, de Verenigde Staten, maar dat was een veel
homogenere samenleving. In de Republiek werd het beginsel geIntroduceerd in een periode
van felle partijstrijd en het was dan ook niet ongebruikelijk te betogen dat brave gelijkgezinden het volste recht hadden hun politiek correcte opvattingen onder de aandacht te brengen,
maar dat de verderfelijke denkbeelden van andersdenkenden uit de openbaarheid moesten
worden geweerd. Het kan zijn dat op het einde de ideologische beginselvastheid toenam. In
september 1787 adresseerden de gecommitteerden van de vrije krijgsraden en burgersocieteiten zich tot de Staten van Holland. Zij betoogden dat een duurzame vrijheid gewaarborgd
moest worden door een politieke vertegenwoordiging van het gehele yolk, een gewapende
burgermilitie en een vrijheid van drukpers. In een vrije Republiek was het vrije yolk gerechtigd zijn denkbeelden door de druk openbaar en bekend te maken. 107 Alle wetten die strekten
tot beperking van de drukpers moesten buiten werking worden gesteld, met uitzondering van
het recht van de beledigde partij om een civiel proces aanhangig te maken. 1 °8 Dat radicale
standpunt werd echter niet onmiddellijk aan de praktijk getoetst. De patriotten kregen uitstel
en het waren hun opvolgers, de Bataven, die vanaf 1795, toen zij aan de macht kwamen,
mochten nadenken over de concrete toepassing van het door hen zo bewonderde beginsel van
de vrijheid van meningsuiting — maar dat is een ander verhaal.

Noten
1. Cf. het bericht van Heering aan de burgemeesters van Amsterdam wegens de zeetijdingen in GAA,
archief 5028 (bestuurlijke colleges onder toezicht van de burgemeesters), nr. 599, p. 80-81 (Notulboek
wegens de Drukkerije der Amsterdamsche Couranten). Heering betoogde dat de buiteneditie zo'n grote oplage had dat hij de te zetten tekst al voor de middag in gereedheid moest hebben om de laatste postlichting te
halen — zodat er geen tijd was om het beurs- en scheepvaartnieuws of te wachten. Met betrekking tot de
tweede (binnen-)editie beriep Heering zich eveneens op tijdsdruk — de binneneditie moest 's ochtends vroeg
worden aangeleverd aan de omlopers en ook duldden geen uitstel - maar hij voegde daaraan toe dat het reserveren van twintig lange of veertig korte regels voor scheepvaartberichten zou leiden tot een advertentiederving ter waarde van honderd rijders per jaar wegens. Dat laatste zal wel de werkelijke reden zijn geweest.
2. `Noodig bericht', in: lets noockakelyks (zie noot 60), p. 7. Cf. GAA, Notulboek wegens de Drukkerije
der Amsterdamsche Couranten, p. 101, voor eerdere pogingen van J. Allart en van C. van Cassenberg & W.
van den Brink.
3. ' Noodig bericht', in: lets noockakelyks, p. 9, vermeldt de afwijzing van Amstelveen. In Buiksloot werd
Koning door de magistraat geadmitteerd op 8 november 1777. RANH, archief Gecommitteerde Raden van
Westfriesland en het Noorderkwartier (voortaan: GR), nr. 82, p. 127vo (notulen 11 juli 1781).
4. RANH, GR, nr. 44, p. 300vo-301 (resolutieboek, 25 februari 1778).
5. Ibidem, nr. 44, p. 317-318 (resolutieboek, 2 april 1778). De afgedwongen rectificatie werd geplaatst op
maandag 6 april 1778.
6. Op 19 maart 1778 ontvingen de Gecommitteerde Raden de tekst van het akkoord dat Koning gesloten
had met de gaarder Visser te Buiksloot, waarbij. Een van de leden zou deze overeenkomst bestuderen.
RANH, GR, nr. 44, p. 318vo (resolutieboek, 3 april 1778) vermeldt het appointement van 19 maart 1778.
7. Sautijn Kluit, 'De Noordhollandsche', aantekeningen in het auteursexemplaar (UBA: KBV nr. 7103)
8. Sautijn Kluit citeert een aantal voorbeelden van boertige tussenteksten,
kluchtig om hier niet te worden medegedeeld - . Sautijn Kluit, 'De Noordhollandsche', p. 368-373.
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9. De poetische snapper, z.p. 1777-1778, p. 141.
10. Theodorus van Brussel was in 1765 afgezet als predikant van Zuidpolsbroek wegens overspel met de
vrouw van de koster.
11. Sautijn Kluit, `De Noordhollandsche', auteursexemplaar, citeert NHC, 13 juli 1778.
12. Het verbod op de Laplandze courant in mijn Van smaad tot erger. Amsterdamse boekverboden 17471794, Amsterdam 1998, nr. 87. Destijds waren er mij nog geen exemplaren bekend, maar zie de korte weergave in: W.R.D. van Oostrum, 'De Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant', in: MedJCW 24 (2001)
p. 87-89. Ockers schreef De naamlooziana, Amsterdam, C. Philips Jz. 1772, nrs. 1-14 en De naamlooziana,
Amsterdam, A. Hupkes 1772, nrs. 15-19.
13. De afleveringen van 15 en 22 januari en 5 en 10 februari 1779 bevatten het vervolg van de rede die
Wilkes op 26 november 1778 had uitgesproken. De NHC moet in december van dat jaar begonnen zijn met
de publicatie.
14. Resolution van de Staten Generaal (voortaan: Res StGen), 11, 24 en 27 april 1780.
15. Nationaal Archief (voortaan: ARA), archief van het Hof van Holland (voortaan: HvH), nr. 336 (resolutieboek, 19 februari 1782) signaleert de advertentie in DWC van 18 februari 1782. Naar aanleiding hiervan
vroeg het Hof van Holland met de uitdrukkelijke instemming van de stadhouder de Staten van Holland om
wetgeving tegen het adverteren van verboden boeken, zie de Resolution van de Staten van Holland (voortaan:
Res StvH). 21 februari 1782.
16. `Noodig bericht', in: lets nood:akelyks, p. 17-18.
17. W.P. Sautijn Kluit, 'De Noordhollandsche. Diemer- of Watergraafs-meersche, en beide Nederlandsche
Couranten', in: Bijclragen tot vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, deel 6 (1870) p. 365-409.
18. J.H. Kruizinga, 'Harmanus Koning: Zeer gehaat drukker', in: De speelwagen, deel 8 (1953) p. 122-126;
J.H. Kruizinga, 'Een drukker drukt in droeven druk', in: De Watergraafsmeer, eens een panel aan de kroon
van Amsterdam (1948) p. 173-184; en J.H. Kruizinga, 350 jaar Watergraafsmeer, 1979, p. 53-55.
19. Marius J. Dekker, 'Inleiding', in: De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer, 1965
(bewerkte heruitgave).
20. GAA, Doopboek 22, p. 43: Harmanus Koning, zoon van Mathijs Koning en Engeltje Burgering, gedoopt
13 januari 1736 in de Oude Kerk. GAA, Trouwboek 560, p. 182 (10 september 1722).
21. GAA, Trouwboek 603. p. 240 (26 oktober 1759).
22. Dekker verwijst naar GAA, gildearchieven. nr . 65 (boekverkopersgilde, register van nieuw ingeschreven
leden 1662-1806). p. 113.
23. Anno MDCCLXXXIII. Op aanstaande woensdag den derden september wordt UE. ter begrafenisse
genoodigt by het lvk van wvlen Theodorus l'all Brussel, in :vn Ed. leeven eerste en laatste schryver der
Diemermeersche courant.
24. lettre au Politique Hollandais sur le caractere de la Gazette de Diemer-meer', in: [A.M. Cerisier]. Le
politique hollandais, seconde pantie, nr. 2 (25 augustus 1783), p. 23-28.
25. [K. Vermijnen]. De naakte waarheid (1782), 21.
26. [N. Hoefnagel], Alle de magistraats-ge:inde, benevens alle de hertogs aanhangende publique schrvvers
(1782), 16. Had Hoefnagel een gerucht opgevangen? Het is niet ondenkbaar dat Harmanus Koning geld overhield aan het Indisch legaat van Pieter Vermont en Margaretha van Teylingen. Koning, die in 1772 werd aangesteld tot plaatsvervangend executeur-testamentair, was tot 1775 over deze zaak in een proces verwikkeld.
Het legaat wordt vermeld in GAA, notarieel archief nr. 14678, acte nr. 300 (notaris Reinier van Eijbergen, 11
november 1772), nr. 14679, acte nr. 28 (idem, 18 januari 1773) en nr. 14682, acte nr. 205 (idem, 9 augustus
1775)
27. Louw en Krelis, Amsterdam, erve de Weduwe Jacobus van Egmont 1784, nr. 1, p. 1-4.
28. Amsterdamsche courant 30 mei 1775. De oudste mij bekende advertentie van Koning bevindt zich in de
Leidsche courant van 16 november 1772.
29. Cf. Ton Jongenelen, 'Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch. Goddeloos moordenaar, berouwvol
zondaar?', in: A. de Haas (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 17001800, Zutphen 2002, p. 155-164; en Pieter Spierenburg, Written in blood. Fatal attraction in Enlightenment
Amsterdam, Columbus (Ohio) 2004. Cf. mijn recensie van Written in blood in deze aflevering van de
Mededelingen.
30. N. Hoefnagel, Brief aan Ockers, p. 3-4.
31. Zie hun veroordelingen in GAA, rechterlijk archief, nr. 437, p. 27-28 en p. 73 (confessieboek, 17 juli en
5 augustus 1772).
32. Dekker, `Inleiding', p. 21, verwijst naar Twee onderscheiden testamenten, of laatste wille, van de Heeren
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Hermanus Koning, =eel' gehaat clrukker, en Jan Verlem, =eel' inpertinent uitgeever van de drie Diemer of
Watergraafsmeersche couranten.
33. De ongelukkige levensbeschryving, Amsterdam 1965, p. 21, 175.
34. RANH, GR, nr. 289, p. 207vo (uitgaande missiven, GR aan Harmanus Koning, 13 maart 1779), RANH,
GR, nr. 81, p. 117vo. (notulen, 18 maart 1779). Het betrof een bericht over de Spaanse koninklijke familie.
Koning zou later schrijven dat hij ooit, toen de Spaanse ambassadeur zich had beklaagd, kon aantonen de
passage te hebben ontleend aan de Utrechtse courant van twee dagen eerder. Cf. 'Noodig bericht', in: lets
nood=akelyks, p. 18.
35. RANH, GR, nr. 289, p. 309vo (uitgaande missiven, GR aan Harmanus Koning, 22 maart 1780), RANH,
GR nr. 82, p. 57vo (notulen, 22 juni 1780).
36. RANH, GR, nr. 82, p. 44 (notulen, 24 maart 1780).
37. RANH, GR, nr. 289, p. 313vo (uitgaande missiven, GR aan Harmanus Koning, 28 maart 1780).
38. Ibidem, p. 313vo-314 (uitgaande missiven, GR aan regenten van Buiksloot, 28 maart 1780).
39. RANH, GR, nr. 82, p. 46vo (notulen, 14 april 1780).
40. Ibidem, p. 57vo (notulen, 22 juni 1780).
41. Res StvH, 12 april 1781. De brief uit Deventer en de resoluties van de Staten van Overijssel van 5 maart
en 24 april 1781 zijn opgenomen in NNJB 16 (1781), 2e stuk, p. 1138-1148. Koning compareerde op 30
maart 1781, zie RANH, GR, nr. 82, p. 1 10vo (notulen, 30 maart 1781).
42. J.G. Tegelaar aan J.D. van der Capellen tot den Poll, 3 april 1781, in: W.H. de Beaufort (red.), Brieven
van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll, Utrecht 1879 (Werken uitgegeven door het Historisch
Genootschap, gevestigd te Utrecht, nieuwe serie, nr. 27), p. 235.
43. Res StGen, 26 april, 17 mei en 6 juni 1781; Res StvH, 5 mei, 22 mei en 1 juni 1781; RANH, GR, nr. 82,
p. 117vo (notulen, 30 mei 1781). Overigens hadden ook verscheidene andere bladen dit bericht geplaatst.
44. NHC, 18 juni 1781; RANH, GR, nr. 290, p. 112vo (uitgaande missiven, GR aan Harmanus Koning, 21
juni 1781).
45. Kruizinga, 350 jaar Watergraafsmeer, p. 53. Kruizinga, Ten drukker drukt in droeven druk', p. 175,
geeft een afbeelding van de verblijfsvergunning.
46. RANH, GR, nr. 82, p. 126 (notulen, 28 juni 1781).
47. Res StvH, 9 december 1702.
48. Res StvH, 5 juli 1781, blz. 717. Sautijn Kluit, `De Noordhollandsche', 378-379, schrijft niet te weten in
welke zin de Staten van Holland deze vraag hebben beantwoord.
49. GAA, oud-archief van Buiksloot, nr. 10 (protocollen van burgemeesters en vroedschap, 9 juli 1781). De
president-burgemeester maakt gewag van een mondeling en twee schriftelijke verzoeken. De schriftelijke
verzoeken waren van Johannes Franciscus Rosart en van Stephanus Jacobus Baalde. Baalde begon in 1782
een eigen patriotse krant, de Vaderlandsche courant, Buiksloot, gebr. Baalde 1782-1787.
50. GAA, Buiksloot, nr. 10 (protocollen van burgemeesters en vroedschap, 9 juli 1781).
51. Ibidem (protocollen van burgemeesters en vroedschap, 12 juli 1781). Overigens sloeg Baalde er een
slaatje uit: hij dreigde zijn reeds in Buiksloot gevestigde drukkerij te verplaatsen als het personeel geen vrije
inwoning zou krijgen. Dat werd hem gegund (idem, 17 juli 1781).
52. Kruizinga, 350 jaar Watergraafsmeer, p. 53, vermeldt de aankoop van een pand op 6 augustus 1781 en
van een aanpalend perceel op 12 november 1781. De Na-courant, nr. 1 schrijft dat de courant na het vertrek
(Tegelaar?) in Amsterdam.
uit Buiksloot tijdelijk werd ondergebracht bij T
53. Jets noodzakelyks, p. 23: "Even zo als ik dagt omtrent het oprigten van dit Commercie Tractaat met het
Congres van de Vereenigde Staaten van Noord-Amerika, niet minder oordeelde ik pligtelyk het gevoelen te
moeten begunstigen om eene Alliantie met Vrankryk in deeze omstandigheeden aan te gaan. Ik ben ten eenenmaale overtuigd, dat niets natuurlyker is, dan dat men een gemeene zaak maakt met de Vyanden van de
gemeene Vyand, en dat het onnatuurlyk was ja weinig strookte met de regelen eener wyze staatkunde, zo 't
my voorkwam, dit na te laaten".
54. A.J. van der Meulen (red.), Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, deel 3 (1910), p. 36, verhoog gezag" een weerlegging verscheen in de Leidsche courant.
meldt dat er op 20 augustus
55. Stadhouder Willem V aan de regering van Amsterdam, 21 augustus 1781, in: Zaaken van stoat en oorlog,
betreffende de Vereenigde Nederlanden; :edert het begin van het jaar MDCCLXXX, Amsterdam, J. Allart 1789,
deel 3, p. 246. De regering van Amsterdam aan stadhouder Willem V, 23 augustus 1781, ibidem, p. 247.
56. `Noodig bericht', in: lets noodzakelyks, p. 20-21. Op maandag 20 augustus verscheen de laatste aflevering van de NHC, op woensdag 22 verscheen er een Watergraafsmeer courant, op vrijdag 24 augustus was de
definitieve keuze gemaakt voor de nieuwe naam, de Diemer- of Watergraafsmeersche courant.
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57. De regering van Amsterdam aan stadhouder Willem V, 23 augustus 1781, in: Zaaken van staat en oorlog, deel 3, p. 247.
58. Vermoedelijk werd de zaak doorgeschoven naar de Gecommitteerde Raden. Cf. Sautijn Kluit, 'De
Noordhollandsche', p. 382-383.
59. Het rekwest van de vlagofficieren werd op 7 oktober door Willem V ingediend bij de Staten Generaal en
kwam op 11 oktober ter sprake bij de Staten van Holland. Het rekwest is ook opgenomen in Zaaken van staat
en oorlog, Amsterdam, J. Allart 1790, deel 9, p. 21-26.
60. Het Noodig bericht aan het vryheid en vaderlandminnend publiek door Harmanus Koning, Diemer- of
Watergraaf-Meersche courantier. Ter drukkery van Harmanus Koning, in de Diemer- of Watergraafs-Meer

(1782) verscheen op 1 november 1782 als bijlage bij de courant. Ik verwijs zelf naar de gepagineerde herdruk
van het `Noodig bericht' in: [H. Koning], lets noodzaakelyks voor het publiek, of onderzoekende brief van
een vriend aan zyn vriend, en onderrigtgevend andwoord, op de zelve, over het verbod van de Diemer of
Watergraaffneersche courant, waar in na waarheid alles to vinden is' t gees dat tydschrift van den beginne of
aan, tot heeden toe heeft ondergaan, en wat ' er al mede gebeurdt is. Alles ter voorkoming van, en tegenspreking der lasteringen en valsche beschuldigingen, dat tydschrift aangewreeven (1783), p. 4-28.
61. `Noodig bericht', in: lets noodzakelyks, p. 6.
62. `Noodig bericht', in: lets noodzakelyks, p. 10-11.

63. J.D. van der Capellen tot den Poll aan (vermoedelijk) H. Hooft, 5 december 1782, in: W.H. de Beaufort,
Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll (1879), p. 415.

64. Res StvH, 9 december 1782.
65. Sautijn Kluit, 'De Noordhollandsche', p. 383. De klacht van de Deense gezang aan de burgemeesters van
Amsterdam, 24 oktober 1782, is opgenomen in Zaaken van staat en oorlog, Amsterdam 1790, deel 9, p. 134-135.
66. DWC, 7 april 1783.
67. ARA, HvH, nr. 327 (resolutieboek, 5 mei en 25 juni 1783).
68. GAA, oud-archief van de Watergraafsmeer (archief nr. 337), nr. 203, p. 417-419 (6e groot memoriaal van
de Watergraafsmeer, 14 juli 1783).
69. Res StvH, 23 juli 1783.
70. Res StvH, 16 december 1783.
71. Een titel van Jan Verlem, die ook de Diemer- of Watergraafmeersche courant uitgaf. Volgens de titelplaat
werd de vrijheid aangevallen door een soldaat met in de ene hand een zwaard en in de andere hand een vaandel met daarop een appel. Hoewel de plaat niet in kleur was, begreep iedereen dat met die appel een oranjeappel bedoeld werd.
72. De identiteit van de schrijver in GAA, archief Bicker, nr. 168 (N. Bondt aan J.B. Bicker, zd = 9 augustus 1783).
73. De tekst is ook opgenomen in lets noodzaakelyks, p. 29-30.
74. GAA, Watergraafsmeer, nr. 203, p. 421-424 (6e groot memoriaal, 4 augustus 1783).
75. Ibidem, p. 424-427 (6e groot memoriaal, 7 augustus 1783).
76. Ibidem, p. 428-432 (6e groot memoriaal, 11 augustus 1783). De Na-courant op den Diemermeerschen
nu genaamt Nederlandschen courant, Amsterdam, Schweepe en Arends e.a.p. 1783-1784, geeft een aanduiding van de identiteit van de man die protest aantekende: "De befaamde H....". Sautijn Kluit, 'De
Noordhollandsche', auteursexemplaar, noteert: "Hespe?" Iets noodzaakelyks, p. 32, vermeldt dat ondanks de
inbeslagname van deze ene kar "het andere gedeelte" de uitgever heeft bereikt. De bewoording, in combinatie met de ruzie tussen Koning en Tegelaar, doet vermoeden dat de binneneditie, vervoerd in de vierwielige
kar, werd aangehouden, maar dat de minder omvangrijke buiteneditie, vervoerd in een "forgon" (een reiswagen met veel bagageruimte), ongemoeid is gelaten.
77. Ibidem, p. 434-435 (6e groot memoriaal, 20 en 23 augustus 1783).
78. Van Sweepe waren de Communicatie brief, weegens het zo schielyk als onverwagts overlyden van den
wakkeren heer J. Waterlander, alias van der Meer, de Na-courant, op de Nederlandsche courant, van
Harmanus Koning en het Leescedul der begraaffenisse van den Diemer ofWatergraafsmeersche courant (ook
opgenomen in een Lange versie van de Na-courant). Voor de toeschrijving cf. J. du Marrees, Bedenking over
het gedrag van den boekverkooper J.T. Sweepe, Amsterdam, Bom enz. 1783.
79. [N. Hoefnagel], Diemer- of Water-Graafs-Meersche roues-courant. Hoefnagel had echter kort tevoren
Theodorus van Brussel geprezen als een uitmuntend verdediger van de ware constitutie, zie [N. Hoefnagel],
Alle de magistraats-gezinde, benevens alle de hertogs aanhangende publique schryvers, met naam en toenaam, een iegelyk in zyn carakter en bestaan zeer natuurlyk beschreeven, Amsterdam, J. Geyger 1781. Het

hoe en waarom van Hoefnagels standpuntbepalingen is mij nog niet geheel duidelijk.
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80. [N. Hoefnagell, Pertinent en echt verhaal. Vigens her voorgevaiiene in =own* steden. Na het verbieden van de Watergraafsche of Dietnermeersche courant, courier, en Nederlandsche courant.
81. Kruizinga, Watergraafsmeer, p. 183. [N. Hoefnagell Na-courant, op de Nederlandsche courant, van
Harmanus Koning geeft een spottend verslag van het bezoek van Koning, Van Brussel, Hespe en Verlem aan
de burgemeesters van Naarden.
82. Cf. de notariele insinuatie van Tegelaar aan Koning, RANH, oud-notarieel archief, nr. 3978, acte nr. 55
(notaris Petrus Cornelis Nahuijs te Nieuwer-Amstel, 30 december 1783). Ik neem aan dat Koning en Tegelaar
verwikkeld raakten in een juridisch gevecht, maar in de archieven van Nieuwer-Amstel, het rechtsgebied
waar de Overtoom onder viel, vond ik vooralsnog geen aanknopingspunten.
83. De kritiek op Koning in Loon en Krelis, Amsterdam, erve de Weduwe Jacobus van Egmont, nr. 42 (14
oktober 1783), p. 165-168, nr. 53 (30 december 1783), p. 209-212 en nr. 1 (6 januari 1784), p. 1-4. Overigens
blijkt uit de kritiek hoe succesvol Koning was, want Krelis en Louw meenden dat hun uitgever, Van Egmond,
financieel benadeeld werd door het verbod van Koning aan de ombrengers van zijn couranten ook concurrerende publicaties te verkopen.
84. Volgens Sautijn Kluit, 'De Vaderlandsche courant', in: De Nederlandsche spectator, deel 35 (1882) p.
288-290 verscheen het eerste nummer van de Vaderkmdsche courant op zaterdag 3 november 1781 te
Amsterdam bij M. de Bruyn en J. de Jongh. Vanaf nr. 152, dus vermoedelijk vanaf eind oktober 1782, vermeldt het colofon de Gebroeders Baalde te Buiksloot als drukkers. Sautijn Kluit veronderstelt dat er een
vorm van samenwerking was: Van Brussel en Strabbe zouden zowel voor de een als voor de ander hebben
geschreven en drukker Coenradus Henricus Koning was wellicht familie van Harmanus. Er zijn echter geen
aanwijzingen voor familiebanden tussen Coenraad Henricus en Harmanus Koning en de Nederlandsche courant gaf op 15 en 20 oktober 1784 een nogal venijnig commentaar op de overstap van Van Brussel.
85. Toen eind 1787 in het kader van een onderzoek naar de patriotten gevraagd werd wie verantwoordelijk
was geweest voor de inhoud van de krant, antwoordde Koning dat de krant geredigeerd werd door Arnoldus
Bastiaan Strabbe. GAA, Watergraafsmeer, nr. 204. p. 155-156 (7e groot memoriaal, 17 maart 1788). Strabbe
zou dit later bevestigen. Zie Jongenelen, Van smaad tot erger, nr. 169. In 1791 werd hij voor vier jaar uit
Holland verbannen. Ibidern, nr. 230.
86. GAA, Watergraafsmeer, nr. 204, p. 8 (7e groot memoriaal, 13 juni 1785).
87. Ibidem, p. 10-11 (7e groot memoriaal, 16 juni 1785).
88. De beraadslagingen in GAA, Watergraafsmeer, nr. 204, p. 5-21 (7e groot memoriaal, 2 mei-24 juli 1785).
89. Kennelijk was Koning nog steeds in het bezit van de opstallen waar hij in 1781 zijn drukkerij had gehuisvest. Vanaf 14 november 1785 vermeldt het colofon dat de krant gedrukt werd in de Diemermeer.
90. Sautijn Kluit, 'De Noordhollandsche', auteursexemplaar. Stak het Swildens dat Koning zijn stukken niet
voldoende apprecieerde? G. van Rijn citeert in zijn Quaestiunculae historicae nr. 1 (1908) een `Bericht van
Sincerus' in de concurrerende Nederlandsche courant no. 129 van 1785 dat hij enkele maanden geleden stukken heeft gezonden naar de Nederlandsche courant van Koning, maar dat hij voortaan de courant van
Schuurman met kopij zal begunstigen.
91. GAA, Watergraafsmeer, nr. 204, p. 52-56 (7e groot memoriaal, 1, 15 en 21 juni 1786).
92. Ibidem, p. 99-10 (7e groot memoriaal, 22 april 1787). Ik vond echter geen klachten in de Res StvH van 1787.
93. Ibidem, p. 101-102 (7e groot memoriaal, 5 mei 1787).
94. De klachten van de Pruisische gezant en van de Raad van State in ibidem, p. 120-125 (7e groot memoriaal, 1 augustus 1787). Het vonnis is ontleend aan Kruizinga, Watergraafsmeer, p. 183, die echter onjuist
verwijst naar het 7e groot memoriaal van de Watergraafsmeer van 24 september 1787. De toedracht is mij
onduidelijk. In ieder geval werd Koning later nog eens gedagvaard omdat hij in nr. 115 van 29 september de
stadhouder "met de hoonendste scheldnamen" had "gecalumnieerd". De baljuw beriep zich bij deze gelegenheid op een besluit van de schepenen van 30 september. GAA, Watergraafsmeer, nr. 53 (bodeboek, 14
november 1787).
95. Matthijs Koon was een zoon van Pieter Koon en Margaretha Koning - een zuster van Harmanus.
96. GAA, Watergraafsmeer, nr. 204, p. 182-129 (7e groot memoriaal, 3 oktober 1787).
97. GAA, begraafboek Watergraafsmeer 585, p. 111: Harmanus Koning, begraven 23 mei 1788. Zijn vrouw
Grietje Wuving Jansse was aldaar begraven op 13 juni 1787, zie GAA, begraafboek Watergraafsmeer 585,
p. 108. Zijn erfgenaam, de nog minderjarige Matthijs Koon, diende bij het Hof van Holland een verzoek in
tot verlening van veniam aetatis. Zie GAA, Watergraafsmeer, nr. 204, p. 177-178 (7e groot memoriaal, 24
september 1788).
98. Dekker en Kruizinga, die beiden het navolgende verhaal vermelden, hebben hun inspiratie ontleend aan
Sautijn Kluit, 'De Noordhollandsche', auteursexemplaar.
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99. Ph. Verbrugge, Beknopt verhaal van de vrij-=onderhaare en aanmerklijke crimineele procedures, gevoerd in 1797, te Amsterdam tegen Mr. Philippus Verbrugge, advocaat; - Zijne opgevolgde veroordeeling; de
met hem gehoudene handelmj:e in zijne gevangenis; en zijn ontslag lilt dezelve - &c, Utrecht, J.C. ten Bosch
1801, p. 16.
100. GAA, rechterlijk archief, nrs. 486, 487 en 488 (rechterlijk archief, confessieboeken).
101. Cf. het testament van Koning: GAA, notarieel archief nr. 14657, acte nr. 272 (notaris Pieter Meeling,
1 augustus 1787).
102. GAA, Watergraafsmeer, nr. 26, p. 43-73 (schepenrol, 30 juli — 1 november 1793).
103. Diemer- of Watergraafsmeersche courant, Amsterdam, J.W. Smit 1795, ter drukkerij van J.W. Smit &
Comp. in de Diemer- of Watergraafsmeer; en Bataafsche volks-courant, voorheen Diemer- of Watergraafsmeerse courant, Dordrecht, Blusse; Amsterdam, J.W. Smit; e.a.p. In het oeuvre van Kruizinga worth deze
nieuwe DWC aan Harmanus Koning toegeschreven.
104. Toen de Municipaliteit Smit ter verantwoording riep wegens stemming maken tegen de overheid — de
krant had beweerd dat de stad veel te veel geld spendeerde aan het schoonmaken van de Dam — werden de
autoriteiten verwezen naar de redacteur en boekverkoper Willem Holtrop. Handelingen van de municipaliteit
der stad Amsterdam, Amsterdam. H. Gartman 1795, deel 1, p. 125-126 en 131 (21 en 22 februari 1795).
105. Voor een poging de werking van de censuur te contextualiseren verwijs ik naar mijn eenmalige bijdrage aan het tijdschrift Spiegel der letteren. Naar men mij heeft bericht zou dit in december 2003 ingeleverde
artikel binnenkort moeten verschijnen.
106. Cf. N.C.F. van Sas, `Opiniepers en politieke cultuur', in: De metamorfose van Nederland. Van oude
orde naar inoderniteit 1750-1900, Amsterdam 2004, p. 200.
107. Zaaken van staat en oorlog, Amsterdam. J. Allart 1798, deel 40, p. 303.
108. Ihidetn, p. 324.
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Balsemiek!
Olipodrigo over voedsel bij Elisabeth Wolff en anderen
ANDRE HANOU

De editeurs van Onbreekbare burgerharten hebben mij, ter gelegenheid van het verschijnen
hiervan op 27 november 2004, gevraagd iets te zeggen over de zogeheten suikerbrodenoorlog. 1
DitbjmondevaPrAl,sndeHrikvaAlgspecrdinatg
en suikerzoete voorstellen. Ik zal daar niet echt op ingaan maar wel naar aanleiding van die suikercontroverse, enkele observaties doen die verband houden met zoetigheden en andere eetbare zaken bij Wolff en Deken, en ook bij anderen. Dat leidt tot andere opmerkingen over literaire en historische genres die aanwijsbaar zijn op basis van een gedifferentieerd culinair vlagvertoon in de tot zo'n genre of subgenre behorende titels. Het betreft slechts voorlopige opmerkingen. Van een wezenlijk proef-ondervindelijk onderzoek is al helemaal geen sprake.
Naar aanleiding van de Hartiaanse roman-suikerbroden nestelde zich hoe dan ook een hardnekkige maar nogal triviale vraag in mijn hoofd: wat deden de dames toch, met die reusachtige voorraad suiker? Deden ze dat in hun thee? Dat zou kunnen. Of was er een andere, bredere verklaring mogelijk: waren zij gewoon zoetekauwen? Snoeplustigaards? Lekkerbekjes?
Hoe stonden zij trouwens in het algemeen tegenover voedsel?
Dit ongebruikelijke onderwerp leek mij voor vandaag wel geschikt; te meer omdat het
hier bijeen zijnde gezelschap zich waarschijnlijk dagelijks bekneld voelt tussen de boulimieuze regelgeving van onze samenleving en de moeilijke taak niet zelf ten proof te vallen aan
de nieuwste volksziekte: obesitas.
Na het stellen van mijn vragen schoot mij onmiddellijk lets anders te binnen: het feit dat de
schrijfsters in de titel van hun meest bekende roman, en natuurlijk tevens in de naam van de
hoofdpersoon, een voedsel-element verwerkt hebben. Ik doel natuurlijk op (de) Sara
Burgerhart. Zoals iedereen weet geeft Sara's achternaam, haar speaking name, allereerst aan
dat we in haar een vrouw moeten zien die staat voor de gemiddelde vrouw, en burger, met
diens bijbehorende problemen van maatschappelijke en individuele moraal. Anders gezegd,
de naam verwijst naar de morele ruggengraat van Nederland. 2 Zo men wil kan men in die
naam tevens een verwijzing zien naar de vaderlandse stamvader, de Bataaf Julius Civilis,
want bij Vondel heet Civilis: Burgerhart. 3 Maar het is denkelijk nauwelijks bekend dat burgerhart tevens de naam is van een veel gegeten vis. Burgerhart is de benaming voor zowel
binnen (onder de pannen) als buiten gedroogde Zuiderzeeharing. 4 Pim van Oostrum heeft dit
verband al gelegd in een artikel uit 1976, waarin zij een passage uit De speelwagen van 1951
citeerde. Daarin is sprake van het verleden waarin de gewone man vanaf de kar een emmer
haring kocht om te verwerken tot burgerhart. 5 Ik kon niet ontdekken wanneer de term burgerhart al in gebruik is, maar ik neem aan dat zij oud is; en dan zullen de zo met NoordHolland vertrouwde schrijfsters daarvan zeker geweten hebben. 6
Met andere woorden: als het toen en nu niet zo plebejisch geklonken zou hebben, hadden
de schrijfsters Sara ook wel eens Katrien Erwtensoep of beter nog Mien Haring kunnen noemen. Maar bij `Burgerhart' konden allerlei verschillende betekenissen tegelijkertijd blijven
meeklinken; betekenissen die alle verwezen naar de vaderlandse trots van verleden en heden.
De haring-bijsmaak verwijst dan uiteraard naar een gezond republikeins burger (`Haring in
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het land? Dokter aan de kant!'). Trouwens, zonder haring is de geschiedenis van ons vaderland niet denkbaar. Zonder haring en wittebrood geen Leids ontzet, zonder Leids ontzet geen
begin van de natie. 7 Ik moet aan dit alles toevoegen dat blijkens diverse titels uit de jaren
tachtig van deze eeuw `Burgerhare wel meer functioneerde als benaming voor burgers die
zich met het algemeen welzijn bezighielden. 8
Wolff en Deken versmaden trouwens allesbehalve een visje op zijn tijd. Er zijn passages
waarin zij wijzen op de haring als volksvoedsel van de Hollanders. 9
Maar — ik moet terug naar suiker en verwante zaken in de biografie. Mijn voorlopig onderzoekje strandde zeer snel. Suiker speelt geen echt grote rol in werk of leven. Suiker heeft een
zekere didactische functie. Mietje schrijft in Geschrift eener bejaarde vrouw in verband met
haar kindsheid: "Speelgoed van geringe waarde en poppen hielden mij bezig: men gaf mij
eenvoudig, dus gezond voedsel; ik kende even weinig maagbedervende snoeperijen, als de
kina; gaf men mij een stukje suiker, dan was ik het gelukkigste kind van de waereld". 10 En
later zegt de dan dertienjarige Mietje, na een verhaal van haar vader over de slechte positie
van de slaven: "Nu, vader, ik zou wel willen aanneemen, om nooit meer een stukje suiker te
eeten, zo ik daar door deeze arme menschen konde bevrijden". 11 Daarmee wijst zij op de
koloniale herkomst van die suiker. Dat is natuurlijk precies een van de redenen waarom de
jacobijnen van Trevoux huiszoeking deden bij de twee vrouwen. 12
Verder zijn er in de briefwisseling nuttige wenken te vinden; zoals de vermaning
Is uw Vriend van zuiker, eet Hem niet op. 13

Ook dat wijst op een zekere zelfbeheersing, waarbij ik het aan de lezer overlaat te oordelen
of die zelfbeheersing ligt op het terrein van de voeding, dan wel de erotiek. Maar met die
opmerking houdt het wel op, wat suiker betreft. 14 Geen achttiende-eeuws Suikerfeest dus. 15
Dit wil niet zeggen dat de vriendinnen in het algemeen een heremitaire instelling hebben op
het punt van spijs en drank. Integendeel, zij weten te genieten van het vette der aarde. Wolff
krijgt uit Zeeland toegestuurd een "mandje met zeeuwsche vrugten en schocolaad". 16 Zij
schrijft dat de geestigheid der zotten is als "slegts een borl jenever met zoete koek" — een combinatie die wij in onze tijd ons nauwelijks kunnen voorstellen zonder te gruwen. 17 Zij vraagt om
Weesper moppen, 18 en is blij met vanuit Amsterdam toegestuurde kreeft. 19 Wolff stuurt naar
een kennis een trommel met spouwers, blijkbaar Zaanse beschuitbollen met anijs, 2° kookt bierenbroodje (bierpap met brood) voor een zwangere vriendin, 21 eet en drinkt in Friesland "sterke Coffy, dikke rom [.. .1 Tafelblaatjes vol met eeten (geen koek met boter te vergeeten)", 22
23 Verder weten we natuurlijk het een en ander van de bekende krijgthenpasv d.
kalfskoppartij in 1801, waarop de vriendinnen zich duidelijk verheugden. 24 Wijn komt regelmatig voor, maar Betje toont zich beslist niet afkerig van "een goede slok vaderlandsche morgendrank, een glaasje klinkklaare Genever". 25
U zult mogelijk zeggen: dit alles wijst vooral op een nogal oud-Hollandse smaak. U heeft
gelijk. De schrijfsters lijken weinig gesteld op buitenlandse liflafjes, of op dure waar (suiker!). Een uitzondering moet misschien gemaakt worden voor die reeds genoemde chocolade, die Betjes vader haar wel meer toestuurt, 26 maar waarvan niet altijd duidelijk is of dit
onze chocolade is, of iets waarvan de chocoladedrank gemaakt wordt en die nogal duur was,
zoals we bijvoorbeeld uit de geschriften van Casanova weten. 27 Betje drinkt ook chocolade
bij Grave thuis; dus zij hield er bepaald wel van.
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Het valt trouwens op dat de meest gebruikte term met `smaak . -associaties, voor zaken die
de schrijfsters bevallen, is: balsetniek. Het komt regelmatig voor, 28 en lijkt hun achttiendeeeuwse equivalent voor het `mieters" uit Voskuils Bureau of Frida Vogels' De harde kern. Met
`balsemiek benoemen zij alles wat naar hun smaak is of wat goed voelt: een hapje, een kusje,
het weer.
Nu is het vermoedelijk z6 dat althans Betjes constitutie nauwelijks bestand geweest zou zijn
tegen grote hoeveelheden kaviaar en champagne, of tegen suikergoed. We lezen herhaaldelijk
dat zij een erg fijn zenuwgestel heeft, een tamelijk zwakke constitutie die sterk reageert op
zelfs kleine veranderingen in het weer; op geuren, en nog andere dingen. "Ik ben niets dan
een Barometer door mijn aandoenlyk lichaam", schrijft zij. 29 Er is herhaaldelijk sprake van
haar zwakke maag. 3° Zij drinkt dan wat wijn met "geroost brood". Haar arts Ruperus uit
1768 meldt dat zij een - matige levenswyze" heeft. 31 Zij neemt of en toe quina in (in haar laatste levensjaren: laudanum en opium).
Merkwaardig is dat wanneer Betje er fysiek slecht aan toe is, zij juist dan beslist schrokkerig wordt. Zo bericht Aagje aan vriend Hendrik Vollenhoven in 1801, dat Betje alleen zoete
wijn mocht wegens haar toestand, maar dat zij toch van de door een andere vriend present gedane vijftig oesters, er 's avonds maar liefst 44 had opgegeten, met een glas goede wijn erbij.
Daama had zij geslapen zoals zij in Been vier weken gedaan had. 32 Jets soortgelijks was
gebeurd toen zij nog in Den Rijp woonden en Betje tijdens een logeerpartij in Amsterdam een
"ijselijke zenuwziekte" kreeg. Toen Betje dokter Everwijn vroeg of zij dan wel grauwe erwten
mocht eten en de dokter oordeelde dat zij alles mocht eten, at Betje onmiddellijk
sterk gebraade, meer dan gekookte, Graauwe Erwten, met Rundvleesch. Het bekoomd Haar heerlijk en van
dien tijd herstelt zij.

Aagje komt later nog eens terug op dat wonderbaarlijke geschrans van de zieke en op dat herstel. 33 In dit kader moet ik ook vermelden dat in Trevoux al Betjes lichamelijke klachten verdwenen en zij tien pond aankwam - totdat zij ineens reumatische pijnen kreeg. 34 Het lijkt me
dat voor dit hele complex zaken een moderne medische verklaring gewenst is.
Laat ik het biografische tot het nu meegedeelde beperkt houden. Een heel andere en nieuwe vraag zou kunnen zijn: wat doen onze schrijfsters in hun hele werk met voedingsmiddelen, etenswaar? Dat zou men kunnen beschouwen als een belangrijke kwestie, want in de
door de twee vrouwen "voor den Meridiaan des Huisselijken levens" 35 geschreven romans
moet immers gedrag en karakter van de personages duidelijk gemaakt worden, niet alleen
door gedrag en taalregister, maar ook door de kleding en door talrijke andere gewone dingen.
Gebeurt dat ook door middel van voedsel, etenswaar?
Uiteraard moet ik mij bij dit leesonderzoek beperkingen opleggen, gezien het enorme
corpus teksten. Er zou beslist meer dan een congres belegd kunnen worden over dit onderwerp (waarom trouwens niet, in de toekomst?). 36
Laat ik beginnen met twee duidelijke voorbeelden. Ik kan kort zijn over de denkelijk
meest bekende smulpapen: de fijnen, in de Sara Burgerhart. In de elfde brief beschrijft Sara
hoe het eraan toe gaat wanneer broeder Benjamin haar tante komt opzoeken. Sara moet
dunne pannenkoekjes, flensjes, voor hem bakken, maar krijgt zelf slechts "twee schepjes
groente, met een slenter kout vleesch van 's daags to voren". De religieuze goeroe likt "met
duim en vinger de boter van de robe de chambre eener Cottelette" en zo voorts. De fijnen

50

MEDEDELINGEN

1:-IN

DE STICHTI,VG JACOB CAMPO

IVEYERHAN 28 (2005), 1

genieten van gebak en van "verkwikkingjes", en hebben zeer oudtestamentisch een "deel vol
vettigheid" ontvangen. 37 Het is overduidelijk dat dit alles bedoeld is om het valse karakter
van deze personen aan te tonen. Even helder is het, wanneer de schrijfsters in deze roman het
eetgedrag beschrijven van een eenvoudig en eerlijk Rotterdams burger, wanneer de uit het
beschaafde Amsterdam afkomstige Anna Willis bij hem in zijn stad op bezoek komt. Deze
burger Uitval woont op een Rotterdams bovenhuis. Hij begint met de blijkbaar ook toen al
gebruikelijke praatjes over Rotterdam als haven. Wanneer eten ter sprake komt, vaart hij uit
over (Amsterdamse?) likkepotjes — zeg maar: liflafjes — en deelt mee een braaf stuk ossenvlees te prefereren, met eens stout glas baai toe. Tijdens de daarop volgende gesprekken worden voordurend grote bladen met confituren, gebak, soezen aangesleept. De zwaarlijvige
huisvrouw doet voortdurend grote scheppen suiker in de thee, of men dat wenst of niet. Dan
moet er ook nog eens gegeten worden.
In 't midden [van de tafel] stondt een smokent stuk Hamburger Ossenrib, van een dertig pond, denk ik.
Daarbij was een Ham, een Kalfskop, een Varkensrib, en een gestoofde Kabbeljauw. De groenten waren met
minder talryk of voedzaam; zodat aan ons familiair soupeetje zouden een douzijn of twee Moffen hun genoegen hebben kunnen krygen. 38

U begrijpt: in de optiek van Wolff en Deken is het lichtelijk te voorzien dat Rotterdam in de
toekomst belangrijker zal worden door zijn container- dan door zijn luchthaven.
Maar laat ik eens zien of we in het oeuvre niet iets kunnen vinden op dit terrein dat, als
we methodologisch niet al te moeilijk doen, ons een blik gunt op de opvattingen van de
schrijfsters zelf of op die zaken die wellicht iets met hun eigen leven vandoen hebben.
Zoals u allen weet is het thema van de Historic' van Mejuffrouw Cornelia Wildschut de
slechte opvoeding en de gevolgen daarvan. We zouden dus wel opmerkingen mogen verwachten over het onbeheerste gedrag van een verwend meisje inclusief haar eetgewoontes.
Nu blijken dergelijke verwachtingen niet altijd helemaal uit te komen. Voorbeeld: voordat
men maar iets van Keetjes leven leert, worden we al geInformeerd over dat van de verleider
Hendrik van Arkel. Wie denkt hier vanzelfsprekend geconfronteerd te worden met een lichtmisserige bonvivant die zich na het verlaten van de salon der Wildschuts regelrecht begeeft
naar kroeg, speelhuis of vijfsterrenrestaurant, komt bedrogen uit. Hendrik vindt dit soort lieden maar niets. Die mensen spelen met hun gezondheid, informeert hij zijn atheIstische zus.
Hijzelf drinkt wijn noch likeurs, "water is mijn levensbalsem, en matiger man zat nooit aan
een heerlijk toegerichte tafel". 39 Er is dus tenminste een reden waarom wij hem straks, bij
zijn einde, zijn bekering moeten gunnen en zijn hoop op een Laatste Kurort.
Cornelia (Keetje) is echter als klein kind inderdaad al door een haast letterlijk suikeren
opvoeding bedorven geweest. Wij krijgen daarover te horen wanneer al tamelijk vroeg in de
roman Keetjes jeugdvriendin Petronella Aalders herinneringen ophaalt aan haar jeugd en die
van Keetje. Het gezin Aalders, uit een geringer burgerlijke stand, had duidelijk andere normen
dan de Wildschuts. Petronella mocht van haar mama nooit een brokje snoep kopen, kreeg van
een desert niets dan een "onnozele krakeling, of een paar amandelen" — maar jij Keetje: weet je
nog wel? jij had en mocht alles; je "kreeg zo veel lekkers, als gij maar wildet"; je mocht slapen
zo lang als je wou "en dan kreegt gij allerleie gebakjens en chocolade er nog bij". Mijn ontbijt,
zegt Petronella om de tegenstelling aan te scherpen, bestond slechts uit
een glaasjen water en melk, en een goed stuk brood, met wat kers of zo, na dat de tijd meebragt. 4°
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Kortom, Cornelia is bedorven, weet niets meer te waarderen. Het verbaast ons natuurlijk dan
ook niet dat zij aan Petronella schrijft dat zij haar "chocolaad [drinkt] met warm brood, dat
mij ook al tegenstaat", en dat zij "aan tafel wat [zit] te kieskaauwen, en het ene bord na het
andere aan mijn knecht [geeft]". 41 Datzelfde gedrag van verveling blijkt uit het feit dat zij
meer dan een keer per dag een nieuwe garderobe nodig heeft 42 (dat zal wat langer geduurd
hebben dan het hedendaagse verwisselen van spijkerbroek en Nikes). Dat kieskauwen op
duur voedsel is natuurlijk bedoeld om aan te geven dat Cornelia niet in staat is op een ander,
hoger niveau eenvoudig maar echt belangrijk, geestelijk voedsel aan te raken of te verteren.
Zij heeft de aard van haar moeder, die in staat is ondanks het bankroet van haar man duizend
gulden uit te geven "aan ys en sieraadjen voor het desert". 43 Cornelia zit tevens op een lijn
met haar slechte verleidster, de burgemeestersvrouw Christina Lenting, die gewend is "een
groot dinee en souper" te geven voor de gehele regering van haar woonplaats en voor enigen
van de omliggende adel. 44 Dat alles is, moeten wij de bedoeling van de roman geloven, onvaderlands, 'Frans' gedrag. Het leidt tot ellende en tot een leven zonder zin, dat een slecht einde
zal krijgen. Om een levenswijsheid met een culinaire basis van de schrijfsters te citeren:
die een zotternij bakt moet haar opeeten. 45

Daartegenover wordt in het Geschrift eener bejaarde vrouw een heel andere lijn uitgezet wat
eetgedrag betreft. Het gaat in dit werk vooral om een ideale opvoeding van de Nederlandse
vrouw en burgeres, waarbij misschien ook wel hier en daar iets uit de reele autobiografie van
Wolff en Deken meespeelt. Het is het bekende achttiende-eeuwse beschavingsoffensief waar
het driftleven ook op het in dit artikel besproken punt gereguleerd wordt. De gewenste vaderlander, ook uit het verleden, wordt hierbij betrokken. Wanneer Mietje begint met de beschrijving van haar opvoeding, begint zij met een schets van haar voorouders en gaat daartoe allereerst terug naar de Middeleeuwen, zo rond 1340. Dat waren uiteraard brave lieden, maar zij
konden, als echte middeleeuwers, de zon wel in het water zien schijnen: voorvader Joris
Simons Soen vindt het leuk om een middagje te gaan dobbelen met de abt van Middelburg en
hij weet dat de geestelijkheid niet op een houtje moet bijten. Hij begiftigt daarom jaarlijks een
minderbroederklooster 46 met "ettelijke vaten stockvisch, honderd koeie keezen, twaalf zakken
wijteboonen".47 Wanneer later de rond 1700 levende grootvader beschreven wordt, een
Noordhollander in goeden doen die het nooit nodig vond de wereld verder te bezichtigen dan
Petten en Alkmaar, wordt diens karakter getypeerd door zijn eetgewoonten:
Hierom at hij nog altoos aan eenen grooten ovalen tafel, was de voorraad der spijzen groot en voedzaam,
werd alles opgedischt in tinnen schootels, om de randen met piterselie belegd, of met zout, suiker of beschuit
bestrooid, at hij van fijne delfsche borden, stondt de zwaare zilveren bierkan aan zijne regterhand, bestond
het dissert, jaar uit jaar in, uit boter, veelerleie kaas, inlandsche vruchten, en wormer beschuitjes. Men dronk
onder den maaltijd niet meer wijn dan om de spijs te besproeijen; en indien grootvader eens een klein verheugingje nam, was dit nooit dan op famille-maaltijden. 48

Men Mort de echo van het welbekende rapport van de Engelse ambassadeur aan zijn regering: dat hij tot zijn verbazing gezien had, dat de leden van de Staten-Generaal van die merkwaardige Republiek van ons, op weg naar Den Haag, uit hun schuit stegen om lekker in het
gras zittend hun brood met kaas op te eten...
Het is duidelijk dat de uit een dergelijke familie voorkomende Mietje, anders dan Cornelia
Wildschut, verhinderd wordt zich een gedrag aan te wennen waarin zij zich te buiten kan gaan
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aan chocolaatjes en suiker, en voorspelbaar een last voor de maatschappij zal worden. Wanneer
de vijfjarige Mietje een appel vindt die wormstekig en zuur is, laat haar moeder haar die appel
rustig opeten; om, wanneer Mietje geschrokken is van de bittere smaak van die vrucht, haar de
les te geven dat Mietjes moeder beter kan bepalen welk eten goed voor haar is. 49 Zo vervolgt
de opvoeding. 5° Alles met mate, met beheersing, is de richtlijn. Maar dat wordt altijd zodanig
ingericht dat Mietje ervaart en begrijpt waarom dat nodig is. Wanneer zij twaalf jaar is en voor
het eerst meemag naar de schouwburg, en dus te zien zal krijgen hoe voorname lieden zich daar
te buiten gaan aan luxe, krijgt zij meteen een les mee over wat schadelijk en overbodig is:
Er zijn zo wel kunstvermaaken als kunstbehoeftens. Zoude men niet altoos een roos boven een diamant verkiezen, zo men ons niet geleerd had, dat een diamant zeldzaamer is, en meer kost? en daarom ook verkiezelijker is dan een bloem, die in alle hoven bloeit. De jonge lieden beminnen, uit hun aart, melk, room, goed
brood en vrugten, en waarom? De rede is zeer natuurlijk! dan zijn onze smaakdeelen nog vol veerkragt, niet
verstompt, niet geschroeid door te sterk prikkelende spijzen of dranken. Voor hun heeft eenvoudig voedzel
alles, wat den smaak streelt. Wat doet men nu? men leert, en dat wel eens met walging, de jonge lieden oesters en een weinigje aangestooken wildbraad eeten. Wat, bid ik u, is afgrijzelijker voor den smaak en het
gezigt dan Cavejar? Wij leeren die echter eeten, en als wij zien, dat volwassen menschen daar een lekker
beetje van maaken, dan denken wij, dat wij ongelijk hebben. Komt hier nu hoogmoed bij; eeten onze eerste
lieden Cavejar, o dan is het onze eer te na, niet mede te doen. Eerst eeten wij grillend, en naderhand met drift.
Hoe veele vlaschbaarden leeren tabak rooken, onder het braaken en het bijten in zuure appelen, en dat om
ook iets in de jongens Collegies te beduiden. 51

En om haar een ander milieu te leren kennen dan Mietje als gevolg van schouwburgbezoek
`normaal' zou kunnen gaan vinden, neemt moeder Mietje mee naar arme lieden, waar zij
leert hoezeer daar met ontzag aangekeken wordt tegen een gift van gewoon brood.52
Het zijn goede lessen geweest. Wanneer Mietje als volwassen schrijfster haar memoires
optekent, heet het
Morgen ogtent sta ik ten vijf uuren op; en als ik mijn melk met beschuit genuttigd heb, als mijne hoenders en
kuikens bezorgd zijn, en ik den tuin eens heb doorgepampeld, gad ik deezen vervolgen. 53

Of dit een echo is uit het leven van de schrijfsters zelf, durf ik niet te zeggen.
Tenslotte nog enkele zeer voorlopige opmerkingen over het nut van de studie van voedsel of
maaltijd, in de letteren van onze Verlichting.
Allereerst iets over het fenomeen dat de nomenclatuur van literaire genres vrij vaak te
maken heeft met de aard en vorm van het literaire gerecht dat opgediend wordt. Een titel
waarin het begrip spijs voorkomt, zal niet zelden voorafgaan aan een geschrift waarin aanwijzingen verstrekt worden voor een christelijke levenswijze; bijvoorbeeld een catechismus. 54 Het begrip olipodrigo daarentegen is veel wereldlijker en verwijst, enigszins vergelijkbaar met onze 'hutspoe, naar bundels met doorgaans wat vrolijker gestemde bijdragen
over uiteenlopende onderwerpen. 55 Die term heeft beslist verwantschap met het concept dat
ten grondslag ligt aan dat van nogal wat tijdschriften die Rhapsodist heten.
Iets soortgelijks doet zich voor bij het begrip gaarkeuken,56 waar de editeur zich vaak
"opdisser" noemt. Niet van opdissen, wel van `dissen' is sprake bij titels waarin schotel voorkomt.57 Bij deze laatste titels schijnt de neiging te bestaan ons godsdienstige geschillen voor te
schotelen. De bekendste tekst is wel de Papekost, opgedist in geuse schotelen (1720), door
Laurentius Steversloot. 58 Titels met maaltijd dekken eveneens een hutspot van of aan teksten. 59
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Maar zo'n maaltijd-titel is toch wel verdacht. De term verwijst namelijk vaak naar een reele
maaltijd ter gelegenheid van politieke, vooral patriotse eetbijeenkomsten, 6° waarbij dan natuurlijk de nodige speeches en gedichten voorgedragen worden. Er zijn patriotse serviezen bekend. 61 Anders ligt het met de term banket, of banketwerk, waarmee een mengelmoes van intellectuele, literaire of politieke aard bedoeld kan worden. 62
Kortom, er lijkt me een NWO-project bestaanbaar waarin diverse promovendi zich tot berstens toe kunnen bezighouden met analyses waarin vastgesteld wordt welke voedsel-termen in
een titel indicatief zijn voor genres, als tevens verbonden aan welbepaalde literaire, religieuze,
culturele, politieke overtuigingen. In het algemeen voorspel ik dat het woord sans (of sauce)
allesbehalve neutraal zal blijken te zijn maar zal vooruitwijzen naar ijselijke controversen.
Evenwel kan ik hier niet alle deksels oplichten van de literaire of wereldbeschouwelijke tekstpannetjes, pruttelend onder titelvaantjes als soep, mengelmoes, dessert en diner.
Dan heb ik het nog slechts gehad over culinaire verzamelbegrippen. Het eind is zoek wanneer wij bij dit alles betrekken specifieke begrippen in titels, specifieke gerechten of eetwaar.
Denkt u eens aan de beroering die Van Goens verwekte met zijn Zeeven dorpen in brand 1...]
of Historie van de oliekoeken (1781) waama de `oliekoek' in vele teksten een zware politieke
lading kreeg. Hoeveel keer komen die ooit zo onschuldige oliekoeken daama in titels, in teksten voor? Van politiek geladen eetwaar gesproken: na 1795 komen de tot dan zo onschuldige
champignons in een kwaad daglicht te staan. Die geven hun naam aan de nieuwe bestuurders,
de arrive's die zonder langdurige incubatietijd hun kopje boven de grond steken.
Ik vermoed dat in een onderzoek naar de wijze waarop gerechten in teksten indicatief
kunnen zijn voor wereldbeschouwelijke verschillen, wel zou kunnen blijken dat de prijs voor
de meest controversiele voeding gegeven moet worden aan de van niets wetende baars of brasem, die als harmiaan of omgekeerde arminiaan rondzwom in protestants-orthodoxgezinde
teksten. 63 Maar misschien zal heden ten dage een conflict eerder ontstaan wegens het bij Van
Effen besproken probleem of de man vreemd mag gaan of niet, waarbij hij het beeld gebruikt
van de vrouw als een doorgaans geliefd palingpasteitje waaraan men zich ook kan overeten. 64 Maar daarmee nader ik het erotische terrein waar het onmogelijk is alles aan de orde
te stellen: waarom, bijvoorbeeld, in achttiende-eeuws jargon coIteren pannenkoeken
genoemd wordt. En zo kunnen we nog wel even bezig blijven. 65
Er is nog een tweede en even belangrijk onderzoeksveld te noemen buiten het reeds genoemde. Vanuit een geheel andere benadering lijkt het zinvol te bestuderen in hoeverre de cultuur
van de Verlichting behoefte heeft aan genres en ensceneringen waarbij eten en drinken een
functie heeft. Denkt u eens aan de sterke verbreiding, in de verlichtingssatire, van het maaltijdthema. 66 Een mooi voorbeeld daarvan is 'Het gastmaal' (1777) door Juliana de Lannoy,
waarin deze de pretenties van de hoge bourgeoisie ridiculiseert door middel van haar
beschrijving van zinloze conversaties temidden van gerechten als uitgedroogde zwanen,
amandeltaarten en verbrande kippen. 67 Ook een nieuw cultureel verschijnsel kan trouwens
geduid worden als het product van een verzameling derderangs koks, gezien de satire op de
vrijmetselarij in de Kosmopoliet, getiteld 'De Vrye Koks'. 68
Maar er is een gigantische menigte voorvallen en discussies te vinden, juist in locaties
waar de inwendige mens zich voorziet van allerlei soort verversing. We hoeven niet alleen te
denken aan herbergen, koffie- en theehuizen, speelhuizen, of aan het decor in zoveel kluchten, als die van Langendijk. In spectators en satirische tijdschriften is geweldig veel te vinden over de wijze waarop de burger gekarakteriseerd wordt door zijn voedsel. En van de
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wijze waarop dat in romans gebeurt, heb ik al wat laten zien. We hoeven ons beslist niet te
beperken tot briefromans. In fictie als De gedebaucheerde en betoverde koffy en theewereld
(1701) is ook veel fraais te vinden. En in tijdschriften natuurlijk. Wie kan geloven in de
heden ten dage nog steeds verkondigde flauwekul als zou pas bij Beets het realisme zijn
intree doen in de Nederlandse letteren, wanneer hij bij Weyerman in een van diens talloze
huiskamerscenes de volgende beschrijving aantreft, van het verblijf en het voedsel van een
groep populaire meisjes zoals hieronder voorkomt?
-

[ik zal] den leezer bekent maaken [...] hoe dat ik onlangs rolde na het betovert paleys van Jansje de
Starprinces, en Hansje de la Brune, een gespan alom befaamde Nachtbacchanten [...].
Dat oolyk gespan vlieringskatten had een derde Suster van den teerquast verzogt op een avondmaal, toen
ik onverwacht en ongenood kwam instormen, en een tafelpraal in 't oog kreeg, wiens wedergaa ik nooit had
gezien
De tafel was zo min bedekt met een tafellaken, als de planke zoldering van een Fransch autheurs studeerkamer is belegt met een Turksche vloertapyt. Geen heydensche frikassee gekomponeert volgens de keukenkonst in het Heeren Ordinaris 69 van den geweezen vader Jeremias, noch geen pastey onordentlyk toeberyd by den 's Gravenhaagsche van der Land, verscheenen op dat geklooft avondmaal; maar in een aarde tafelbord gegarneert met een half dozyn demoedige pekelharingen, verzelt door zeven gekookte eendeneyers in
een geborsten sauspan, een klomp yrscheboter vastgehegt op een hoek van dat tafeltje, benevens een handvol
zout opgerolt in een halve Leydsche kourant, bestonden de gerechten van dat feest. Haare hemden en mutsen
waaren beneden in den wasch by hare hospita: denk dan eens wat een jammerlyke figuur zy uytmaakten in
die ongekleede omstandigheden, met de hangende maanen om de schouders, en met haare langwerpige tetten waggelende op haare inlandsche voorschootjes. Den inboel van dat vertrek was overeenkomstig in alle
deelen met dat doodelyk avondmaal; want, laat ik niet liegen, daar stond dat nootzaakelyk instrument,
genaamt een waterpot, onder de schoorsteen boordevol; een gerammeyd kuyvemaaksters doos besloeg een
ontheupte stoel; het geraamte van een waayer, een tandborsteltje, een poederquast, en een potje met verkens
pomade zwirrelden onder een in een hoek van de kamer; een papier met spelden, den Sekretaris a la mode, 70
enhtvrmalidbokjegntTyrsiMw,lagenhtvsro'lawdeschrsteenmantel met drie a vier duyts doosjes bezet, die ik geensins twyfel of ze waaren bezwanger[t] door eenige dozynen van uyt zoete quik en venetiaansche terpentyn 't zamengestelde grauwe erreten. 71 De Dames
bloosden gelyk als de roodkopere siroopbekkens eens konfituriers, wyl ik verbleekte als het haair van een
Noordhollandsmeysje dat in de zonneschyn legt te bakeren; en zy vloogen de trappen of zonder eenig geluyt
te slaan, en ik haar na, doch ik verloor die drie bevalligheden in een van haare onderaardsche kasematten. 72

Het is zelfs zo dat een beroepsschrijver als Franciscus Lievens Kersteman zijn collagetechniek bij het vervaardigen van anecdotische romans of biografieen vergelijkt met de vaardigheden van een kok:
Wel is waar, dat wy in dit klein zamenstel zyner gedenkwaardige Levensbyzonderheden, juist geen kost voor
alle Monden opschotelen; Maar waar is de Kok, die zulk eerie spyze toebereiden kan? Laat hy zoo een
bekwaam Keukenmeester zyn als hy wil, de Vaderlandsche smaak zal 'er altyd in boven dryven: Misschien
dat deeze Landsmaak ook meer of min in de Lekkernyen van het keurig Gastmaal, het welk wy door de
Zeldzaatne Levensloop van JOHAN CHRISTOPHORUS LUDEMAN staan optedisschen, proefbaar wezen za1. 73

Nu de studie van de achttiende eeuw langzamerhand volwassen geworden is, mag men geleidelijk hopen op een groeiend aantal studies dat zich nu eens niet beperkt tot alleen literaire
of intellectuele geschiedenis. Wij weten immers vreemd genoeg vaak weinig tot niets over de
zaken die met het `gewone' leven van doen hebben. We missen bijvoorbeeld een goede geschiedenis van de ziekten, de geneesmiddelen en de geneeskundige praktijken; een geschiedenis van de mode en de kleding (een absolute must, terwijl het materiaal als het ware uitgestald ligt); een geschiedenis van de gewone omgangsvormen; een geschiedenis van het ver-
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voer; een geschiedenis van belastingen.
Daar hoort ook bij: een geschiedenis van voedingsmiddelen, eetgewoonten. Ik zal het niet
doen: ik ben nogal spartaans ingesteld. Het lijkt me echter een vreugde na te gaan, bijvoorbeeld hoe dit thema in de literatuur behandeld wordt. Ik heb slechts enkele zaken aangeraakt.
Het veld is groot. Hoe beziet men voedsel in de embleembundels? Wat valt er allemaal niet
te lezen over eten en drinken, bij die naturalistische chatters van onze eeuw: Weyerman,
Wolff en Deken? Wat doet Van Effen in zijn beschavingsoffensief op het punt van voedsel? 74
Ditalesknvrgzdatloeiprbmjs,zoaldekwtih uden is dat een megalomaan als Bilderdijk zich bezondigt aan een gedicht over het eierkoken 75
—blijktdochewsvanlitchebors?
Een miljoen vragen is mogelijk. Ik hoop dat iemand het gevaar wil lopen zich aan dit alles te
over-eten. 76

Noten
1. Recent is er namelijk een piepklein polemiekje ontstaan over wat precies die `suikerbroden waren die
bij Wolff en Deken in beslag werden genomen, tijdens hun verblijf in het Trevoux van de Franse revolutie.
Kort het volgende daarover. Kees 't Hart heeft in zijn roman Ter navolging beschreven hoe Wolff en Deken
door de revolutionaire jacobijnse politie met een huisbezoek werden vereerd. Reden: de dames hadden vijf
suikerbroden in huis. Kees 't Hart, zoals anderen Oar hem, vond dit gebeuren nogal zielig: waarom de dames
van hun levensmiddelen beroofd? Hij dacht aan echte broden; graanbroden zal ik maar zeggen. In een voor
het overige prijzende recensie (MedJCW 27 (2004). p. 54-55) was ik met betrekking tot dit detail wat ironisch: het ging natuurlijk niet om gewone broden, maar om die suiker-eenheden die men broden noemde.
Voor het begrip van de lezer: dat zijn een soort conische piramides (ongeveer zo hoog als een rechtopstaand
brood), geheel uit suiker bestaande. Geen voedingswaar dus, maar genotswaar. Dure genotswaar, doorgaans
van koloniale herkomst vandaar de jacobijnse achterdocht. Hierop riposteerde 't Hart (MedJCW 27 (2004),
p. 105-106). Op basis van gedegen archiefonderzoek kwam hij tevoorschijn met een vracht van en pracht aan
archivalische gegevens. In Trevoux, zo bleek, waren talloze vergaderingen aan die suikerbroden besteed, en
de in beslag genomen waar was onder de bevolking verdeeld. Ik denk dat hij niet geheel begrepen had waar
het mij eigenlijk om te doen was geweest. In ieder geval boden zijn gegevens alleen maar meer bewijs voor
mijn op basis van ouderwetse filologie geuite veronderstelling dat men wel degelijk moest denken aan suikerbroden, dus de moeite van al dat vergaderen en verdelen waard; anders moest men het verzamelde jacobijnendom van Trevoux van collectieve waanzin verdenken. Dat legde ik daarom n62 maar eens uit
(MedJCW 27 (2004) p. 106-108). Hierna verschenen in de Politique afleider, de digitale nieuwsbrief die de
uitgave van Onbreekbare burgerharten voorbereidde, nog hiermee verband houdende medelingen van Anton
Bossers en Pim van Oostrum (De politique afleider 2004, nr. 2). Bossers had een prachtig citaat uit
Weyerman gevonden, dat demonstreerde hoezeer die conische suikerbroden bruikbaar waren voor een verrukkelijk seksistische Campo-metaforiek. Weyerman schreef over een joodse vorst (lees: Nederlandse bankier of koopman) die er een serail aan jonge hoenders op nahield, wier - rollende hemelglooben gekerkert in
een Haagsch ryglyf' neerwaarts vielen bij het uitkleden, "gelyk als een paar omgekeerde suikerbroden". Het
is duidelijk dat reeds in die dagen Haagse ondersteunende maatregelen faalden.
Van Oostrum wees op de contacten van Wolff/Deken met de suikerraffinadeur Jan Everard Grave (deze
stuurde Wolff ook feitelijk wel es een -Zuikertoren". zo viel het mij op in zijn brieven (Briefwisseling, ed.
P.J. Buijnsters, p. 346). Grave was echter al in 1780 overleden. Van Oostrum vroeg zich daarom of wie er
later in aanmerking zou kunnen komen om de dames in Frankrijk van suikerbroden te voorzien; en zag een
geschikte kandidaat in de Rotterdamse suikerraffinadeur Gerrit van der Pot, die al in 1787 naar Frankrijk
gevlucht was. Haar opmerkingen gaan eigenlijk uit van de veronderstelling dat Wolff/Deken vanuit de
Republiek bevoorraad werden: zij het misschien met behulp van (Nederlandse) intermediairen in Frankrijk.
Dat idee is zo gek niet. Het wordt bewaarheid in geval van een andere nogal dure smaak: theedrinken. Vanuit
datzelfde Trevoux immers vragen zij hun vriendje Nissen om echte Hollandse thee (Briefwisseling, ed. P.J.
Buijnsters, p. 563). De passage is overigens wat onduidelijk; maar ik krijg de indruk dat de dames Franse
thee niet te drinken vonden. Nu, over thee zou heel wat mee te delen zijn. Dat dronken zij duidelijk in grote
hoeveelheden.
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2. De laatste editeur zegt slechts: "Het kost niet veel moeite in te zien, waarom de schrijfsters aan deze zelfbewuste Amsterdamse koopmansdochter de naam Burgerhart hebben toegedacht": E. Bekker-Wed. Ds. Wolff, en A.
Deken, Historic, van Mejuffrouw Sara Burgerhart, ed. P.J. Buijnsters, Den Haag 1980, deel 1, p. 55.
3. J. van den Vondel, ed. Wereldbibliotheek, bijv. p. 945; het WNT geeft deze betekenis ook bij andere
schrijvers. Zie ook M. Spies, `Verbeeldingen van vrijheid: David en Moses, Burgerhart en Bato, Brutus en
Cato', in: De zeventiende eeuw 10 (1994), p. 141-158.
4. W.A. Braasem, Be:oek bij Betje. Een museum in de Beemster, 's-Gravenhage 1984, 2e druk, p. 23. Met
dank aan Myriam Everard.
5. W.R.D. van Oostrum, 'Sara's eerste kraambed: Enkele opmerkingen over tijd en ruimte in Sara
Burgerhart (1782) II', in: Spektator 3 (1975/76), p. 529-543. Bedoelde passage: p. 529.
6. Het begrip is overigens niet in het WNT te vinden.
7. Zonder het ronselen van al die zeelui uit de `kleine visserij' waren al onze fameuze zeeslagen niet mogelijk geweest. — Van vis gesproken: de achttiende-eeuwers waren veel meer gesteld op vis dan men wel denkt.
Wie wel eens de rekeningen gezien heeft van die uitjes die in gilde-archieven en dergelijke, bestempeld worden als "een visje gaan eten'', is daar niet verbaasd over. Blijkbaar is ook stokvis een lekkernij: althans, dat
leid ik of uit het in Buijnsters' biografie meegedeelde (p. 331), dat in Dekens lets voor ouderen en kinderen
(1804) de gulzige lekkerbek Jan Touter stokvis voorgeschoteld krijgt, net zo lang tot hij van veelvraat weer
mens wordt.
8. Vergelijk: De Leydsche burgerhart en resoluten samenspreker (1784); Samenspraak tusschen de vryheid
en burgerhart (1784); De gedachten van het patriottiesch ge:elschap te Alkmaar, onder de :inspreuk "Het
burgerhart, aan deugd verpand I...1- (1785); Bespiegeling der vrije burgerstaat 1_1 opgedragen aan 1...1
Vroomaard Burgerhart, getrouw voorstander der Batavische vrijheid 1_1 (ca. 1785).
9. In een wat duistere passage in de Briefwisseling heet het (p. 636) in 1800, in een brief van Deken aan

Coosje Huet-Busken: dat het paar liever bepaalde zaken eet en drinkt "dan de puik, puik welke onze dierbaare Geloofsgenooten, onze Engelsche Broeders, immer, uit tedre bezorgdheid voor de Maagen, Hunner
dierbaare kinderen de Americaanen, in de diepte der zee stortede, met het lieflyk oogmerk, om de Haaring,
die de Hollanders zoude vangen, van Hun te overvloedig Sout te ontlasten en voor ons een gezont voedsel te
doen worden, oneindig aangenaamer, dan immer de Keizer van China zelven, na een hartige Maaltyd van
Reist verkwikte. 10. Geschrift eener bejaarde vrouw, deel 1, Den Haag 1802, p. 35.
11. Geschrift eener bejaarde 1T011W, deel 1, p. 239.
12. Opmerkelijk: het voorwoord van dit werk is gedateerd Trevoux 1794.
13. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 650.
14. In de inleidende dichtregels van Wolffs Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders.
Inleiding van H.C. de Wolf, Amsterdam 1977, p. 33 lijkt met weemoed gekeken te worden naar het geringe
gebruik van suiker of suikergoed in de goede oude tijd:
Toen wat Thee, wat Melk, wat Suiker,
Met een stukje Peperkoek
Ons genoeg waar tot het houden
van een deftig Kraambezoek.
Dit oud-Hollandse vermaan lijkt ingegeven door het vertoon van weelde bij het begin van een mogelijke
kraamperiode, blijkend uit titels als Verklaring van een suikeren huwelijkstempel, door den bruidegom
gemaakt 1...1 en op zynen trouwdag 1...1 den gasten vertoont, z.p. [1730]. Voor thuis te maken lekkernijen
met veel suiker, zie bijvoorbeeld t'Zaamen-spraaken, tussen een mevrouw, banket-bakker en confiturier
Amsterdam 1759 (3e dr.). In de catalogus van het antiquariaat Van der Steur Gelegenheidsgedichten, Haarlem
2004, treft men een gedicht Tafel-sieraad aan, vervaardigd bij het gouden huwelijk op 28 juni 1758 van
Gerrit Hooft en Hester Hinlopen te Amsterdam, waarbij de aantekening: "De prent toont een soort huwelijkstempel van suikerwerk [.. .1. Het suikerwerkstuk was tien voet lang, drie voet breed, en zeven voet hoog.
Toen het stuk op tafel werd gezet "weergalmde de lucht van algemeen gejuich", zowel van de bruilofstgasten
als van toeschouwers buiten het Herenlogement. Het kunstwerk werd niet direct opgegeten, maar stond dagen
na het feest nog ter bezichtiging bij de confiturier Kok."
15. Ter compensatie een suiker-anecdote uit Franciscus Lievens Kersteman, Gedenkwaardige levens-beschryving van den waereldberoemden Johan Christophorus Ludeman [1785], p. 7-8: "Een andermaal
gebeurde het, dat zommige baldadige Scholieren, waar onder Ludeman door de verheventheid van zyn vernuft uitstraalde, en om dat by de voornaamste rol in de fieltekraam speelde, ook meest altyd het spit voor
zyne Medemakkeren afbyten moest, by afwezentheid van den Rector besloten te smullen van een Gastmaal
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het weik zy wisten, dat door een Dame van rang in de stad een avond gegeven, en door een beroemt Kok toebereid wierd; Om tot hun oogmerk te geraken, wierd'er tusschen hen eerst een loting gedaan, en ingevolge
het lot, kreeg Ludeman tot zyn tank het gebraad, als het 't huis gebragt wierd, of te zetten, daar in ondersteunt
zynde door een der kostgangeren zoo onverzaacht en vondryk in Boevestukken als hy: Inmiddels dat vier
andere zyner vertrouwelingen te beurt was gevallen om de konfituurtaarten, en allerlei verschillende zoorten
van gebakken die by een Zuikerbakker besteld waren te kapen. Alhoewel ieder in deze grote onderneming zig
mannelyk van zyne plicht kweet, mislukte de aanslag genoegzaam in beide opzichten; want behalven dat de
twee Zuikerbakkers knegten, die de mande met het Zuikergebak. Banket en Konfituren droegen, met hunne
lange messen de vier Latynsche Jongens op de vlucht dreven, zoo was de vrypostige Johan Christophorus
nog ongelukkiger in zyne aanranding: Nademaal by de Dienstmaagd, die het gebraad 't huis bragt, ongevaar
25 schreden van de woning van de Dame, de braadpan met geweld willende afnemen, deze hem de pan. het
gebrade vleesch, en de heetkokende saus, zo trefvelyk over zyn lyf en klederen wierp, dat by hem deerlyk
brande, en genoodzaakt was al schreeuwende het hazepad te kiezen, schoon zyn Makker ondanks dit ongeluk de vluchheid van geest behield, om het stuk gebraad van de straat op te rapen, daar mede weg te lopen,
en na het in het School afgewassen en opgewarmd te hebben, met zyne overige Partygangers optepeuzelen.
Dog vermits de jonge Ludeman hem niet alleen zodanig gebrand had dat zyn haIren moesten afgesneden
worden, en 'er een Chirurgyn ter genezing aan te pas kwam, maar boven dien, van wegen de Dame nadrukkelyke klachten over die verregaande geweldadigheid aan den Rector gedaan wierden, kregen de zes schuldige Jongelingen ieder 25 Bullepees sillagen tot straf. wordende Ludeman als den Aanvoerder van dit onvermakelyk Gastmaal dievery, buiten dien scherpelyk verboden binnen de eerste zes weken na zyn genezing uit
te gaan, of zig op straat te vertonen. 16. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters. p. 146.
17. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters. p. 160.
18. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters. p. 198.
19. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 200-201.
20. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 520.
21. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 517.
22. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters. p. 563
23. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 584-585.
24. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 647 vv.
25. Briefivisseling, ed. P.J. Buijnsters. p. 335.
26. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 300.
27. In strijd daarmee overigens lijkt het door "Het naaimeisje" opgemerkte, in de Economische liedjes (ed.
Johan van Nieuwenhuizen (1963). p. 31):
Grietje, want zo is de naam
van mijn naaivrouw, had gesproken
van dan chocola te koken:
0. wat is die vrouw bekwaam!
In die Liedjes worden ook (p. 46) een aantal gerechten genoemd die - De oude keukenmeid" dient klaar te maken.
28. Bijvoorbeeld Briefwisseling, p. 303, 317, 344, 508, 641. Zie ook H.J. Vieu-Kuik, Het gebruik van Franse
Arnhem z.j., deel 2, p. 154-155.
woorden door Wolff en Deken
29. Briefivisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 555. Die barometer-idee ook: p. 665.
30. Bijvoorbeeld Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 616.
31. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 112.
32. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 663.
33. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters, p. 683.
34. Briefwisseling, ed. P.J. Buijnsters. p. 684.
35. Historic van Mejuffrouw Sara Burgerhart, p. 109.
36. Al was het slechts om te demonstreren dat ons yolk tenminste sinds het einde van de 18e eeuw bet standperzik gaf mijn vader
punt is gaan huldigen dat er eerst gewerkt, daarna pas gegeten moet gaan worden.
mij, / Om dat ik vlijtig leer" laat Van Alphen het jongetje zeggen (Kleine gedigten voor kinderen, ed.
Buijnsters. Amsterdam 1998, p. 17). Diens idee dat pruimen er onmogelijk kunnen hangen om zomaar
geplukt te worden, is welbekend. De Brave Hendrik (1810) van Anslijn houdt zich voornamelijk bezig met
snoep, appels en wat dies meer zij.
37. Historic van Mejuffi -ouw Sara Burgerhart, p. 481-482.
38. Historic van Mejuffrouw Sara Burgerhart, p. 241-244.
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39. Historic, van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 1, 1793, p. 66-67. Merkwaardig is Van Arkels aan

Fielding ontleende beeld waarin hij zijn mening uitdrukt over de eigenliefde die volgens hem de enige drijfveer is die mensen verschillend maakt: "De menschlijke natuur is dezelfde schotel, de saucen alleen maaken
er enig onderscheid in" (p. 67-68). — Overigens leiden de ongodisten bij Wolff/Deken zelden een onmatig
leven. Ook Jambres, in de Historie van Willem Leevend, is karig op het punt van eten en drinken.
40. A.w., 78-79. Een vergelijkbaar ontbijt, "met versch gemolken melk en beschuit; koffij of thee was er niet te
vinden" geniet de degelijk familie Stamhorst: Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 5, 1796, p. 82.
41. Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 3, 1793, p. 273-274.
42. Historic, van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 3, 1793, p. 266
43. Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 4, 1796, p. 139; vgl. ook p. 269.
44. Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 2, 1793, p. 281.
45. Historic, van Mejuffi -ouw Cornelia Wildschut, deel 3, 1793, p. 57.
46. Het is duidelijk dm), meer sociaal ingestelde orde die de sympathie van Wolff heeft: in de
Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis zijn zij de inwoners van het vrijzinnigen-klooster.
47. Geschrift eener hejaarde vrouw, deel 1, 1802, p. 2.
48. Geschrift eener bejaarde 1TOUW, deel 1, 1802, p. 11.
49. Geschrift eener hejaarde vrouw, deel 1, 1802, p. 42.
50. Interessant is een passage waarin Mietje in een brief aan Naar vader — zij is dan acht jaar — beschrijft
welke herinneringen zij heeft aan het bakken van oblietjes, en aan een broederpannetje: Geschrift eener
bejaarde IT0/114', deel 1, 1802, p. 175.
51. Geschrift eener bejaarde vrouw, deel 1, 1802, p. 237-238.
52. Geschrift eener hejaarde vrouw, deel 1, 1802, p. 242-243.
53. Geschrift eener hejaarde vrouw, deel 1 1802, p. 133.
54. Vgl.: Ziele-spys ofte christelyke leeringe, voorgestelt, ende uytgeleyt volgens het order, ende op elke vraege en antwoord van den Mechelschen catechistnus
Antwerpen 1764; Frederik Adolf Lampe, Eerste
waarheidsmelk voor zuigelingen. En aanleiding tot waste spyze voor meerdedarige, Groningen z.j.
55. Bijvoorbeeld: Johan Frederik Zwetzer, Haagsche en Amisfoortse krukkendans, of Westfaalsche en
Hollandsche olipodrigo. 1...], ['s Graavenhaage] 1695; Jakob Schoolhouder, Olipodrigo, of genees-middel
tegen de swaargeestigheyt. Toehereit door naaukeurige byeenverzameling, van allerhande verstandige en
snedige klemredenen, klugtige antwoorden, :inrvke gedagten, geestige voorvallen 1_1, [Amsterdam] 1727.
56. Zoals bij De Amsterdamse gaare-keuken, met den hlvhertigen opdisser. Voorsien met de nieuwste en aengenaemste liederen 1_1, Dordrecht z.j.
57. Zoals in Den koddigen opdisser vol aerdige en vroolucke gezange, kusjes 1...] in de koddige schotel van
Jeremias opgeschaft 1.4, Amsterdam 1677.
58. Nog een voorbeeld: Trouhertige waarschouwing tegen het doodelvk banket, opgedist op eeii doopsgesinde schotel van Johannes Stinstra [...1. 1750. De term kost wijst mogelijk ook wel op polemiek: vgl.
Gedrukt, in de kook-keuken der Jesuiten, z.p. 1756.
Jesuiten-kost, of de ntaaltyd der Jesuiten
59. Vgl.: De schoolmeesters maaltijd, ivaar bij verscheide ander persoonen genodigt zijn. Zijnde aangerecht
nit eeii boeren hutspot vol kluifjes, besprengt met :out der waarheid. Eerste schotel, z.p. 1776.
60. Vgl.: J. le Francq van Berkhey, Parodie op de vaderlandsche feestangen door den heere Pieter Vreede
voor eene maaltijd ter aankweking van vrijheid-liefde, Amsterdam 1783; J. de Bruine, Het zesde jaarfeest
van den Doggerbanksche zee-slag, gevierd binnen Amsterdam, by eene vaderlandsche maaltijd, op den 5den
van Oogstmaand 1787, z.p. 1787.
61. Zie F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt, N.C.F. van Sas (red.), Voor vaderland en vryheid. De revolutie van
de patriotten, Amsterdam 1987, p. 148-150.
62. Johan de Brune, Banket-werk van goede gedachten, Middelburg 1675; Pans-fluytje, ofte heydens banker,
voor aapjes en knaapjes, Amsterdam 1706; St. Nicolaas geschenk, voor den Hertog van
blaazende loopjes
Wolfenbuttel bestaande in eenig banket, suikerwerk, biesjesdeeg, taaitaai, galantrien en papieren, z.p. 1781.
63. Enkele voorbeelden: WNT, deel 1 (Supplement), in voce arminiaan.
64. Hollandsche Spectator, nr 75 (14 juli 1735).
65. Voorbeeld in titels: het Gebraden peertje (1776) door Weyerman. - Het valt overigens op, dat allerlei

soorten eetwaar, allerlei gerechten zeer vaak voorkomen in titels van toneelstukken. De sentimentele auteurs
daarentegen lijken het bestaan van de inwendige mens te ontkennen, althans wat voedsel betreft.
66. Zoals reeds opgemerkt door C.M. Geerars, `Theorie van de satire', in: Documentatieblad werkgroep 18e
eeuw (1972) 15/16, p. 1-41, vooral p. 23-24.
67. Opgenomen in 't Zoet der eenzaamheid. Gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy. Bloemlezing, ed.
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Pim van Oostrum, Amsterdam 2001. p. 83-97. Dc maaltijd words ook door Van Effen wel aangegrepen om de
zeden te kritiseren: bijv. Hollandsche Spectator. nr. 68 (20 juni 1732). Interessant is ook vertoog 193 (31 aug.
1733) handelend over mensen voor wie alle voedsel totaal vrij van alle smetten moet zijn. Overdreven kieskeurigheid is ook het onderwerp van nr. 222 (11 dec. 1733).
68. Zie A.J. Hanou, *Beelden van de vrijmetselarij 4. Tempel of Tafel? De Vrye koks van De kosmopoliet
(1776)', in: Thoth 43 (1992) 3, p. 84-93.
69. Eethuis.
70. Bock: 'Hoe schrijf ik brieven .
71. Reukballetjes, of: huidzalf.
72. Jacob Campo Weyerman, Den vrolyke tuchtheer. 1 augustus 1729.
73. Franciscus Lievens Kersteman, Gedenkwaardige levens-beschrvving van den waereldberoemdem Johan
Christophorus Ludeman, [1785], p. V.
74. Er duikt een miljoen vragen op. Zijn er gedichten over de Rumfordse soep, die eind achttiende eeuw aan
de armen uitgereikt werd? Hoe ligt het precies met die versnaperingen die genoten werden tijdens toneelvoorstellingen?
75. In diens Nieuwe dichtschakeering, 1819.
76. Het lijkt me nauwelijks nodig zich daarbij plichtmatig bezig te houden met de reeks welhaast per provincie georganiseerde kookboeken, zoals De volmaakte Geldersche keuken-ineyd, De schrandere Stichtsche
keuken-meid, De voltnaakte Hollandsche keuken-meid (deze laatste was Wolff/Deken duidelijk bekend:
Historic van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel 5 (1796), p. 66-67) en vele andere werken die een onafzienbare reeks van drukken kenden in onze periode.
Tenslotte mag ik wel attenderen op een lexicografisch probleem dat zowel verband houdt met ons onderwerp als met de vraag naar het leespubliek van de achttiende eeuw: wanneer zou voor het eerst het begrip
`keukenmeidenroman' opgedoken zijn? Het WNT meldt daarover niets bij de lemmata keukenmeid, roman.
De vroegste vermelding van dat begrip werd tot nu toe getraceerd door Ed Schilders in de Boekenschouw
1915-1916, p. 241 (digitaal vraagtijdschrift Navorser, 13/11/2004).

Nicolaas Muys, Alliantiemaaltijd in de St. Jorisdoelen te Rotterdam, 24 april 1786. Zie F. Grijzenhout, W.W.
Mijnhardt, N.C.F. van Sas. V90/ Vaderland en Vrvheid. De revolutie van de patriotten. Amsterdam 1987, p. 147.
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J.C. Weyerman in de Mededelingen: een veelkleurig palet
JOOP W. KOOPMANS

Het onderzoek naar leven en werk van Jacob Campo Weyerman heeft in de afgelopen decennia een indrukwekkende lijst van publicaties opgeleverd.* Een niet onbelangrijk aantal is te
vinden in het in 1978 gestarte tijdschrift van onze stichting. Voor inventarisatie van zowel
resultaten als lacunes in het Weyermanonderzoek zou het wellicht raadzaam zijn dat we allereerst stilstaan bij de serie boeken die over Jacob Campo in dezelfde periode is gepubliceerd:
de circa twintig tekstedities, bundels en anderssoortige werken. Voor deze observatie kies ik
echter voor de Mededelingen als startpunt. Na zevenentwintig jaargangen wordt het tijd te
recapituleren welke aspecten van Weyerman in ons tijdschrift aandacht hebben gehad. Een
dergelijke historiografische verkenning is alleen al zinvol, omdat de oudste artikelen over
Weyerman langzaamaan uit het zicht dreigen te raken en al dan niet terecht vergeten worden.
Een ongeorganiseerde stroom van tijdschriftartikelen beklijft nu eenmaal minder gemakkelijk dan een overzichtelijk lijstje van boektitels. 1 Al in 1979 bracht de klacht van de lezers dat
het `niet meer te volgen [was] wat nu wel en nu niet in de Mededelingen verschenen [was]'
de redactie tot het samenstellen van een eerste index. 2
Nu waren registers in de beginjaren van de Mededelingen, gelet op de hoge frequentie
van het tijdschrift, de tamelijk gebrekkige opmaak en de stand van de techniek, ook meer dan
tegenwoordig nodig en wenselijk. Zo verschenen er in de eerste jaren, zonder inhoudsopgaven, nog tien korte afleveringen per jaar en tot 1983 werden de bijdragen in getypte vorm op
goedkoop A4-papier gepresenteerd — en dat naar huidige maatstaven weinig overzichtelijk. In
die tijd ontbraken ook nog alle digitale zoek- en ontsluitingsmogelijkheden. Opvallend in de
eerste jaargangen zijn in dit verband de verslagen over het spotten' van Weyermans werken
in allerlei binnen- en buitenlandse bibliotheken evenals archieven. 3 Tegenwoordig kunnen we
dit type bibliografisch onderzoek grotendeels vanuit de bureaustoel verrichten door geautomatiseerde catalogi op te roepen. Een digitaal overzicht van de vindplaatsen van Weyermans
werken behoort inmiddels dan ook tot de mogelijkheden, maar dit terzijde. 4
Wat de beginjaren betreft zal het niemand verbazen dat er veel aandacht was voor tot dan
toe onopgehelderde vragen over de levensloop van Jacob Campo. Basale bijzonderheden
over zijn geboorteplaats en overlijdensdatum, zijn beide ouders en echtgenote, andere familieleden en minnaressen, als ook zijn verblijf in bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch en Engeland
leverden diverse bijdragen op. 5 In dat licht herplaatste de redactie aanvankelijk ook af en toe
(delen van) biografische artikelen en lemmata uit oudere (naslag)werken en tijdschriften. 6
VanmetfwsuiradhekvnWyrmaobjectsudi,zwlngechrften als zijn activiteiten als kunstschilder. 7 Voor de eerste vijf jaargangen geldt natuurlijk verder dat veel artikelen een voorlopig karakter hadden. Een deel had slechts de functie min of
meer toevallige vondsten mee te delen. Ook de opname van bestuurlijke bijdragen gaf het
tijdschrift het karakter van een heus mededelingenblad. 8
Qua uiterlijk kregen de Mededelingen in 1983 hun huidige kwaliteit, met het tot nu toe
gehandhaafde formaat en een verzorgde omslag, voorzien van een kenmerkende illustratie. 9
Eenjardwslbotenuigav(ml)dresubtanifvgper
jaar. 10 De facsimile-uitgave van Weyermans Rotterdamsche Hermesil resoneerde tijdens de
jaren tachtig in het tijdschrift, in de vorm van observaties, annotaties en andere commentaren. 1 2
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Dit verschijnsel zou zich ook voordoen bij andere heruitgaven van Weyerman, zij het in mindere mate. 13 Daamaast zorgden expeditievergaderingen naar plaatsen waar Jacob Campo ooit
woonde, bijvoorbeeld Breda (1983), Vianen (1984) en Den Haag (1985), voor veel kopij en
enkele speciale afleveringen. 14 Ook lezingen op de jaarvergaderingen vonden hun weg naar de
Mededelingen, zoals die van I.H. van Eeghen over Weyermans contacten met de Amsterdamse
boekhande1. 15 In 1986 betrad Thomas Matthey vrijwel ontontgonnen terrein met zijn bijdrage
over Weyermans toneelstukken. 16 De volgende jaargang, 1987, stond voor een belangrijk deel
in het teken van Weyerman als luis in de pels van de Verlichting. Dit hield verband met het
thema van de tentoonstelling die in de Koninklijke Bibliotheek werd georganiseerd om het
tweede lustrum van de Stichting luister bij te zetten. 17
In de jaren negentig stonden ook Weyermans bronnen en bewerkingen in de belangstelling.
Zo verschenen in de jaargang 1990 artikelen over de bron van zijn Vermakelyk wagen-praatje
en zijn vertaling van de biografie van de Schotse kolonel Francis Charteris. 18 In 1995 werd er
zelfs een themanummer gewijd aan Weyermans bewerking Don Quichot. 19 Eervolle vermelding verdienen verder de dikke lustrumnummers uit 1992 in 1997. De aflevering van1992 telde
liefst acht bijdragen over De :eld:aanie leevens-by:onderheden van Weyerman. Dit nummer
was tevens een impliciet antwoord op Andre Hanous oproep Weyermans kritische houding
tegenover de vrijmetselarij nader te bestuderen. 2° In het themanummer van 1997 stonden
Weyermans — uiteindelijk minder gewaardeerde — Maandelyksche 't zamenspraaken tusschen
de dooden en de leevenden centraa1. 21
In de laatste zeven jaargangen is het aantal artikelen gerelateerd aan Weyerman in de
minderheid geraakt en hoofdzakelijk beperkt tot teksten van lezingen en observaties, niettemin met steeds weer verrassende onderwerpen zoals Weyerman en de prostitutie of Russen
in Weyermans werk. 22 Wel valt op te merken dat in de afgelopen jaren het onderzoek naar
Weyerman als stillevenschilder en toneelschrijver nieuw leven werd ingeblazen. 23 Evengoed
zijn ook veel van de overige bijdragen over geestverwanten en tijdgenoten, 24 achttiendeeeuwse periodieken 25 en andere literaire en pershistorische onderwerpen waardevol voor de
context van Jacob Campo en zijn receptiegeschiedenis. Bovendien bevatten sommige stukken toch nog `verdwaalde' details over Weyerman of diens werk, doordat de auteurs — doelbewust of niet — de band met het tijdschrift wilden uitdrukken. Alles overziend representeren
de recente bijdragen in de Mededelingen, al dan niet over Weyerman, uitstekend de hernieuwde belangstelling in de laatste decennia voor allerlei facetten van de Nederlandse
Verlichting. Het tijdschrift is hiermee een goede weg ingeslagen.
Ter afsluiting nog enkele opmerkingen. Het is binnen dit bestek onmogelijk recht te doen
aan alle bijdragen over Weyerman in de Mededelingen. De meeste laten zich ook niet eenvoudig in een categorie rubriceren — ik denk dan aan personalia, geschriften, inspiratiebronnen, opvattingen, conflicten enzovoort. Ze zijn al met al net zo veelkleurig als de bloemstukken die Jacob Campo schilderde. Verder geldt dat de meeste auteurs onderwerpen hebben uitgewerkt die min of meer toevallig op hun weg kwamen, soms natuurlijk ook aangespoord
door de redactie, die altijd stimulerend heeft gewerkt. Hoewel deze creatieve stream of consciousness ongehinderd doorgang moet vinden, zou het tegelijkertijd geen kwaad kunnen de
leemten in het onderzoek naar Weyerman in te vullen. Zo zou de sinds lang gekoesterde biografie over hem sneller gerealiseerd kunnen worden — en het staat buiten kijf dat Weyerman
een modeme biografie verdient. Zijn tijdgenoot Laurens Arminius typeerde hem niet zonder
reden in de Europische Mercurius reeds als een van de "schranderste geesten" van de achttiende eeuw. 26 Een biografie over Weyerman zal ook een aanwinst voor het intemationaal
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gezien laat tot bloei gekomen biografische genre in Nederland kunnen betekenen. Bovendien
zal het mogelijk zijn aan de hand van Weyerman diverse onderbelichte aspecten van de
Nederlandse achttiende-eeuwse cultuur in de schijnwerpers te plaatsen.

Noten
* Observatie gehouden tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman op 15 januari 2005 in de Gevangenpoort, Den Haag - tevens bedoeld als hommage aan alle redacteuren van de
Mededelingen sinds 1978.
1. Nuttig voor het Weyermanonderzoek zijn de cumulatieve index van de Mededelingen op de website van
de Stichting (www.weyerman.nl/content/list_tijdschrift.html) en het Register Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman jaargang 1 t/m 17 (1978-1994), samengesteld door R. van Vliet en M. de Niet,
Amsterdam, 1995.
2. MedJCW 2, 15 (1979), p. 152. Adele Nieuwenboer verzorgde registers op de afleveringen 1-20
(MedJCW 2, 21 (1979), p. 211-222), 21-40 (MedJCW 4, 41 (1981), p. 426-444) en 42-45 (MedJCW 5, 45
(1982), p. 543-551).
3. Soms ook met een negatief resultaat, bijv. in de bibliotheken van Stockholm en Wolfenbiittel (zie de
berichten van J. Vleugels in MedJCW 1, 4 (1978), p. 28 en K. Bostoen in MedJCW 2, 22 (1979), p. 231). Een
kritische beschouwing van dit type onderzoek: B. Sierman, `JCW-exemplaren in de Mededelingen', in:
MedJCW 6. 1 (1983), p. 9-11.
4. De website biedt de mogelijkheid aanvullingen op Marleen de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de
gedrukte vverken van Jacob Campo Weyerman (1677-1747), Amsterdam, 1990, meteen te verwerken en
recente vondsten, zoals Weyermans Redenvoering over het geheugen, door J. Bruggeman (zie MedJCW 27,
1 (2004), p. 13-15), toe te voegen.
5. Bijv. H.M. de Blauw, 'De geboorteplaats van Jacob Campo Weyerman. Een vluchtig onderzoek', in:
MedJCW 1, 2 (1978), p. 8-9; B. Sierman, 'Doodsklok', in: MedJCW 1, 3 (1978), p. 22; A. Hanou, 'Onterfd
van f 8000 of een minnares(?) van JCW: Adriana Simons-de Visser', in: MedJCW 1, 9 (1978), p. 88-97; B.
Luger, 'Nog een minnares van Weyerman', in: MedJCW 2, 13 (1979), p. 129; T. Broos, 'Jacob Campo
Weyerman en Castle Howard', in: MedJCW 2, 20 (1979), p. 204-205; F. Wetzels, 'Campo's moeder in 168283', in: MedJCW 3, 26 (1980), p. 269-272; A. Hanou,
vadertje, hij was rechtvaardigheid": enkele
nieuwe gegevens over Campo's vader', in: MedJCW 3, 31 (1980), p. 329-331; M. Kok, Woorzet voor Den
Bosch', in: MedJCW 3, 33 (1980), p. 343-344); P. Altena en B. Sierman, 'Weyerman en 's-Hertogenbosch',
in: MedJCW 4, 40 (1981), p. 414-424.
6. Bijv. E. du Maine, 'Stijl en Witsen Geysbeek over JCW', in: MedJCW 1, 9 (1978), p. 83-87; A. Hallema,
`Een Bredasche journalist uit de 18de eeuw' [uit: Historia 12 (1947)], in: MedJCW 2, 22 (1979), p. 223-225;
D.J.H. ter Horst, `De geschriften van Jacob Campo Weyerman. Een bibliografische herziening' [uit: Het boek
28 (1944-46)], in: MedJCW 3, 24 (1980), p. 243-253; C.M. Geerars, `Jacob Campo Weyerman' [uit: Annalen
van het Thymgenootschap 45 (1957)], in: MedJCW 3, 34 (1980), p. 350-361.
ontleeding ontleed', in: MedJCW 1, 4 (1978), p. 27-28; B. Broos, `JCW
7. Bijv. E. de Blauw, `Ontleeder
en de "honing van de smaakelyke leevensbeschryving eens konstschilders - , in: MedJCW 2, 12 (1979), p. 121126; A.J. Hanou, Ten wandelende jood I', in: MedJCW 2, 15 (1979), p. 158-161 (met vervolgen).
8. Sinds 2000 worden de meeste aankondigingen en vergaderstukken los van de Mededelingen verspreid.
9. Vanaf aflevering 2 van 1983 waren er ook of en toe illustraties bij de tekst. In 2000 werd de omslag verder verfraaid.
10. MedJCW 5, 44 (1982), p. 479.
11. J.C. Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, ed. A. Nieuweboer, Amsterdam, 1980.
12. Bijv. K. Bostoen, literaire voorkeuren van Weyerman in de Rotterdamsche Hermes', in: MedJCW 6, 1
(1983), p. 7-9; H.M. de Blauw, 'Annotaties Rotterdamsche Hermes no. 1 en F. Wetzels, 'Annotaties
Rotterdamsche Hermes no. 3', in: MedJCW 6 afl. 1 (1983), p. 19-26; J.J.V.M. de Vet, 'Annotaties Rotterdamsche
Hermes no. 8' en E.C.J. Nieuweboer, 'Annotaties Rotterdamsche Hermes no. 2', in: MedJCW 6, 2 (1983), p. 2032; A. Nieuweboer, Ten nieuwe ader Brits erts aangeboord; The Tatler revisited', in: MedJCW 7 afl. 1 (1984), p.
4-16; E. Groenenboom-Draai, Tnige problemen rond de Rotterdamsche Hermes', in: MedJCW 8 afl. 2 (1985),
p. 50-53 en vanwege de expeditievergadering te Rotterdam in 1987: E. Groenenboom-Draai, 'Hermes in huis bij
Maasgodt en Rotha', in: MedJCW 10 (1987), p. 38-50 en P. Altena, -Doldriftiger Monster verscheen ons noit
aan de Maze". Jacob Campo Weyerman en Rotterdam', in: MedJCW 10 (1987), p. 74-89.
13. Bijv. door de heruitgave van Weyermans Baron van Syberg (K. Bostoen in MedJCW 8 (1985), p. 12-17)
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en Weyermans De irolvke tuchtheer (J. Leenes en F. van Lamoen in MedJCW 8 (1985), p. 26-31 en 42-50).
14. Zie de bijdragen van R. Tempelaars en W. Hendrikx in MedJCW 6, 2 (1983), A. Hanou en A. Koenheim
in MedJCW 7, 2 (1984), M. Gijswijt-Hofstra in MedJCW 7, 3 (1984), A. Koenheim in MedJCW 8, 1 (1985),
W. Hendrikx en J. Bruggeman in MedJCW 8, 2 (1985) en R. Huijbrecht in MedJCW 8, 3 (1985).
15. I.H. van Eeghen, 'Jacob Campo Weyerman en de boekhandel', in: MedJCW 6, 3 (1983), p. 1-16.
16. T. Matthey, 'Enkele bibliografische kanttekeningen bij het toneelwerk van J.C. Weyerman', in: MedJCW
9, 2 (1986), p. 33-42.
17. Wegens de tentoonstelling bijdragen van A.W. Willemsen, A. Hanou en D. Wortel in MedJCW 10 (1987).
18. T. 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: MedJCW
13, 1 (1990), p. 1-20; J. Leenes. 'Jacob Campo Weyermans vertaling uit het Engels van de criminele biografie van kolonel Francis Charteris: een genreverkenning', in: MedJCW 13, 3 (1990), p. 65-73.
19. Zie m.n. J. Lechner, 'Vertaler, bewerker, bederver. Jacob Campo Weyerman en Don Quijote', MedJCW
18, 1 (1995), p. 42-50.
20. MedJCW 15, 3 (1992). met bijdragen over de vrijmetselarij van P. Altena en M. Broecheler. Zie voor
Hanous wens MedJCW 10 (1987), p. 65 en ook zijn recente 'Weyerman en de Vrijmetselarij. Een bouwsteen'. in: MedJCW 26 afl. 1 (2003), p. 49-58. Weyermans houding tegenover godsdienst en kerk was al wel
aan de orde geweest, bijv. in J.J.V.M. de Vet, 'Weyerman en zijn kartuizer', in: MedJCW 6, 1 (1983), p. 1-3.
21. MecLICW 20. 3 (1997), met een introductie van het genre door F. van Lamoen.
22. L.C. van der Pol, 'Jacob Campo Weyerman en de prostitutie van zijn tijd', MedJCW 22, 1 (1999), p. 113; R. Hoogma. 'Peter de Grote en de Russen in het werk van Jacob Campo Weyerman', in: MedJCW 23, 1
(2000), p. 36-45. Alleen aflevering 1 van de jaargang 2004 was weer eens een typisch 'Weyermannummer
23. E. Boom, — in de smaak van een Haaze saus". Weyermans denkbeelden over kunst', in: MedJCW 24, 3
(2001), p. 129-141; W.R.D. van Oostrum, 'Aileen nog maar vragen bij Weyermans' blijspel De Hollandsche
:in(de)lykheyt' , in: MedJCW 25, 3 (2002), p. 121-131.
24. Een willekeurige selectie: Laurens Arminius, Jan Willem Claus van Laar, Jan Goeree, Robert Hennebo,
Franciscus Lievens Kersteman, Ferdinand van Kessel, Dirk Kuipers, Simon van Leeuwen, Pieter Poeraet,
Johan Willem Ripperda, Petrus Santvoort, Cornelis Troost en Gysbert Tysens.
25. Bijv. Het koffv-huis der nieusgierigen. Amsterdamsche merkuuren, De modese groltrompetter, de
Europische Mercurius en de Schiedamse Saturnus.
26. In zijn aankondiging van een door Weyerman en Robert Hennebo geschreven lofdicht op kapitein
Cornelis Schrijver in de Europische Mercurius (1724) deel 2, p. 56; zie ook J. Bruggeman, 'Jacob Campo
Weyerman inventor van een onbekende heldenzang', in: MedJCW 7, 1 (1984), p. 16-20, aldaar p. 19.
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Signalementen

Landdagsrecessen
Waarom weduwen niet te haastig moeten hertrouwen
PIETER VAN WISSING

Landdagsrecessen?* Dat klinkt niet bepaald spannend. Het gebeurt (helaas) niet vaak dat in
tijdschriften als MedJCW voor een bron als bron aandacht wordt gevraagd. Meestal vinden
we dergelijke attenderende artikelen in bladen als het Archievenblad of Ons erfgoed. Maar
soms is er een aanleiding om dat toch ook voor andersoortige historische bladen te doen,
zoals dit blad, in de hoop dat onderzoekers nieuwe wegen kunnen inslaan. Zo'n aanleiding is
het vertrek van mr J. Drost bij het Gelders Archief vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Drost heeft in de loop van bijna dertig jaar belangrijke hulpmiddelen ten
behoeve van het historisch onderzoek geleverd. Zo maakte hij een beredeneerd overzicht van
achttiende-eeuwse Gelderse plakkaten en ordonnanties met een uitgebreide toelichting op en
formele beschrijvingen van deze wetgevingsproducten, compleet met onder meer een index
op trefwoorden. 1 Drost beeindigde zijn werkzaamheden ten behoeve van het historische bedrijf met de bewerking van de Gelderse Landdagsrecessen uit de achttiende eeuw, met name
over de periode 1711-1780. En daarover gaat het hier.
Wat zijn Landdagsrecessen?
Landdagsrecessen zijn de resoluties of besluiten, of juister: de handelingen (zeg maar agendapunten in de debatten die in besluiten eindigden) van de Gelderse Landdag, de voorloper
van de huidige Provinciale Staten, en destijds de drager van de Gelderse soevereiniteit. In de
achttiende eeuw vormden de kwartieren Nijmegen, Zutphen en Veluwe het hertogdom Gelre
en het graafschap Zutphen. Stadhouder, kanselier en raden waren verantwoordelijk voor een
groot deel van de bestuurlijke en justitiele aangelegenheden. Dat lijkt uit een modern perspectief, vertrouwd met de scheiding tussen wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende
macht, merkwaardig, maar voor 1795 was zo'n vermenging normaal te noemen. Het Hof van
Gelre en Zutphen fungeerde tot 1795 in feite als dagelijks bestuur van het gewest. Aangezien
de stadhouder zelden aanwezig was en er na 1632 geen kanselier meer werd benoemd, vormden de raden, onder leiding van de oudste raad als president, gezamenlijk het Hof. Het hoogste wetgevend en bestuurlijk orgaan van het gewest was de Landdag, die werd gevormd door
de gezamenlijke Staten van de kwartieren en doorgaans twee keer in gewone of of dinaris
vergaderingen per jaar bijeenkwamen. 2
In de regel kwamen daar slechts onderwerpen aan de orde die het gehele gewest aangingen,
namelijk uniezaken zoals financiele en militaire kwesties. 3 Toch bemoeiden de Landdag zich
ook met `kleinere' kwesties. Die werden alle in besluiten vastgelegd. De vele duizenden zaken
waarover in de loop der tijd gesproken en besloten is, betreffen werkelijk van alles: toestemmingen aan neven en nichten om te mogen trouwen, begrotings-, waterstaats- en kerkelijke aangelegenheden, gratieverlening na moord of doodslag, hoge politiek, oorlog en vrede, bevordering, bescherming en reglementering van handel, landbouw en veeteelt en nijverheid, vreemde-
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lingenzaken, bedelarij, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. In de regel kwamen vaak meer dan
honderd zeer diverse agendapunten per Landdag aan de orde, waaraan de in spoedeisende
gevallen bijeengeroepen buitengewone of extraordinaris Landdagen ook nog tien of twintig
onderwerpen werden toegevoegd. Soms zijn de recessen wel van eigentijdse alfabetische trefwoordenregisters - zogenoemde indices - voorzien, maar de kwaliteit ervan is wisselend, terwijl ook de mate van volledigheid varieert, en dat nog afgezien van de niet altijd zo gemakkelijk te doorgronden achttiende-eeuwse terminologie.
De door Drost bewerkte recessen zijn per Landdag chronologisch samengevat met verwijzingen naar de `echte', de achterliggende bronnen. De recessen geven daarmee een ingang
op wat er in de tijd speelde' en 'hoe men daarmee omging'. Ze laten ook zien, hoe de macht
functioneerde en verdeeld was, wie aan de touwtjes trokken, wie na verloop van tijd in politieke zin was uitgerangeerd. Want als bijlagen zijn bij elk deel lijsten van comparanten, directeuren en gecommitteerden ad causas bijgevoegd met hun verschijningsfrequenties en hun
bovengewestelijke benoemingen, voor zover zij die natuurlijk hadden.
In deze besluiten vindt men als het ware het hele politieke en maatschappelijke leven van
die tijd weerspiegeld. Dat maakt van de Landdagsrecessen als bron een goed startpunt voor
het onderzoek in andere historische bronnen. Wie wat wil weten over de periode, kan niet om
deze schijnbaar droge materie heen. Schijnbaar, want wie de recessen doorbladert vindt wellicht aanknopingspunten voor zijn eigen historisch onderzoek, of stuit misschien op ideeen
voor nieuw onderzoek. In die zin vormen de Landdagsrecessen een doorgang naar andere
archieven of een paraplu waaronder andere bronnen schuilgaan. Thans is de periode tussen
1711 en 1780 toegankelijk gemaakt. Peet Theeuwen, welbekend van De post van de NederRhijn, zal in de komende jaren niet alleen de periode 1583-1710 gaan ontsluiten, maar ook
de interessante jaren tussen 1781 en 1795/1798.
Enkele voorbeelden
Wat kan men nu zoal vinden in de serie Landdagsrecessen? Enkele willekeurige voorbeelden,
met vermelding van het jaar van het Landdagsreces. Behalve allerlei procedurele en formele
taken, zoals benoemingen, instructies voor ambtenaren, huwelijksdispensaties, muntzaken, staten van oorlog, tolkwesties en tuchthuizen vind je besluiten over het licentieus drukken van
boeken (1718), verlening van een octrooi op verbod van het drukken van boeken, tijdschriften
of kranten (1719, 1736, 1737, (van bijbels in 1737), 1738, 1740, 1751, 1759-1760, 1762, 1763,
1766, 1768, 1779), beroepingen van predikanten (1750), de verkoop van een bibliotheek (van
H. Cannegieter in 1771), contracten van correspondentie (1711), de ontsnapping van criminelen (1712), corruptie (1714), dobbel- en hazardspelen (1759), duelleren (1747), erfeniskwesties
(1711), bepleiting van vrijheid van godsdienst (1711, (idem op galeien (1712), 1713, 1732,
1734), pogingen van families en vrienden om revisie te verkrijgen van een vonnis van een dierbare (1711, 1726), de invoer van aardewerk (1765, 1770, 1776), loterijen (1725-1726, 1736,
1741, 1749 en verder), de ontvoering van een minderjarige (1713), een ontwerpregeling tegen
het al te haastig hertrouwen van weduwen (1720), (academisch) onderwijs (1720-1721, 1724,
1730, 1731, 1734 en later), papierfabricage (1721, 1737, 1757), sodomie (1738), studiebeurzen
(1763), verbanning (1731), vrijmetselarij (1752, 1753) en missiven over de licentie aan of
beteugeling van courantiers (1734, 1744-1745, 1771).
Maar je vindt er bijvoorbeeld ook rekesten van gemeenslieden in, die protesteren tegen
de inperking van hun bevoegdheden door hun magistraten (1718). Zo overhandigden
gemeenslieden van Tiel in 1713 twee geschriften met "onbetamelijke en beledigende stellin-
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gen" aan hun magistraat. Dit proces van gezagsontworsteling vond na een lange incubatietijd
zijn hoogtepunt tijdens de patriottentijd. Het voorbeeld impliceert tevens dat serieel onderzoek mogelijk is door de ontsluiting van deze bron over meer jaren.
Ik wil het allemaal ook weer niet te rooskleurig voorstellen, alsof onderzoek in deze bron
afdoende is. Omdat Landdagsrecessen summiere informatie geven (discussies worden bijvoorbeeld niet weergegeven) is nader onderzoek in andere bronnen noodzakelijk.
Ten slotte. Waarom mogen weduwen niet te snel hertrouwen? Als de weduwe na het
overlijden van haar echtgenoot te snel het bed met een ander deelt, dan zou dat leiden tot
"confusie der geslachten en onseekerheijdt der geboorten, maar [het is] ook strijdende met
d'eerbaerheijt", zo meenden Hof van Gelre en de (Gelderse) Staten en vaardigden het verbod
uit. Er werd bovendien een fikse boete voor overtredingen vastgesteld met een extraatje voor
degene die dergelijke gevallen aangaf. Zo'n geval wekt nieuwsgierigheid: wat was eigenlijk
de aanleiding voor het verbod? Had het alleen een medische achtergrond? Werd het een dode
letter of het startsein voor het doen van aangiften? Gold het verbod alleen in Gelderland?
Maar het doet er voor deze bijdrage eigenlijk niet toe, waarom Hof en Staten dat verbod instelden. Het geval kan een startpunt zijn voor nader onderzoek, zoals talloze andere recessen
evenzovele uitnodigingen daartoe zijn. Waar het mij hier om gaat is dat dit voorbeeld illustreert hoe ingrijpend de bemoeienis van de overheid was en dat de bron de moeite van nadere kennismaking meer dan waard is.
Noten
* De Landdagsrecessen zijn digitaal beschikbaar en op verschillende manieren doorzoekbaar via de website van het Gelders Archief (<www.geldersarchief.nl >, zie: >zoek in onze archieven >landdagsrecessen. Nog
gemakkelijker wordt het raadplegen ervan met behulp van de Aanwijzingen voor het gebruik, het lijstje met
afkortingen en een woordenlijstje met de meest voorkomende termen.
1. J. Drost, Gelderse plakkatenlijst 1740-1815, Zutphen 1982.
2. Zie voor de gang van zaken: G.J. Mentink, 'Bijdrage tot de kennis van het formele besluitvormingsproces in de vergaderingen van de Staten van Gelderland 1715-1794', in: Rijksarchiefschool, verslag en bijdrage)) 1969-1970, Utrecht 1971, p. 65-87.
3. P.W. van Wissing, De states van oorlog te laude en de generale petities (1576-1795), Den Haag 1990.
4. J. Drost, Gelderse Landdagsrecessen 1711-1720, Handelingen en resoluties van de Staten van Gelre en
Zutphen, Arnhem 1997, deel 1, p. 205 (1720 nr 033); tekst plakkaat en toestemming Staten in Gelders
Archief, Archief Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr 1481, fo. 444-446.

Gezelschap dubbel waardig
PETER ALTENA

Betje Wolff en Aagje Deken zagen zich graag als tantes. Als tantes die bij voorkeur jonge
nichtjes of lezeressen van advies dienden. Voor sommige tijdgenoten waren zij tante, voor de
gebroeders Kist bijvoorbeeld. De moeder van Joost Gerard en Willem Kist was Johanna
Wolff, de zus van Adriaan Wolff en schoonzus van Betje Wolff.
Willem Kist woonde in 1800 in Amsterdam, waar hij lid was van de Aziatische Raad. Hij
was getrouwd met Clara Louisa Stavorinus, voor wie Betje Wolff blijkens een kortstondige
correspondentie een zwak had. Joost Gerard, Willems twee jaar oudere broer, was predikant
in Zaltbommel. Hij was ook de lievelingsneef van Betje Wolff.
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Rond de jaarwisseling 1799-1800 genoten de berooide schrijfsters enkele maanden gastvrijheid in het huis van Willem Kist. Willem deed zijn broer, 'den burger J.G. Kist, predikant
te Boemel', verslag in een brief, waarop Aart Vos (Stadsarchief Den Bosch) me vriendelijk
attendeerde. De brief, waaruit hieronder geciteerd wordt, is gedateerd 14 januari 1800:
[...] Nu ga ik tot het beantwoorden van uwen brief over. [...] — Tantes Wolf en Deken hebben aller aangenaamst
bij ons gelogeerd, zij zijn haar gezelschap dubbel waardig, en het zijn vrouwen van groote verdiensten geleerd
met zmaak zonder affectatie verstandig en vrolijk — in die maand dat zij hier waren hebben wij meer gelachen
dan anders in vier dito — Gij weet dat zij zes duizend guldens aan intressen te verteeren hadden, dat een voornaam
koopman Nissen haar homme d'affaire was, en dat deeze door al hun goed te verteeren en bankroet te gaan haar
dood arm heeft gemaakt nu leeven zij van hunnen arbeid door te schrijven en te vertaalen — ook zijn er eenige
menschen die haar bij staan: zij woonen op kamers in den Haag bij de parade bij Besancon een koopman, eeten
uit een ordinair, leeven vergenoegd en wel, zijn in groot aanzien bij alle verstandigen; en de jaaren en ondervinding heeft die wilderigheid en al te zeer overkookend genie van Tante getemperd. Zij wist niet wat zij doen zou
van erkentenis toen ik haar ging zien en haar bij ons verzocht; niets aangenaamer zal haar zijn als dat gij haar eens
schrijft daarom heb ik het adres er bijgedaan; zij sprak veel van u. 1

Willem, die in dezelfde brief liet weten te worden gekweld door podagra, zou in dat jaar zijn
entree in de letteren maken. Good old Knuvelder karakteriseerde Kist als een schrijver van de
Verlichting: "Wie de geest van de verlichting uit het werk van een toegewijd voorstander wil
leren kennen, leze de opera omnia van Kist: men leers emit, hoe klerikalisme en feodalisme
werden geminacht, de verdraagzaamheid aanbeden en de menselijke rechten op de voorgrond
gesteld". 2 Dat van dat anti-klerikalisme was in de ogen van Knuvelder natuurlijk niet best. Met
wat gemakzuchtige ironie — "de opera omnia van Kist" — lijkt Knuvelder de lezer te willen ontmoedigen werk van Kist te lezen, maar dat nu wekt bij dwarse lezers van vandaag en morgen
de behoefte om het stof van zijn romans te blazen. In Van der Steurs zo prachtige catalogus
Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca, 1880, deel 2 (auteurs H t/m 0), p.
223 wordt met verrukkelijke verontwaardiging gemeld dat het Nieuw Nederlands biografisch
woordenboek deze Kist "geen regel" waard geacht heeft.
Een hernieuwde kennismaking met het talentvolle neefje van Betje Wolff, die zijn broer
zo smaakvol verslag deed van het bezoek van de tantes, lijkt de moeite `dubbel waardig'.
Noten
1. Brief W. Kist aan J.G. Kist d.d. 14-1-1800. Nationaal Archief, 3.20.69; familie-archief Kist, inv. nr 15.
2. G. Knuvelder, Handboek geschiedenis Nederlandse letterkunde, 1973 (5e dr.), deel 3, p. 230.
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Recensieartikelen
Geertje Wiersma, Mietje Hulshoff of de aanslag op Napoleon. Amsterdam, Bert Bakker,
2003. ISBN 90-351-2573-8. 175 blz. Prijs 17,95 euro.

Maria Aletta Hulshoff (1781-1846) spreekt tot de verbeelding. Zij kon zich niet vinden in het
reactionair klimaat van de Bataafse Republiek na de conservatieve staatsgreep van juni 1798.
Evenals in Frankrijk zelf werden de liberale ideeen van de Franse Revolutie nu nauwelijks
meer in de praktijk gebracht. Hulshoff publiceerde een serie pamfletten waarmee zij het conservatieve bewind hekelde, opriep tot politieke en bestuurlijke hervormingen en zich keerde
tegen de groeiende overheersing door Frankrijk. In haar verzet stond zij nagenoeg alleen.
Vanwege haar radicaal democratische ideeen zat Mietje van 1806 tot 1808 opgesloten.
Daarna schreef zij weer onbekommerd een pamflet, waarin zij in moderne denktrant adviezen tegen collaboratie gaf. Al snel opgepakt, wist zij in de kleding van haar moeders dienstbode spectaculair uit de gevangenis te ontsnappen naar Engeland. Over wat er vervolgens
gebeurde, lopen de meningen nogal uiteen. Heeft zij in 1811 — weer terug in Nederland — een
aanslag gepleegd of geprobeerd te plegen op keizer Napoleon?
Geertje Wiersma heeft een boek over het leven van Hulshoff geschreven, waarbij zij blijkens de titel de nadruk legt op de vermeende aanslag op Napoleon. In zekere zin wordt het
boek ook naar deze gebeurtenis toegeschreven. Toch vind ik deze titel weinig gelukkig
gekozen. Maria Hulshoff is immers van groot belang vanwege haar pamfletten, waarmee zij
streed voor het republikeins gedachtegoed en inging tegen krachten die de soevereiniteit van
het yolk afwezen. Bovendien geeft Wiersma in een van haar spaarzame noten weliswaar
literatuurverwijzingen met harde feiten over de aanslag, maar als puntje bij paaltje komt,
meent zij opeens dat Hulshoff haar moordplan na haar ontsnapping in 1809 heeft laten
varen. Zij zou tenslotte vanuit Engeland niet terug naar Nederland, maar rechtstreeks naar
de Verenigde Staten zijn gereisd.
Op basis van bestaande literatuur kan geconcludeerd worden dat Wiersma voor haar boek
nauwelijks nieuw onderzoek heeft verricht. Zij presenteert een geromantiseerd verhaal, waarbij de grens tussen feit en fictie onduidelijk is. De stelling dat Hulshoff haar moordplan
jegens Napoleon vroegtijdig heeft opgegeven, onderbouwt ze niet. Evenmin wordt de onduidelijke historische status van het werk gecompenseerd door een adequate levensbeschrijving
of een meeslepende verteltrant. Geertje Wiersma begint met een flashback in Amerika,
behandelt vervolgens geboorte en familie (Mietje was dochter van de bekende Amsterdamse
doopsgezinde predikant Allard Hulshoff), en beschrijft dan het activisme van Mietje zonder
concrete data te noemen. Zij parafraseert de inhoud van de pamfletten en legt haar daarbij
allerlei dingen in de mond. Problematisch is ook dat het door Wiersma geschetste beeld van
Hulshoff en haar tijd zich kenmerkt door een zeker anachronisme: wat Mietje wenst (bijvoorbeeld p. 28), doet sterk denken aan het hedendaags individualistisch liberalisme.
Niet verwonderlijk dus dat A.J.C.M. Gabriels in een recensie voor BMGN (2004) afl. 3
Wiersma beschuldigt van algehele vaagheid. Gabriels gaat ervan uit dat Johan Joor met zijn
proefschrift De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde
van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) (UvA
2000), wat dit betreft een standaardwerk heeft neergezet. Toch is dat niet het geval. Al eerder
is oorspronkelijk onderzoek gedaan naar Maria Aletta Hulshoff. Niet Joor, maar Johanna
Stouten heeft baanbrekend onderzoek naar haar gedaan. Stouten heeft de diverse bronnen
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over Hulshoff onderzocht in haar proefschrift uit 1982 over Willem Anthonie Ockerse (17601826), die met Hulshoff bevriend was. Wat Joor betreft, zijn benadering is in zoverre oorspronkelijk dat hij vooral de archieven van politie en justitie heeft geraadpleegd, zowel op
centraal niveau bij het Nationaal Archief als bij de regionale archieven. Intrigerend is dat hij
uit de context van een bron over de aanslag op Napoleon afleidt dat die in 1809 wordt gedateerd en vervolgens stelt dat het een mystificatie betreft.
Dat Hulshoff een aanslag heeft geprobeerd te plegen, kan wel degelijk uit verschillende,
onderling onafhankelijke bronnen worden afgeleid. De bronnen verhalen over een "gevormde
aanslag" op het leven van Napoleon, een "dreigend levensgevaar" voor Hulshoff en de daarop
volgende vlucht. De stelling van Joor dat het een mystificatie zou betreffen, is dan ook zonder
grond. Helaas blijkt uit de bronnen niet wanneer deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Stouten heeft in later onderzoek achterhaald dat Napoleon in het najaar van 1811 daadwerkelijk Nederland heeft bezocht. Geertje Wiersma heeft in een biografie over iemand anders
gevonden dat Hulshoff een jaar eerder van plan was richting Nederland te reizen; het enige
novum in haar werk. Zij merkt bij de diverse evenementen rond het bezoek van Napoleon aan
Nederland op dat de keizer steeds in beweging was en onverwachte dingen deed, zodat mensen
van kwade wil Been kans kregen. In hoeverre Wiersma hiemaar onderzoek heeft gedaan, blijft
door de romanvorm van haar verhaal en het nagenoeg ontbreken van noten onduidelijk. In
weerwil van de bovengenoemde bronnen en haar eigen bevindingen meent ze dus toch dat
Hulshoff het idee van een aanslag niet verder heeft uitgewerkt.
Opvallend is dat niet alleen Gabriels, maar ook Joor het werk van Stouten niet citeert.
Hulshoff speelt in zijn proefschrift een vooraanstaande rol, aangezien zij een van de weinigen
was die zich verzette tegen het Franse bewind. Aangenomen moet worden dat hij Stouten over
het hoofd heeft gezien. Toch is het op zijn minst merkwaardig dat Joor, aangezien hij wel de
biografieen over Hulshoffs andere relaties Wiselius en Valckenaer heeft geraadpleegd, dit niet
met Ockerse heeft gedaan. Het wordt nog vreemder omdat hij Ockerse wel tot haar kennissenkring rekent. Waarom heeft hij dan niet zoals bij Wiselius en Valckenaer een biografie over hem
erop nageslagen? Los daarvan had Joor kunnen natrekken wie over Hulshoff heeft gepubliceerd. Binnen zijn thema van verzet tijdens de Franse overheersing beschouwt hij Hulshoff
immers als een van de belangrijkste representanten van patriottisch verzet. Vermeldenswaard is
ook dat er diverse doctoraalscripties met bronnenonderzoek naar Hulshoff bestaan, zoals bij de
twee universiteiten in Amsterdam. Zowel Joor als Wiersma hebben hier gestudeerd en zijn er
gepromoveerd, maar beiden verwijzen niet naar deze publicaties.
Johan Joor zou een verwijzing naar Stouten weggelaten kunnen hebben om zijn proefschrift op dit punt oorspronkelijker te doen voorkomen. In dit verband is het interessant dat
hij uit de context van het verslag van Van Limburg Brouwer (in diens boek over zijn schoonvader Wiselius) meent of te leiden dat volgens deze de vermeende aanslag in 1809 zou hebben plaatsgevonden, terwijl deze uitlatingen juist in een niet-relevante context worden
gedaan, namelijk naar aanleiding van een brief van Hulshoff aan Wiselius in 1804. Joor zou
zijn datering ontleend kunnen hebben aan het proefschrift van Stouten waarin zij de aanslag
in het wilde weg in 1809 dateerde. Stouten heeft de passage over Hulshoff kennelijk in grote
haast geschreven, want het betoog oogt verwarrend en inconsistent. Dat zou tevens kunnen
verklaren dat Joor de aanslag als een mythe beschouwt.
Twee jaar na haar proefschrift revancheert Stouten zich echter met een specifiek artikel over
Hulshoff in het tijdschrift Literatuur, waarbij zij dit keer wel een afgewogen oordeel geeft over
de gegevens in de bronnen en de aanslag op goede gronden in 1811 dateert. Anders dan Stouten

70

MEDEDELINGEN I 4N DE STICHTING JACOB CAMPO

WEYERMAN 28 (2005), 1

en Wiersma heeft Joor niet nagegaan wanneer Napoleon daadwerkelijk Nederland heeft
bezocht en heeft hij kennelijk ook Been kennis genomen van dit artikel. Het zou kunnen dat
Joor het proefschrift van Stouten heeft geraadpleegd en zonder meer heeft aangenomen dat dit
de stand van zaken bevatte. Pas in haar artikel verwijst Stouten echter ondubbelzinnig naar een
werk van Ockerse uit 1821, waarin deze aan de poging tot een aanslag refereert. Gelet hierop
kan worden gesteld dat het verhaal over de aanslag zowel via Wiselius als via Ockerse is overgeleverd. Er zijn ook nog andere, latere overleveringen, maar daarbij is het vooralsnog de vraag
of deze zelfstandig zijn, of teruggaan op een van de twee genoemde bronnen. In ieder geval kan
de conclusie worden getrokken dat Joor een belangrijk aspect van het thema van zijn proefschrift, namelijk de mogelijk ultieme verzetsdaad van Mietje, over het hoofd heeft gezien.
Tot slot: de historiografische knoop lijkt hiermee nagenoeg ontward. Niettemin is het onthutsend dat de diverse historici die over Maria Hulshoff hebben gepubliceerd, zo langs elkaar
heen werkten en er tot dusver niet in slaagden een compleet beeld van haar neer te zetten. In
de geschiedschrijving over Hulshoff ligt nog grond braak voor kritische vragen en onderzoek. Bevindingen van Stouten, met name over de vermeende aanslag op Napoleon, zijn nog
niet meegenomen. Over de periode na haar ontsnapping uit de gevangenis in 1809 hebben de
bovengenoemde auteurs maar weinig te melden en ook over haar Amerikaanse periode is het
laatste — met origineel onderzoek onderbouwde — woord nog niet gezegd.
DIEDERICK SLIJKERMAN

Naschrift redactie:
Zie ook de korte biografie van Gabriels op:
<www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Hulshoff,%20Maria >.
Zie verder ook Marijke Meijer Drees, 'Op de barricade. Maria Aletta Hulshoff [...]', in: R. Schenkeveld-van
der Dussen e.a. (red.), Met en :wider lauo'erkrans. Schrijvende vrouwen nit de vroegmoderne tijd 1550-1850,
Amsterdam 1997, p. 807-812.

Pieter Spierenburg, Written in blood. Fatal attraction in Enlightenment Amsterdam,
Columbus, The Ohio State University Press 2004. ISBN 0-8142-0955-6. Ook verkrijgbaar als cd-rom. 251 blz. Prijs 39,95 USD (9,95 USD cd-rom).
Op 28 juni 1775 zat Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Gogh in zijn kamer. Hij rolde
zijn mouw op, bond zijn linkerarm af, maakte met zijn mes een snee in de opgezwollen ader
en liet het bloed in een schaaltje lopen. Nu moest hij snel handelen. Hij doopte zijn pen in het
bloed en begon een liefdesbrief te schrijven.
Zo begint Written in blood, een tweeluik over twee geruchtmakende 18e-eeuwse
Amsterdamse moordzaken. Het ene slachtoffer was Johanna Cecilia Klos. Zij werd in
december 1766 vermoord door haar wettige echtgenoot Nathanael Donker, die daarin werd
bijgestaan door zijn nieuwe liefde Dorothea Borsselman. Helaas (voor hen) dook het lijk op
in de gracht voor de Haarlemmerpoort en bleken de daders niet moeilijk te achterhalen.
Nathanael Donker, die vlot bekende, werd zonder veel juridische plichtplegingen geradbraakt, zijn lieve Doortje, die ondanks de toepassing van de juridische tortuur alles halsstarrig ontkende, kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Het andere slachtoffer was
Anna Smitshuizen. Zij had de euvele moed gehad om na een maandenlange verhouding haar
minnaar J.B.F. van Gogh de deur te wijzen. Van Gogh was echter niet van zins die afwijzing
te accepteren. Eerst zond hij haar de reeds vermelde larmoyante brief. Daarna kwam hij persoonlijk verhaal halen. Zijn enige, echte, ware grote liefde bleek echter onvermurwbaar. Het
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was en bleef uit. Waarna de afgewezen minnaar een mes trok, zijn geliefde neerstak en de
toesnellende huisgenoten luidkeels van zijn intenties op de hoogte bracht: ze dan voor
myn niet dan zal ze voor een ander ook niet weezen". Wonderlijk genoeg had in dit geval de
berechting wat meer voeten in de aarde dan bij de zaak-Donker, want de dader zou later stellig beweren dat hij had geprobeerd zelfmoord te plegen en dat het slachtoffer, die probeerde
hem van zijn daad te weerhouden, op een toch wel bijzonder ongelukkige wijze in het mes
gevallen was, maar na een slepende procedure werd Van Gogh in 1778 onthoofd.
Ik heb het boek met een meer dan normale belangstelling gelezen, want Van Gogh komt
ook aan de orde in een bijdrage van mijn hand aan de door deze stichting uitgegeven bundel
Achter slot en grendel. In het voorwoord merkt Spierenburg op dat mijn artikel verscheen
"while I was revising my manuscript", maar van die revisie bespeur ik weinig en dat vind ik
jammer, want ik schreef over het auteurschap van allerlei anonieme pamfletten die in de jaren
1775-1778 met betrekking tot deze zaak verschenen zijn. Van Gogh was afkomstig uit een ietwat maffioos literair wereldje dat gedomineerd werd door twee broodschrijvers met een, op zijn
zachtst gezegd, nogal moeizame onderlinge verhouding. Nicolaas Hoefnagel was de auteur van
de Merkwaardige en :onderlinge levensgevallen van Anna Smitshui:en, gewezen minnares van
den thans gevangen zittende J.B.F. van Gog, een anonieme biografie van het slachtoffer waarin
de dader wordt geportretteerd als een abjecte moordenaar die tot zijn laffe daad is gekomen
door de al te innige omgang met een bekende Amsterdamse atheist. Die veronderstelde atheist,
zijn concurrent Willem Ockers, beantwoordde de aantijging met het Waarachtig bericht, meerendeels getrokken lilt echte brieven en geschriften van den thans op de gevangen-poort geconfineerde J.B.F. van Goch — een al even anonieme biografie van de dader waarin hij zijn in wezen
eerzame hoofdpersoon door een snode en verderfelijke hoer tot een wanhoopsdaad laat vervoeren. Tegelijkertijd komt Hoefnagel in beeld als een lafhartige en gewetenloze syfilitische
schotschrijver. De heren schreven dus niet alleen over de zaak zelf, maar probeerden via slinkse omwegen elkaar in diskrediet te brengen. Dat gegeven is van belang voor de waarheidsvinding, want het laat zien hoe het spel gespeeld werd. Spierenburg heeft echter geen vat op die
bedekte pogingen tot karaktermoord en wordt, voorzover hij zijn verhaal op de gedrukte bronnen baseert, al te gemakkelijk in de luren gelegd door de lepe broodschrijvers Ockers en
Hoefnagel.
Daarentegen blijkt hij, waar het de gerechtelijke archivalia betreft, over een fenomenale
dossierkennis te beschikken. Spierenburg heeft Written in blood niet even uit de secundaire
literatuur bijeen geharkt: het boek is het resultaat van jarenlang onderzoek in de bronnen en
dat is een welkome verademing in een tijd van publish or perish. En toch blijft er ruimte voor
aanvullingen. Zo kan worden opgemerkt dat de kritiek op de tortuur van Dorothea
Borsselman — zij werd tijdens het gerechtelijke onderzoek ernstig verminkt — niet uit 1773
dateert, zoals Spierenburg beweert (p. 115), maar dat de handelwijze van hoofdofficier Isaac
Sweers en de toenmalige schepenen al tijdens het proces omstreden was: de latere patriot
Joan Derck van der Capellen tot den Poll schreef in 1768 met ingehouden verontwaardiging
dat de Amsterdamse dominee Westerhoff, die in een kerk die voornamelijk bezocht werd
door de kleine gemeente tegen de pijnbank gepredikt had, met dit onbesuisde optreden een
volksoproer had kunnen veroorzaken. De gevoeligheid van het onderwerp zal ook wel een rol
hebben gespeeld bij het verbod op de verkoop van de gedrukte aanspraak van Sweers aan
Nathanael Donker. Kort daama werd Sweers dan ook vervangen door Willem Gerrit Dedel,
een hoofdofficier die aanzienlijk meer oog had voor de rechtspositie van de verdachte, maar
die juist door zijn welwillendheid jegens Van Gogh pijnlijk geconfronteerd zou worden met
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de financiele risico's van die "nieuwe menslievendheid". En in het tweede deel van het tweeluik komt de familieachtergrond onvoldoende uit de verf. Spierenburg vermeldt dat Van
Gogh te boek stond als een Amsterdammer, maar trof hem niet aan in de Amsterdamse doopboeken. Dat komt omdat zijn hoofdpersoon gezegend was met een rijke fantasies Jan, de
zoon van Frans Bartelums — een schoenmaker die oorspronkelijk afkomstig was uit Goch —
besloot zich te tooien met de welluidende benaming Johannes Bartholomeus Ferdinandus
van Goch. Overigens was dit gegoochel met namen een familietrekje: zijn moeder werd
gedoopt als Elisabeth Fredricks, maar noemde zich later Elisabeth Fredrickse Raaf, wat
afsleet tot Elisabeth de Raaff, en bij de verkoop van haar boedel (blijkbaar trok ze in bij een
van haar dochters) werd ze omschreven als de weduwe Bartelomeus van Goch. En die dochters, de zussen van J.B.F., noemden zichzelf zowel Bartelums als Bartelums van Gog.
Dat pronken met die protserig lange naam tekent de man en dat brengt me op een duidelijk verschil in interpretatie tussen Spierenburg en mij. Die divergentie mag er zijn. De zaak
Van Gogh is voorgekomen bij een reeks van rechtbanken en al die rechters hebben destijds
tot het einde toe met elkaar in de clinch gelegen, zowel over de door Amsterdam gevolgde
procedure (in Den Haag constateerde men vormfouten) als over de veronderstelde opzet. De
geschiedenis lijkt zich te herhalen: Spierenburg volgt het minderheidsstandpunt, dat hier
geen sprake was van een weloverwogen moord, maar van een doodslag (zie bijvoorbeeld p.
XVI). Zelf geloof ik daar helemaal niets van — hoe haal je het in je hersens, hoe haal je het in
je hoofd om te denken dat die onverbeterlijke charlatan daadwerkelijk zelfmoord wilde plegen. Dat zal dus wel tot in lengte van dagen een punt van discussie blijven. Wat dat charlataneske betreft: aangezien Van Gogh al eerder had willen imponeren met een brief die geschreven was met rode inkt, was zijn desperate liefdesverklaring naar mijn stellige overtuiging
tegelijkertijd een sublieme vorm van valsheid in geschrifte. Helaas zullen we waarschijnlijk
nooit uitsluitsel krijgen, want Spierenburg heeft het originele document toegezonden aan het
Nederlands Forensisch Instituut en daarna is er nooit meer iets van vemomen. Dat is eigenlijk nogal tragisch, want onderzoekers behoren hun onderzoeksobject niet te beschadigen,
maar het siert Spierenburg dat hij het voorval eerlijk vermeldt — ik hoop wel dat er inmiddels
ter vervanging een kopie van de brief aan het dossier is toegevoegd.
Ondanks al dit gemor van een recensent die meent dat zijn eigen onderzoek onvoldoende
gerecipieerd is en die er soms gewoon anders over denkt, vind ik het een mooi en spannend
boek, vooral ook omdat Spierenburg geschreven heeft vanuit een concept dat mij na aan het
hart ligt. In zijn inleiding presenteert hij beide verhalen als een exercitie in microgeschiedenis
waarbij vanuit de petite histoire de grote culturele veranderingen op de achtergrond worden
belicht. Ik zou dat willen kwalificeren als een navolgenswaardig voomemen — zo hoort het —
maar de uitwerking had wat soberder gemogen. Zo wordt Van Gogh opgevoerd als mogelijke
lezer van Goethes Die Leiden des jungen Werthers. Dat lijkt me nogal vergezocht. Ik zie hem
toch meer als een tijdloos geval van pathologische jaloezie. De openingsscene, met de zichzelf
aderlatende minnaar, ervaar ik als een stuitend voorbeeld van nodeloos effectbejag. En ook het
verhaspelen van de naam van de dader stoort mij. Written in blood bevat een gedeeltelijke
afbeelding van de verloren gegane bloedbrief. Wie de illustratie bekijkt, ziet de ondertekening
"Van Goch". 1k begrijp dat "Van Gogh" beter verkoopt, maar toch ... was het de uitgever of de
schrijver die hier aan de verkoopcijfers dacht?
Laat ik eindigen met een tweetal vragen waarop ieder naar eigen keuze een antwoord op
mag geven. Waar ligt de grens tussen geschiedschrijving en roman, tussen feit en fictie? En
moet mooi en gedegen historisch onderzoek worden opgeleukt met literaire fantasieen? Op
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mijn bureau ligt bij toeval een fotokopie van de voorrede bij Jacob van Lenneps Het lei'en
van Mr. C. van Lennep uit 1861 — een geweldige tekst die eindigt met de prachtige volzin
heb dikwijls wat geschiedenis in mijn romans gebracht: maar nimmer wat roman in mijn
geschiedenis". Een blik van herkenning: dat compromisloze standpunt is mij uit het hart
gegrepen. Zo blijkt het een onverwachte verdienste van Written in blood dat ik me al lezende plots realiseer dat ik een historische fundamentalist ben en dat Spierenburgs mengvorm
tussen roman en geschiedenis mij niet kosjer genoeg is.
TON JONGENELEN

C.M. Hogenstijn, Het algemeen welzijn van het Volk. Een politiek- en rechtshistorische
studie van Deventer in de Patriottentijd, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut (nummer 47),
ISBN 90-71478-73-4. 726 blz. Prijs 40 euro.
Het had wel iets weg van een Deventer onderonsje, daar in Nijmegen op maandagmiddag 10
januari jongstleden in de aula van de Radboud Universiteit. Half Deventer leek uitgelopen
om Clemens Hogenstijn zijn onderzoek over `zijn` stad te horen verdedigen. Dat deed hij met
verve, kennis en zichtbaar plezier.
Hogenstijns descriptieve studie is vooral een institutioneel onderzoek geworden, een
kloek boek dat door de heldere stijl prettig leest. Hij neemt vanaf het begin een lange aanloop
naar zijn eigenlijke onderwerp, de wordingsgeschiedenis van de Deventer patriottenbeweging. Onder het Ancien Regime achtten leden van de ridderschappen en door coOptatie aangewezen leden van de tot de stedelijke burgerijen behorende aanzienlijke geslachten zich
reeds bij hun geboorte in beginsel toegerust met de vereiste kwaliteiten om het bestuur van
hun gewest of stad op zich te nemen. Deze opvatting huldigden, kort door de bocht geredeneerd, vele prinsgezinden en orangisten. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw verzetten
patriotten (Hogenstijn spelt de strijdende partijen constant met een hoofdletter) zich tegen
deze zienswijze. Zij bepleitten openstelling van het bestuur — vooral op lokaal niveau — voor
grotere groepen burgers. Zo'n veranderingsproces speelde zich ook in Deventer af. Het wordt
door de onderzoeker gepositioneerd binnen een grotere landelijke, zelfs Europese en
Noordamerikaanse maatschappelijke strijd, die overigens een lange voorgeschiedenis kent.
Ten einde het Deventer proces in die ruimere context te gieten, gebruikt Hogenstijn in zijn
dissertatie `concentrische cirkels', waarmee de verschillende niveaus worden getypeerd. Zo
behandelt hij na twee (te) lange inleidende hoofdstukken in deel I, achtereenvolgens het
internationale (hfst. 3), het landelijke (hfst. 4) en het gewestelijke niveau (hfst. 5) in deel II,
waarna hij de politieke veranderingen van de stad Deventer en de bestuursinrichting als deel
III in ruim 200 bladzijden analyseert.
Deze studie is meer gedegen dan vernieuwend. Enkele opmerkingen. Op zijn wandeling
door de landelijke, gewestelijke en lokale instituties en bespreking van (inter)nationale theoretici verwacht je dat Hogenstijn figuren als de patriotse tegenstrever Adriaan Kluit behandelt, of een kenner van binnenuit, zoals Simon van Slingelandt. De laatstgenoemde wordt
niet genoemd in de hoofdstukken over de staatsinrichting, maar zijn belangrijke studie verschijnt wel in de jaren tachtig van de achttiende eeuw in druk, nadat het manuscript jarenlang
onder regenten circuleerde. Van Slingelandt, onder meer secretaris van de Raad van State,
heeft geprobeerd met zinvolle bijdragen het institutionele gebouw te moderniseren. Een
ander opvallend punt is het ontbreken van discussie met een onderzoeker als W.Ph. te Brake,
die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de patriottenbeweging onderzocht in
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Oost-Nederland (onder meer Overijssel en Deventer) aan de hand van talloze bronnen, waaronder ook rechtshistorische. Verschillende keren merkt Hogenstijn op, dat Te Brake geen
rechtshistoricus is en dat op diens studie "vanuit rechtshistorisch oogpunt het nodige valt aan
te merken" (p. 8 noot 19 en p. 281 noot 182). Na een dergelijke uitspraak verwacht de lezer
meer dan een enkel citaat, waaruit moet blijken dat Te Brake geen rechtshistoricus is. Het
thema 'Deventer en de patriotten' is niet uitsluitend een rechtshistorische casus. Met wat
meer elan had hier wellicht een interessante discussie kunnen opbloeien.
Mutatis mutandis geldt dat ook voor het Deventer regeringsreglement, dat als bijlage is
opgenomen. Tekst en inhoud van de Deventer variant worden helaas niet gerelateerd aan andere stedelijke equivalenten, zoals die van Zwolle of Kampen, of die van buiten Overijssel, zoals
Utrecht, Delft en andere Hollandse steden. Er is keus genoeg. Zo'n vergelijking leverde meer
interessante gegevens over invloed op.
Nog een enkele andere brongerelateerde opmerking. Hogenstijn voert een rits "invloedrijke (internationale) denkers" ten behoeve van deze in feite lokale studie ten tonele, maar
negeert de discussies of andere bijdragen die in de politieke tijdschriften over de Deventer
patriottisering verschenen, zoals in het te Deventer gedrukte Blaadje zonder titel voor burger
en hoer in Overijssel (1785-1787), of de hekeling van de orangistische burgemeester E.H.
Putman in De Haagsche correspondent en de reacties op de Deventer patriottisering in bladen als De post van den Neder-Rhijn (1781-1787) en De politieke kruyer (1782-1787). Het is
jammer dat de acta et gesta' van de Patriottenbeweging te Deventer" worden behandeld
zonder deze politieke media, waarvan sommige, zoals De Batavier, ook contemporaine stukken van politiek-institutionele aard opnam. Hogenstijns boek is ten slotte ook een studie over
lokale politiek in ontwikkeling.
Hogestijn stelt dat patriotten petities (ook in vormen als adressen en rekesten) als "politiek
pressiemiddel" gebruikten. Dat is waar, maar daar moet bij bedacht worden, dat dit middel ook
al voor die tijd werd gebruikt (het was het enige formeel toegestane middel) en dat vele rekesten geen enkel effect sorteerden bij de zittende regenten, zoals onder anderen Robert Jasper van
der Capellen van de Marsch ondervond. Zo veel pressie ging er van zo'n stuk aanvankelijk niet
uit. Het kostte patriotten veel moeite om eerst het gremium te mobiliseren dat al jaren niet
(meer) functioneerde, namelijk de gezworen meente (en niet gemeente, zoals tijdens de promotie ook al werd opgemerkt). Die overleefde instelling kon wat de aard en inrichting betreft
het best hun ideeen vorm geven. Maar de leden van dit gremium werden min of meer plotseling geconfronteerd met de snelle democratische ontwikkelingen vanaf de jaren tachtig. Vele
leden van de verschillende lokale instellingen waren aanvankelijk niet toegerust om de patriotse eisen in daden om te zetten. Honend negeerden oranjegezinde magistraten aanvankelijk het
eisenpakket van de patriotten, zodat een figuur als Van der Capellen van de Marsch zijn geestverwanten soms een cursus lokale politiek moest geven.
Maar ja, je kunt altijd wel meer willen dan onderzoekers kunnen of willen brengen. Deze
opmerkingen verhullen allerminst, dat Hogesteijn een gedegen onderzoek tot een goed einde
heeft gebracht. Deze studie kan als voorbeeld dienen voor lokale ontwikkelingen elders in de
Republiek. Het boek is prachtig uitgevoerd met (kleuren)illustraties en heeft drie registers.
PIETER VAN WISSING
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Verschenen boeken
Sr. de la Daillhiere, Les enretiens curieux, de
Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688), ed.
A.J. Hanou, Leuth, Astraea 2004 (Marollenreeks
3). Tevens dubbelnummer van Faicts & Diets.
Berichten van de Rabelais-club 'Fay ce que vouldras' 33-34 (aug-dec 2004). ISBN 90-75179-24-3.

Prijs 14,95 euro.
Het Rabelaisgenootschap is een klein gezelschap
van min of meer gelijkgezinden — Nederlandse liefhebbers van de Grote Rabelais die zich met alle
aspecten van leven en werken van de schrijvende
arts bezighouden. De enkele gelukkigen die er lid
van zijn ontvangen driemaal per jaar het onderhoudende tijdschrift Faicts & Dicts.
Daarvan is nu een speciaal nummer verschenen,
in samenwerking met de, voor leden van het Weyermangenootschap, welbekende uitgeverij Astraea. En
zo kan nu een veel groter gezelschap kennis nemen
van een bijzonder boekje. Het bevat een tekst, een
vanzelfsprekend fictieve samenspraak tussen Tartuffe en Rabelais, en een erudiete inleiding van Andre
Hanou.
Wat me wel vaker overkomt als ik door Hanou
bezorgde teksten lees: de inleider is veel leuker en
vooral slimmer dan de auteur die hij voor het voetlicht haalt. Maar een geniale spreekstalmeester kan
de door hem gepresenteerde kleine talenten natuurlijk extra brille geven door te wijzen op allerlei verborgen kwaliteiten.
Enkele vragen die Hanou in de inleiding stelt,
kan ik makkelijk voor hem oplossen. Hoe kan het
dat de NCC vaak meer edities bevat dan de STCN?
Dat is niet verwonderlijk voor degenen die de
Nederlandse gezamelijke catalogus 'van binnenuit'
kennen. Als je de STCN ziet als een bibliografische
pendant van het Calvinistische Geneve: strenge
regeltjes, eenduidige beschrijvingen, dan is de NCC
inhoudelijk vergelijkbaar met het rijke Roomse
leven: daar doet, net als in de boeken van Rabelais,
iedereen zo'n beetje waar hij zin in heeft, zodat het
aantal titelverdubbelingen groot is. Niet geplaagd
door vakkennis zit iedereen maar zo'n beetje te
bibliograferen, met een vrolijke chaos als gevolg.
Maar zo valt er nog veel te ontdekken voor de
wetenschap.
En, ja, deze uitgave, verschenen onder de naam
van Pierre Marteau, is een Nederlandse druk. Ik
houd het zelf op Utrecht, gezien een ornamentje op
het titelblad.
Tartuffe en Rabelais als goede vrienden: dat is
even wennen. Ik denk zomaar dat Rabelais Tartuffe
wel had kunnen waarderen, maar omgekeerd? Curieus is natuurlijk het gegeven dat we hier een echt
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mens in gesprek zien met een fictief personage. Was
Rabelais ondertussen een fictief persoon geworden,
of zag men Tartuffe als een historisch persoon? De
gesprekken gaan over vrouwen, maar, zoals Hanou
opmerkt: ze zijn nogal saai, helemaal als je bedenkt
wie de gesprekspartners zijn. De auteur van onvergetelijke personages zoals over de zwerver die over
een kind van zes dat hij op zijn rug draagt opmerkt:
'of ze maagd is? Daar heb ik geen zicht op' — in
gesprek met de vleesgeworden schijnheiligheid.
Eigenlijk moet Andre Hanou zelf maar eens een
echt boek zelf schrijven. Voor mijn part een schitterdende mystificatie zoals het OeraLindaBok, een
meesterwerk van een achttiende-eeuwer die tot dusverre een obscuur bestaan blijkt te hebben gehad in
een obscure hoek van een bibliotheek. De NCC heeft
daar vast geen problemen mee.
PAUL DIJSTELBERGE

Hans-Jurgen Liisebrink en Jeremy D. Popkin
(red.), Enlightenment, revolution and the periodical press (Studies on Voltaire and the eighteenth
century 2004:06), Oxford, Voltaire Foundation
2004. ISBN 0-7294-0841-8 en ISSN 0435-2866,
226 blzz.
Deze veelzijdige bundel bestaat uit drie delen en bevat
zes Engels- en vijf Franstalige artikelen over de betekenis van de Europese pers tijdens de 18e eeuw.
In het eerste deel nemen de beide redacteuren en
Jack R. Censer het onderzoek naar 18e-eeuwse periodieken onder de loep. Vijf artikelen zijn vervolgens
gerangschikt onder het thema politieke cultuur en
media. Joao Luis Lisboa bespreekt Portugese nieuwsbrieven uit de eerste helft van de achttiende eeuw en
hun functies, naast die van de gedrukte kranten. De
geschreven nieuwstijdingen hadden ook in Portugal
een complementair karakter, aangezien ze meer dan de
gedrukte periodieken aandacht konden schenken aan
gevoelige binnenlandse onderwerpen. Het artikel van
Anne-Marie Mercier-Faivre gaat over de Gazette d'
Amsterdam en het nabije oosten in de tijd van Montesquieus Lettres Persanes. Nuttig voor de vergelijking
met de Perzische brieven is haar verzameling berichten uit de — ook door Montesquieu gelezen — Gazette
d' Amsterdam over het verblijf van de Turkse ambassadeur Mehemet Effendi in Frankrijk (1720-1721; zie
haar Annexe A). Hieruit blijkt dat felt en fictie nogal
uiteenliepen. Marie-Christine Skuncke verdiept vervolgens de belangrijke rol van de Zweedse pers in de
factiestrijd na de afschaffing van de censuur in 1766.
Ze eindigt met een impressie van de (dag)bladen in
Stockholm tijdens de explosieve politieke situatie in
1772. In dat jaar maakte koning Gustaaf III zoals
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bekend een einde aan de grote macht van het Zweedse
parlement.
Bernadette Fort werpt daarna licht op het politieke karakter van de kunsthistorische kritiek in de
Memoires secrets en Martin Stuber behandelt het belang van brieven voor het wetenschappelijke tijdschrift. Zijn bevindingen zijn gebaseerd op het indrukwekkende netwerk van ruim 1200 correspondenten dat de Zwitserse geleerde Albrecht von
Haller (1708-1777) — vooral als hoofdredacteur van
de Gottingischen Gelehrten Anzeigen — over geheel
Europa onderhield (zie ook <www.haller.unibe.ch >).
Vanuit Nederlands perspectief zijn Stubers passages
over de disputen tussen Haller en andere leerlingen
van Herman Boerhaave over diens geestelijke nalatenschap interessant.
De resterende vier artikelen vallen onder de noemer revolutie en transformatie rond 1800. Maria L.G.
Pallares-Burke onderzoekt de moeilijke carriere van
de Franse journalist Jacques-Vincent Delacroix, die
voor en na 1789 een beoefenaar van het spectatoriale
genre was. Hij was evenals de voormalige priester
Jacques Roux, de hoofdpersoon in Eric Negrels bijdrage, tijdens de Franse Revolutie slachtoffer van censuurmaatregelen. Met zijn gedrukte preken Le Publiciste de la Republique francaise probeerde Roux in
1793 de stem van het yolk te vertolken. Suzanne
Lachennicht analyseert de verspreiding van revolutionaire ideeen via Duitstalige periodieken vanuit de
Elzas. Diverse auteurs emigreerden na 1789 uit het
Heilige Roomse Rijk naar dit gebied. Qua periode is
Philip Harley de uitloper in deze bundel met zijn
beschouwing over de antirevolutionaire retoriek in de
pers van de Britse Tories tussen 1815 en 1832. Na
Waterloo zou het anti-Franse sentiment nog lang doorklinken in Engeland.
Popkin en Censer stellen in hun inleiding: "We
are still far from having documented the full range
of the press's functions in the long eighteenth century." Dit is zonder meer waar, maar een bijdrage over
de Nederlandstalige pers van de 18e eeuw was al
wel mogelijk geweest, gelet op de huidige stand van
de Nederlandse historiografie.
JOOP W. KOOPMANS
R.R.F. Habiboe, Tot verheffing van mijne natie. Het
leven en werk van Francois Valentijn (1666-1727),

Franeker, Van Wijnen, 2004. ISBN 90-5194-262-1.
160 blzz. Prijs 32,50 euro.

Deze biografie behoort bij de in de laatste jaren verschenen reprint van Valentijns Oud en Nieuvt , OostIndien, het meest omvattende werk over Azie dat in
de vroege koloniale periode in Europa gepubliceerd
werd. Habiboe heeft de bestaande Valentijn-kennis
verzameld en met nieuwe informatie vermeerderd.
Hij heeft veel aandacht voor Valentijn als kenner van
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het Maleis (hij vertaalde de bijbel in die taal); verder
voor de totstandkoming en geschiedenis van het
genoemde magnum opus. Ook is een bibliografie
van Valentijns werk opgenomen, en een klein deel
van de veilingcatalogus van zijn bibliotheek. [AH]
John Locke, Een brief over tolerantie, vert., inl. en
essay Inigo Bocken, Budel, Damon, 2004
(Marginalia 9), 126 blzz. ISBN 90-5573-508-6. Prijs
14,90 euro (geb.).

Tweede vertaling in het Nederlands (de eerste dateert
nog uit de 17e eeuw) van deze in Amsterdam aan Van
Limborch geschreven brief uit 1685 (gedrukt Gouda
1689, anoniem) waarmee Locke zijn sympathie wilde
betuigen voor het standpunt van de remonstranten,
waarin hij de scheiding van kerk en staat voorstond.
De brief is explicieter dan het bekendere Essay concerning toleration uit 1667. De brief kan beschouwd
worden als een van de grondteksten van de Verlichting
en van het moderne denken. [AH]
Z. Erkelens-Aanen, Cornelis Evenblij (1675-1744),
een notaris en streekgenoot voor het voetlicht, Sliedrecht, Genealogische Vereniging De Stamboom
2003. 166 blzz. Prijs 17,50 euro.

Biografie van deze notaris. Tevens publicatie van
een deel van zijn eigen archief: dag- en kasboeken
met zijn prive-inkomsten en uitgaven, waarbij
opmerkingen over dagelijkse gebeurtenissen, aankopen en reizen. [AH]
Y. Krumenacker, Das Journal von Jean Migault.
Leiden and Flucht einer hugenottischen Familie
(1682-1689), Bad Karlshafen 2003 (Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten Gesellschaft 37).
ISBN 3-930481-17-0. 148 blzz. Prijs 14,80 euro.

Dagboek van deze gevluchte hugenoot over zijn
periode in Amsterdam, 1682-1689. Deze bronnenpublicatie wordt gevolgd door twee bijdragen over het
leven van Migault, in het bijzonder betrekking hebbend op zijn latere verblijf te Emden waar hij
schoolmeester werd. [AH]
Aarnout Drost, 'De eer des Vaderlands gebiedt, dat
men streng zij'. Kritieken, ed. Ingrid Glorie, Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU 2004. ISBN
90-72365-80-1. 260 blzz. Prijs 28 euro.

Verzameling van de recensies en beschouwingen door
Drost (1810-1834) in De vriend des vaderlands en De
muzen. Deze teksten zijn wellicht wat laat' voor de
dixhuitiernist, maar feitelijk komt een enorm aantal
schrijvers uit de tijd rond 1800 aan de orde. Glorie
geeft een korte beschouwing over Drosts psychologische en historische realisme, en zijn opvattingen over
het romantische; en geeft zakelijk commentaar bij de
teksten. Goede index. — Wie wel eens verrast wordt
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door de verbaasde of bezeerde blikken van deze of
gene 19e-eeuw-deskundige wanneer men een zakelijke opmerking plaatst over het aan die periode inherente victorianisme, kan smullen van cultuuratmosferisch
rijke passages. als die waarin Drost Truitje, of die
sta(at) =ie toe niet te vallen bespreekt.
In dat verhaal beschrijft Robide van der Aa de
Amsterdamse volkswijk Marken, met - menigvuldige kruiwagens, stalletjes en draagbare winkels, gedurig brandend vuur, onophoudelijk knetterende
olie, panharing, platvisch, gekookte aardappels, die
naast gebradene appels rooken, taankleurigen stokvisch, stoomende lever en long, druipenden bietwortel en tot kluifjes gehakte ossenpooten - . Drost:
alles is zoo walgelijk en viesch, dat de schrijver zeer
onwelvoegelijk handelde, dit tafereel opzettelijk te
schetsen. De kiesche smaak der Nederlandsche
vrouwen en meisjes wordt bier baldadig gekwetst.
De schrijver zou (dit weten wij ) te wellevend zijn,
om aan eene beschaafde vrouw eene wandeling door
die buurten voor te Deze opvatting past,
vrees ik, bij diegenen die huiselijke poe:ie alleen in
bepaald licht willen lezen. [AH]
Alfons Nauw & Jef Schaeps, Fraay met sapverwen
gecouleurd. Kunstenaars in Leiden in de achttiende eeuw, Leiden, Prentenkabinet/Universiteitsbibliotheek Leiden 2004 (Kleine publicaties Leidse
Universiteitsbibliotheek 62). ISSN 0921-9263. 64
blzz. Prijs 7,50 euro.
Inleiding en toelichting bij veertig tekeningen (waarvan er hier enkele gereproduceerd zijn) door de kunstenaars Willem van Mieris, Frans van Mieris de
Jonge, Jan Wandelaar, Louis de Moni, Abraham
Delfos, Johannes Janson, August Christiaan Hauck,
Jabes Heenck, Christina Chalon, Johannes Huibert
Prins, Barend Hendrik Thier, Pieter Kikkert. — Die
Christina Chalon (1749-1808) lijkt een studie waard,
want het werk (dat voor mij een beetje Anton Pieckachtig oogt) van deze oorspronkelijk Amsterdamse
die les kreeg van Ploos van Amstel, was toen geliefd
bij verzamelaars. Zij is gehuwd geweest met de
componist Ruppe, maar van haar levensloop weinig bekend" behalve dat het "tragisch eindigde in het
`verbeterhuis' Nieuwenburg bij Hazerswoude. - Hier
zit een verhaal in. [AH]
M. van Hattum, Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar. Een uitgeversdocumentatie, Amsterdam,
Stichting Neerlandistiek Vrije Universiteit 2004.
ISBN 90-72365-82-8. 276 blzz. Prijs 28,50 euro.
Correspondentie tussen Suringar, Da Costa en anderen 1829-1847 over het opnieuw uitbrengen van
werken van Bilderdijk en diens vrouw die uit een
eerder tijdvak dateren; in het bijzonder Bilderdijks
Ondergang der eerste wareld (1809). Zeer illustra-
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tief voor de mentaliteitsgeschiedenis in die jaren.
Mooie documentaire uitgave, met precieze annotatie. — Een opvallend iets: blijkens een inliggende
boekenlegger werden de productiekosten van de uitgave geheel bestreden uit het "Hans en Rinus van
Hattum fonds". [AH]
De uitgelezen Hume, ed. Patricia de Martelaere,
vert. Joost van Brussel en Frans van Zetten,
hoofdred. Ger Groot en Guido Vanheeswijck,
Lanno/Boom 2004. ISBN 90-775-9801-4.392 blzz.
Prijs 22,50 euro.
De fragmenten zijn ingedeeld in hoofdstukken die tot
titel hebben: Kennis en begripsvermogen; Passies en
moraal; Godsdienst; Esthetica. De vertaling brengt de
18e-eeuwse Schotse empirist en scepticus Hume glashelder over. en maakt Hume tot een feest om te lezen.
Even helder is de inleiding door De Martelaere.
Er wordt in deze rubriek nooit commentaar gegeven op de prijs — maar ditmaal zij gezegd dat 22,50
euro geen geld is voor zo'n bloemlezing. En als we nu
toch bezig zijn als het ware onzakelijk te worden: het
is altijd wat ergerlijk in Nederland te horen spreken
over `Hjoem'. Doet men dat op een congres waar de
angelsaksen in de meerderheid zijn, dan hoort men een
zacht maar ingehouden gegiechel opstijgen: de spreker-buitenlander blijkt niet echt op de hoogte te zijn.
De uitspraak van de naam blijkt in dit geval namelijk
altijd te zijn geweest: `Hoerr'. [AH]
N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland.
Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900, Amsterdam, AUP 2004. ISBN 90-5356-675-9. 668
blzz. Prijs 34,50 euro.
Deze verzameling studies verdient eerder een geheel
besprekingsnummer dan Lien regels. Van Sas is het
soort historicus met een neus voor de bronnen. Hij
weet alle soorten bronnen (zonder minachting voor
bepaalde teksten) te schatten op de waarde die zij in
hun eigen tijd hadden, en ziet welke gedachten en stromingen zij representeerden. Hij luistert. Daarna pas
zal hij de gevonden elementen rangschikken, en op die
fundamenten een gebouw oprichten. Dat gebouw is
dan geen tamelijk willekeurige meta-constructie;
evenmin gedicteerd door het tot op heden ook onder
historici tamelijk gebruikelijke retroperspectivisme
van negentiende-eeuwse snit. Van Sas is zogezegd,
een beetje de filoloog onder de historici — die desondanks heel goed weet hoe uit losse versregels een
groot epos te reconstrueren. Van Sas is dus onder zijn
vakgenoten een beetje de dwarsligger — die, zoals dat
vaak het geval is, gewoon gelijk heeft. Als hij ontdekt
dat het hart links zit, zit dat hart ook links, ondanks de
protesten van Galenus-aanhangers die menen dat ten
gevolge daarvan een of ander aristotelisch mens- of
tijdsbeeld verstoord wordt.
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Genoeg laudatio. Een deel van het boek bevat
opstellen over de mythe Nederland zoals die in de 19e
eeuw (na 1830) geconstrueerd werd. Dat is al belangrijk genoeg. Maar er blijven dan nog ruim 450 bladzijden over, vol uiterst belangrijke observaties over de
periode voor 1830; over thema's als vaderlandsliefde,
politieke conjunctuur 1763-1813, het voorbeeld van de
klassieken voor vaderlandse `republiek'-ideeen, het
patriottisme, de opiniepers (bij Van Sas beslist geen
dedain voor de 'blaadjes' zoals die bij anderen voorkomt), de ontwikkelingen in Utrecht 1783-1787, de
onvoltooide revolutie 1795-1798, de orangisten — wat
al niet. Dit alles wordt afgewisseld met beschouwingen over figures als Daendels en Ockerse. En passant
worden de 1800. Blauwdrukken gefileerd (394-398)
als een toepassing van een -grote verdwijntruc - waarin de achttiende-eeuwse morele burger gesneden
wordt naar het model van de negentiende eeuw en
later. De lezers van de Mededelingen behoren dit werk
in zijn geheel te lezen en te beoordelen: verplichte
aanschaf! [AH]
Mirjam de Baar, 'Ik moet spreken' Het spiritueel
leiderschap van Antoinette Bourignon (16161680), Zutphen, Walburg Pers 2004. ISBN 905730-274-8. 832 blzz. Prijs 49,95 euro.

Uitstekende biografie, tevens goed verantwoord, over
de uit Rijssel afkomstige mystica Bourignon, die in
Franeker overleed. Zij liet een enorm oeuvre na.
Belangrijker is het feit dat zij een groot aantal volgelingen kreeg uit de intellectuele wereld, en dat Naar
invloed ook na 1680 duidelijk aanwijsbaar is. [AH]
E.J. Vles, Pieter Paulus (1753-1796). Patriot en
staatsman, Amsterdam, Bataafsche Leeuw 2004.
ISBN 90-6707-574-4. 158 blzz. Prijs 19,50 euro.

De eerste zin: "Toen Pieter Paulus in 1796 stierf werd
zijn dood als een groot, nationaal verlies ervaren." De
laatste: "Pieter Paulus was een groot patriot. Hem
komt een belangrijke plaats toe in de geschiedenis van
Nederland." Tussen die twee zinnen een levenloze biografie die voornamelijk teruggaat op veelal oudere
secundaire literatuur. Er is weinig archiefonderzoek
gedaan, contemporaine gedrukte bronnen worden vrijwel niet benut. We krijgen geen idee van Paulus'
karakter, geen werkelijk begrip van de betekenis van
zijn denkbeelden in een tijd vol politieke hartstochten.
Het wemelt van zinnen als "Het grote werk was af.
Paulus dankte de goede [!I Voorzienigheid dat hij het
tot een goed einde gebracht had" (p. 39). "Het waren
onrustige jaren in de Verenigde Republiek, jaren vol
interne strijd die veelal op de een of andere [!] wijze in
verband stonden met de onafhankelijkheidsstrijd in
Amerika" (p. 42). "In de dagen voor Kerstmis 1794
viel de vorst in. Het zou het begin zijn van een van de
strengste winters die Nederland sinds tijden gekend
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had" (p. 98). Waar doet dit alles aan denken? Aan de
stijl van de historische romans over de pruikentijd die
rond 1930 geschreven werden? Welke amateur slaagt
er trouwens nog in een van de belangrijkste werken
van Paulus in zijn bibliografie te beschrijven als (zelfs
cursief kon er niet vanaf): "Paulus, P.. Het Nut der
Stadhouderlijke Regering. 1772/1773 Kn. 18988
(tweede uitgave)"? Er zitten blijkbaar incompetente
klungels bij De Bataafsche leeuw.
Aan dit boekje dat de biografie van Suringar uit
1879 en wat ander ongeregeld goed (Theun de
Vries) zou moeten vervangen, hebben we in alle opzichten niets. De auteur weet niet wat een levensbeschrijving vereist, is niet in staat de bronnen te vinden en te verstaan, en is niet op de hoogte van de
wetenschappelijke discussies uit de afgelopen
decennia. In geen enkel opzicht is het woord bier
vlees geworden. Hooguit Vles. [AH]
Jonathan Israel, Monarchy, orangism, and republicanism in the later Dutch Golden Age. Second
Golden Age lecture delivered on Thursday 11
March 2004, Amsterdam, Centre for Golden Age
Studies [2004]. 28 blzz.

Handelt vooral over de periode van Willem III,
waarin orangisten-aanhangers als Romeyn en
Walten strijd leverden met calvinisten over staat en
republiek, soms onder invloed van Spinoza. [AH]
Antiquariaat A.G. van der Steur, Catalogus 28.
Gelegenheidsgedichten. Los verschenen gelegenheidsgedichten op Nederlandse personen, 18e-20e
eeuw, Haarlem 2004.

Van belang omdat hier ruim tweeduizend gelegenheidsgedichten aangeboden worden, grotendeels uit de
periode 1700-1800, waarvan een belangrijk deel niet is
te vinden in de verzamelingen Knuttel, Bouman of
Nieuweboer. Ook omdat in een fundamentele inleiding over dit genre een goede analyse gegeven wordt
van dit soort literatuur, met opgave van de belangrijkste bronnen en verzamelingen. [AH]
Legatum Stolpianum. History and archives of the
Leiden prize competitions in natural theology and
moral philosophy, 1754-2004, samengest. door
James Jakob Fehr i.s.m. Andre Bouwman, Leiden,
Leiden University Library 2004 (Bibliotheca Univ.
Leidensis codices manuscripti 38). ISBN 90-7420412-0. 288 blzz. Prijs 30 euro.

Jan Stolp (1671-1753) probeerde door middel van dit
legaat een instituut van academische prijsverhandelingen in het leven te roepen waardoor religieuze overtuigingen en gewone kennis met elkaar geconfronteerd
werden. Zijn initiatief bestaat nog steeds, al gaat het
nu soms om 'pure' wetenschap. Met deze uitgave krijgen we er weer een instrument bij voor de studie van
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de 18e eeuw. Opgenomen zijn de titels van de 17541787. 1806 en later. ingezonden. hetzij bekroonde hetzij in manuscript bewaard gebleven prijsverhandelingen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er in 1757 op de vraag
naar de "possibility of ethics without revelation - dertien antwoorden binnenkwamen. [AH]
Willem Bartjens, De cijfferinghe (1604). Her rekenboek van de beroemde schoolmeester, ed. Danny
Beckers en Marjolein Kool, Hilversum, Verloren
2004 (Rekenmeesters 2). ISBN 90-6550-811-2. 284
blzz. Prijs 20 euro.
Dit rekenboek was toonaangevend in het onderwijs
tot ongeveer 1750, en werd pas echt overbodig in
1820 toen wegens het klassikale instructiemodel de
leerlingen de theorie overzichtelijk moesten kunnen
terugvinden in een ander soort rekenboek, en het
nieuwe metrieke stelsel ingevoerd werd. Facsimileeditie met gedegen inleiding.
Carin Gaemers, M.M.V. Marian Langenbach,
Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de
Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810, Zutphen,
Walberg Pers 2004. ISBN 90-5730-307-8. 304 blzz.
Prijs 29,50 euro.
Gedegen onderzoek naar de geschiedenis tot 1810
van de overigens nog steeds bestaande fundaties in
Holland en Utrecht waarbij de inrichting, het gegeven onderwijs en vele andere zaken grondig toegelicht worden. De vrijzinnige Vrijvrouwe, Maria
Duyst van Voorhout (1662-1754), had de bedoeling
gehad het verval van de Republiek te weren, en
gelijktijdig weesjongens, wetenschappen en vrije
kunsten te ondersteunen. Het gevolg: in de achttiende eeuw kregen tweehonderd jongens de kans een
beroepsopleiding te volgen op een veel hoger niveau
dan doorgaans voor hen was weggelegd, intern en
extern. Zij leerden bijvoorbeeld gravures en prenten
te maken bij Reinier Vinkeles. In zo'n geval werd
kost- of leerlinggeld voor hen betaald. Anderen werden kunstschilder, landmeter, chirurgijn, horlogemaker, stuurman, onderwijzer, militair. [AH]
Gert-Jan Johannes, Jose de Kruif & Jeroen Salman (red.), Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. Aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als
hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur
aan de Universiteit Utrecht, Leiden, Primavera Pers
2004. ISBN 90-5997-021-7. 276 blzz.
Elf artikelen van - Kloeks wetenschappelijke huisgezin" (p. 16) over themata uit de 18e en 19e eeuw.
Hierbij: Arianne Baggerman en Jeroen Salman over
kinderliteratuur: Berry Dongelmans over de paratekst
van alle Sara Burgerhart-edities: Inger Leemans over
Frans-classicisme en de radicale Verlichting waarin zij
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tot nu toe onbelichte interessante verbanden tussen die
twee aan de orde stelt (inderdaad een witte plek op de
cultuurhistorische kaart): Eveline Koolhaas-Grosfeld
over nut. doe'. ordening en geschiedenis van de op het
werk van Comelis Troost gebaseerde prenten.
Johannes belicht in zijn inleiding zeer kort het belang
van Kloeks arbeid. "De brede benadering a la Kloek
heeft geleid tot een hernieuwde belangstelling en
waardering voor de achttiende-eeuwers als veelzijdig
geinteresseerde en maatschappelijk geengageerde burgers - (p. 15). [AH]
P. Spierenburg, Written in blood. Fatal attraction in
Enlightenment Amsterdam, Columbus, Ohio State
University Press 2004 (History of crime and justice
series). ISBN 0-8142-0955-6. Prijs 39,95 USD.
Het boek behandelt twee gevallen: de moord uit
hartstocht en jalouzie, in 1775 te Amsterdam gepleegd door de toneelspeler en graveur Johannis
Bartholomeus van Goch, op de prostituee Annie
Smitshuizen die weigerde hem te trouwen (een brief
met bloed geschreven is belangrijk). Over Van Goch
schreven eerder, uit JCW-kring, Yvonne Zevenbergen in 1985, en Ton Jongenelen in 2002.
Hartstocht ook in het tweede geval: in 1766 vermoordden, eveneens te Amsterdam, Nathanael Donker
en zijn maitresse Dora, Nathaniels vrouw Cecilia.
Haar verminkte lichaam dumpten zij in een gracht.
Spierenburg behandelt aan de hand van processtukken en eigen onderzoek de toedracht, de achtergrond en de motivatie van alle betrokkenen. Tevens
komen allerlei hack writers die zich met deze gevallen
bemoeiden aan de orde, zoals Hoefnagel en Ockers.
De cultuurhistorische opvattingen rond liefde en dergelijke, het grotestadsmilieu (waarbij onze Grub
Street, en de hoeren- en onderwereld), zijn hier beter
gefundeerd en gepresenteerd dan bij menig historicus
die zich beperkt tot Wagenaar en Stijl. Spannende bedlectuur. Zie ook elders in dit nummer. [AH]
Louis Swinkels (samenst. en red.), De Bataven.
Verhalen van een verdwenen yolk, Amsterdam, De
Bataafsche Leeuw 2004. ISBN 90-6707-581-7.348
blzz. Prijs 39,50 euro (geb.), 32,50 euro.
Uitgave ter begeleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Museum het Valkhof (Nijmegen)
18 sept. 2004 — 9 jan. 2005. Uiteraard veel archeologica. Het accent ligt, wat de cultuur aangaat, op het
imago van de Bataven in de Gouden Eeuw, verder in
de 19e eeuw tot heden.
De tijd waarin de Bataven het meeste impact
hadden op de Nederlandse geschiedenis (1750-1806.
blijkend uit bijvoorbeeld de Bataafse republiek, Bataafse dichtgenootschappen. Bataafse legioenen, Bataafse kranten en wat al niet) lijkt aan de aandacht
ontsnapt te zijn. Een misser van jewelste. [AH]
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Pieter Meijer (1718-1781), een uitgever als instituut
MARLEEN DE VRIES

Binnen het onderzoek naar achttiende-eeuwse dichterskringen hebben uitgevers van bellettrie tot nu toe weinig aandacht gekregen. 1 Hoewel bekend is dat met name het Amsterdamse
culturele leven sterke impulsen onderging vanuit boekwinkels, overigens ook in de zeventiende eeuw, is nooit onderzocht hoe schrijversnetwerken rond boekverkopers en uitgevers
precies functioneerden. 2 In onderzoek naar letterkundige genootschappen is de uitgever en
zijn achterban overgeslagen, ook door schrijfster dezes. 3 De reden ligt voor de hand. Een uitgeverskring is geen genootschap. Hoewel? Soms lijkt er weinig verschil te bestaan tussen de
bijeenkomsten van kleine dichtgenootschappen, vaak vriendenkringen, en die van de dichters
rond Amsterdamse literaire uitgevers als Klippink, Meijer en Uylenbroek. Vast staat dat dergelijke uitgeverskringen een niet te onderschatten rol hebben gespeeld in het toenmalige culturele leven. Voor het ontstaan van landelijke genootschappen waren de boekhandels van
deze uitgevers de belangrijkste trefcentra van intellectuelen en literatoren 4 en de enige, vrij
toegankelijke cultureel-literaire bakens van waaruit zich al dan niet verlichte ideeen over het
land verspreidden. Zo veel is zeker, zonder Pieter Meijer en Pieter Johannes Uylenbroek had
de Nederlandse literatuur er in de achttiende eeuw minder florissant bijgestaan.
Hoewel uitgevers, in tegenstelling tot genootschappen, geen wetten en ledenlijsten hebben nagelaten, en hun doelstellingen in die zin minder tastbaar zijn, is de culturele betekenis
van hun werkzaamheden te reconstrueren door fondsen en netwerken in kaart te brengen.
Wat de strategieen waren, hoe het sprankelde in diverse boekhandels, waarover men ruzie
kreeg, hoeveel geld er in omloop was en wie er meewerkten aan omvangrijke projecten, dat
alles kan met slechts veel geduld en door middel van uitgebreid onderzoek worden achterhaald. Dit artikel poogt niet meer te zijn dan een aanzetje, een klein portret van de verdiensten van Pieter Meijer, een uitgever die een nadere biografie waard is.

Meijer: een introductie
Als zoon van boekverkoper Joost Adriaansz. Meijer moeten boeken Pieter Meijer vanaf de
wieg hebben omringd. Misschien kwamen ze hem de neus uit, die boeken, en ambieerde hij
eigenlijk een carriere buiten de boekenwereld. Of was het uitgeven van mooie boeken een
jongensdroom, maar moest het benodigde startkapitaal eerst ergens vandaan gehaald worden? Het is althans opmerkelijk dat Pieter op relatief late leeftijd, hij was 27, op 28 juni 1745
in het Amsterdamse boekverkopersgilde werd opgenomen. 5 Een snelle carriere volgde. Na
een jaar boeken, pennen en papier verkocht te hebben, begon Meijer uit te geven. Dichtstukken, want Meijer dichtte zelf. Bovendien was hij een liefhebber van Nederlandse literatuur. Precies die eigenschappen zouden de basis vormen van het latere succes van zijn onderneming, want een dichtende uitgever die bereid was geld te stoppen in het uitgeven van
Nederlandse poezie, dat was een zeldzaamheid. 6 Meijers boekwinkel beyond zich in het hart
van de stad, tussen 1747-1748 op de hoek van de Voorburgwal en Molsteeg, daarna prominent op de Dam, een buurt waar voorname Amsterdamse boekverkopers en uitgevers zich
concentreerden. Allart was gevestigd om de hoek, op de Nieuwendijk, twee huizen van de
Dam, 7 David Klippink zat in de Nes en Isaak Tirion in de Kalverstraat.
In zijn rol als uitgever van Nederlandse dichtkunst speelde Meijer vanaf de jaren 1750
binnen de kortste keren een belangrijke rol in de literaire wereld. Zijn winkel groeide uit tot
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een verzamelpunt van dichters van naam en veelbelovende talenten. Velen van hen belandden
in het fonds van Meijer. Wat een bescheiden, besloten, dichterlijke vriendenkring had kunnen
blijven, werd dankzij de activiteiten en uitgaven van de uitgever een dichtersgezelschap met
nationale uitstraling. Ms niet minder dan de -Beurs der Nederlandse letteren" is Meijer met
zijn gezelschap de geschiedenis ingegaan. 8 Het moet gezegd: onder Meijers auteurs bevonden zich de beste dichters van het land, hoewel de meeste van hen vandaag de dag de harten
niet sneller doen kloppen: Lucas Pater, Nicolaas Simon van Winter, Lucretia Wilhelmina van
Merken, Sybrand Feitama, Leonora de Neufville, Pieter Huisinga Bakker en Petrus
Burmannus Secundus, om slechts enkelen te noemen.
Iedereen wist dat veel van deze dichters 's ochtends op vaste tijden bij Meijer binnen liepen. 9 Men sprak er over poezie, letterkunde in het algemeen en de projecten van de uitgever.
Westerbaen beschrijft hoe de jonge Johannes Lublink de Jonge, later zelf een van Nederlands
belangrijkste vertalers en dichterlijke autoriteiten, als een soort groupie smachtend over de
Dam liep, zijn blik vastgepind op de elitaire boekwinkel. Het duurde enige tijd voordat hij dit
Amsterdamse Mekka durfde te betreden. 1 ° Eenmaal binnen met een smoes, werd Lublink snel
opgenomen in de kring. En opgevoed. Meijer gaf hem taal- en dichtkundige lessen. 11 Tot aan
de dood van de uitgever zouden beide mannen samenwerken, vertalen en bijdragen bedenken
voor de tijdschriften van Meijer.
Meijers uitgeefbeleid was verre van standaard. Toen hij eind jaren veertig begon, leverde
de handed in Franstalige boeken, grotendeels bestemd voor de buitenlandse markt, het meeste rendement op. Door toenemende concurrentie in het buitenland was die markt tanende en
zochten veel uitgevers naar nieuwe bronnen van inkomsten. Was de Nederlandstalige markt
zo'n niche of was het uit hartstocht dat Meijer zich specialiseerde in Nederlandse literatuur:
poezie, proza, tijdschriften? 12 Nieuw was wel dat Meijer literatuur van buurlanden Engeland
en Duitsland in vertaling bracht. In een tijd waarin het Frans als tweede taal gold en nauwelijks iemand Duits en Engels beheerste, had Meijer het voor het uitkiezen. Hij richtte zich op
zedenkundig, theologisch en literair werk met een sterk verlicht-pedagogische inslag. 13
14
WetnschaplijkwrzouMenalijkstgv.
Spraakmakende boeken des te meer. De aanvallen op de religieuze orthodoxie in zijn tijdschrift De rhapsodist, dat tussen 1771 en 1783 in zes delen verscheen, bezorgden hem de
naam Protector der Toleranten. "Echte Aufklarung' is hier aan het woord, duidelijker en
openhartiger dan in enig ander Nederlands periodiek", meent Wille. 15 Daarvoor al had Meijer
opschudding veroorzaakt door in 1768 een vertaling van Marmontels Belisaire op de markt
te brengen, waarin onder meer de stelling werd geponeerd dat een heiden als Socrates, waarschijnlijk nog homoseksueel ook, evengoed aanspraak maakte op een plaats in de hemel als
een christen. Het boek ontketende de `Socratische oorlog', een pennenstrijd waarbij de grenzen van de religieuze tolerantie in Nederland werden verkend. 16 Voor de omzet was het goed.
Binnen een maand verschenen twee drukken, in 1769 gevolgd door een derde. Op politiek
gebied waren Meijer en de zijnen al even kritisch. De kring ontwikkelde zich in het laatste
kwart van de achttiende eeuw "tot een patriottisch gekleurd cultureel centrum". 17
Meijer moet een energiek man zijn geweest, en mateloos ambitieus. Op een ongedateerd
schilderij door Hendrik Pothoven ziet men een enigszins ijdele persoon afgebeeld — keurige
pruik, kanten manchetten — die de kijker ontspannen, zelfbewust, met heldere oogopslag,
aankijkt. In zijn rechterhand een ganzenveer en het manuscript van Job, een vertaling van
Youngs A paraphrase on part of the Book of Job, waaraan Meijer jarenlang werkte en dat pas
na zijn dood door Johannes Lublink werd uitgegeven. 18 Niets op dit schilderij geeft aan dat
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Meijer uitgever was. Bewust poseert hij als intellectueel. Ook verheelt Meijers glimlach hoe
hij zijn oudste zoon de dood injoeg door hem zijn toestemming voor een huwelijk met een
jongedame, die in de ogen van Meijer te min was, te onthouden.

Pieter Meijer (1718-1781). Uitgever en boekverkoper te Amsterdam.
Schilderij. Amsterdam, Rijksmuseum (SK-A-663).

Meijers eerste werken: Oranje
Van een gezinsleven, noch van een dichterlijk netwerk was in die eerste jaren van Meijers
bestaan als boekverkoper sprake. Actief vanaf 1745, 19 debuteerde hij als uitgever niet veel later,
met een traditionele bundel Huwlykszangen ter bruilofte van den heere Barent Frantzen, en de
jongkvrouwe Geertruy Maria Meynts (1746). Behalve dat hierin een van de eerst gedrukte verzen van Meijer zelf te vinden is, toont het bescheiden werk ook wat zijn sterke punt in de nabije
toekomst zou zijn: het uitgeven van dichtbundels waarbij meerdere dichters waren betrokken.
Opmerkelijker dan deze huwelijksdichten waren de gelegenheidsgedichten die Meijer
vervolgens uitgaf. In 1747 was dat een dichtstuk met de sterk tot de verbeelding sprekende
titel Eensame overdenkingen (1747) 20 dat verscheen onder de initialen C.P. Achter deze initialen ging Catharina Brakonier-de Wilde (1688-1766) schuil, een predikantsvrouw, sinds
1736 weduwe en sinds 1745 ambachtsvrouw van Alphen en Rietveld. 21 Eensame overdenkingen is een melancholiek stuk, maar niet op de manier die in de negentiende eeuw in zwang
zou raken. Als kind van haar tijd mijmerde Brakonier-De Wilde niet over de vluchtigheid van
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het bestaan, maar over het lot van het vaderland.
1747 was het jaar waarin de Republiek betrokken raakte bij de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Het was ook het 45ste jaar zonder centraal gezag en de bevolking
meende dat het, gezien de oorlog, tijd werd opnieuw een stadhouder te benoemen. Ook Brakonier was die mening toegedaan en riep het "Verbasterd Nageslagt" op "Oranjes trouw" te
herdenken: "ik pleit voor's Princen eer. / Men bindt geen Vrye Tong, men straft geen
Vrouweveer". Vol vuur smeekte de dichteres om de terugkeer van een stadhouder. "Ach!
mogt ik voor mijn dood dien blyden dag beleeven, / Dat God, ten vierde maale, ons kwame
een' WILLEM geeven!" En ja, het is Brakonier gegeven dat ze dit evenement meemaakt, waardoor Meijer een tweede gedicht kan drukken, Orange, vry van druk en hoon (1747), 22 gepubliceerd onder de zinspreuk 'Pro patria'. Brakonier kan haar blijdschap over de benoeming
van Willem iv niet op: "Zo wordt na taai geduld, / Myn hertewensch vervuld!" 23
Niet alleen vertolkte Brakonier de stem van een groot gedeelte van de bevolking — Meijer
had wat dat betreft een keuze gemaakt waarbij hij er financieel nauwelijks bij in kon schieten — haar stukken speelden ook in op de actualiteit, op de onrust en hadden een duidelijk
politieke, misschien zelfs wel revolutionaire strekking, iets wat op dat moment, binnen de
Nederlandse literatuur niet zeer gebruikelijk was. Het moet Meijer een zekere bekendheid
hebben opgeleverd. Niet veel later werd de uitgever benaderd door twee Amsterdamse dichters, Jacob Hulk, een van de auteurs die had meegewerkt aan de eerder genoemde Hu wlykszangen, en Harmanus Asschenberg. Zij liepen met het plan een publicatie te verwezenlijken waarin het politieke heil van de natie hoofdonderwerp was. Het ging om een prestigieuze dichtbundel, een waar monument in letters, die de Vrede van Munster zou moeten herdenken en waarvoor tientallen "gedrukte brieven, onder den naam van Phileleutherus" waren
rondgestuurd naar "den rijkbegaafden Zangrei van 't gezegend Nederland". Voor de uitgave
van dit nationaal-historische werk, ongetwijfeld bedoeld om ook de actuele oorlogssituatie te
evalueren, leek Meijer de juiste man.
Precies een eeuw na dato, in 1748, verscheen Dichtkunstig gedenkteeken voor de
Nederlandsche vrijheid, op haar eerste eeuw getijde, een dichtbundel waarin 38 meer en
minder beroemde Nederlandse dichters hun vreugde verwoorden over de in 1648 bereikte
vrede, vrijheid en onafhankelijkheid van de Republiek. Een beter visitekaartje kon Meijer, op
dat moment dertig jaar oud, zich nauwelijks wensen. Af te lezen aan het exemplaar dat berust
op de Koninklijke Bibliotheek heeft de jonge uitgever aan een aantal presentexemplaren veel
aandacht besteed. Het overgeleverde exemplaar is gedrukt in kwarto op groot papier, in rood
marokijn gebonden met goud op snee. Indrukwekkend is ook de omvang van het werk dat
bestaat uit 381 pagina's. Onder de auteurs Pieter Boddaert, Pieter Merkman, Lucas Pater, Jan
de Kruyf, Bernardus de Bosch, Pieter Huisinga Bakker, Nicolaas Simon van Winter, Antoni
Hartsen, Jacob Lutkeman, Ernst Willem Hight, Hermanus Asschenberg, die worden voorafgegaan door vrouwelijke auteurs als Sara Maria van der Wilp, Anna Maria de Jong, Clara
Feyoena van Sytzama, Aletta Maria Schoock, Agneta van der Heide, geboren Hulscher. Een
belangrijk dichter als Feitama ontbreekt. Om geruzie over de volgorde te voorkomen werden
de auteurs naar leeftijd opgenomen. 24 Ook Meijer zelf is aanwezig met een dichtstuk.
Hoewel de politieke gebeurtenissen een belangrijke stimulans waren voor de dichtkunst
— rond 1748 regende het losse gedichten naar aanleiding van de herdenking van de Vrede van
Munster en de benoeming van de stadhouder — was het soort omvangrijke bloemlezing van
contemporain dichterlijk talent dat Meijer op de markt bracht uitzonderlijk. Alleen Isaak
Tirion (1705-1765) was Meijer een jaar eerder voor geweest, met het uitgeven van een luxe,
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zij het niet zo omvangrijke bundel op de benoeming van de nieuwe stadhouder. 25 Ook in de
decennia ervoor was er weinig aan dichtbundels gepubliceerd. Het opvallendst waren de werken van het Rotterdamse genootschap `Natura et arte' . 26 Deze genootschappelijke bundels,
waarbij weliswaar grootheden als Dirk Smits en Frans de Haas betrokken waren, verbleekten
in het licht van Meijers compilatie, waarin zo goed als alle bekende dichters van het land
voorkwamen. Bovendien misten de genootschapsbundels van `Natura et arte' het politieke
engagement dat de rode draad vormde van het Gedenkteeken.
Voor de uitgever moet de opdracht een gouden vangst zijn geweest. Het bracht hem in
contact met potentiele auteurs voor zijn te vormen fonds. Ook prettig voor Meijer was dat de
heren Hulk en Asschenberg hadden gedacht aan de publicitaire kant van de zaak door het
boek op te dragen aan de "Doorluchte Hoop der vrye Batavieren!", de nieuwe stadhouder.
Deze ontving op 8 oktober 1748 de samenstellers van de bundel, Hulk en Asschenberg,
geflankeerd door Lucas Pater, op Huis ten Bosch in Den Haag. De rollen waren streng verdeeld. Jacob Hulk hield een toespraak, Harmanus Asschenberg overhandigde een exemplaar
van het Gedenkteeken aan Willem iv, de stadhouder sprak een dankwoord uit, waarna, om de
plechtigheid te beeindigen, Lucas Pater namens de dichters nog eenmaal het woord nam. 27
Meijer was bij dit alles niet aanwezig, maar zijn naam zal ongetwijfeld zijn gevallen.
Intussen ging hij door met het uitgeven van gelegenheidsgedichten op huwelijken, 28 maar ook
met vaderlandslievende gelegenheidsgedichten, zoals het derde stuk van Brakonier, dat deze
keer anoniem, zonder zinspreuk of initialen verscheen. 29 Huwelijksdichten, een prestigieuze
dichtbundel en enkele losse gedichten op het vaderland, dat was de basis waarop Meijer in 1748
zijn toekomstige roem bouwde. Hij had zich daarmee geprofileerd als een literaire uitgever,
eentje met hart voor zijn vaderland bovendien. Evenzeer belangrijk was dat de uitgever had
getoond te beschikken over een kritische, misschien wel revolutionaire geest.

Meer Nederlandstalige poezie
Samen met schouwburgdrukker Izaak Duim en uitgevers als David Klippink en Isaak Tirion
— alle drie nadere studies waard — bepaalde Meijer het literaire klimaat in Amsterdam en
daarmee feitelijk het Nederlandse literaire klimaat. Oorspronkelijk of vertaald werk, Meijer
was het om het even, zolang het kwalitatief gezien maar het beste van het beste was.
Inhoudelijk moesten de werken zijn aangeraakt door de geest van de Verlichting, stilistisch
had Meijer, als het om poezie ging, een voorkeur voor rijmende, in alexandrijnen geschreven,
vandaag de dag zwaar aandoende verzen. Leidraad was vooral het heil van het vaderland.
Meijer was een idealist, een moralist daardoor ook, vastbesloten zijn medebewoners enige
lessen op het gebied van religiositeit, tolerantie en nationalisme te leren. Het uitgeven van
huwelijks- en andere gelegenheidsgedichten paste niet in dit kader, maar moet in die beginfase een noodzakelijk kwaad zijn geweest. Handig om een netwerk op te bouwen. Zo kan ook
de uitgave van een populair werk als de Wegwyzer of korte beschryvinge der stad Amsterdam
(1751) niet anders dan een praktisch doel hebben gediend. Meijer was het werk door aankoop
machtig geworden. Dat het voorzien was van een privilege, zegt niet alleen iets over Meijers
financiele positie — privileges waren relatief duur — maar ook over zijn ambitie te investeren
in de toekomst.
Nog twee maal deed Meijer een herhalingsoefening op het gebied van nationale poeziebundels. In 1749 gaf hij samen met G.J. de Broen en W. Gla een bundel uit op de in 1748
gesloten vrede van Aken. De tempel der vrede, geopend door de mogendheden van Europe,
en vereeuwigd door verscheiden Nederlandsche dichteressen en dichteren, op verzoek en uit-
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nodiging van Joan Couck bracht 42 dichters en dichteressen bij elkaar, waaronder veel oude
bekenden uit het Gedenkteeken en uiteraard Meijer zelf. In 1752 verscheen een bescheiden
bundel waarin de stadhouder voorwerp van aandacht was. Deze keer als overledene. In
Nederlands lykpligt ter onsterfelvke gedachtenisse van z'cne doorluchtige hoogheid Wilhem
Karel Henrik Friso, pries van Oranje en Nassau beschreven dertien dichters — onder wie
opnieuw Meijer — hun verdriet over de dood van de stadhouder in 1751.
Na deze uitgaven stapte Meijer over op het serieuzere werk, literatuur met een grote L,
zoals de geplande uitgave van een vertaling van Voltaires La Henriade (1728), waarmee de
eminence grise van de Nederlandse letterkunde, Sybrand Feitama, bezig was. Volgens het
privilege bij deze uitgave waren er al in 1747 plannen om dit werk uit te geven en was Meijer
een samenwerkingsverband aangegaan met boekverkopers A. Slaats en T. Bliek. 3° Hoewel
het privilege oorspronkelijk op naam stond van Feitama zelf en op zijn zinspreuk 'Studio
fovetur ingenium', deed hij het in 1747 over aan gemelde uitgevers. 31 Dat de uitgave van
Henrik de Groote zo lang op zich liet wachten lag vermoedelijk aan het perfectionisme van
Feitama, maar in 1753 zette de schrijver een punt achter zijn werk. Intussen had Meijer zijn
dichters weten te mobiliseren om een groot aantal lofdichten op het werk te schrijven.
Zichzelf vergat hij daarbij niet.
Dankzij Feitama kwam ook Nicolaas Simon van Winter in het fonds van de uitgever
terecht. Hij zou uitgroeien tot een van Meijers bestsellerauteurs, maar toen Van Winter in
1755 besloot zijn Amstelstroom door Meijer te laten drukken, kon Meijer dat hooguit vermoeden. Dichters als Feitama en Van Winter wist Meijer aan zich te binden dankzij zijn
goede reputatie, het feit dat hij de literatuur hoog had staan en vooral het gegeven dat Meijer
zelf niet onverdienstelijk dichtte. Niets immers was slopender voor een dichter dan een uitgever die geen gevoel had voor maat en rijm en die in de fase van de drukproeven een werk
wist te verprutsen. Meijers dichterschap garandeerde dat er met een poetisch, getraind oog
werd gekeken naar manuscripten en dat drukproeven professioneel werden gezuiverd van
ongerechtigheden in metrum en rijm. Voor Feitama reden om Van Winter Meijer aan te bevelen 32
Feitama en Meijer zouden niet lang van elkaar profiteren. In 1758 overleed de dichter en
bleef er voor Meijer weinig anders over dan het samenstellen van een bundel lijkdichten. De
uitgever had het zwaar dat jaar en greep de gelegenheid aan om, vrezend voor het leven van
zijn vrouw, zijn eigen verdriet te verwoorden:
Terwyl myn hart, door bittren angst bezweeken
Op 't nadren beeft der zwaarste huwlyksschae,
De traanen uit myn treurige oogen breeken,
Om 't naar gevaar van myn beminde Gae;
Terwyl myn Kroost, myn lust, myn vreugd voordeezen,
(Alrede aanschouwd als moederlooze weezen,)
My niet dan Teed, dan nieuwe zorg doet vreezen,
Treft my 't verlies van mynen FEITAMA!
o Wankle hoop der zwakke stervelingen!
o Aardsch geluk, hoe schielyk stort gy neer!
Hier dreigt de Dood myne echtsponde in te dringen;
Daar word myn Vriend geveld door zyn geweer! 33

Die laatste zin lijkt zelfmoord te suggereren of een vroege variant van euthanasie. Van
Merken spreekt in haar gedicht over "dat gewenscht verblyf'. Roullaud schrijft: "Geen wree-
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de moordlust sneed den draad of van zyn Leven; / Geen droeve Weduw is hem, zuchtend',
nagebleven: / Zyn Kroost is Letterkroost, van ieder teer bemind." Frans van Steenwijk meldt
dat de dichter in zijn armen is gestorven. 34 Bosch schrijft dat Van Steenwijk "vriend van. S.
Feitama" was. Vriend, of de vriend? Zowel Feitama als Van Steenwijk stierven ongehuwd en
kinderloos. Nomsz zal jaren later in een dichterlijke brief aan Uylenbroek schrijven dat van
alle hedendaagse dichters alleen Van Steenwijk financieel werd beloond: "maar door wien?
Door Feitama". 35 Van Steenwijk was Feitama's enige erfgenaam en erfde f 40.000. 36
Het zal wel niet Meijers bedoeling zijn geweest de lezer te laten raden naar de seksuele
voorkeur van Feitama. Voor alles waren dit soort lijkbundels bedoeld — in 1752 had Meijer
ook een bundeltje naar aanleiding van het overlijden van Dirk Smits op de markt gebracht —
om de aandacht te vestigen op Nederlands literaire erfgoed. Meijer richtte kleine monumenten op, zette de dichters die hij lief had bij in de uiterst bescheiden canon van de Nederlandse
literatuur en droeg op die manier bij aan het literair-historisch bewustzijn van het
Nederlandse publiek. In dit nationale perspectief moeten ook de taalkundige uitgaven van
Meijer worden gezien. Uit het fonds van De Erven van Gerard Onder de Linden nam hij de
werken over van auteurs als Arnold Moonen, Jacobus Nyloe, David van Hoogstraten en
Frans de Haes. 37

Psalmberijmingen
Over het publiek dat deze taal- en letterkundige uitgaven bereikte valt weinig met zekerheid
te zeggen. Oplagecijfers zijn niet bekend, maar we kunnen ervan uitgaan dat het een relatief
elitair publiek moet zijn geweest. Anders was dat bij een project dat in 1758 van start ging.
Door sommigen beschouwd als een regelrechte provocatie, door anderen als een zegen, was
de psalmberijming die Meijer twee eeuwen na Dathenus op de markt bracht even vemieuwend en tegendraads als dichterlijk verantwoord. Opnieuw waarde de geest van de
Verlichting over dit project met nationale uitstraling, dat bovendien commercieel zeer interessant was en waarvoor Meijer een privilege bedong.
Het idee ervoor was afkomstig van Nicolaas Simon van Winter, wie ter ore was gekomen
dat de arts Johannes Eusebius Voet en de predikant Rutger Schutte in genootschapsverband
waren begonnen aan een nieuwe berijming. 38 Dit was al decennialang een wens van velen,
maar om welke reden dan ook — te weinig dichterlijk talent, te streng calvinistisch klimaat, te
weinig daadkracht? — lukte het niet om de oude berijming van Datheen te vervangen. De proeven die Van Winter onder ogen had gekregen, beloofden in zijn ogen weinig goeds. Hij vond ze
dermate "zwak", 39 dat hij zelf aan de slag ging. Razendsnel werd er uit Meijers kring een
geheim subgenootschap samengesteld dat zich tooide met de naam Taus deo salus populo'. 4°
Voordat Voet en Schutte hun psalmberijming gereed hadden — zij kregen onenigheid over de te
volgen grondtekst, de statenvertaling of de oorspronkelijk Hebreeuwse tekst — verscheen de 511
pagina's tellende bundel van Taus' in 1760. Anoniem, omdat dat de kans op publieke invoering zou vergroten.
Daarmee had Meijer een absolute noviteit: na twee eeuwen streng gereformeerde psalmen
was het binnen twee jaar gelukt een eigentijdse, Verlichte psalmberijming op de markt te brengen. Ongetwijfeld zag de ambitieuze uitgever zichzelf in zijn dromen de geschiedenis in gaan
als de man die de psalmhervorming mogelijk had gemaakt. Nog afgezien van het feit dat invoering van de berijming hem in een klap tot een rijk man zou maken. Maar zo makkelijk ging dat
niet in een land waarin Godszaken even gevoelig lagen als handelsbelangen. Nu er eenmaal een
nieuwe berijming lag, was het natuurlijk weer niet goed. Rechtzinnig Nederland steigerde.
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Hoewel iedereen het eens was over de dichterlijke kwaliteiten van het boek, vroeg men zich af
of de teksten orthodox genoeg waren. Immers, zo gingen de geruchten, niet alle berijmers
waren hervormd. 41 De Philanthrope wist te melden "dat 'er, misschien wel, zulke ketters onder
dat Genootschap zyn." 42 Ook de recensent van de Tael- en dichtkundige bv-dragen keurde de
berijming af omdat de berijmers geen goede "theologanten" zouden zijn. 43 Tot publieke invoering kwam het daarom niet, hoewel een substantieel deel van de psalmen uiteindelijk in de officiele berijming van 1773 terecht zou komen. Meijers investering ging niet helemaal verloren,
omdat de berijming onder de meer rekkelijke Nederlanders wel degelijk goed verkocht. Zowel
de doopsgezinde gemeente 'De Zon' in Amsterdam als de remonstrantse gemeenten in
Amsterdam en Rotterdam voerden de Psalmen van Taus' in. 44 Vele "duizenden Exemplaaren"
gingen over de toonbank, zonder dat de medewerkers er overigens iets aan verdienden. 45
Mocht de winst misschien minder zijn dan gedroomd, als investering voor de naamsbekendheid van Meijer was het verschijnen van de psalmberijming goud waard. Waar zijn
dichtbundels hem ongetwijfeld enige faam hadden opgeleverd binnen de literaire wereld,
daar maakten de psalmen hem bekend in bredere kringen. Vanaf 1760 stond Meijer te boek
als dissenters drukker en in 1775 klopte de lutherse kerkenraad bij hem aan voor een lutherse psalmberijming. Lublink (zelf luthers), Pater en Meijer begonnen er aan en ook Van
Merken en Van Winter lieten zich overhalen tot medewerking. De totstandkoming van deze
bundel verliep allesbehalve soepel. Zo snel de dichters van Taus' waren geweest, zo langzaam werkte deze commissie. Maar de lutherse psalmberijming was dan ook bepaald innoverend. De berijmers voegden 47 nieuwe gezangen toe, waaronder enkele vertaald uit Gellert,
en zes nieuwe zangmelodieen. 46 Pas in 1779 verscheen de bundel, in zes verschillende formaten. De Van Winters waren er zeker van: "De kwelling van de Luthersche Historie heeft
de dood van de Vrind P. Meyer gewis verhaast." 47 Nog voor Meijer stierf, klopten ook de
doopsgezinden bij hem aan voor een doopsgezinde psalmberijming, een project dat door
Meijers opvolger, Pieter Johannes Uylenbroek, zou worden gerealiseerd. 48

Inspiratie uit het buitenland
Eind jaren vijftig, Meijer zit dan ruim tien jaar in het vak, ontwaakte zijn commerciele talent.
Of misschien moeten we het anders stellen. Na tien jaar tijd had Meijer genoeg credits opgebouwd en voldoende financiele armslag om zijn werkterrein uit te breiden en in andere zaken
dan alleen Nederlandse literatuur te investeren. Het avontuur met de psalmberijming was
daarvan een voorbode. Natuurlijk had de uitgever inmiddels ondervonden dat van zoiets elitairs als het uitgeven van Nederlandse poezie niet te leven viel en daarom was hij gedwongen, als alle uitgevers voor en na hem, de blik op ander leesgoed te richten.
Meijer week daarvoor uit naar het buitenland. Niet naar het zuiden, Frankrijk, zoals vele
uitgevers deden, maar naar het oosten en westen, Engeland en Duitsland. Als een van de weinige Nederlanders die de Engelse en Duitse talen machtig was, had hij het voor het uitkiezen
en plunderde hij literatuur uit beide landen op moderne poezie, proza en zedenkundige werken. Zijn keuzen werden daarbij steeds avontuurlijker. Meijer ontwikkelde een voorkeur voor
vernieuwend werk, of het nu ging om een serie Beschrvvingen van exotische diersoorten of
om literatuur en preken waarin een concept als `tolerantie' werd uitgewerkt.
Dat Meijer in de jaren 1750 begon met het uitgeven van preken, had ongetwijfeld te
maken met het feit dat het een goedverkopende categorie was. Die ene gereformeerde preek
die Meijer in 1756 uitgaf, De arm des almagtigen geopenbaard, door aardbeevingen: of verhandeling over Job,49 zal ongetwijfeld vanwege de hoofdpersoon, waarvoor Meijer net als
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menig ander, door tegenslag getroffen achttiende-eeuwer, kennelijk grote sympathie voelde,
zijn aandacht hebben getrokken. Veel spannender waren de preken die hij van zogenaamde
Duitse en Engelse neologen als Georg Joachim Zollikofer (1730-1788) en Spalding (17141804) uitgaf. 5°
Neologie was in de periode 1740-1770 een populaire stroming binnen het christendom
waarbij de aanhangers streefden naar een vereenvoudiging van de christelijke geloofsleer,
vooral gefundeerd op de bijbelse zedenleer en niet op theologische dogma's. Neologen lieten
zich leiden door de empirie en de eigen gemoedsgewaarwordingen. Hoewel het de bedoeling
was om op die manier opnieuw de waarheid van het christendom te funderen, was een onbedoeld bijeffect van deze zoektocht dat de traditionele geopenbaarde waarheden steeds meer
werden aangetast. "De erfzondeleer was bijvoorbeeld moeilijk combineerbaar met het optimistische mensbeeld dat de neologie hanteerde". Neologen zagen groot heil in een begrip als
"deugd" en gingen er vanuit dat een mens door middel van deugdzaam gedrag vervolmaakbaar was en daardoor ook zijn eigen lot in handen had. 51
Met dit soort neologische werken — Van Zollikofer gaf Meijer in elf delen diens Leerredenen (1773-1776) uit, 52 Van Spalding De mensch, in ernstige overweeging van het einde
waartoe hij geschikt is (1769) — droeg Meijer bij aan de verspreiding van het soort boeken
waaraan de vertaler van Het onanismus of verhandeling over de ziekten, oorsprongklyk uit de
zelfbesmetting (1771) de volgende verderfelijke invloed toeschreef:
Eene der algemeene oorzaken, die in den godsdienst zo veel invloed heeft, is de smaak van de tegenswoordige eeuw om de aanzienlijke jeugd niet veel gelegendheid tot een grondig onderzoek van de beginselen van
den geopenbaarden godsdienst te geven. Men prijst hun niets als bevallig aan in 't godsdienstige, of 't moet
in een lossen en bloemrijken stijl geschreven zijn, ja het moeten vooral maar algemeene ontwerpen van zedekunde zijn, die haar meesten invloed hebben om iemand tot een nuttig lid der samenleving te maaken; ontwerpen ongetwyfeld nuttig, maar niet genoegzaam. Ontwerpen veel al schadelijk, om dat zy de grondwaarheden van den godsdienst, die eene nauwere zedekunde veronderstellen, heimelijk ondermijnen. 53

Het is met zekerheid niet Meijers bedoeling geweest de medemens te ontkerstenen. Wel had
hij een niet te ontkennen voorkeur voor de losse en bloemrijke stijl waarvan de geciteerde
vertaler zo gruwde. Preken als die van James Herveys De tijd van gevaar en de middelen ter
beveiliging, nevens de weg tot heiligheid: in drie verhandelingen (1758, 2e dr. 1763, 3e dr.
1775) waren op effect geschreven. Hervey had een afkeer van de traditionele `geleerde' theologie en preekte een soort common sense variant van het bekeringsvertoog. 54 Daarbij introduceerde hij een preekmethode waarbij alle sentimenten werden aangesproken, opdat het
publiek zou voelen hoe essentieel godsdienst was. In Nederland werd deze literaire preekstijl,
met zijn overdaad aan retoriek en emoties, overgenomen door een vriend van Meijer,
Bemardus Bosch.
Meijers voorkeur voor emotionele, religieuze lectuur leidde hem naar een nieuw genre,
dat van de sentimentele grafliteratuur. Hij was net niet de eerste die de zogenaamde "mortuaire poezie" in Nederland introduceerde, dat waren K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 55 maar
het was wel Meijer die in de jaren zestig door diverse uitgaven dit soort literatuur algemenere bekendheid gaf. 56 Lang voordat grafliteratuur in de jaren 1780 een hype werd en auteurs
als Rhijnvis Feith ermee aan de haal gingen, kon de gevoelige lezer, geInteresseerd in het verband tussen religie, emoties en zelfanalyse, in Meijers boekwinkel de werken van Edward
Young aanschaffen. Het was aan de noeste vertaalarbeid van Johannes Lublink te danken dat
Nachtgedachten in 1766 in de winkel lag. Voor De centaurus geen verdichtsel (1768) teken-
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den Lublink en Meijer gezamenlijk.
Naast de Engelse boekenmarkt boorde Meijer ook de Duitse aan, op zoek naar werken
die mogelijkerwijs interessant konden zijn voor het Nederlandse leespubliek. Opnieuw
samen met Lublink vertaalde Meijer uit het Duits van J .J. Dusch, Zedelijke brieven, tot verbetering van het hart (1771). 57 Een ander vertalersteam werd gezet op Gellerts Fabein and
Erzahlungen. De drie vertaalde delen kwamen uit tussen 1772-1774 en werden herdrukt in
1775 en 1784. 58 Op toneelgebied liet Meijer eveneens het een en ander vertalen. Met name
de door Cornelis van Engelen geredigeerde reeks Spectatoriaale schouwburg, die in 1775
van start ging, bracht de Nederlandse lezer een schat aan nieuwe, vaak moderne, burgerlijke
stukken. In deze serie "zedelyke tooneelstukken" vinden we Engelse auteurs als Lillo en
Edward Moore naast Duitse kopstukken als Lessing en Goethe en Franse schrijvers als
Mercier en Diderot. De latere uitgever Uylenbroek was een van de vertalers die aan de reeks
meewerkte. In 1775 vertaalde hij Shakespeares Romeo en Julia naar de Duitse bewerking van
Weisse, in 1778 Presenteer 't geweer!, een blijspel uit het Duits.
Het was niet alleen vertalingen troef. Ook de Nederlandse literatuur bracht geld in het
laatje. Een auteur als Nicolaas Simon van Winter was een van Meijers paradepaardjes. Diens
Amstelstroom (1755), De jaargetyden (1769), een bewerking van Thomsons The seasons, en
een toneelstuk als Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774), gericht tegen de slavernij,
bezorgden niet alleen de schrijver roem, maar ook de uitgever. Opvallend is de ruimte die
Meijer gaf aan dichtende vrouwen, een categorie die sterk in opkomst was in de achttiende
eeuw en zonder enige twijfel ook commercieel interessant. Zeker als de vrouwen een filosofische en kritische geest hadden, konden ze rekenen op steun van de uitgever, iets wat al
bleek uit Meijers eerste uitgaven, de vroege pamfletten van Brakonier. Het latere werk van
deze auteur, fysico-theologische poezie, paste precies bij Meijers voorkeur voor religieus,
sterk persoonlijk getint werk. 59 Net zo eigenzinnig als het werk van Brakonier waren de
Bespiegelingen voorgesteld in dichtmaatige brieven (1741) van Christina Leonora de
Neufville waarvan Meijer in 1762 een tweede druk uitgaf. In dit werk trok De Neufville ten
strijde tegen het opkomende materialisme. Met behulp van de ideeen van de Duitse filosoof
Christian Wolff (1679-1754) trachtte ze aan te tonen dat de ziel onstoffelijk en onsterfelijk
was. Minder filosofisch, maar wel getalenteerd was een dichteres als Sara Maria van der
Wilp die al vanaf de vijftiger jaren tot de stal van Meijer behoorde. In 1772 gaf hij haar
Gedichten uit. Maar het succesvolst was zonder enige twijfel Lucretia Wilhelmina van
Merken, die vermoedelijk door toedoen van Nicolaas Simon van Winter bij Meijer terecht
was gekomen. Zij groeide uit tot een waar bestsellerauteur. Haar door Meijer uitgegeven Het
nut der tegenspoeden (1762) maakte haar tot de beroemdste dichteres van Nederland. Werken
als David (1767) en Germanicus (1779) en de bundel Tooneelpoezy die het echtpaar Van
Winter-Van Merken in 1774 door Meijer liet uitgeven, werden door het Nederlandse publiek
verslonden vanwege de dramatische voorvallen, heftige emoties en beslist ook vanwege de
optimistische, sterk religieus geinspireerde boodschap die de werken bevatten.
De moderne, buitenlandse letterkunde die Meijer uitgaf, lijkt moeilijk te rijmen met deze
Nederlandse, als classicistisch te boek staande werken. Op het eerste gezicht bestaat er geen
groter contrast tussen datgene wat Meijer aan oorspronkelijk Nederlandse literatuur uitgaf en
datgene wat hij uit de omringende literaturen liet vertalen. Niemand zal snel een vergelijking
maken tussen Het nut der tegenspoeden en Edward Youngs Night thoughts. Waar Van Merken
amper de geschiedenis heeft gehaald en daarin figureert als het voorbeeld van een ouderwets,
classicistisch schrijfster, daar gaat het werk van Young door voor een cultboek van de vroege
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romantiek. 61 Toch werden Youngs/Lublinks Nachtgedachten (1766) en Van Merkens Nut
gekenmerkt door dezelfde thematiek: het denken en mediteren over leven en dood en een
religiositeit die minder werd gedicteerd door bijbelse dogmatiek dan door persoonlijke ervaringen. In beide gevallen lijkt Meijer de lezer een intense, religieus-emotionele leeservaring
te willen bezorgen.
Meijers vemieuwingsdrift — en commerciele instinct — manifesteerde zich ten slotte ook
op het gebied van tijdschriften. Eind jaren vijftig nam de uitgever zich voor een nieuw soort
tijdschrift in Nederland te introduceren, een tijdschrift waarin algemeen culturele onderwerpen aan bod zouden moeten komen. Ervaring met het uitgeven van tijdschriften had hij toen
al opgedaan met de Maandelijksche berichten uit de andere wereld, of de spreekende dooden
dat hij vanaf april 1753 in samenwerking met Jac. Haffmann uitgaf. 62 Het nieuwe tijdschrift,
waarvoor Meijer zich opnieuw liet inspireren door een Engels voorbeeld, zou Meijer alleen
uitgeven. Hij gaf de intellectuelen in zijn kring die het Engels beheersten de opdracht om The
general magazine of arts and sciences, philosophical, philological, mathematical and
mechanical (1755-1765) te vertalen.

De Algemeene oefenschoole (ca 1758-1782)
Met deze Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen nam Meijer opnieuw een
risico. Een zogenaamd algemeen-cultureel tijdschrift als dit behoorde tot onontgonnen
gebied. Spectators waren er vele, maar tijdschriften waarin wetenschappelijk werk werd
gepopulariseerd waren zeldzaam. Zo'n project stond Meijer voor ogen en met de literaire
contacten die hij om zich heen verzameld had, was het zeker te realiseren, hoewel Meijer op
safe speelde door het Engelse voorbeeld vrijwel letterlijk te vertalen. Het tijdschrift, waaraan
vanaf circa 1758 werd gewerkt, 63 was de belangrijkste concurrent van de eveneens in 1758
verschijnende Bijdragen en de iets later uitkomende Vaderlandsche letteroeffeningen. Tot aan
Meijers dood, in 1781, bleef het in leven.
Kossmann karakteriseert het tijdschrift als een "populair encyclopedisch leer- en leesboek in 30 delen, dat reeds voor 1760 in maandelijkse afleveringen moet zijn begonnen te
verschijnen en dat in 1782 (met extra registerdeel) gereed kwam". 64 Het is onduidelijk in
hoeverre het tijdschrift daadwerkelijk maandelijks bleef uitkomen. Afgaande op de bewaard
gebleven exemplaren, bestaande uit drie gebonden reeksen van ieder tien delen, verscheen de
eerste reeks in 1763, de tweede in 1770 en de derde in 1782. Elke reeks bestond uit een deel
Wysbegeerte, Natuurlyke historie, Fraaije letteren, Wiskonstige wetenschappen, Beknopte
levensbeschryving der beroemste wysgeeren en vijf delen Mengelwerk bestaande uit proza
en poezie. Alleen het Mengelwerk was een door Meijer toegevoegde categorie; de overige
categorieen werden volledig naar het Engelse voorbeeld overgenomen.
Het grootste gedeelte van de Oefenschoole bestond daardoor uit louter vertalingen, zodat
men zich kan afvragen wat het Nederlandse publiek zag in bijvoorbeeld het deel dat in zijn
geheel, meer dan 500 pagina's, gewijd was aan "de Natuurlyke Historie van Engeland", een
deel dat in 1770 een vervolg van nog eens ruim 500 pagina's kreeg. 65 Ook het Mengelwerk,
hoewel samengesteld door Meijers medewerkers zelf, bestond nog altijd uit merendeels vertaald werk, zodat het evenmin uitmuntte in oorspronkelijkheid. Toch brachten die vertalingen
het Nederlandse leespubliek heel wat nieuws. Zoals verhandelingen waarin werd uitgelegd hoe
goede poezie in elkaar stak en wat haar functie was, eveneens onbekend terrein in Nederland.
De literair-theoretische verhandelingen die Meijer opnam, toch tamelijk elitaire kost die tot
dan toe alleen in de oorspronkelijke taal verkrijgbaar was, 66 laten zien hoe ver Meijers liefde
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voor literatuur ging. Stellig was hij ervan overtuigd dat kennis over de regels achter de literatuur de eigen letterkunde slechts ten goede kon komen. Of misschien hoopte hij door het publiceren van verhandelingen als `Regelen om wel te schryven' 67 potentiele of twijfelende dichttalenten te onderrichten of over een drempel te helpen. Ook zal hebben meegewerkt dat in zijn
directe vriendenkring veel belangstelling voor het onderwerp was. De kopij lag in zekere zin
voor het oprapen. Het Amsterdamse genootschap Diligentiae omnia' bijvoorbeeld, eind 1765
opgericht door Meijers goede vriend Lublink, hield zich met weinig anders bezig dan met vertaalde literaire theorie. 68 Een gedeelte van wat in dit vrijzinnige Diligentiae omnia' ter tafel
kwam, moet naderhand in de Oefenschoole terecht zijn gekomen. Opvallend is de vroege interesse voor Duitse theoretici. 69 Met name zedenkundige dichters als Gellert en Gessner waren
populair. 7° Ook de ideeen van Franse denkers zoals die van Voltaire, wiens Nerhandeling over
het heldendicht' in vier afdelingen werd vertaald, werden geplunderd. 71 De in het mengelwerk
van 1782 gepubliceerde, oorspronkelijk Nederlands ogende Rederijkkonst blijkt hoofdzakelijk
uit het Frans bij elkaar geplagieerd te zijn. 72 Naar de smaak van Van Goens was zijn "vriend
Meijer" al te ijverig in het uitgeven van buitenlandse literaire theorieen. 73 Misleidend was, en
misschien doelde Van Goens ook daar op, dat deze vertalingen zonder bronvermelding werden
opgenomen. De Rederijkkonst bestond onder meer uit een vertaling van Batteux' Principes de
litterature (1755). 74 Intussen moeten de veelal gortdroge verhandelingen menigeen hebben verveeld. Jacobus Bellamy was er in ieder geval weinig over te spreken. Voor zijn eigen Proeven
voor het verstand, den smaak en het hart (1784) oordeelde hij een verhandeling van Zimmerman niet geschikt. Ueber die Einsamkeit was meer iets voor "een algemeene oefenschool
1 "75
of zo iets [.. .] het intresseert niet [.. .] het is dat niet — dat gij en ik verwagten

Genootschappelijke activiteit in de jaren zestig: letterkunde en drenkelingen
Meijers liefde voor poezie, de goed verzorgde uitgaven en de Oefenschoole maakten hem in
de literaire wereld tot een gerespecteerd man en lovend schreef de redactie van de Bv-dragen
in 1761 over "de zinnelyke pers des beruchten MEYERS". 76 Deze Bv-dragen waren het resultaat van de samenwerking van een aantal taalgenootschappen die eind jaren 1750, begin jaren
1760 waren opgericht. Als nieuw fenomeen in de literaire wereld bepaalden ze in steden als
Hoorn, Leiden en Utrecht samen met enkele uitgevers het plaatselijke literaire klimaat.
Landelijke invloed kregen ze toen ze het allereerste letterkundige tijdschrift in Nederland
oprichten, de bovengenoemde Bv-dragen. Het netwerk rond Meijer werd nauwlettend in de
gaten gehouden door deze taalgenootschappen, waarbij Wille zelfs een "bedekte antagonie"
tussen Meijers dichters en de Bijdragers vermoedt. 77
Uit de taalgenootschappen ontstond in 1766 voor het eerst in de geschiedenis een landelijk literair genootschap, de `Maatschappij der Nederlandse letterkunde', op dat tijdstip het
belangrijkste letterkundige genootschap van Nederland. De standplaats was Leiden en ook de
oprichter ervan, textielhandelaar Frans van Lelyveld (1740-1784), was onder de indruk van
wat hij de "blazende Amsterdammers" noemde. 78 Zelfs overweegt hij Meijer de werken van
de `Maatschappij der Nederlandse Letterkunde' te laten drukken: "Hij heeft veel oordeel en
smaek, en in 't stuk van de verbetering van den smaek onzer Natie, zou ik veel van hem verwachten". 79 Waarom dit plan niet doorgaat, is onduidelijk. Praktische overwegingen zullen
hebben meegespeeld, want uiteindelijk ging de opdracht naar Leidse firma P. van der Eyk &
D. Vygh. Bovendien had Van Lelyveld al eerder zaken gedaan met Pieter van der Eyk die de
Nieuwe bvdragen (1763-1766) had uitgegeven.
Wel hood men Meijer het lidmaatschap aan, een hele eer, aangezien de `Maatschappij'

92

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

was opgericht om de fine Fleur van de letterkundige wereld bij elkaar te brengen. Samen met
Bernardus de Bosch en Pieter Huisinga Bakker doorstond Meijer op de eerste jaarlijkse vergadering in 1768 de ballotage. In de notulen werden de eerste twee aangeduid als dichters,
Meijer als dichter en taalkenner. 8° Uit de kring van Meijer trad vervolgens in 1770 Cornelis
van Engelen tot het genootschap toe. Tussen 1766 en 1769 gaf Meijer diens tijdschrift de
Philosooph uit en vanaf 1775 de door Van Engelen geredigeerde Spectatoriaale schouwburg.
In 1772 volgde Henri Jean Roullaud, terwijl Johannes Lublink, om onbegrijpelijke redenen,
pas in 1775 het lidmaatschap kreeg aangeboden. 81
De banden met Leiden liepen over verschillende personen. Het was de in Amsterdam
geboren en getogen Pieter van de Bosch (ca. 1735-1787), een van de medewerkers aan
Meijers Oefenschoole, 82 die Meijer officieel introduceerde in de `Maatschappij' . 83 Van de
Bosch was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van het genootschap. 84 In 1769 verhuisde hij naar Leiden, waar hij als remonstrants predikant werk vond. Oprichter Frans van
Lelyveld zelf was eveneens een belangrijke schakel tussen Leiden en Amsterdam. Hij introduceerde het literaire wonderkind van Nederland, Rijklof Michael van Goens, in de kring van
Meijer. Van Goens ontmoette in Amsterdam Lublink, "geen kwaed ventje", en vond dat
Meijer "veel genie" had. 85 Ook Adriaan Kluit (1735-1807), 86 de latere hoogleraar in de oudheidkunde en geschiedenis van Nederland, zal gepleit hebben voor Meijers toelating tot de
`Maatschappij' Kluit had bij Meijer een Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naemwoorden
uitgegeven. 87
Ongeveer ten tijde van Meijers binnenkomst in de `Maatschappij' was de uitgever betrokken bij nog een nieuw landelijk genootschap. Deze keer had de literatuur er weinig mee te
maken, maar slaagde Meijer er wel in de werken van dit genootschap uit te geven. Het ging
om de `Maatschappij tot redding van drenkelingen', die een jaar na de `Maatschappij der
Nederlandse letterkunde', in 1767, werd opgericht. 88 Bij dit genootschap speelde Meijer een
meer dan cruciale rol. Niet alleen werd de Bekendmaking van de Maatschappij tot redding
van drenkelingen op 16 december 1767 in een oplage van tienduizend exemplaren door hem
gedrukt, ook trad hij toe tot de directie van de maatschappij. Belangrijker nog was dat zijn
boekwinkel het administratiepunt werd van te registreren reddingsgevallen. Mocht men erin
slagen een drenkeling te redden, dan kon de felbegeerde gouden medaille (met inscriptie van
Pieter Burman) of een bedrag van zes gouden dukaten afgehaald worden bij Meijer. Het leidde tot hilarische taferelen in de winkel. Al snel was het fenomeen nepdrenkeling geboren en
moest het reglement worden aangescherpt. Voortaan werden de dukaten slechts uitgekeerd
als betrouwbare getuigen een verklaring aflegden van de reddingsactie. Onkosten die chirurgijns gemaakt hadden bij mislukte reddingsacties moesten eveneens bij Meijer worden gedeclareerd. 89
Meijer, die voorheen een alleszins elitaire boekhandelaar was, werd in zijn rol als administrateur van al dan niet geredde drenkelingen een bekend Amsterdammer. Hij had zich geen
betere publiciteitsstunt kunnen wensen. Heel Amsterdam, niet alleen de letterminnenden,
wist voortaan de weg naar Meijers boekhandel te vinden.
Louter opportuun was de stunt niet. Een iets minder verlichte geest had zich zeker niet
ingelaten met zoiets modems als het redden van drenkelingen, waarachter nieuwe visies op
de medische wetenschap en op leven en dood schuil gingen. Nederland was hiermee progressiever dan enig ander land en het eerste land dat een dergelijke reddingsmaatschappij oprichtte. Tot dan toe bepaalde de Nederlandse wet dat drenkelingen niet uit het water mochten worden gehaald voordat duidelijk was of ze slachtoffer van een misdrijf waren. In het belang van

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

93

de drenkeling beschouwde de `Maatschappii een drenkeling niet primair als slachtoffer maar
als zieke waarmee ze de belangcn van het individu liet prevaleren boven die van de rechtsgemeenschap.
Bovendien ging men ervan uit dat levenloos schijnende drenkelingen in de meeste gevallen slechts schijndood waren en met behulp van de nieuwste medische inzichten alsnog tot
leven konden worden gebracht. Nachtwachten kregen, behalve een lijst met instructies, ook
een dreg met ankertje aan een lange lijn, plus het vooruitzicht op een premie van f 3,- per
gered geval. 9° De lijst met instructies, ook afgedrukt op de Bekendmaking, wees niet de maag
aan als het kritische orgaan bij tewaterraking, maar de longen. 91 Alle actie was er dan ook op
gericht die organen te activeren. Onder de uit te voeren levensverlengende handelingen behoorde allereerst "Het Blaazen in het Fondament (den Aarsdarm), door middel van een
Tabaks- of andere Pyp, of een Schede van Mes, waarvan de punt is afgesneden, of van een
Blaasbalg zelve".

De jaren zeventig: arrogantie en kritische stellingname
Rond 1770 was Meijers boekhandel uitgegroeid tot een waar instituut en kon de reputatie van
de uitgever niet meer stuk. Dat sommige letterkundigen smalend spraken over "d'inquisiteurs
van den Parnas" ook wel het "Likkersveem van den Vijgendam" zal Meijer weinig hebben
gedeerd. 92 Zijn macht was dermate gegroeid dat hij in 1770 niet schroomde te protesteren
tegen een voorgenomen censuurmaatregel. Samen met twee andere Amsterdamse uitgeverijen, de firma's Arkstee & Merkus en Chatelain & Zoon diende hij een memorie in bij het
boekhandelsgilde. De Amsterdamse uitgevers kregen steun van de Leidse uitgever Luzac, die
eveneens in de pen klom, waarop de overheid uiteindelijk afzag van de plannen. 93
Meijer had zijn bijnaam als inquisiteur zeker niet te danken aan de serie Beschrvvingen
van exotische diersoorten die hij tussen 1766 en 1778 uitgaf. Veel lezers moeten dankzij
Meijer voor het eerst oog in oog hebben gestaan met een orang-oetang of een giraffe, weliswaar van papier, maar toch. Zeker is dat de uitgave van deze beschrijvingen van bijzondere
diersoorten, die tussen 1766 en 1778 uitkwam en bovendien verscheen in een Franse vertaling, Meijer voorzag van een constante bron van inkomsten. De beschrijvingen waren
afkomstig van Amoud Vosmaer (1720-1799), directeur van de Vorstelyke Natuur- en KunstKabinetten en Diergaarden, van wie Meijer eerder al, in 1758, een boek over vogels had uitgegeven. 94 Na Meijers dood werd de reeks overgenomen door de Erven P. Meijer en G.
Warnars en vervolgens kocht J.B. Elwe in 1804 de collectie op.
Meijers reputatie als "likker", onder meer terug te vinden bij een auteur als Betje Wolff,
dankte hij aan het soort poezie dat hij uitgaf. Voor prozaschrijfsters als Wolff, maar ook voor
de huidige lezer, is dit qua vorm- en taalgebruik, een tamelijk achterhaald, verheven en gestileerd soort poezie. In het licht van Meijers hang naar exotisme en avontuurlijke uitgaven
komt die voorkeur voor dergelijke poezie inderdaad merkwaardig ouderwets over. Het is echter de vraag of Meijer hierin zelf een knieval aan enig conservatisme heeft gezien. Per slot
van rekening wist hij de belangrijkste vaderlandse dichters aan zich te verplichten en hetgeen
hen bond, een onvoorwaardelijke liefde voor het heil van het vaderland tot uitdrukking
komend in gevoelige en religieuze gedichten, zal hen in Meijers ogen eerder tot een groep
bevlogen idealisten hebben gemaakt, dan tot de volgzame, precieuse schavers die de geschiedschrijving ervan heeft gemaakt.
Intussen waren Betje Wolffs smalende opmerkingen aan het adres van Meijer niet onterecht, omdat de uitgever, als het aankwam op het beschaven van dichtstukken, zijn pen daad-
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werkelijk streng hanteerde, hetgeen niet altijd even goed viel bij zijn auteurs. Zo memoreert
Nicolaas Simon van Winter hoe hij en zijn echtgenote Lucretia Wilhelmina van Merken, zelf
bepaald niet de slordigsten, "menigvuldige maalen" moesten herstellen "'t geen door al te
naauwkeurige zifting van onze Vriend Meyer van goud tot koper gemaakt was". 95
Meijer beyond zich echter in de comfortabele positie dat zijn positie op de uitgeversmarkt
niet meer stuk kon. Hij hoefde zich van welke kritiek dan ook niet veel aan te trekken. Met veel
tongue in cheek, niet gespeend van arrogantie, kon de uitgever het zich in een nieuw tijdschrift
veroorloven zichzelf een pluim te geven. In de openingspagina's van De rhapsodist (17711783) heette het dat het tijdschrift zeker opgang zou maken "want het zal van eenen goeden
smaak zyn, dewyl het by Pieter Meijer gedrukt wordt". 96 Nog meer lol zullen Meijer en zijn
medewerkers (onder wie de doopsgezinde predikant Cornelis van Engelen, F.W. Boers, 97
JohanesLublikdg,PterJohansUylbkHeriJanRould)ghebben, toen ze besloten de kritikasters in de kaart te spelen. Spelend met de grenzen tussen feit en
fictie presenteerde het tijdschrift zich als een genootschapswerk, dat van de "Maatschappy van
Rhapsodisten", een genootschap waarvan Pieter Meijer de onbetwiste paus was.
Laten wy (want het is thans toch de geboorte-eeuw der Maatschappyen) laten wy eene Maatschappy van
RHAPSODISTEN oprigten. Wy behoeven tot dat einde nergens octrooi te verzoeken, en met niemand te raadpleegen dan met den Boekhandelaar alleen, by wien wy onze Verhandelingen zullen laten drukken. Het is
onze zaak de Wetten op te stellen, en die aan hem te vertoonen, ten einde hy zich verklare of hy in het door
ons gemaakte ontwerp beruste en de aanbieding om Drukker onzer Maatschappye te zyn aanneme. 98

Een aantal wetten gaat vervolgens in op de regels die gelden bij Meijer. Waar de derde wet
nog enigszins parodierend is: "Elk, die eenige Verhandeling of eenig Stuk aan den Boekhandelaar Pieter Meijer franco zal bezorgd hebben, zal, indien hetzelve ter uitgave wordt goedgekeurd, terstond als Lid van de Maatschappy worden aangemerkt; doch nooit onder de verpligting zyn om zynen naam te melden", daar maakt de zesde wet een realistische indruk:
"Men zal de Stukken met of zonder naam van de Schryveren drukken, naar hunne verkiezing." Ook wet nummer zeven, over de honorering van de medewerkers, lijkt uit het leven
gegrepen: "Het zal ieder Schryver vrystaan zoo veel van den Boekhandelaar te bedingen als
by zal kunnen, en nooit zullen iemand eenige verwytingen gedaan worden, al ware het dat
men wist dat by zeven guldens per blad getrokken had." Wet nummer negen is helemaal onthullend over de gangbare uitbetalingspraktijken: "Het zal ieder Schryver vrystaan in plaatse
van geld eenige exemplaren te bedingen; doch dan zal hy den Lezer nooit mogen wys maaken dat hy niets voor zyn schryven getrokken heeft, al ware het dat hy naderhand goedvond
die exemplaren te betalen." 99
Enerzijds kunnen deze regels worden opgevat als schimpscheuten aan het adres van
Petrus Hofstede, de orthodoxe predikant-publicist die tijdens de Socratische oorlog zijn
tegenstanders verweet dat ze om den brode schreven en daarbij wat al te makkelijk zijn eigen
financieel gewin over het hoofd zag, anderzijds bevestigen ze de gegevens die tot nu toe
bekend zijn over het uitbetalen van auteurs. Meijer zelf bleek in de praktijk een zeer slechte
werkgever. Uit een bewaard gebleven document dat zijn bestsellerauteurs Nicolaas Simon
van Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken na zijn dood opstelden, blijkt dat de uitgever
het echtpaar op zeer krenterige wijze uitbetaalde in presentexemplaren. Daarnaast ging hij
ongelooflijk sluw te werk om het kopijrecht op het oeuvre van de dichters te verkrijgen.m
Ook De rhapsodist toont iets van Meijers geslepenheid. Voortdurend maakte hij in het blad
reclame voor zijn eigen fonds, hetzij door bepaalde werken te prijzen, zoals Klaudius Civilis
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van Van Steenwijk, hetzij door fragmenten van vertaalde werken op te nemen die door hem
waren uitgegeven. 1 ° 1
De rhapsodist viel echter niet op door deze reclametactiek, maar door de inhoud. Meijer
deinsde, gezien zijn positie, evenmin terug voor kritische stellingname ten opzichte van zijn
landgenoten. En nu de censuurmaatregelen niet waren doorgegaan, belette niemand de uitgever om de discussie die was ontstaan naar aanleiding van zijn uitgave van Belisarius in het
tijdschrift voort te zetten. Petrus Hofstede en datgene waar hij volgens de rhapsodisten voor
stond, intolerantie, moesten het bij herhaling ontgelden. De rhapsodist daarentegen bepleitte
tolerantie, oordeelde dat elke vorm van bijgeloof op de helling moest en vond dat religie op
redelijkheid in plaats van op dogma's diende te berusten. Ook mengde De rhapsodist zich in
het debat over de slavernij en betoonde zich een voorstander van afschaffing. Bovendien
werd steeds duidelijker dat Meijer en de zijnen geen orangisten meer waren, zoals in de jaren
veertig, maar zich kritisch opstelden tegenover het stadhouderlijk bewind.
Het kritisch denken moet in die jaren zeventig door Meijer tot kunst zijn verheven, blijkens het provocerende voorwoord dat Pieter van Woensel in 1772 schreef bij het door Meijer
uitgegeven De konst van waarnemen. De uitgever zal het van harte eens zijn geweest met Van
Woensels observatie:
Verre de meeste Geleerden zyn van gedachten, dat het Waarnemen meer een zaak der Zintuigen, dan ene des
Verstands zy. Doch ik mene reden te hebben, om een ander gevoelen toegedaan te zyn. 't Ontbreekt ons,
dunkt my, zo zeer niet aan facta, door de Zinnen waargenomen, als wel aan oorspronkelyke verstanden, dat
is, waartenemen, het geziene tot zyn ware einden aanteleggen, te voren wel bespeurd, doch geen, met een
vlugtig en oppervlakkig oog niet dan ter loops waargenomen, liefst als niet waargenomen moet aangemerkt
worden.

Het is zeer waarschijnlijk dat de kring rond Meijer zich ook ergerde aan het niet waarnemen
van overduidelijke signalen op politiek gebied. Steeds meer ontwikkelde die kring zich tot
een anti-orangistische cercle. Sprak de notoir staatsgezinde Petrus Burmannus Secundus in
1766 in een door Meijer uitgegeven gedicht nog de hoop uit dat het aantreden van stadhouder Willem v in weerwil van het mogelijke gevaar voor de Nederlandse vrijheid een verandering ten goede zou brengen, 1 °2 een aantal jaren later verlangden zowel Burman als Meijer
openlijk naar een bestel met meer democratie en inspraak. Nu het stadhouderschap 25 jaar
lang zijn diensten niet had bewezen, leidde de niet aflatende vaderlandsliefde van Meijer en
zijn auteurs tot het standpunt dat het land beter af zou zijn zonder stadhouder. Aan het rationale heldendicht dat Frans van Steenwijk in 1774 de wereld instuurde, Klaudius Civilis, 1 °3
valt de nieuwe politieke belangstelling van de kring rond Meijer af te lezen. De onverschrokken Bataaf die het Romeinse leger had weten te verslaan, was een dankbaar object
voor bespiegelingen over historische en gedroomde vrijheidsstrijden. 104 Natuurlijk werd er in
het literaire circuit geroddeld over deze koerswijziging. Willem Bilderdijk wist de dichteres
De Lannoy te melden dat de kring rond Meijer niet van haar dichttrant hield omdat ze orangistisch was. 1 °5

Meijer prive
Zoals wel vaker voorkomt: Meijer, die op politiek en religieus gebied zoveel tolerantie bepleitte, bleek in de dagelijkse omgang allerminst tolerant. Halverwege de jaren zeventig lijkt
zijn succes in de uitgeverswereld hem dermate naar het hoofd te zijn gestegen dat hij weinig
mededogen kon opbrengen voor andermans noden. Meijer beyond zich op de top van zijn
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carriere en kon in zijn rol als dichterlijke autoriteit behoorlijk doorschieten. Zonder enige
pieteit kamde hij het werk van dichters die hem niet aanstonden af. 106 De kwalificatie "inquisiteur van den Parnas" moet dan ook in deze periode en in deze context zijn ontstaan.
Ook prive blijkt Meijer bikkelhard. Toen zijn oudste zoon Cornelis in 1776 aankondigde
te willen trouwen met Geertruijd van der Hart, weigerde Meijer zijn toestemming. Het meisje zou niet alleen van te lage komaf zijn, maar het ook niet te nauw met de zeden hebben
genomen. Dat is althans de interpretatie van de allegorie De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven (ca 1777) die naar aanleiding van deze zaak werd gepubliceerd en waarin
Meijer onder de naam Eigenbaat optreedt. Hij wordt er geportretteerd als iemand door "magt
en eer" omringd, zijn eigen afkomst verloochenend:
Dat hy in eenen staat van nooddruft is gebooren
En sober opgevoed, strekt nimmer hem tot schand'.
De schamele armoe, als de deugd haar kan bekooren,
Is aller achting waard, en strekt tot eer van 't Land.
Maar onzen Man kon't woord van Nedrig nooit behaagen,
Op elk, hoe kundig ook, zag hy verachtlyk neer,
Hy leide, vaak vol list, zelfs groote Mannen laagen,
Men noemt zyn vriend te zyn eene allerwenschlykste eer.

En:
Daar hy zyne afkomst nu geheel reeds was vergeeten,
Viel niets meer in zyn' smaak dan weelderige pracht.M 7

Meijers onverzettelijkheid in de zaak zou leiden tot een uitermate dramatisch liefdesverhaal,
waarbij Cornelis tevergeefs een rechtszaak aanspande tegen zijn eigen vader 1 °8 en uiteindelijk met Geertruijd naar het buitenland vluchtte om daar met haar te trouwen. Daarop liet
Meijer zijn zoon oppakken, terugvoeren naar Amsterdam en opsluiten. De jongen stierf vervolgens van verdriet. 109 In 1773, toen Meijer Johannes Lublink en Nicolaas Simon van
Winter tot voogden over zijn kinderen benoemde, was hij nog overtuigd "van het goed comportement van zijn gemelde Zoon." 110 Waarschijnlijk totaal in de greep van een toekomstdroom waarin het uitgeversbedrijf Meijer tot een waar imperium zou uitgroeien, door geen
enkele smet bezoedeld, deed de teleurstelling over de keuze van zijn zoon de uitgever elk
redelijk perspectief uit het oog verliezen.
Vermoedelijk ging het op het moment waarop Meijer het voogdijschap over zijn kinderen
vastlegde, 1773, niet goed met diens gezondheid. Het zou kunnen zijn dat de uitgever in die
periode ook psychisch te lijden had, iets dat, bij gebrek aan gegevens, niet te reconstrueren
valt. In ieder geval liet Meijers gezondheid in de zomer van 1780 te wensen over. Op 7
augustus 1780 benoemde hij "bij onderhands Codicille" vier executeurs testamentair. 111
Negnmadltrsifhj,op17me863arud.Mijewop2mnht
middelste gedeelte van de Oude Kerk begraven, zonder al te veel praa1. 112
De boekhandel kwam toe aan zijn oudste dochter Catharina, die vlak voor de dood van haar
vader met boekhandelaar Gerrit Warnars trouwde. Op 21 december werd notarieel vastgelegd
dat Warnars zaakgelastigde zou zijn van de Erven Meijer. Warnars verplichtte zich ten behoeve
van de kinderen van Meijer diens fonds te beheren, hetgeen op 19 januari 1782 door de executeurs testamentair werd bevestigd. 113 Voor Meijer moet deze wetenschap een nachtmerrie zijn
geweest. Warnars was geheel en al niet de bezielde letterkundige die Meijer was geweest.
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Het gat dat onstond in de literaire wereld na Meijers dood werd dan ook niet door Wamars
gevuld. Enerzijds was het Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808) die Meijers rol als promotor van de Nederlandse dichtkunst overnam, een man die net als Meijer "geenzins door het lot
op eene hoogte geplaatst werd, maar die zich, door zijn hart en verstand, eene eerste plaats
waardig maakte." 114 Anderzijds werd er in 1783 in Amsterdam eindelijk een groot dichtgenootschap in het leven geroepen, het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap'. Pas
met de dood van Meijer en de teloorgang van het instituut er omheen, lijkt er in Amsterdam
ruimte te zijn ontstaan voor zo'n landelijk dichtgenootschap, waarvan het prototype al een
decennium eerder was opgericht in steden als Den Haag, Leiden en Rotterdam.
Geen van de Amsterdamse dichterskringen beschikte echter over de intellectuele uitstraling van Meijers zorgvuldig opgebouwde netwerk. Meijer was bovendien mede groot geworden door het uitgeven van modem proza, iets waarin de overige gezelschappen niet uitblonken. Maar vooral benaderden Meijers auteurs de Nederlandse samenleving nog kritischer dan
de genootschappen deden, of het nu religieuze, zedenkundige, politieke of literaire zaken
betrof. De meeste auteurs hadden een zeer brede belangstelling, net als Meijer zelf, en provocatie was veel van hen eigen. Met hun nieuwe visies, opvattingen, inzichten, al dan niet uit
het buitenland gehaald, wisten ze het intellectuele klimaat in de Republiek menigmaal nieuwe impulsen te geven, getuige de dissenterse psalmberijming, een kritisch tijdschrift als De
rhapsodist, een provocerend werk als Belisarius of vernieuwend buitenlands proza. Daarmee
was de kring rond Meijer een van de brandhaarden van waaruit de Nederlandse Verlichting
op een hoger plan werd gebracht.

Noten
1. Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door financiele steun van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
2. Zie J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw,
Middelburg 1988, p. 23-24; O.S. Lankhorst en P.G. Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding, Den Haag 1995, p. 99. Piet
Visser toont hoe onderzoek naar boekdrukkers en boekverkopers licht kan werpen op de verspreiding van
verlicht gedachtegoed in Godtslasterlijck ende Pernicieus: de rol van boekdrukkers en boekverkopers in de
verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de
achttiende eeuw, Amsterdam 1996.
3. Ook C.B.F. Singeling liet in Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in
Nederland, 1750-1800, Amsterdam 1991, dichterskringen rond uitgevers geheel buiten beschouwing.
4. Vergelijk J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, deel 6, Haarlem 1925, p. 233.

5. Pieter Meyer, zoon van Joost Adriaansz Meyer, Boekverkoper, "zyn gebore Burgercedul indato 5 may
1745 ons vertoont, en het gildt voldaan." Gemeentearchief Amsterdam (GAA), P.A. 366, inv.nr . 65, p. 216.
6. Witsen Geysbeek schrijft: "letterkundige en man van smaak [...], twee voordeelen, die weinig schrijvers
of vertalers in ons vaderland gelijktijdig ten deel vallen, daar velen niet zelden in der boekverkooperen kleingeestige winzucht allerlei moedbenemende belemmeringen aantreffen." Biographisch, antologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, deel 4, Amsterdam 1823, p. 230.
7. Ton Broos, `Boeken zijn zo goed als geld maar geld is beter: Johannes Allart (1754-1816)', in: Spektator
9 (1979, 1980) 1, p. 14-25, m.n. p. 14.
8. Vergelijk NNBW deel 4, kolom 982.
9. Volgens C.W. Westerbaen, Lofrede op Joannes Lublink, den Jongen, Amsterdam 1817, p. 15, kwam men
ochtends bij elkaar.
10. - Had aldaar eene geliefde jeugdige schoonheid gewoond, van welke hij de wedermin, uit schroomvalligen eerbied, naauwelijks durfde beproeven, hij had dit huffs niet meermalen kunnen voorbij gaan en begroeten, en bespieden, of dan niemand hem, eindelijk, gadesloeg". Westerbaen, Lofrede, p. 15.
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12. Vergelijk Arianne Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse
firma A. Blusse en Zoon, 1745-1823, Den Haag 2000, p. 74, die kanttekeningen plaatst bij de veronderstelling dat de `Hollandse' boekhandel een nieuw, achttiende-eeuws fenomeen zou zijn.
13. J.W. Enschede, 'Pieter Meyer, Gerrit Warnars, en Pieter Meyer Warnars, boekverkoopers te Amsterdam',
in: Amsterdamsch jaarboekje voor 1901, p. 1-32.
14. Een uitzondering is: Matthaei van Geuns Groningani de eo quod Vitam constituit in corpore animali disquisitio physiologica, Amstelaedami apud Petrum Meijer, Bibliopolam. MDCCLVIII.
15. J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studien over de tweede helft der achttiende eeuw,
deel 2, Amsterdam 1993, p. 160.
16. Belisarius. Naar het Fransche van den Heere Marmontel, Amsterdam 1768. Over dit conflict: Ernestine
van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de
vaderlandse kerk, Hilversum 2000; Ton Jongenelen, 'De Socratische oorlog 1768-1769. Een terreinverkenning op de linkerflank van de Nederlandse Verlichting', in: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 5
(1994) p. 77-91 en Wille, De literator, deel 2, hoofdstuk 5.
17. Haijo Zwager, Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw, Assen 1968, p. 184.
18. Gedrukt achter Lublinks vertaling De roemzucht, Amsterdam 1793.
19. J.A. Gruys en C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800: Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers, Nieuwkoop 1983, p. 121.
20. Eensame overdenkingen; geschikt naar tvds- en lands-omstandigheden. In dichtmaat. Geschreven den 19
van Grasmaand, des Jaars MDCCXLVII.
21. Riet Schenkeveld-Van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen nit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Amsterdam 1997, p. 530. Het dichtstuk is uit-

gegeven in kwarto, twee katernen, ongepagineerd, met colofon: "Te Amsterdam, By
Boekverkooper op de hoek van de Voorburgwal en Molsteeg."

PIETER MEYER,

22. Orange, vii' van druk en hoon; tot Neerlands scherm, ten glorie troon. Lierzang, op de gelukkige verheffing van den doorlugtigen hoog geboren vorst en heere, den Heere Willem Carel Hendrik Frizo, Prince
van Orange en Nassau, &. &. &. tot stadhouder, kapitein en admiraal generaal, van de zeven vereenigde provintien en de uni, &.&.&. 3 mei 1747.

23. Twee katernen in kwarto. Colofon achterin: "Te Amsteldam, By PIETER MEYER, Boekverkooper op de
hoek van de Voorburgwal en Molsteeg."
24. "Wy behoefden geene oneindige belangen uit te rekenen, en eene menigte waarnemingen op te geeven,
dewyl wy ons door geene belagchelyke keur van den Eerprys, zochten vermaard te maaken: neen, het oordeel
den Kunstkenneren overlaatende, beloofden wy aan de Dichteressen den eersten rang, aan de Dichteren den
tweeden, in beiden den ouderdom ten richtsnoer nemende." Voorbericht.
25. Eerzuil, by de verheffinge van zyne doorlugtige hoogheid, Amsterdam 1747.
26. Dit genootschap gaf uit: Bybelsche keurstoffen (1732-1738) en Dichtlievende oeffeningen (1741).
27. Aanspraak, gedaan aan zyne Doorluchtige Hoogheid, Willem den Vierden, by de overgaave van het boek:
Het eeuwgetyde der Nederlandsche vryheid, op het huis in 't Bosch in 's Hage, den 8.ste October 1748. 's
avonds ten half 8 uuren. door Jacob Hulk. Hs. Collectie Six, doos 74.
28. Zoals: Huwlykszangen voor den heere Harmanus Asschenbergh, en de jongkvrouwe Gozewina Mulders

(1749).
29. Op de onverwagte tyding van eene wapenschorssing en aanstaande vreede. Geslooten te Aken den xxxste van grasmaand des jaars MDCCXLVIII. Een katern in kwarto. Op versozijde titelpagina: "De Dichteresse
erkent geene afdruksels voor echt, dan die dus getekend zyn, Pieter Meyer" [in hs.]. Colofon achterin: "Te

Amsteldam, By PIETER MEYER, Boekverkooper op den hoek van de Voorburgwal en Molsteeg." Uit dit gedicht
valt af te leiden dat Brakonier-De Wilde de auteur is van de voornoemde twee verzen:
Zond ik in eenzaamheid, geprangd door angstig vrezen,
Toen Neerland scheen op 't punt zyns ondergangs te wezen,
Myn jammerklagt, myn' wensch, met tranen in het oog,
Op vleugelen van hope, al zugtend' naar om hoog;
Zogt ik, met indruk van des Volks en myn' gebreken,
Des Lands behoudenis den Hemel af te smeken;
'k Zag ook, inkorten tyd, myn' hartewensch voldaan,
En 't slingrend Schip van Staat behoeden voor 't vergaan.
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Hebbe ik verrukt door vreugd, wen FRISO wierd verkoren,
Ook, onder al 't muziek, mijn doffe her doen horen,
Ja namaals, overheerd door vriendelyk geweld,
Op Vryheids Eeuwgety myn snarentuig gesteld,
Niet om een' lauwerkrans op Helikon te plukken,
Maar om my voor Gods Troon met eerbied neer te bukken:
30. A. Slaats was in 1733 samen met P. Visser verantwoordelijk voor de uitgave van Telemachus van
Feitama. Onduidelijk is of Feitama Meijer betrok bij de uitgave van Henrik de Groote of Slaats.
31. Feitama was in die tijd een van de weinige auteurs die zijn kopijrecht beschermde. In 1732 verkreeg hij
een privilege voor Alle zone dichtwerken, voor de gebruikelijke periode van vijftien jaar. Hieronder vielen
Telemachus en twee delen Toneelpoezy. In 1747 werd dit privilege voor vijftien jaar verlengd, waarbij Henrik
de Groote werd overgedaan aan de drie genoemde uitgevers: "S. FEITAMA heeft het Recht tot deze PRIVILEGIE,
voor zo verre dezelve dezen HENRIK DE GROOTEN aangaat, volgens onderling Verbandschrift overgedaan aan
ADRIAAN SLAATS, TJEERT BLIEK, en PIETER MEYER, Boekverkoopers te Amsteldam."
32. Feitama oordeelde Meijer geschikt voor de uitgave van de Amstelstroom (1755) "als daar toe meer dan
een ander bekwaam zynde, dewyl by zelf ook Dichter was" [N.S. van Winter, Noodig bericht, aangaande de
brieven van den boekverkoper G. Warnars, ons geschreven in 1786; en verdre papieren dien aangaande; hier
nevens gelegt ten behoorlvke bescherming onzer uitgegevene, en mooglyk na te laatene Werken. Collectie Six,

doos 20.
33. Lvkzangen ter gedachtenisse van den beroemden dichter den heere Svbrand Feitama, overleeden te
Amsteldam, den xmden van Zomermaand, des jaars MDCCLVIII. Bijdragende auteurs: Langendyk, toen al over-

leden, plus Jacob Lutkeman, Harmanus Asschenberg, H.J. Roullaud, R. Wouters, Balth. Carull, R. Benten,
Johannes Lublink de Jonge, D. Elders.
34. "Doch daar by stervende in myne armen is bezweken!"
35. `Aanmoediging tot Dichtkunst, aan mynen vrind, den jongen dichter, P.J. Uylenbroek', in:
Mengelwerken van J. Nomsz, Amsterdam 1782, p. 5.
36. NNBW, deel 9, kolom 1066.
37. Enschede, 'Pieter Meyer', p. 4.
38. Elly van Logchem, 'Lucretia van Merken (1721-1789) en het dichtgenootschap Taus Deo, Salus Populo', in: Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek 6 (1985) p. 285-360, m.n. p. 319.
39. Van Logchem, 'Lucretia van Merken', p. 318.
40. De geschiedenis van dit gelegenheids- of ad hoc-genootschap is uitgebreid beschreven door Van
Logchem, 'Lucretia van Merken'. Zie verder: J. Boelema, 'De korporatieve auteur van de Psalmberijming
van 1773', in: De hoeksteen 5 (1976) p. 86-91 en Roel Bosch, En nooit ineer nude psalmen zingen. Zingend
geloven in een nieuwe tijd 1760-1810, Zoetermeer 1996, p. 96-97. 'Laos' bestond uit de volgende acht leden:
Lucretia van Merken, Nicolaas Van Winter, Lucas Pater, Pieter Meijer, Bernardus de Bosch, Hermanus
Asschenberg, Antoni Hartsen en Henry Roullaud. J. Wille, 'De leerschool van Lucretia Wilhelmina', in:
Literair-historische opstellen, Zwolle 1963, p. 202-249, m.n. p. 239.
41. Alleen Van Winter en Meijer zelf waren hervormd. Dat wil zeggen, Meijer werd hervormd gedoopt. Van
Merken was remonstrants. De overige leden, Van Asschenberg, De Bosch, Hartsen en Pater waren doopsgezind. Zie Van Logchem, 'Lucretia van Merken', noot 63. Roullaud bezocht de Waalse kerk.
42. Geciteerd bij Van Logchem, 'Lucretia van Merken', p. 298-299.
43. Tael- en dicht-kundige by-dragen, deel 1, Leiden 1760, p. 261 en 263. Vergelijk Wille, De literator, deel
2, p. 192.
44. Van Logchem, 'Lucretia van Merken', p. 291; Simon Vuyk, Verlichte verzen en kolommen.
Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820, Amsterdam 2000, p. 103. In
1771 nam de Remonstrantse gemeente in Amsterdam de bundel in gebruik. Vuyk, Verlichte verzen, p. 1041051. Van Logchem meldt een doopsgezinde kerkeraad die vanaf 1782 besluit de psalmen van 'Laos' in te
voeren. 'Lucretia van Merken', p. 313. In Amsterdam was de berijming vanaf 1762 in gebruik bij de zonnisten, een van de doopsgezinde kerkstromingen. Bosch, En nooit meer oud psalmen zingen, p. 70.
45. Blijkens een `Noodig bericht' van de hand van N.S. van Winter. Deze is vooral verontwaardigd omdat
Meijer zelf slechts zes van de honderdvijftig psalmen had berijmd. Collectie Six, doos 20. Zie ook Van
Logchem, 'Lucretia Wilhelmina van Merken', p. 319 en 322.
46. C.H.H. de Vries, Johannes Lublink de Jonge (1736-1816). Ongepubliceerde doctoraalscriptie historische
Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam.
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47. Brief van N.S. van Winter aan P.J. Uylenbroek, Leiden, september 1787. KB 133 M 140:59.
48. Deze keer zijn het Lublink, Huisinga Bakker en het `Donderdags genootschap'. De Van Winters weigeren om gezondheidsredenen hun medewerking. Van Logchem, 'Lucretia van Merken', p. 329-330.
49. Zie Jelle Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het
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50. In 1754 gaf hij samen met Jac. Haffmann de Verzameling van leerredenen van de Waalse predikant Henri
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1963, p. 64-65.
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59. Bespiegelingen over Gods kerk- en wereldbestier (1751, 1756 2), in 1754 gevolgd door Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven en Vervolg van stichtelyke gedichten op verscheiden
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Oxford, door den heere E. Young. Uit het Engelsch vertaald', in het vijfde deel van het Mengelwerk (1763),
p. 150-158.
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genootschappen in Nederland 1750-1800, Nijmegen 2001, p. 46-50.
69. Wille verbaast zich er over. De literator, deel 2, p. 136.
70. In het vijfde deel van het Mengelwerk (1763): `Redevoering over de nuttigheid der regelen in de welspreekendheid en dichtkunst; en tot hoe verre dezelve zich uitstrekt. Uit het Hoogduitsch van den heere C.F.
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76. Tael- en dichtkundige by-dragen 2 (1761, 1762), p. 19.

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

101

77. Wille, De literator, deel 1, p. 193.
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79.
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Hoe treflyk 't anders zy, met onbeschaamde kaaken
Verachten, als onwaard aan 's kundigen gezicht;
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112. De begrafenis kostte acht gulden, wat niet duidt op overmatige luxe. GAA, DTB 1050/130.
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Feit en fictie rond de `Aretijnse' prenten
van Romeyn de Hooghe (1645-1708)*
ANNA DE HAAS

In 1729 beschrijft Jacob Campo Weyerman in zijn Levens beschrvvingen der Nederlandsche
konst schilders en konst schilderessen de kunstenaar Romeyn de Hooghe als "een konstryk
Schilder en een uytmuntent plaatetser" maar tegelijk ook als goddeloos, "Viceroy van de
Hel" en een "wellustigen Sardanapaal", wiens geboorteplaats men beter niet kan onthullen,
"zynde het een soort van een verwyt voor die Stad, een diergelyk Monster uyt Kaaren schoot
te hebben zien voortkomen." 1 De Hooghe zou de toegang tot Amsterdam zijn ontzegd, "om
dat by de Jeugd vergiftigde door zyne verfoeielyke Aretynsche prenten, als blykt uyt zyn
Gomoras boekje, getytelt, de dwaalende Hoer". Zelfs zou De Hooghe later tegenover
Overheyt van een zekere Stad" hebben toegegeven dat hij "veele jaaren geleden" die "goddelooze plaaten" had geetst. 2 Eerder had Weyermans voorganger en `voorbeeld' in dergelijke
levensbeschrijvingen, Arnold Houbraken (1660-1719), De Hooghe eveneens geprezen om
zijn artistieke prestaties en gelaakt als "een tweede Aretyn". Houbrakens relaas is bier wat
vaag. Inderdaad, De Hooghe vertrok uit Amsterdam, maar "het most zoo wezen om zyn
ergerlyk levensgedrag, en om 't maken van stekelige Pasquillen en ontuchtige en schandelyke printverbeeldingen, welke vuiligheit by de losse jeugt voor schoon gelt verkocht". 3 Het
"Gomoras boekje" vermeldt hij niet.
De dwalende hoer een vertaling van La puttana errante verscheen voor het eerst in
1668, in 1677 gevolgd door een heruitgave, naar verluidt dus geIllustreerd door Romeyn de
Hooghe.4 Zijn prenten, zo wil het verhaal, verbeeldden "de Figuren die Pieter Aretyn in syn
dwalende hoer beschrijft" 5 oftewel verschillende seksstandjes. Het is dit boekje waar De
Hooghe zijn faam als "tweede Aretyn" aan heeft te danken.
-

-

-

—

—

`Gomora's boekje' in Italie

Pietro Aretino (1492-1556) was de auteur van de scabreuze Sonetti lussuriosi [Wellustige
sonnetten] (1524) 6 en dito Ragionamenti [Gesprekken] (1534). 7 Een ander werkje van vergelijkbare aard, La puttana errante, waarschijnlijk van de hand van zijn landgenoot NicolO
Franco (overl. 1568), werd eeuwenlang aan hem toegeschreven, ook in Italie. 8 Misschien is
deze toeschrijving geen toeval. Franco was in de jaren 1536-1538 Aretino's secretaris totdat
hij zich tot diens aartsvijand ontpopte. Het is eventueel voorstelbaar dat Franco zelf de hand
had in die toeschrijving, al kan deze ook Naar oorsprong vinden in het feit dat soms de
Puttana samen met Aretino's Ragionamenti uitgegeven werd. 9
Hoe dat ook zij, dit is maar het begin van de verwarring. Houbraken had aan zijn levensbeschrijving van De Hooghe een waarschuwend betoogje vastgeknoopt over kunstenaars met
een al te onzedelijk penseel. Hij noemt daarin drie Italiaanse kunstenaars uit de Renaissance:
Annibale Carracci, die "zyne kostelyke gaven" misbruikte door "voorwerpen te maken, die
de schaamte, en eerbaarheit niet toelaat te beschouwen", Marcantonio en Giulio Romano.'°
Marcantonio, zo vertelt Houbraken, had tekeningen van Giulio Romano in koper gebracht,
die vervolgens door Aretino voorzien waren van "byschriften in vaarzen [d.w.z. de Sonetti]
[...], alzo geil en onbeschoft als de verbeeldingen". Paus Clemens vii liet alle exemplaren in
beslag nemen en Marcantonio in de kerker werpen. Giulio Romano maakte zich tijdig uit de
voeten. Marcantonio ontsnapte en ontliep verdere vervolging. Aldus Houbraken.
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Weyerman neemt dit verhaal niet over in zijn Levens-beschryvingen, maar in een van zijn
latere weekblaadjes, De naakte waarheyt, geeft hij een variant waarin hij ook De Hooghe laat
opdraven. "Het is een vastgestelde waarheyt", schrijft Weyerman, "dat Aretyn de godlooze
prenten van den beroemden schilder Hannibal Canats Carracci] bysprong met een dartele
omschryving". En vervolgens beweert hij dat De Hooghe niet alleen "die Aretynsche
omschrijving" vertaald zou hebben "uyt het ooirspronkelyk Italiaans", maar ook Carracci's
prenten "ten deelen gekopieert, en ingelyft in zyn verfoeielyk Traktaat, getytelt, de dwaalende Hoer"."
De oerbron van alle verhalen over Italiaanse kunstenaars is uiteraard Vasari, maar Houbraken noch Weyerman beroept zich op diens fameuze kunstenaarsbiografieen, de Vite. 12
Houbraken zegt zijn verhaal te ontlenen aan Florent le Comte. Daarmee doelt hij op diens
tweedelige Cabinet des singularites d'architecture uit 1699-1700. 13 Le Comte op zijn beurt
heeft zijn verhaal over Aretino c.s. ongetwijfeld ontleend aan Vasari. In ieder geval: zowel bij
Vasari als bij Le Comte gaat het over prenten bij de Sonetti. 14 En zowel Vasari als Le Comte
en Houbraken hebben het over Marcantonio en Giulio Romano als de boosdoeners.
Waar haalde Weyerman dan Annibale Carracci vandaan? Een slordige lezing van Houbrakens uitweiding over onzedelijke schilders? Of had hij misschien Malvasia's Felsina pittrice
erop nagelezen en verkeerd begrepen? Daar wordt verteld dat Annibales broer Agostino prenten had gepubliceerd "met figuren in wellustige poses, net als die welke tijdens de regering
van paus Clemens aan de openbaarheid prijsgegeven werden door die eerloze bende die
bestond uit de beroemdste en meest gewaagde tekenaar, de kundigste graveur en de meest
satirische schrijver van die tijd". 15 (Malvasia doelt hier op respectievelijk Giulio Romano,
Marcantonio en Aretino.) Zou Weyerman het element van vergelijking gemist hebben? En
Agostino verward met Annibale? Een aardige hypothese misschien, maar een onwaarschijnlijke. Malvasia's book bleef eeuwenlang onvertaald.
Al blijft de herkomst van het Carracci-verhaal onduidelijk, Weyerman heeft ons wel
opgescheept met een passage die voor ten minste twee interpretaties vatbaar is. De eerste is
dat Aretino de Sonetti maakte bij prenten van Carracci en dat De Hooghe de verzen vertaalde en apart de prenten kopieerde om die vervolgens in De dwalende hoer op te nemen. De
tweede is dat Aretino De dwalende hoer schreef bij prenten van Carracci en dat De Hooghe
het geheel vertaalde en kopieerde.
printjes' in Amsterdam: 1677-1678

De eerste uitgave van De dwalende hoer werd in januari 1669, kort na verschijning, getroffen door meerdere verboden. 16 Zoiets lijkt de heruitgave van 1677 niet te zijn overkomen en
dat is vooral merkwaardig omdat deze nota bene ook nog toepasselijk geIllustreerd zou zijn
geweest. Zo verklaarden twee dochters van de "Kunst ofte Printe-drukker" Hendrik Hendriksz., dat hun vader omstreeks 1678 voor De Hooghe "printjes" gedrukt had, die "eenige
ontugtige postuuren van vleeschelijke conversatie toonden". 17 Een ander zei gezien te hebben dat De Hooghe "heeft geetst de Figuren en Plaeten verbeeldende de actien en posturen"
beschreven in De dwalende hoer en ook dat "deselve afgedrukte printjes" door De Hooghe
zelf "aan verscheyde zijn verkogt, ende gedebiteert". 18 Ook een vriend van De Hooghe,
Ericus Walten (1663-1697), bevestigde het bestaan van de beruchte prenten, al beweerde hij
dat ze gemaakt waren door anderen die echter elke betrokkenheid ontkenden en met een
beschuldigende vinger naar De Hooghe wezen. 19
Een verbod op de 1677-uitgave mag er dan niet geweest zijn, uit de archieven blijkt dat
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het Amsterdamse gerecht wel degelijk pogingen ondernomen heeft om makers, drukkers
en verkopers van de prenten dan wel het boekje te achterhalen. Zo werd op 15 maart 1678
Timotheus ten Hoorn — de vermoedelijke uitgever van de 1677-editie 2° — gehoord over
enige niet nader omschreven "vuijle plaeties". 21 Helaas is de tekst van dit verhoor niet
overgeleverd. Dat is wel het geval met het verhoor van een zekere Stijntje Koops op 17
maart. Haar werd gevraagd hoe zij aan "de vuylen en bordeelprentjens" kwam die in haar
bezit gevonden waren en of zij niet "eenige boeckjens van de voorhanden plaetjens" verkocht had aan "een man in de Nes". De prenten, zo zei Stijntje, waren "door haer eerste
man [Bartholomeus Schouwers] en Dr Latenhouwer - gekocht "van Crispyn van de Pas"''-en die boekjes waren of door haar tegenwoordige man, Pieter van Dyck, of door haar oudste dochter verkocht. Interessanter nog is, dat de schout met die `boeckjens' op De dwalende hoer lijkt te doelen. Zulks kan men eventueel opmaken uit zijn volgende vraag: "wie
de dwalende hoer tegenwoordigh druckt"? Dat weet Stijntje niet. Wie is het dan "die de
vuyle boekjens van Romeyn de Hoge verkoopt"? Dat weet Stijntje wel: "Pieter Voskuyl
wiens moeder verkoopt hoenders achter de hal alwaer by woont". Met `een man in de Nes'
zou Timotheus ten Hoorn bedoeld kunnen zijn (hoewel het vreemd is dat juist aan hem die
`boekjes' verkocht zouden zijn). 23 Niet alleen werd Timotheus in dezelfde week als Stijntje
gehoord over `vuyle' prenten, maar ook was hij gevestigd in de Nes. Uiteindelijk loopt de
zaak met een sisser af. Op 22 maart legde de Amsterdamse schepenbank Timotheus welgeteld een florijn boete op wegens het distribueren en verkopen van "vuijle plaeties". Op
29 maart werd Stijntje bij provisie ontslagen. 24
Ook Romeyn de Hooghe zou in deze kwestie op het matje geroepen zijn. Zo vertelde
jaren later iemand dat de bewuste prenten door De Hooghe "schielijk [...] in 't vuur gesmeten en verbrand wierden, even, of kort na dat [hij] over het etsen van voorsz. printjes, op
het Stadhuis ontboden was". 25 En ook Walten, in zijn pamflet ter verdediging van De
Hooghe, zegt dat zijn vriend zich in die kwestie voor het Amsterdamse gerecht had moeten
verantwoorden. 26 Zo'n verhoor van De Hooghe is echter (nog) niet gevonden.
Uit het bovenstaande zou geconcludeerd kunnen worden dat in 1677 De Hooghe de prenten etste, dat ze waarschijnlijk gedrukt werden door Hendrik Hendriksz. en verkocht door
Timotheus ten Hoom, 27 Romeyn de Hooghe en anderen, zoals Pieter Voskuyl en wellicht
Adriaan Schoonebeek. 28 Toch is er in de jaren 1677-1678 geen sprake van een publieke rel
rond De Hooghe en zijn pomografische prenten, alleen van pogingen van het Amsterdamse
gerecht zekere `vuile' prenten en/of het `boekje' te achterhalen.

Een roddelend hondje en dito lidmaten: 1681-1687
In 1681, dus vier jaar na het verschijnen van de geIllustreerde Dwalende hoer, verscheen Het
wonderlijk leeven van 't Boulonnois hondtie, 29 een anonieme publicatie — volgens Weyerman
een "bekend Voddeboekje" 3° — waarin de verteller, het hondje, De Hooghe karakteriseert als
een dief, leugenaar, bedrieger en vervalser die met zijn vrouw openlijk een zedeloos leven
leidt. 31 Geen woord over Aretijnse prenten al of niet bij De dwalende hoer. Dat mag verwonderlijk heten, want zo'n sjedig verhaal zou perfect gepast hebben in de roddelkraam van
de verteller.
In de jaren tachtig speelde nog een andere affaire, die licht zou kunnen werpen op de
kwestie van De dwalende hoer: de verhuizing van het echtpaar De Hooghe naar Haarlem,
volgens Weyerman dus afgedwongen door de Amsterdamse overheid. 32 Secundaire bronnen
noemen 1687 als het jaar waarin zij zich in Haarlem vestigden. 33 Dat jaartal is waarschijnlijk
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gebaseerd op het feit dat zij toen hun kerkelijke attestatie uit Amsterdam kregen. De afgifte
van die attestatie had echter nogal wat voeten in de aarde en dat begon al in 1683, toen op 6
mei via een van de lidmaten De Hooghes verzoek om een attestatie bij de Amsterdamse kerkenraad binnenkwam. Ter vergadering werd vastgesteld dat "de Hooge en sijn huijsvrouw
[...] al voor een jaar na Haerlem sijn gaen woonen", in 1682 dus. 34 Hij beschikte daar toen
over woonruimte: De Hooghe was, op enkele legaten na, universeel erfgenaam van zijn in
1681 overleden Haarlemse oom Pieter de Hooghe, die hem een flink kapitaal en enig onroerend goed had nagelaten.
In dat jaar, 1683, komt de Amsterdamse kerkenraad erachter dat De Hooghe "inde buurt
daar hij gewoont heeft" bekend staat als "spotter met Godt en sijn woort" en berucht is om
"verscheide ontuchticheden". 35 De raad weigert een attestatie af te geven. Het besluit wordt
het echtpaar in juni meegedeeld. Drie jaar later, op 11 juli 1686, ontvangt de kerkenraad weer
een verzoek om een attestatie voor De Hooghe, nu via de Waalse kerkenraad van Haarlem.
De Amsterdamse heren vinden dat hij er maar persoonlijk om moet komen vragen. 36 Pas op
5 december verwaardigt Romeyn de Hooghe zich acte de presence te geven. Eindelijk, op 16
januari 1687 verleent de Amsterdamse kerkenraad De Hooghe en zijn vrouw hun zo begeerde attestatie, maar eigenlijk alleen maar omdat, zoals ze uitdrukkelijk vermelden, niemand
bereid was gevonden de kwalijke geruchten over hen persoonlijk in de kerkenraadsvergadering te komen bevestigen. 37 Voor Amsterdam is daarmee de kous af. Wanneer De Hooghe
zich beklaagt over de voorwaardelijke formulering van de attestatie en deze veranderd wil
zien, wordt hem droogweg meegedeeld dat het "buijten gewoonte" is om "veranderinge van
attestatien in het kerckenboeck aen te teeckenen". 38
Het is in het licht van de gebeurtenissen in 1690, toen allerlei lieden bereidwillig tegen
De Hooghe getuigden, merkwaardig dat in de voorgaande jaren niemand dat had willen doen,
terwijl toch sommige door de lidmaten aangesproken lieden aanvankelijk gezegd hadden dat
het een schande zou zijn als iemand als Romeyn de Hooghe een attestatie zou krijgen. 39 Het
kan natuurlijk zijn dat de kerkenraad alleen in de eigen beperkte kring van lidmaten naar
mogelijke getuigen heeft gezocht. Dat die zich daar niet zouden bevinden is echter onwaarschijnlijk, want de "swaere gerugten" waren de kerkenraad kennelijk wel ter ore gekomen.
Het ziet er al met al niet naar uit dat de zaak van De dwalende hoer veel met De Hooghes
verhuizing te maken heeft gehad, zoals Weyerman beweerde en Houbraken suggereerde: een
eventuele affaire zal tegen die tijd toch wel uitgewoed zijn geweest. De nominale boete voor
Timotheus ten Hoorn, mocht die betrekking hebben op de Dwalende hoer-prenten, wijst ook
niet bepaald op een kwestie van geruchtmakende omvang. Ten slotte: voor uitzetting door de
magistraat van Amsterdam — zoals beweerd door Weyerman — zijn (nog) geen aanwijzingen
gevonden.4°
Zou De Hooghe ook naar Haarlem verhuisd zijn als daar zijn bedje niet al gespreid was
geweest? Op die vraag is vast geen definitief antwoord te geven, maar mij lijkt dat hier twee
zaken zeer opportuun samenkwamen: niet alleen beschikte De Hooghe vanaf 1681 in
Haarlem over geld en (onroerende) goederen, maar ook had Haarlem een prinsgezind stadsbestuur. Voor De Hooghe moet dat een ideale combinatie zijn geweest. Ik ben daarom, met
Van de Haar,'" geneigd om in ieder geval deels politieke redenen achter De Hooghes vertrek
uit Amsterdam te vermoeden. Of de Haarlemse burgemeesters op hun beurt echt gecharmeerd waren van zijn komst, is echter allerminst duidelijk. Verscheidene incidenten wijzen
erop dat hij van hen toch geen onvoorwaardelijke protectie genoten heeft, maar dat is een
ander verhaal.
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Voorlopig moet uit de hele gang van zaken als beschreven in de voorgaande paragrafen
geconcludeerd worden dat de kwestie van de Dwalende hoer-prenten — die ook niet in de
Amsterdamse kerkenraadsnotulen ter sprake kwam — in de jaren tachtig geen extra smet
wierpen op De Hooghes toch bepaald niet brandschone blazoen, althans niet in het openbaar.
Dat gebeurde pas twaalf, dertien jaar na dato.
Een onofficiele aanklacht: 1690

In 1690 woedt er — om redenen die ik nu buiten beschouwing laat — een pamflettenoorlog
rond Romeyn de Hooghe, die dan in Haarlem woont. Een van de anti-De Hooghe pamfletten
is de Memorie van rechten, volgens de titelpagina geschreven door de toenmalige Haarlemse
hoofdofficier Adriaen Bakker (overl. 1692). Het pamflet verscheen half mei van dat jaar, in
juni gevolgd door een tweede, vermeerderde druk. In die tweede druk is Bakkers aanval op
De Hooghe aangevuld met de letterlijke tekst van enkele attestaties (getuigenverklaringen)
van lieden die De Hooghe kenden of gekend hadden en zich nu tegen hem keerden. 42 Die
attestaties gaan, onder veel meer, over de prenten bij De dwalende hoer.
Over de Memorie bestaan vele onduidelijkheden. Niet de minste is de vraag of Bakker
inderdaad de auteur van het pamflet was. Zelf ontkende hij, maar een tijdgenoot noteerde op
het plakkaat waarmee de Haarlemse burgemeesters het pamflet later tot een "valsch libel"
verklaarden, dat men wel beter wist. 43 Als Bakker het heeft geschreven dan is de vraag: waarom? Uit morele gedrevenheid of persoonlijke antipathie? Op instigatie van iemand anders?
In dat laatste geval komt de staatsgezinde Amsterdamse overheid in aanmerking, die nogal
gebeten zou zijn geweest op haar voormalige inwoner De Hooghe, protégé en propagandist
van stadhouder-koning Willem iii. Die mogelijkheid is dan ook, toen en nu, meermalen geopperd, al was de houding van 'Amsterdam' in deze zaak allerminst eenduidig. Maar stel dat het
zo was, waarom leende Bakker dan zijn pen aan de belangen van een stad die niet de zijne
was? Was hij zo overtuigd van De Hooghes slechtheid dat het hem niet uitmaakte dat hij met
het pamflet mogelijk Amsterdamse belangen diende? En wat als hij niet de auteur van de
Memorie was? Waarom is die dan juist op zijn naam gezet? Was hij een voor de hand liggende fall guy? Zo ja, waarom? Dergelijke vragen zal ik hier niet proberen te beantwoorden.
De pamflettenoorlog van 1690 is in feite nog nauwelijks onderzocht, al heeft Van de Haar
een goed begin gemaakt. 44 Voor het moment volsta ik met de constatering dat Bakker in 1690
wel degelijk geprobeerd heeft een proces tegen De Hooghe op touw te zetten. Gemakshalve
blijf ik hem `gebruiken' als auteur van de Memorie.
Belangrijk in deze context zijn de aan de tweede druk toegevoegde attestaties tegen De
Hooghe (waarvan sommige hierboven al geciteerd). Deze zijn alle afgelegd op verzoek van
de Amsterdamse hoofdofficier Jacob Boreel bij notaris Michiel Bockx, toen tevens Boreels
klerk.45 Dit feit alleen al gaf in de tijd zelf aanleiding tot de gedachte dat er sprake was van
een politiek getint Amsterdams opzetje. Er is toen ook gesuggereerd dat deze attestaties
gekocht waren en De Hooghe, die nooit iets op zich liet zitten, heeft ook mensen gevonden
die bereid waren zulks te verklaren. 46 Ook lijkt hij pogingen te hebben ondernomen om sommige getuigen van de Amsterdamse kant met beloftes over te halen om hun verkiaring te herroepen. Dat laatste wordt geboekstaafd door enkele andere documenten in Bakkers Memorie.
De Memorie diende, wat Bakker betreft, als prelude op en argument voor een tegen De
Hooghe te voeren proces. Dat blijkt uit de titelpagina, waar hij zegt "Ex Officio" (ambtshalve)
het document te hebben samengesteld "in de crimineele saak tegens Romein de Hooge".
Eigenlijk is het pamflet bedoeld als een gerechtelijke aanklacht tegen De Hooghe, maar dan
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een onofficiele, buiten de normale juridische kanalen om. Deze man, zo licht Bakker toe, verdient het "anderen ten exempel gestraft te werden", wegens zijn "afschuwelijke en abominabele godslasteringen", "diefstallen en andere boevestukken", en "de ontuchtige printen van
Aretyns dwalende Hoer".47 Hij acht het dan ook zijn plicht de uit Amsterdam ontvangen informatie middels deze Memorie aan de Haarlemse schepenen door te spelen en dringt aan op
"apprehensie op de persoon van den voorsz. de Hooge". 48 Daarvan is weinig terecht gekomen.
Officieel verhoor in Haarlem: 1690

Weyermans mededeling dat De Hooghe tegenover "de Overheyt van een zekere Stad" toegegeven had, dat hij ooit die "goddelooze plaaten" had geetst moet wel geplaatst worden in het
Haarlem van 1690. Daar vroeg en kreeg op 9 mei van dat jaar hoofdofficier Bakker toestemming van de Haarlemse burgemeesters om Romeyn de Hooghe op `articulen' — vooraf opgestelde vragen — te horen "alvoorens verders te procederen". 49 Een snort preliminair verhoor
dus. De eerste druk van de Memorie van rechten ontving Bakker waarschijnlijk pas zes dagen
later. Op 15 mei schrijft hij aan de advocaat Nicolaas Muys van Holy (1653-1717) dat hij
zojuist twaalf exemplaren heeft ontvangen (maar hij zegt niet expliciet van wat) en ondertussen — in afwachting van de tweede druk? — niet zal stilzitten en "met de begonste
Proceduren" zal voortgaan. 5° Bakker zal hier naar het genoemde verhoor verwijzen, dat op
10 mei plaats had gevonden. Op die dag was Romeyn de Hooghe verschenen voor de heren
van het gerecht, die hem acht prenten toonden, met de vraag of hij daarvan de maker was.
Alleen prent nr. 2, erkende de gedaagde, was "voor een gedeelte door hem [...] geconcipieerd
& de veranderinge door eenen Stoopendaal". Met de zeven andere prenten had hij niets van
doen. 51
Helaas zijn de bij dit verhoor gebruikte prenten alleen met nummers aangeduid, dus om
welke prenten het ging, weten we niet. Dat het om "eenige Aretynsche prentverbeeldingen"
ging, zoals Weyerman beweerde, blijkt nergens uit. Dat De Hooghe het auteurschap van alle
prenten erkende is pertinent niet waar. En dat De Hooghe toen ook nog gezegd zou hebben dat
niet hij maar zijn vrouw zich met de verkoop van die prenten had beziggehouden is evenmin
waar. 52 Deze laatste bewering ontleende Weyerman waarschijnlijk aan Bakkers Memorie. 53
Tot verdere gerechtelijke stappen is het in Haarlem niet gekomen. 54 Mogelijk heeft het
verzoek om protectie dat De Hooghe op 27 mei aan raadpensionaris Anthonie Heinsius richtte, effect gehad. 55 In ieder geval probeerden de Haarlemse burgemeesters per plakkaat van 30
mei een eind aan de pamflettenoorlog te maken en verklaarden zij de Memorie tot "valsch
libel".56 De oorlog woedde toch nog enige maanden voort, maar Romeyn de Hooghe had tot
in der eeuwigheid, zo lijkt, een slechte naam.
Die slechte naam zal bestendigd zijn door een anoniem boekje dat kort na de Memorie
verscheen: Algemeene opvoedinge der hedendaagse kinderen, waarin als (op de titelpagina
uitdrukkelijk vermelde) toegift het verhaal van 'de zaak' De Hooghe. 57 De auteur zag er een
toepasselijk voorbeeld in van de gevolgen van een "verdorvene en kwaade opvoedinge". 58
DelosbandighvtcprDeHoghwdtmren'sadifchtge
ontaardt hier in kleptomanie: De Hooghe, aldus de auteur, heeft "menighmaals verklaardt aan
eenige zyner geheimste Vrinden, dat by zyn zelfs onmoogelyk niet en konde verwinne deze
zyn dievery te laten". 59 De geopperde mogelijkheid dat "de laster" in dergelijke verhalen "al
meede bedektelyk haar rol speelden" 6° krijgt weinig kans: De Hooghe was onmiskenbaar een
"volkomen Epicurist [...] hebbende op de wyze van Pieter Aretyns Uilenspiegel op Nooten,
de bedryven der liefden, op de alderontugtigste, ende oneerbaarste wyze afgebeeld". 61 Ten
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bewijze wordt de volledige tekst van Bakkers `aanklache uit de Memorie erbij afgedrukt.

Illustratie uit

Algemeene opvoedinge der

Het bijbehorende verhaal gaat als volgt: "Zyn [= de Hooghes]
Knegt eens van boven komende, zo als de
Meyd bezig was met schrobben en feylen, so
tast hy de Meyd van agteren onder de
Rokken, de Juffr. binnen zittende, en zulkx
door de Glazen ziende, roept jou Schelm en
Varken wat doeje malkander daar, waar op
de Meyt verbaast op kykende, en de Knegt
ziende, zeyde zy, och Juffrouw! excuseer my,
ik meende dat het once Sinjeur, jou Man,
was, waar mede zy te kennen gaf, dat die
zulkx en met kennis van zyn Vrou wel meer
gewend was te doen." Kortom: de meid keek
niet eens op, omdat zij dacht dat het De
Hooghe was die weer eens niet zijn handen
kon thuishouden (foto Bibliotheek
Universiteit van Amsterdam)
hedendaagse kinderen.

T H IP1111 111 1 111

E e n
onuitwisbare schande

De `zaak' De Hooghe moet tot de verbeelding hebben gesproken. Ook in diverse achttiendeeeuwse publicaties wordt hij steeds aan dezelfde paal genageld. Houbrakens Groote schouburgh en Weyermans Levens-beschryvingen en diens weekblad De naakte waarhevt zijn hierboven al besproken. En Weyerman zou Weyerman niet geweest zijn, als hij het niet vaker in
vergelijkbare termen over De Hooghe had gehad: opmerkingen over hem vinden we ook in De
vrolyke tuchtheer 62 en Den echo des weerelds. Zo schreef hij in de Echo over de "Prentkonst"
waarmee Romeyn de Hooghe "de Beestelykheit van Aretyn zo natuurlyk uytley aan Batos
Naneeven, dat ik vertrouw, dat hy 'er thans niet een haair te minder Hette om verdraagt". 63 Ook
in zijn Levens-beschryvingen spreekt Weyerman het vermoeden uit dat De Hooghe "zich thans
in zo een Oord bevint, alwaar hy min benoodigt om Brandhout, als om Nova Zemblas
Ysschotsen". 64 Cornelis van der Gon (1660-1731) wist het zeker. Hij had zelf, in een droom,
De Hooghe gezien in de hel, "met gloeijende Plaatjes van Aretyn; en dito soort gedekt", zodat
hij "wel een Renocerus" geleek. 65 De lijst voorbeelden is ongetwijfeld flink uit te breiden.
De Hooghe mag ter helle gevaren zijn, de hedendaagse onderzoeker wil graag weten hoe en
waarom. Kwaadsprekerij, roddel, laster, feit en fictie door elkaar gehusseld zijn de vaste ingredienten van een pamflettenoorlog die het echter vaak onmogelijk maken waarheid en leugen te
ontrafelen. Sommige onderzoekers hebben later zelfs nog verder aan de verwarring bijgedragen.
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Al in 1956 constateerde Van de Haar dat er van een proces tegen De Hooghe geen spoor te vinden is in de Haarlemse gerechtsarchieven. Toch beweerde John Landwehr in 1970 nog dat er in
1690 een proces tegen Romeyn de Hooghe gevoerd is. Hij impliceert zelfs dat dit gebeurde op
instigatie van Muys van Holy, die "saw fit to charge De Hooghe in court (1690) with having
made obscene illustrations for Aretino's book". 66 Met Aretino's boek, aldus Landwehr, is
eigenlijk Het leven en d'arglistige treken der courtisanen (1680)67 bedoeld — een geIllustreerde, gedeeltelijke vertaling van Aretino's Ragionamenti. Een van de getuigen in de "court case",
Adriaan Schoonebeek, zou echter deze prenten verward hebben met prenten die De Hooghe
had gemaakt voor de Contes (1685) van La Fontaine. 68 Aldus Landwehr. Deze ongefundeerde
hypothese daargelaten, de notie dat er in 1690 in Haarlem een proces tegen De Hooghe zou zijn
gevoerd, is zeer hardnekkig. Recent is ze nog te vinden in Leemans' studie over zeventiendeeeuwse pornografische romans en in Peeters' artikel over Timotheus ten Hoorn. 69
Misschien moet de oorsprong van deze misvatting gezocht worden in een misverstand over
de functie van voor een notaris afgelegde attestaties: zulke (getuige)verklaringen dienden veelal om zaken vast te leggen mocht het tot een proces komen dan wel ter voorbereiding op een
proces. Ze werden, zo nodig, natuurlijk ook gebruikt in werkelijke processen. Echter: het bestaan van een attestatie betekent niet per definitie dat er dus ook een proces is geweest. Verder
kan ook de zinsnede "in de crimineele sank tegens Romein de Hooge" in de titel van Bakkers
Memorie verwarring hebben gesticht. Dat eerste 'de' lijkt eerder een geval van wishful thinking.

Anonieme titelprent, toegeschreven aan Romeyn
de Hooghe (foto Bibliotheek Universiteit van
Amsterdam).

Vragen, vragen, vragen

Of Romeyn de Hooghe die beruchte Aretijnse prenten gemaakt heeft? Die vraag is vooralsnog niet definitief te beantwoorden, want tot op de dag van vandaag bestaan zij slechts in de
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overlevering. Het enige bekende, waarschijnlijk achttiende-eeuwse exemplaar van De dwalende hoer bevat er geen een. 70 Ook zijn er, voorzover bekend, geen losse exemplaren van de
prenten overgeleverd. We weten dus niet hoe ze er uit hebben gezien. Toch denk ik dat we
ervan uit moeten gaan dat De Hooghe de gewraakte prenten inderdaad gemaakt heeft. Het
zou wel erg onwaarschijnlijk zijn als en het Amsterdamse gerecht en de getuigen van Boreel
en Ericus Walten het allemaal bij het verkeerde eind hadden.
De vraag die zich dan aandient is: waren de prenten Romeyns eigen vinding? Uit niets
blijkt dat de Italiaanse Puttana errante geIllustreerd was, maar aangezien van de vroegste uitgave(n) geen exemplaren voorhanden zijn, valt daar geen uitsluitsel over te geven. Latere uitgaven, zoals die van Elzevier van 1660, waren dat kennelijk niet. In dat licht bezien valt te
vermoeden dat De Hooghe ze zelf `bedache had.
Daar staat echter de bewering van Weyerman tegenover als zou De Hooghe prenten van
Carracci (welke prenten? van welke Carracci?) gekopieerd en als illustraties bij De dwalende
hoer gebruikt hebben. Maar als Weyerman zich vergiste en niet Carracci maar Giulio Romano
bedoelde, dan zou De Hooghe de prenten van Aretino's Sonetti lussuriosi gekopieerd moeten
hebben. Daarvan bestaan echter geen exemplaren meer, al zouden er nog wel negentiendeeeuwse kopieen van zijn. 71 Over kopieen heeft Weyerman in 1737 overigens nog een intrigerend verhaal:
Alszo het nu den Duyvel nooit ontbreekt aan slegte kopeyisten, heeft onlangs een onaanmerkelyke boekworm
aan het Y, die konstprenten [nl. van De Hooghe bij De dwalende hoer] doen kopieeren by een plaatsnyder van
de laagsten rang. Doch die boekhandelaar, zo wegens dat eerste misdryf, als ook wegens een tweede misdaat,
is verheerlykt geworden door de rechtvaardige belooning van het ballingschap. 72

Wie en wanneer? Zijn er inderdaad kopieen (geweest)?
De suggestie van Landwehr dat het in 'het proces' van 1690 eigenlijk ging om Het leven
en d'arglistige treken der courtisanen lijkt mij weinig hout te snijden. Het is heel goed mogelijk dat de ongesigneerde prenten in dat boekje aan De Hooghe toegeschreven kunnen worden, zoals Landwehr doet. 73 De prenten verbeelden echter Oen "ontugtige postuuren van
vleeschelijke conversatie" en zijn beslist niet van dien aard dat zij ooit aanleiding hebben
kunnen geven tot veroordelende omschrijvingen als die van Bakker, de verschillende getuigen uit 1690 en later Weyerman en Houbraken. Deze mogelijkheid lijkt me een vergezochte
mystificatie, vooral omdat er in de bronnen geen enkele aanwijzing voor is.
Alles wat we voorlopig kunnen zeggen is dat, als de gravures in Het leven en d'arglistige treken der courtisanen van De Hooghes hand zijn, hij inderdaad een scabreus werk van
Aretino illustreerde. En alles wat we voorlopig kunnen doen is hopen op een wonder: de
vondst van een geIllustreerd exemplaar van De dwalende hoer.

Bijlage
Het verhoor van Romeyn de Hooghe op 10 mei 1690, in Haarlem
Bron: Archiefdienst voor Kennemerland, GAH[aarlem], ORA 56.1 (Registers van criminele verhoren,
1680-1693), ongepagineerd, in dato.

NB. De Hooghes antwoorden, in de Registers in de marge naast de vragen genoteerd, zijn hier
mij genummerde) vragen genet, voorafgegaan door een streepje.

order de

(door

Articulen gedaen maecken ende de Ed. Achtb. Heeren van de Gerechte der Stadt Haerlem overgegeven uijt den
naem ende van wegen de hr mr Adriaen Backer hooftofficier der voors. stadt, omme daerop gehoort te werden
den persoon van mr Romijn de Hooge [adi?] 74 gedaagd.
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[1] Off hij gedaagde niet is van de kunst van etsen & plaetsnijden
—seght het selve geweest te hebben maer t sedert een Jaer 8 a 10 alhier gewoondt hebbende tselve weijnich
off niet geexerceert
[2] Waer ende in welcke stede hij syn plaeten heeft gebruijckt ofte laeten gebruijcken om sijn kunst voort te
setten
— Secht voor t meerder gedeelte tot Amsterdam en voor de reste door heel ouiropa [Europa]
[3] Off de prenten hem gedaagde vertoont in dit examen niet sijn van sijn hantwerck ofte kunst
—No 2. de gedaagde gepresenteert ofte vertoont seght voor eenige jaeren voor een gedeelte door hem te sijn
geconcipieerd & de veranderinge door eenen Stoopendae1 75 soo als de gedaagde gelooft
[4] Soo jae, waer deselve sijn gemaeckt, soo neen, wie deselve naer sijn best kennisse heeft gemaeckt
—No. 1 Secht gemaeckt te sijn door dhere Marlais 76 sonde voor dese geweest sijn gedaagdens discipel
— No. 2 door eene Stoopendael woonende tot Amsterdam voor de veranderinge soo hij gedaagde meent
—No. 3 gelooft gemaeckt te sijn door eene Herrewijn 77 off Schoonebeeck 78
—No. 4 gelooft de gedaagde van eene Marlais
—No. 5 van Schoonebeeck
—No. 6 werdt gelooft van Marlais te sijn als mede No. 7 & No. 8 alwaer sijn handt selve op staet
[5] Off hem gedaagde niet wel is indachtigh dat hij in de maent van februarij verleden met de postwaegen is
comen rijden uijt de Haege.
—Secht int laest van februarij off int begin van maert met de postwaegen uijt de Haege gecomen te sijn
[6] Off hij op deselfde postwaegen niet heeft bejegent secker Jonck heer daer mede in discours geraeckt over
de dispuijten van de heeren van de regeringe der stadt Amsterdam ende den hre Grave Joel, Portlant 79 nopende de sessie van de voornoemde heer Graeve in de vergaderingh van haer Ed. gr: mog:
—Secht van Jae daer wel van gesproocken te hebben en soo hij gedaagde gelooft met de Jongen heer van de
heuve1 80 van Amsterdam & buijten dien oock niet
[7] Off hem gedaagde nogh niet is in versche memorie dat de voorsegde Jongen heer hem gedaagde niet
kennende seijde de heren van Haerlem hebben oock altoos geen gelijck datse soo een persoon als Romijn de
Hooge sijn duldende ende nogh met publijcque ampten versien die nogh weijnigh tijts geleden in den Haege
gaende voorbij de Groote Kerck alwaer men alsdoen psalmen songh tot voorbereijdinge van der Heeren
heijligh avontmael seijde op een prophaene & schersende manier hoe vroolijck is men daer, nu ick sal
[onleesbaar woord] mede te gast gaen
—Secht op de postwagen met een Jonge heer geweest te sijn maer vant nevenstaende [d.w.z. de zevende
vraag] niet gehoort te hebben datter van gesproocken is
[8] Off het hem gedaagde niet nogh wel indachtigh is dat op een andere tijt van der heeren heijligh avontmael comende tegen seckere persoonen schersende seijde ick hebbe daer mede een [onleesbaar woord] wijn
gedroncken maer het cost mijn eenhalve rijxdaelder off een achtentwintigh
—Secht van neen direct of indirect
Actum onder onser signature den 10° Meij 1690
P. Steijn 1690
P. Poll

Noten
* Dit artikel vindt zijn oorsprong in mijn observatie gehouden tijdens de grondvergadering van de
Stichting Jacob Campo Weyerman op 15 januari 2005 in de Gevangenpoort, Den Haag. Het moge duidelijk
zijn dat de lengte van dit artikel die van de observatie (ca. 7 minuten spreektijd) ver overstijgt. En nog is het
niet af. Tijdens mijn onderzoek doken er steeds nieuwe gegevens op en ik vermoed dat er in de (nabije) toekomst nog moor zullen opduiken. Dit artikel kan dus het best beschouwd worden als weergave van een tussenstand van zaken.
1. Jacob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, 3 delen, 's-Gravenhage, Wed. E. Boucquet enz. 1729, deel 3, p. 114. De Hooghe was geboren in
Amsterdam.
2. Weyerman, Levens-beschryvingen, deel 3, resp. p. 115, p. 117.
3. Am. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 3 delen
[Amsterdam 1721], ed. P.T.A. Swillens, Maastricht 1953, deel 3, resp. p. 202, p. 203.
4. Het eerste document dat melding maakt van De dwalende hoer is van december 1668; zie M.M.
Kleerkoper, De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw, aangevuld en uitg. door W.P. van
Stockum, 2 delen, 's-Gravenhage 1914-1916, deel 1, p. 201. Noch van de 1668-uitgave noch van die van
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1677 is een exemplaar bekend; zie I. Leemans. Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeen in
Nederlandse pornografische romans 1670-1700, Nijmegen 2002, p. 319 n. 49; P.J. Buijnsters, 'Libertijnse
literatuur in Nederland gedurende de 18e eeuw?", in: id.. Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw,
Utrecht 1984, p. 105.
5. Adriaen Bakker, Memorie van rechten 1...] in de crimineele sank tegens Romein de Hooge, Amsterdam,
J. Rieuwertsz 1690 (Knuttel, Pamflet 13545), p. 10.
6. Hierover Edward Hutton, Pietro Aretino. The scourge of princes, Londen etc. 1922, p. 64-68, p. 241.
Hutton noemt de Sonetti "impossible", "doggerel", zonder "merit of any kind", "atrocious things" en het spijt
hem dat "these sonnets have become the most famous obscene writings of the modern world".
7. Voor de ingewikkelde (druk)geschiedenis van de Ragionamenti zie: M. le C. d'I*** [= Jul. Gay
d'Ideville], Bibliographie des ouvrages relatifs a l'amour, aux fannies et au manage et des livres facetieux,
pantagrueliques, scatologiques, satiriques etc., 4e ed., entierement refondue, augment& et mise a jour par J.
Lemonnyer, 4 delen, Lille 1894-1900, o.a. deel 3, kol. 925-929. Zie ook: Hutton, Pietro Aretino, p. 251-265,
alwaar ook een lang, weinig scabreus citaat uit de Ragionamenti.
8. Zie D. Haks, `Pornografie in de zeventiende eeuw. Libertijnse achtergrond en voorland der burgeril, in:
De boekenwereld 1 (1984/85), nr. 1, p. 8-17, hier p. 17, vgl. ook p. 12; [Gay], Bibliographie, deel 3, kol. 895.
Over Nicola Franco: Hutton, Pietro Aretino, p. 185-193. Franco eindigde aan de galg wegens publicatie van
een ander obsceen werk, de Priapeia. Hutton, Pietro Aretino, p. 193.
9. Zie [Gay], Bibliographie, deel 3, kol. 895 (betr. een dergelijke uitgave bij Elzevier in 1660); vgl. id .. deel 1,
kol. 471 (onder 'Capricciosi e piacevoli ragionamenti' ).
10. Houbraken, De groote schouburgh, deel 3, p. 203-204. Annibale Car(r)acci (1560-1609) heet bij hem
Annibal Carrats, Marcantonio (ca 1488-1534) Marc Antoon, en Giulio Romano (c. 1492-1546) Julio Romain.
Carracci maakte erotische schilderingen in het Palazzo Famese in Rome.
11. Jacob Campo Weyerman, De naakte waarhevt, nr. 4 (8.4.1737), ed. A.J. Hanou, Amsterdam 1997, p. 20.
Of De Hooghe werkelijk die 'omschrijvingen' vertaalde, moet ik vooralsnog in het midden laten.
12. Giorgio Vasari, Vite de'
eccellenti pittori, scultori e architettori (1550; 1568 2 ). Van deze klassieker
bestaat nog altijd geen integrale Franse, Duitse, Engelse of Nederlandse vertaling: alle vertalingen zijn selecties. Een vertaling van de relevante passage bij Hartt (zie n. 14).
13. Ik raadpleegde de Nederlandse vertaling: Florentyn le Comte, Het konst-cabinet der bow- schilderbeeldhouw- en graveerkunde, of Inleiding tot de kennis dier fraaije wetenschappen, vervat in de schilderven,
stand-beelden en prenten, 2 delen., Utrecht, Amoldus Lobedianus 1744-1745.
14. Zie Le Comte, Het konst-cabinet, deel 1, p. 344, waar sprake is van Aretino's "Klinkdigten"; Vasari's
verhaal in vertaling geciteerd: Frederick Hartt, Giulio Romano, 2 delen, New Haven 1958, deel 1, p. 280; zie
ook Hutton, Pietro Aretino, p. 63.
15. Naar de Engelse vertaling: Anne Summerscale, Malvasia's Life of the Carracci. Commentary and translation, University Park 2000, p. 129. Biografie uit Felsina pittrice: cite de pittori bolognese (1678) van Carlo
Cesare Malvasia (1616-1693). De connectie Carracci-Aretino is ook te vinden in een publicatie uit 1798:
l'Aretin d'Augustin Carrache, on Receuil de postures erotiques; zie [Gay], Bibliographic, deel 1, kol. 260261. Aretino's naam, aldus Gay, "a ate inscrit tout a fait gratuitement". Over een erotische prent van Agostino
Carracci zie Hartt, Giulio Romano, p. 281-282.
16. Verboden 7.1.1669 door het Hof van Holland en 31.1.1669 in Rotterdam; zie W.P.C. Knuttel, Verboden
boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, Den Haag 1914, nr. 186; in Amsterdam op 12.1.1669;
zie Kleerkoper, De boekhandel, deel 1, p. 203-204. Uit de door Kleerkoper aangehaalde documenten (p. 200201) blijkt dat de Amsterdamse overheid in december 1668 het initiatief had genomen door de Staten van
Holland op onder andere dit geschrift te attenderen.
17. Bakker, Memorie, p. 19-20 (attestatie van Cornelia en Neeltje Hendriks d.d. 9.5.1690; zij dateren het
gebeurde op "elf a twaalf jaren geleden").
18. Bakker, Memorie, p. 14 (attestatie van Adriaan Schonenbeek d.d. 22.4.1690: getuige zei dat hij van ca.
augustus 1676 tot ca. augustus 1679 bij De Hooghe in de leer was geweest en impliceert dat het gebeurde
zich in deze periode had afgespeeld).
leeven afgebeeldt, Utrecht,
19. C.R. Theolog. Propon. [= Ericus Walten], De nvd- en twist-sucht nae
Antony Schouten 1690 (Knuttel, Pamflet. 13551), p. 12: "Naderhandt, omtrent den jaere 1677. als wanneer
de Figuyren of Printen van de Dwaelende Hoer [...] aen 't licht quaemen [...]". Het gerucht dat de prenten van
De Hooghe zouden zijn was volgens Walten "uytgestrooyt door de gheene die de gemelde Figuyren hadden
in de waereldt gebracht, om soodoende, door 't beschuldigen van een ander, haer selven buyten suspicie te
houden" (t.a.p.).
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20. Aldus Leemans, Het woord is aan de onderkant, p. 160.
21. Overigens werd eerder, op 18 en 25 januari, Timotheus' broer en collega Jan Claesz ten Hoorn gehoord
"overt drukken van vuijle libellen"; Gemeentearchief Amsterdam (GAA), arch. 5061, Rechterlijk archief, inv.
nr. 207, kopie Schoutsrol 1677-1681, in dato.
22. Naar alle waarschijnlijkheid de graveur Crispijn de Passe jr. (ca. 1597-ca. 1670), die vanaf 1640 in
Amsterdam werkzaam was. Gezien De Passes overlijdensdatum kan het in zijn geval niet om de illustraties
bij De dwalende hoer gaan.
23. Dat vond de notulist van het verhoor wellicht ook: hij schreef namelijk eerst "gekocht".
24. Voor Ten Hoorn: GAA, arch. 5061, Rechterlijk archief, inv. nr . 207, kopie Schoutsrol 1677-1681, d.d. 15
en 22.3.1678; idem, inv. nr . 150, Schoutsrol 1676-1679, d.d. 15 en 22.3.1678 (alwaar slechts Ten Hoorns
naam). Voor Koops: idem, inv. nr . 324, Confessieboeken 1677-1679, fol. 55v, d.d. 17.3.1678; 58v, d.d.
29.3.1678. De gegevens uit Stijntje Koops' verhoor moeten nog nader worden onderzocht.
25. Bakker, Memorie, p. 21 (attestatie van Arend Sluiter en Cornelia Cruiff d.d. 9.5.1690; dit echtpaar zei in
of omtrent 1677 en 1678 te "hebben omgegaan en gewoont ten huise van Romijn de Hooge").
26. [Walten], De nyd- en twist-sucht, p. 12.
27. Vgl. ook [Walten], De nyd- en twist-sucht, p. 13: "Zijnde oock doemaels in 't Huys van Timotheus ten
Hoorn, in de Nes, tot Amsterdam, door schout Engelbrecht, een Plaetsnyder in Flagrante delicto betrapt, de
Plaeten van gemelde Figuyren of Printen van Pieter Aretijns Dwalende Hoer te koop veylende; waerover by
ook in hechtenisse is gebragt en gestraft".
28. In 1690 liet De Hooghe een zekere Julius Jansz. verklaren dat Schoonebeek de verkoper was geweest van
De dwalende hoer; zie C. van de Haar, `Romeyn de Hooghe en de pamflettenstrijd van de jaren 1689 en
1690', in: Tijdschrift voor geschiedenis 69 (1956), p. 155-171, hier p. 157.
29. Het wonderlijk leeven van 't Boulonnois hondtie, klappende door toovery aerdige vryagien, vreemde
minne-stuipen, geestige bedriegerven
meest altemael, sedert weinige jaren in en omtrent Holland voorgevallen, tot Fryburg, by Jakob van Boelonje, in 't Gekroonde Hondtje op den Dam, anno 1681 (KB 28 B

27); voor De Hooghe: p. 223-261. Wat de ongetwijfeld gefingeerde uitgever betreft: het adres doet wel erg
denken aan dat van De Hooghe, die in Amsterdam woonde "op den Dam in de wakende hont". Bakker,
Memorie, p. 10.
30. Weyerman, Levens-beschryvingen, deel 3, p. 117, waar hij suggereert dat hij weet wie de auteur is.
31. De Hooghe was op 1.5.1673 in Amsterdam in ondertrouw gegaan met de Edamse predikantsdochter
Maria Lansman (1649-1718).
32. Ik laat bier de dagboeknotitie van Constantijn Huygens jr buiten beschouwing; deze schreef op
27.10.1682 dat hij "een boekje opde manier vande Ecole des filles" (een toen bekend scabreus werkje) had
gezien, met "figuren [...] van Romeyn de Hoogh naer het scheen". Zeker van zijn zaak was Huygens kennelijk niet. Geciteerd in Kleerkoper, De boekhandel, p. 1149, en in G. Kamphuis, `Lezers van libertijnse literatuur in de zeventiende eeuw', in: De boekenwereld 1 (1984/85) nr. 4, p. 11-13, bier p. 11. Volgens Kamphuis
zou met het `boekje' De dwalende hoer bedoeld zijn. Hij baseert zijn identificatie op Huygens' veronderstelde kennis van De Hooghes oeuvre (p. 12) en op het feit dat Huygens Aretino niet noemt (p. 13 n. 5), zodat
een mogelijk alternatief, Het leven en d'arglistige streken der courtisanen uit 1680 (zie n. 67) niet bedoeld
kon zijn, want daar staat Aretino op de titelpagina vermeld. Kamphuis gaat echter voorbij aan het feit dat De
dwalende hoer indertijd algemeen aan Aretino werd toegeschreven en dat ons bij ontstentenis van exemplaren onbekend is of dat op de titelpagina vermeld stond. Kamphuis impliceert in feite dat we moeten veronderstellen dat Huygens wist dat De dwalende hoer niet van Aretino was. Dat nu is onwaarschijnlijk.
33. Zie bijv. Van de Haar, `Romeyn de Hooghe', p. 157, die dit jaartal ontleent aan Van de Willigen, Les
artistes de Haarlem (1891).
34. GAA, arch. 376, Hervormde Gemeente, inv. nr . 15, Notulen 1683-1691, p. 8, d.d. 6.5.1683. Vgl. ook Bakker,
Memorie, p. 9 (attestatie van Paulus Tamesz en Catharina Schouten d.d. 8.5.1690): "Dat sy getuygen nu by de
seven jaren geleden [i.e. ca 1683] [...] gelogeert zijn geweest op de plaats van Romijn de Hoge, leggende op het
Geldeloose Pad, buyten de Groote Hout-poort der stad Haarlem". In 1690 verklaart De Hooghe zelf dat hij al acht
a tien jaar in Haarlem woont (zie Bijlage). Volgens [Walten], De nyd- en twist-sugt, p. 13-14, verhuisde De
Hooghe al in 1680 naar Haarlem, in eerste instantie om te zien hoe het hem daar zou bevallen.
35. GAA, arch. 376, Hervormde Gemeente, inv. nr . 15, Notulen 1683-1691, p. 10, d.d. 3.6.1683.
36. GAA, arch. 376, Hervormde Gemeente, inv. nr . 15, Notulen 1683-1691, p. 146, d.d. 11.7.1686.
37. GAA, arch. 376, Hervormde Gemeente, inv. nr . 15, Notulen 1683-1691, p. 165-166, d.d. 16.1.1687. Een
afschrift van de attestatie bevindt zich in Gemeentearchief Den Haag (GAH): Bibl. 44-000573 M. Ook geciteerd in [Walten], De nyd- en twist-sucht, p. 17-18.
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38. GAA, arch. 376, Hervormde Gemeente, inv. nr . 15, Notulen 1683-1691, p. 179. d.d. 10.4.1687.
39. GAA, arch. 376, Hervormde Gemeente, inv. nr. 15, Notulen 1683-1691, p. 10, d.d. 3.6.1683.
40. Zie ook Van de Haar, `Romeyn de Hooghe', p. 156-157; [Walten], De nvd- en twist-sucht, p. 14.
41. Zie Van de Haar, `Romeyn de Hooghe', p. 158.
42. Knuttel, resp. pamflet. 13543/13543a (eerste druk) en 13545 (tweede druk). Ik citeer steeds uit de tweede druk.
43. GAH, Stadspublicaties: 334 Y (plakkaat d.d. 30.5.1690); zie ook Algemeene opvoedinge (zie noot 57), p. 50.
De drukker van de Memorie, de Amsterdamse stadsdrukker Jan Rieuwertsz, was kennelijk beledigd door Bakkers
ontkenning en voegde in de tweede druk documenten toe die Bakkers auteurschap moesten bewijzen. Volgens
[Walten], De nyd- en twist-sucht, p. 30, was de Memorie geschreven door Nicolaas Muys van Holy.
44. Zie Van de Haar, `Romeyn de Hooghe'; zie ook Frank Peeters, 'Leven en bedrijf van Timotheus ten
Hoorn (1644-1715)', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002), p. 20-29.
45. GAA, Repertorium van notarissen; de nevenfunctie van klerk van de hoofdofficier bekleedde Bockx
(1649-1702) van 1673 tot zijn dood.
46. Zie GAH, ONA 401 (notaris Rens), d.d. mei en juni 1690, fol. 93ry (Antony van Zijlevelt), 95r-99r
(Laurens Pietersen en Jannetie Maertens Coeijmans), 101r-103r (Abraham du Sart en Jan van Vianen), 110r111r (Abraham du Sart en Andries Snellincx).
47. Bakker, Memorie, p. 4.
48. Bakker, Memorie, p. 6.
49. GAH, Burgemeesterresoluties, Rood 235, fol. 35v, d.d. 9.5.1690; zie ook: GAH, ORA 55.2, Schouts criminele rollen 1685-1690, fol. 92r, d.d. 10.5.1690, alwaar het citaat.
50. Bakker, Memorie, p. 23. Muys van Holy was waarschijnlijk de spin in het web van de pamflettenoorlog.
Of hij, zoals sommige secundaire en contemporaine bronnen beweren, daartoe ingehuurd was door de
Amsterdamse burgemeesters is de vraag. Hij kreeg over de Memorie nog in 1690 problemen met de
Amsterdamse overheid.
51. GAH, ORA 56.1, Registers van criminele verhoren, 1680-1693, in dato. Voor de tekst van het gehele verhoor, zie de bijlage.
52. Voor al deze beweringen: Weyerman, Levens-beschrvvingen, deel 3, p. 117.
53. Zie Bakker, Memorie, p. 6 (Bakkers betoog) en p. 10 (attestatie van Barent Graet d.d. 8.5.1690).
54. Dat constateerde ook Van de Haar, `Romeyn de Hooghe', p. 70.
55. Nationaal Archief, arch. 3.01.19 (Raadpensionaris A. Heinsius), inv. nr . 173, Correspondentie met verscheidene personen, 1690, d.d. 27.5.1690. Ik hoop, schrijft De Hooghe hem, "dat de H. Regeering alhier dat
vigoureuselijk sal tegen mijn partijen pousseren doch wenschte alderliefst dat dit een werck wierd van den
Heer Fiscaal, om mijn also of te houden was 't mogelijk van de kosten en ongemacken van een Lang proces,
dat wel van de speculatie der Amsterdammers weesen sou [...] ondertussen bid ik uwe Hoog E: mij te gunnen sijne genadige protectie, gelijk mij Sijne Exc: den H: Graef van Portland goedertierentlijk belooft". (Met
dank aan Ton Jongenelen voor deze verwijzing.)
56. GAH, Stadspublicaties: 334 Y, d.d. 30.5.1690, openbaar voorgelezen op 31.5, gepubliceerd in de
Oprechte Haerlemse courant van 1.6.
57. Algemeene opvoedinge der hedendaagse kinderen, of mal moertje, mal kintje [...]. Waar in is tusschen
gevoegt, een kort verhaal van de zake van Romeym [sic] de Hooge, Amsterdam, A.J. van Wezel 1690. Dat

verhaal' op p. 24-50.
*6v (voorwoord).
p. 31.
p. 28-29.
p. 34-35. Tilenspiegel op Nooten' is de ondertitel van De dwalende hoer.
62. Jacob Campo Weyerman, De vrolvke tuchtheer nr. 20 (14.11.1729), p. 153, ed. A.J. Hanou, 2 delen, Amsterdam z.j., deel 1, p. 165, over een koorddanseres die "zulke onstichtelyke prentverbeeldingen van Romeyn
de Hooghe op dat hennipe ros [maakte], dat een zeker bejaart heer, die nevens my zat my in het geheym toebeet, Dat by niets lievers zou zien dan dat haar zilverlakens broekje mogt afvallen, om een duydelyker inzigt
te hebben in het betovert lustprieel van haar bekoorlykheden".
63. Jacob Campo Weyerman, Den echo des weerelds nr. 15 (28.1.1726), p. 115.
64. Weyerman, Levens-beschrvvingen, deel 3, p. 117.
65. Cornelis van der Gon, Den Schiedamse Saturnus nr. 11 (2.9.1713), p. 42.
66. John Landwehr, Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator, Amsterdam 1970, p. 19 (cursief
van mij, AdH). Muys van Holy moge een zeer grote, hier niet besproken, rol in de pamflettenoorlog hebben

58.
59.
60.
61.

Algemeene opvoedinge,
Algemeene opvoedinge,
Algemeene opvoedinge,
Algemeene opvoedinge,
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gespeeld en misschien zelfs de hand hebben gehad in de beschuldiging van pornografie, maar voor het
Haarlemse gerecht heeft hij niet getuigd.
67. Het leven en d'arglistige streken der courtisanen te Roman, Leiden, P. Koelaart [1680]; Landwehr, Romeyn de Hooghe, p. 19, ook p. 121-123. Over de Courtisanen zie Buijnsters, `Libertijnse literatuur', p. 104.
68. Vgl. echter Bakker, Memorie, p. 14 (attestatie van Adriaen Schonenbeek d.d. 22.4.1690), waar uitdrukkelijk sprake is van De dwalende hoer.
69. Peeters, 'Leven en bedrijf van Timotheus ten Hoorn', p. 24-25 (volgens Peeters vond het proces in
Amsterdam plaats); Leemans, Het woord is aan de onderkant, p. 164.
70. Dit exemplaar bevindt zich in de Bayerische Staatsbibliothek, Munchen; zie Leemans, Het woord is aan
de onderkant, p. 319 n. 49.
71. In het British Museum, Londen, schijnen restanten van enkele originelen aanwezig te zijn, dat wil zeggen: alleen de hoofden van enkele personages in de prenten. Hun lichamen, alles wat er eventueel erotisch,
scabreus of pornografisch aan was, is weggeknipt; zie Hartt, Giulio Romano, p. 282; Hutton, Pietro Aretino,
p. 67 n. 1. Voor de 19e-eeuwse kopieen zie Hartt, t.a.p.; Hutton t.a.p.; Bernhard Stern-Szana, Bibliotheca
curiosa et erotica, z.p. [prive-uitgave] z.j. [eind 19e eeuw?], p. 126 nr. 75; [Gay], Bibliographie, deel 1, kol.
261; vgl. id ., deel 3, kol. 1128 (bovenaan).
72. Weyerman, De naakte waarheyt, p. 20-21.
73. Landwehr, Romevn de Hooghe, p. 120-123. Waarop Landwehr zijn toeschrijving baseert, is onduidelijk.
De zes prenten in de Courtisanen verschillen stilistisch nogal van de titelgravure, de enige die met een beetje goede wil erotisch te noemen is.
74. Adi: heden.
75. Waarschijnlijk Daniel Stoopendaal (1672-1726), voormalig leerling van De Hooghe.
76. Marlais (of Marlois) wordt tegenwoordig beschouwd als een pseudoniem van De Hooghe, wat, als dat
klopt, een twijfelachtig licht werpt op zijn antwoorden op de vragen 1, 4 en 6.
77. Vermoedelijk de illustrator Jacobus Harrewijn (1660-1727); zie I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel 1, Amsterdam 1960, p. 37.
78. Voormalig leerling van De Hooghe (zie n. 19). Schoonebeek verhuisde in 1698 naar Moskou; zie daarover Roman Grigoryev, 'The Hermitage collection of prints by Romein de Hooghe, Adriaen Schoonebeck
[sic] en Pieter Picart', op www.codart.nl .
79. Hans Willem Bentinck (1649-1709), eerste graaf van Portland, vertrouweling van stadhouder-koning
Willem III en beschermheer van De Hooghe (zie noot 55).
80. Onbekend.
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Reinier Vinkeles (1741-1816)
Groot kunstenaar en eigenzinnige achttiende-eeuwer
CARLIEN JUNG

Lucretia Wilhelmina van Merken was in de achttiende eeuw een van de allergrootste auteurs.
Toch ging haar naam verloren en kent tegenwoordig bijna niemand haar meer. Ditzelfde lot
is de kunstenaar beschoren die veel van haar werken van prachtige gravures voorzag: de
Amsterdamse graveur Reinier Vinkeles. Ook hij was in zijn tijd de beroemdste op zijn vakgebied. Zijn gravures waren zo gewild en geliefd dat uitgever Anthony Mens in 1783 aan
Jacobus Bellamy schreef, dat het een gunst was iets door Vinkeles gedaan te krijgen. 1
Als graveur stak Vinkeles met kop en schouders boven de meeste van zijn tijdgenoten uit.
De composities in zijn gravures zijn goed doordacht en erg mooi, er is een grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in het graveren zonder dat de prenten stijf worden, er is levendigheid, diepte, helderheid. Vinkeles verstond zijn vak als geen ander. Wanneer je bijvoorbeeld
naar de titelprent van Van Merkens Germanicus kijkt, krijg je het gevoel zo in het gegraveerde landschap te kunnen stappen; een groot verschil met de overige prenten in dit werk, door
andere graveurs gemaakt, die veel stijver en gekunsteld overkomen. Er zijn weinig
Nederlandse graveurs die de prenten van Vinkeles konden of kunnen evenaren. Zijn oeuvre
is immens groot. Hoog tijd dus om zijn naam meer bekendheid te geven. In dit artikel eerst
aandacht voor zijn biografie, want wie was Reinier Vinkeles? 2

Een geboren graveur
Reinier Vinkeles werd op 19 juni 1741 als de middelste van drie zonen in een Amsterdams
gezin geboren. 3 Zijn ouders, Harmen Vinkeles en Elizabeth Prengers, lieten hem op woensdag 21 juni dopen in de Hervormde Zuiderkerk. 4 Reinier groeide op in de Pijlsteeg, waar zijn
vader een rouwwinkel had. 5 In een dergelijke winkel kon men verschillende dingen die voor
een begrafenis nodig waren huren, zoals rouwkleding en drinkgereedschap. 6 Harmen Vinkeles had een gemiddeld inkomen. 7 Het gezin had geen dienstboden, rij- of vaartuigen, of paarden in bezit. Het huis dat ze huurden, was in vergelijking met andere huurpanden niet duur. 8
Reinrkwamlbjuitengwomdsaerzin,tkwelgsd
was. De buurt waarin hij opgroeide, was niet de meest vooraanstaande en nette omgeving die
men zich kan voorstellen. Zo was er in de Pijlsteeg vanaf de jaren negentig van de achttiende eeuw het beroemde speelhuis De Pijl te vinden. Net als in zoveel andere speelhuizen werd
er naar muziek geluisterd, gedanst en gedronken. Vaak waren het voor prostituees uitgelezen
plaatsen om klanten op te pikken. In de buurt van speelhuizen wemelde het dan ook van de
bordelen. Vaak waren de speelhuizen zelf ook verkapte hoerhuizen. Al in de zeventiende
eeuw stond de Pijlsteeg bekend als een plek voor prostituees. Dit is in meer of mindere mate
zo gebleven. 9
Over de jeugd van Reinier Vinkeles weten we verder alleen wat Roeland van Eynden en
Adriaan van der Willigen en de Algemeene konst- en letter-bode daarover schrijven. 1 ° Reinier
was volgens deze biografen een slimme en oplettende jongen. Het verhaal gaat, dat zijn ouders
hem een opleiding tot de koophandel wilden geven. Hij zou op zijn tiende al bekwaam genoeg
zijn om op een kantoor te gaan werken. Dit kwam er echter niet van, doordat hij op zijn lagere
school door een klasgenoot met het tekenen in aanraking kwam. Hij bleek zo goed te zijn in het
nauwkeurig kopieren van tekeningen (een van de basisvaardigheden van een graveur) dat zijn
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ouders uiteindelijk besloten hem een opleiding tot graveur te laten volgen. Zo kwam Reinier op
elfjarige leeftijd in de leer bij de beroemde graveur Johannes (Jan) Punt. 11 Vinkeles vorderde
snel. Reeds op vijftienjarige leeftijd was hij meer een medewerker van Punt dan diens leerling.
Vinkeles was ontwerper en tekenaar van de platen die Punt graveerde. 12 Ook zette Punt zijn
naam onder gravures die eigenlijk door Vinkeles waren gemaakt, zoals bij de prenten naar
Oudry voor de Fables choisies door La Fontaine, waarvan het eerste deel van de zes delen in
1764 bij de Leidse uitgever Elie Luzac uitkwam. 13 De eerste gravures waar Vinkeles zelf zijn
naam onder zette en die dan ook door hem waren ontworpen, getekend en gegraveerd, zijn de
twaalf platen voor Salomo, een dichtwerk van Sels uit 1765. 14

Illustratie bij Jean de la Fontaine, Fables choisies,
Leiden, Luzac [en Van Damme] 1764-1786. Tekening
en gravure van Reinier Vinkeles (naar ontwerp van
Oudry). Ex. KB sign. 187 K 13 (p. 62).

ER LOUP ET LES ItE

Fable CXCIV.

In de Konst- en letter-bode wordt vermeld dat Vinkeles negen jaar bij Punt bleef; volgens Van
Eynden en Van der Willigen was dit tien jaar. 15 Rond 1762 zal hij zich dus als zelfstandig graveur hebben gevestigd. 16

De Amsterdamse Tekenacademie
In oktober 1762 werd Reinier Vinkeles, op 21-jarige leeftijd, lid van de Amsterdamse
Tekenacademie. 17 Na de reorganisatie van de Academie in 1765 werd hij zelfs benoemd tot
een van de zes directeuren. Vinkeles was de jongste directeur en tevens secretaris. 18 De directeuren moesten erop toezien dat de reglementen gehandhaafd werden en dat er goed onderwijs werd gegeven. ledere directeur verplichtte zich een maand lang bij het tekenen aanwezig te zijn om de leerlingen aanwijzingen te geven. 19 Daarnaast hielden ze elke maand vergadering om over bestuurlijke zaken te spreken. De Academie zat op dat moment in een
kamer boven de Leidse Poort. Niet tot ieders genoegen, want de leden klaagden over ruimtegebrek. De directeuren namen deze klachten serieus en zegden toe naar een ander, groter vertrek uit te kijken. Het was Vinkeles die een geschikte locatie vond: een lege kamer in het
Raadhuis. Vanaf 1768 had de Academie daar haar tekenlokaal gevestigd. 2°
Naast het uitvoeren van bestuurlijke taken voor de Academie, wenste de jonge graveur
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zich graag verder in zijn vak te bekwamen. Hij besloot in de leer te gaan bij de Fransman
Jaques Philippe le Bas in Parijs. 21 Deze stond bekend om zijn beheersing van de techniek van
de droge naald, die Vinkeles zich ook graag eigen wilde maken. 22 Le Bas liet Vinkeles bij
hem inwonen en nam hem op onder zijn leerlingen. Uit de notulen van de vergaderingen van
de Tekenacademie blijkt dat Vinkeles tussen 24 april en 29 mei 1770 in Frankrijk verblijf
hield. Tussen 17 april en 27 augustus 1771 is hij teruggekeerd. 23 Dat betekent dat hij ongeveer een jaar in Parijs heeft gewoond. Daar werd hem overigens door de gezant van de
Russische keizerin Catharina een post aangeboden als medebestuurder van de Academie der
Schoone Kunsten in St. Petersburg. Vinkeles zou dit aanbod echter hebben afgeslagen, omdat
hij naar verluidt te zeer gehecht was aan zijn eigen land en familie. 24
Reeds in de jaren voor Parijs had Reinier Vinkeles als graveur een goede naam opgebouwd. Men werd immers niet zomaar gevraagd als directeur van de Tekenacademie. Vinkeles schijnt volgens Van Eynden en Van der Willigen en de anonieme auteur van de Konst en
letter bode eveneens lid te zijn geweest van vier buitenlandse Tekenacademien. 25 Na terugkeer in Amsterdam zou hij echter nog beroemder worden. Kwam dit door de aanbieding van
de Russische keizerin? Waarschijnlijker is het dat hij door de lessen bij Le Bas als Been ander
de kunst van het graveren verstond. Hij was gewoonweg de beste op zijn vakgebied. Vinkeles
werd overladen met opdrachten. Men betaalde hem veel geld. Door zijn welgevulde orderportefeuille moest hij zijn opdrachtgevers dikwijls lang laten wachten. 26
-

-

Ontslag als directeur

Op 20 juni 1808 stuurde Vinkeles een brief aan een van zijn mededirecteuren van de Tekenacademie, Dirk Versteegh, waarin hij meedeelde dat hij ontslag nam als directeur. Als reden gaf
hij op, dat zijn sterk toegenomen werkzaamheden en zijn inmiddels gevorderde leeftijd (hij was
toen 67) het hem niet meer mogelijk maakten langer in deze post nuttig te zijn. 27 Dit bericht
kwam totaal onverwacht. De directie was er dan ook niet blij mee. De zaak werd op 26 juni in
het huis van directeur Izaak Schmidt besproken. 28 Besloten werd een commissie samen te stellen, bestaande uit Schmidt, Juriaan Andriessen en Cornelis Buys. Op 28 juni brachten zij
Vinkeles een bezoek, bedoeld om hem over te halen als directeur aan te blijven. Zij lazen een
geschreven reactie op zijn ontslagname aan hem voor: zes kantjes lang. 29 De directie gaf aan
dat zij ten uiterste getroffen was door Vinkeles' onverwachte voornemen zijn post als directeur
neer te leggen, zonder enige gewichtige reden. Het besluit van Vinkeles is vreemd, lafhartig
zelfs, aldus de directie. Bovendien zette Vinkeles er zijn eer mee op het spel.
De commissie hoopte met het betoog Vinkeles als directeur te behouden, maar bereikte
het tegenovergestelde. In het rapport over deze kwestie staat:
Doch na het eindigen dezer voorlezing en zijn antwoord daar op vraagende, zeide hij in substantie: Dat hij
hier niets op te antwoorden had, dan zijn verontwaardiging over de hoonende en beledigende Uitdrukkingen
die dien voordragt bevattende, en liet zich verder in sterke bewoordingen uit. 3 °

Vinkeles kreeg van de commissie nog acht dagen de tijd om rustig na te denken en de inhoud
van de voordracht nog eens in overweging te nemen. In een brief van 5 juli 1808 liet Vinkeles
hen echter weten dat hij bij zijn standpunt bleef. 31
Zulke problemen als Reinier Vinkeles bij zijn ontslag had, kwamen niet vaak voor. De
overige directeuren voelden zich kennelijk door hem in de steek gelaten. Een van de directeuren, Jaques Kuyper, was net overleden en de Academie had een groot huisvestingspro-
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bleem. 32 Lang niet alles liep op rolletjes en de ontslagname van Vinkeles kwam daar nog
eens bovenop. Nooit eerder had Vinkeles te kennen gegeven dat hij plannen in deze richting
had. De reactie van de directie is daarom wel te begrijpen.
Dat Vinkeles na bijna 46 jaar directeur te zijn geweest (hij is hiermee de langstzittende
directeur sinds de reorganisatie van de Academie in 1765) wilde stoppen is logisch. Hij had
het erg druk met zijn graveerwerk. Mogelijk had zijn besluit ook te maken met zijn benoeming op 6 juli 1808 tot lid van de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten; een nationale instelling voor wetenschapsbeoefening. Hij zal voor die datum al gehoord hebben dat men hem op het oog had en wist dat de
combinatie van directeur van de Tekenacademie en lid van de Vierde Klasse te veel van het
goede voor hem was.
Uiteindelijk is Vinkeles wel honorair lid van de Tekenacademie geworden. 33
Opnieuw ruzie

De problemen rond de ontslagname van Reinier Vinkeles waren nog maar net voorbij, of hij
en de directie kregen opnieuw ruzie. Op 29 november 1808 riep Izaak Schmidt als directeur
van de Tekenacademie de leden bijeen in het logement Het wapen van Emden, op de
Nieuwendijk. 34 Jaques Kuyper, de jongste directeur, was niet lang daarvoor overleden. De
jaarlijkse prijsuitreiking waarop Kuyper een toespraak zou houden, werd in verband met zijn
dood opgeschort. De voordracht van Kuyper werd zolang aan zijn zuster in bewaring gegeven. Tijdens de uiteindelijk te houden uitreiking zou de tekst worden voorgelezen. De Academie wilde de toespraak ook laten drukken en uitdelen aan de leden.
Toen de directieleden de tekst echter wilden ophalen, bleek dat ex-directeur Reinier
Vinkeles hun voor was geweest. Hij had de toespraak bij Kuypers zuster opgehaald om hem
voor te lezen bij het genootschap Concordia et Libertate. De zuster van Kuyper had zich door
Vinkeles overrompeld gevoeld. Toen ze nadien probeerde de papieren van Vinkeles terug te
krijgen, wilde hij er geen afstand van doen. De Academie had er volgens hem nu toch niets aan,
omdat ze geen lokaal had. De directeuren van de Tekenacademie reageerden zeer verontwaardigd, omdat Vinkeles de belangen van zijn genootschap boven die van de Tekenacademie had
gesteld. Desondanks besloot de directie de tekst van Kuyper bij de volgende prijsuitreiking alsnog voor te dragen en in druk uit te delen. Wel vonden de directeuren dat de leden van de
Academie van deze kwestie op de hoogte moesten worden gesteld. In Het wapen van Emden
sprak directeur Schmidt de leden hierover toe. Daarbij bracht hij hun en passant ook nog eens
in herinnering op welke onaangename manier Vinkeles indertijd, toen de Academie in een
moeilijke periode verkeerde, zijn vertrek als directeur bekend had gemaakt.
Van verschillende kanten hoorde Vinkeles dat hij door Schmidt in een kwaad daglicht
was gesteld. Onmiddellijk (3 december) stuurde hij Schmidt een brief met het verzoek hem
de passages uit de toespraak waarin zijn naam werd genoemd, toe te sturen, zodat hij zelf een
oordeel kon vellen over wat er over hem was gezegd. 35 Het verzoek werd echter afgewezen,
omdat het volgens de directie slechts een eenvoudige mededeling aan de leden zou zijn
geweest, inhoudende dat de bewuste redevoering eerder al door Vinkeles bij Concordia was
voorgedragen. De directie achtte het daarom onnodig en vooral ongepast de tekst aan
Vinkeles of iemand anders te geven. 36 De brief van de directie was overigens geschreven
door advocaat Sinderam. 37 Kennelijk zat de directie meer met de zaak in haar maag, dan ze
naar buiten wilde toegeven.
In deze kwestie kreeg Vinkeles echter een aantal medestanders. Twee ex-leerlingen,
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Jacob Ernst Marcus en Daniel Vrijdag, Vinkeles' neef Harmanus Vinkeles Janszoon en graveur Jacobus Wijsman namen het voor Reinier Vinkeles op. Ze stuurden de directie gezamenlijk een brief, waarin ze een afschrift van de toespraak vroegen om daarmee de aanklacht
tegen Vinkeles goed te kunnen doorgronden. 38 Op advies van advocaat Sinderam besloot de
directie echter niet te reageren en de brief aan de afzenders terug te sturen. 39 De vier stuurden daarop een tweede brief, waarin zij concludeerden dat de directeuren hun onbezonnen en
ongepaste beschuldigingen tegen Vinkeles niet durfden of wilden staande houden. Ze zagen
het als de vervulling van een aangename plicht om aan alien die bij de voordracht van
Schmidt aanwezig waren, bekend te maken hoe weinig de directeuren in staat waren hun
beschuldigingen vol te houden en hoe hoog het voorwerp van hun verbittering boven hen verheven was.40 Blijkbaar was Vinkeles bij hen zo geliefd dat zij onjuiste beschuldigingen tegen
hem niet zonder meer over hun kant konden laten gaan.
Zowel uit zijn ontslagname als uit de kwestie rond de toespraak van Kuyper blijkt dat
Reinier Vinkeles zich weinig aantrok van wat anderen zeiden. Hij deed wat hij dacht dat goed
was en liet zich hierbij niet van de wijs brengen. Een eigenzinnige man, die zijn eigen weg
ging, zelfs al leverde dat hem heel wat problemen op.
Ook in zijn houding ten aanzien van het huwelijk was dit het geval.

Huwelijksadvies van Petrus Camper
De broers van Reinier Vinkeles deden alles precies zoals het indertijd hoorde. Ze trouwden op
respectievelijk 28- en 31-jarige leeftijd en kregen hun kinderen netjes binnen het huwelijk.
Bij Reinier lag dit anders. Hij trouwde erg laat, namelijk op 25 mei 1781 met Catharina
Jurgens. 41 Hij was toen 39 jaar oud; ruim drie weken later zou hij 40 worden. Zij was 27.
Eerdere huwelijken van hem zijn niet bekend. Met Catharina kreeg Vinkeles zeven kinderen.
Hun eerste kind, zoon Reinier, werd gedoopt op 12 januari 1780. 42 Kijken we naar de huwelijksdatum, dan blijkt dat Reinier en Catharina een jaar en vier maanden nadat hun eerste
kind was gedoopt, zijn getrouwd.
Dit is vreemd. Waarom trouwde Reinier Vinkeles niet net als zijn broers tien jaar eerder?
En waarom trouwde hij niet met Catharina toen ze merkten dat zij zwanger was? Dat lijkt
broer Harmanus wel gedaan te hebben met zijn eerste vrouw. Waarom wachtte Reinier bijna
anderhalf jaar voordat hij besloot alsnog met Catharina in het huwelijk te treden?
Het antwoord op deze vragen kan wellicht gevonden worden in een persoonlijke brief van
Petrus Camper, hoogleraar wijsbegeerte, anatomie en chirurgie, 43 gericht aan Reinier
Vinkeles. Camper kwam regelmatig doceren op de Tekenacademie, waarvan hij honorair lid
was.44 Hij kon goed tekenen en maakte illustraties voor zijn eigen werk, maar liet dit ook
regelmatig door Vinkeles doen. 45 Ze kenden elkaar dan ook erg goed. Ook met de oudste
zoon van Camper, Adriaan Gilles, was Vinkeles bevriend. 46
De bewuste brief, gedateerd 2 september 1780, laat zien dat het contact tussen Vinkeles
en Camper zeer vriendschappelijk is geweest. 47 Het is een reactie op een (niet bewaard gebleven) brief die Vinkeles schreef op 26 augustus, waarin hij Camper op de hoogte stelde van
het overlijden van zijn vader. 48 Uit de reactie van Camper blijkt dat Vinkeles zich in deze
brief ook heeft uitgelaten over het huwelijk in het algemeen.
Camper condoleert Vinkeles in zijn brief, maar gaat daarna op een andere toon verder. Hij
is boos op Vinkeles, omdat deze volgens hem "ver Dwaalende in de verkeerde begripen van
het huwelijk" is. Hij schrijft:
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Het is het huwelijk alleen Waarde Vinkeles! die zulke gelukzaaligheden geeft. de meeste jeugd, vooral in
groote steden, spot met dien gelukstaat, omdat zij geen denkbeeld heeft van hetzelve, dan als een wettig middel om zintuigelijke vermaaken te genieten. welk eene dwaaling!

Blijkbaar dacht Vinkeles net als de jeugd, dat het huwelijk nergens goed voor was; dat het
alleen maar een wettig middel was om zo veel met een vrouw te kunnen slapen als je wilt.
Hij zag het nut van zo'n verbintenis kennelijk niet in. Camper gaat in zijn brief verder:
gelooft Gij dat het eene kleinigheid is eene Vriendin te hebben, aan wie gij uw hart uytboezemt? gelooft Gij
dat het eene kleinigheid is eene verstandige vrouw te hebben die Uwe werken bewondert, en in Uwen roem
deelt? helaas! ik gevoele te sterk dat verlies, mijne zaalige vrouw schiep vermaak in al wat mijne pen opgaf,
of mijne handen maakten! [.. .1 thans werke ik alleen, mijne slaapkamer is eene eenzaamheid, en slegts het
getuigen van mijne zuchten! [.. .1 niemand moedigt mij aan, alles zwijgt! [.. .1 Ik noeme zulke genietingen de
gelukzaaligheden van een huwelijk, en alle die gelukzaaligheden verschaffen een huwelijk op overeenkomst
van het hart en liefde gebouwd. De omhelzingen, de liefkoozingen en de wellust maaken ons beschaamd, zij
geeven geen langer aangenaam gevoel, dan een oogenblik, welk ras vergeeten in geen vergelijking kan koomen met de verstrekkende, en langduurige vermaaken van de ziel.

De amoureuze relaties die Vinkeles tot dan toe heeft gehad, zijn waarschijnlijk niet diepgaand geweest, maar puur voor het plezier. Camper schrijft dat deze relaties echter slechts tijdelijk een aangenaam gevoel geven, terwijl een echte zielsverbintenis met een vrouw langdurige gelukzaligheid geeft.
wat denkt gij dan niet, die geen huysvriendin heeft, geene kinderen die U streelen met poezele handen, geen
steun voor Uwen ouderdom? [.. .1 maar die om geld gediend, van huysbedienden op hoop van voordeel opgepast, van Uwe vrienden verwijderd in eenzaamheid zult leeven, en niets zult doen dan Uwe maagen te doen
verlangen naar Uwen dood, om Uw goed te besitten, en niet langer om U te denken dan tot dat het erflaterdeel betaald is.

Maar een vrouw en kinderen onderhouden, kost geld. Dat had Vinkeles er kennelijk niet voor
over. Camper stelt echter dat de graveur erg veel aan huiselijk geluk zal missen en aangewezen
zal zijn op familieleden die niet kunnen wachten tot hij dood is zodat zij de erfenis kunnen verdelen.
Uit de wijze raad van Camper blijkt waarom Reinier Vinkeles zo laat is getrouwd. Vinkeles had geen zin om vrouw en kinderen te onderhouden; hij wilde zijn geld liever ergens
anders voor gebruiken en zag de meerwaarde van het huwelijk niet in. Hij zag het huwelijk
slechts als een wettige verbintenis om onbeperkt met een vrouw te kunnen slapen en vond het
overbodig. Waarschijnlijk beleefde hij genoeg plezier met de meisjes zonder dat het hem veel
kostte. Een opmerkelijk detail is dat Vinkeles op het moment dat hij Camper zijn ideeen over
het huwelijk ontvouwde, bij Catharina al een zoon had van 7,5 maanden oud. Vermoedelijk
had hij het kind op dat moment nog niet als zijn zoon erkend. Heeft Camper Vinkeles met
zijn woorden aan het denken gezet? Het lijkt er wel op. Vinkeles kwam tot het besef dat het
huwelijk toch voordelen biedt en trouwde, na de goede raad van Petrus Camper, op 25 mei
1781 met Catharina Jurgens. 49

Vrouw en kinderen
Catharina Jurgens kwam net als haar man uit een Amsterdams gezin van drie kinderen. Zij
werd gedoopt op vrijdag 10 oktober 1753 in de Evangelisch Lutherse kerk. 5° Haar vader was
Jan Jurgen, ook wel Johan Jurgen Koots genoemd en haar moeder Celia Dunkers of Selia
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Donckels. Catharina had een jongere broer Coert 51 en een jongere zuster Anna. 52 Op de
ondertrouwakte van Catharina en Vinkeles 53 wordt vermeld dat Naar ouders zijn overleden. 54
VerdvmltakzebidnopAchtrgawen.
55
Het huwelijk hield zo'n twintig jaar stand. Op 6 juni 1801 schreef Vinkeles aan zijn
vriend, de Harlingse uitgever Volkert van der Plaats, dat zijn vrouw sinds enkele weken "zukkeld [...1 aan eene kwaade borst". Op 12 januari had zij hier nog steeds last van en op 21
april schreef Vinkeles dat Catharina door `eene treiterachtige aanhoudende koortze' was
overleden. 56 Catharina Jurgens werd op zaterdag 24 april 1802 begraven in de Nieuwe
Kerk. 57 Aanvankelijk werd ze bijgezet in huurgraf A 45, de tweede kist, maar later werd ze
overgezet in het koopgraf dat Reinier Vinkeles voor de dood van zijn oudste zoon had
gekocht. 58 Uit de aangrijpende brief aan Van der Plaats waarin Vinkeles vertelt dat zijn vrouw
zojuist is overleden, blijkt dat hij hier erg bedroefd over was.
0 Mijn Lieve Vriend, wat een gemis voor mij. Voortaan zal mijne woning eene spelonke der droefheid wesen.
Het licht dat warmte en genoegen versprijde is uitgedoofd. Ruim drie en twintig Jaaren ben ik eene der gelukkigste stervelingen geweest, helaas geweest. 59

Het echtpaar Vinkeles kreeg zeven kinderen: vier zonen en drie dochters. 6° De kinderen zijn
allemaal luthers gedoopt, aan huffs. Hun eerste zoon, Reinier, werd op 12 januari 1780 gedoopt. 61 De tweede was Johannes, geboren op 19 maart 1783 en gedoopt op 3 april 1783. 62
63 Catharina op 11 maart 1788, 64 AbrahamDarnvolgdeJcbus,p31ktr785gedo,
op 26 september 1790, 65 Elizabeth geboren op 4 juni 1792 en op 22 juni 1792 gedoopt 66 en tot
slot Cecilia, geboren op 6 december 1794 en gedoopt op 29 december 1794. 67
Uit de briefwisseling die Vinkeles met Volkert van der Plaats onderhield, leren we meer
over zijn kinderen. 68 Zijn zonen noemt Vinkeles: Rein, Jan, Koo en Bram. Rein kwam terecht
in de koophandel en moest voor een handelskantoor in binnen- en buitenland reizen. 69 Uit de
verkoopcatalogus van het kunstbezit van Vinkeles blijkt dat ook Rein de tekenkunst machtig
was. 70 Rein was ziekelijk. 71 De laatste fase van zijn leven heeft hij in het Buitengasthuis doorgebracht. (Aangezien hij niet in het Binnengasthuis zat, was zijn ziekte waarschijnlijk besmettelijk.) Hij overleed op 33-jarige leeftijd, op 19 juni 1813, zijn vaders verjaardag. 72 Rein werd
begraven in de Nieuwe Kerk in een koopgraf dat zijn vader kort ervoor had gekocht. 73
Met zijn tweede zoon, Jan, leek Vinkeles in eerste instantie geluk te hebben. De jongen was
een groot talent in tekenen en ging bij zijn vader in de leer. Hij werkte mee aan de prenten van
het tweede deel van de Toneelpoezy van Van Winter en Van Merken. Ook tekende hij voortreffelijk paarden, waarvan hij een liefhebber was. 74 Toch had vader Vinkeles weinig plezier van
deze zoon, want in juli 1804 blijkt Jan op 21-jarige leeftijd, tot groot verdriet van zijn vader,
met de noorderzon te zijn vertrokken. 75 Bekend is dat hij Brussel heeft aangedaan en naar Parijs
is gegaan. Daarna is nooit meer wat van Jan vernomen. Hij zal in het buitenland zijn overleden.
Vinkeles was hier kapot van. Op 1 augustus schreef hij Van der Plaats:
Mijn hart bloed, ik kan niet meer 1.. .1 Wat Vader heeft meerder gedaan en wat vader heeft meerder gelaten
om het welzijn zijner kinderen als uwen Vriend en helaas wat is mijn loon: gestadige zielsmerte. God
bewaaren Ued. en alle Vaders voor het lijden dat slegte kinderen ons aandoen. 76

De derde zoon, Koo, was in dienst bij kunstmakelaar Cornelis Sebille Roos, waar hij opgeleid werd tot kunsthandelaar. 77 Over dochter Catharina is niets bekend. Jongste zoon Abra-
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ham (Bram) is net als Jan bij zijn vader in de leer geweest. Met ene Beijer richtte hij in
Amsterdam een steendrukkerij op. 78 Abraham was ook een medewerker van Pinte en heeft
verschillende ondememingen gehad. 79 Uit de gegevens van de inkwartiering blijkt dat Abraham in ieder geval tot 1811 (en misschien wel tot Vinkeles' dood in 1816) bij zijn vader in
huis heeft gewoond. 8° Hij zal zijn vader hebben geholpen en gesteund toen deze ouder werd.
Dochters Elizabeth en Cecilia hebben beiden het artistieke talent van hun vader geerfd.
Elizabeth maakte miniaturen 81 en Cecilia schilderde, tekende portretten, figuurstukken en
miniaturen. 82
Familie

Met zijn jongste broer had Vinkeles veel contact. Harmanus 83 werd op 9 oktober 1765 lid van
de Amsterdamse Tekenacademie. 84 Hij was in de leer geweest bij zijn broer. Harmanus werd
net als Reinier graveur. Reinier en hij werkten later regelmatig samen. Zo hebben zij samen
de toneelschermen van de Amsterdamse schouwburg gegraveerd. 85 Harmanus werd dankzij
de vrouwen met wie hij trouwde, een welgesteld man. Zijn eerste huwelijk was in 1777, met
Wilhelmina Witvogel, 86 van wie hij twee dochters kreeg. 87 Zijn bejaarde, ongehuwde en ziekelijke schoonzus woonde bij Harmanus en zijn vrouw in en liet haar hele erfenis aan hem
na. 88 Na het overlijden van Wilhelmina trouwde Harmanus in 1783 voor de tweede maal, met
Maria Catharina Ogelwight. 89 Met haar kreeg Harmanus nog vier kinderen. 9° Al zijn kinderen werden, net als die van zijn broer Reinier, luthers aan huis gedoopt. Omdat Maria
Catharina door haar huwelijk meerderjarig was geworden, ontving ze spoedig daarop haar
deel van de erfenis van haar ouders. 91 Ze kreeg duizenden guldens. Op diezelfde dag maakten zij en Harmanus hun mutueel testament op. 92 Daarin staat vermeld dat zij behoorden tot
de zeer vermogende klasse van 20.000-50.000 gulden. Op 30 april 1790 werd Harmanus
begraven in de Nieuwe Kerk. 93
Broer Jan 94 had het financieel gezien minder goed getroffen. Hij trouwde op 2 mei 1766
met Elisabeth van den Burgh. 95 Hun drie zonen en vier dochters lieten ze hervormd dopen. 96
97 Daarbij werd vermeld JanVikelstzchporegisn10dcmbr76.
dat hij zadelmaker was. Jan is waarschijnlijk op 19 mei 1795 begraven in de Nieuwe Kerk. 98
99 Hij behoorde tot de minst Zekrisdatumn;ergvlishjodnr1796.
vermogende Masse.
In de familie Vinkeles kwamen verschillende Harmanussen voor. We hebben al kennisgemaakt met de jongste broer van Reinier Vinkeles, Harmanus Vinkeles, maar er waren nog
twee familieleden met de voornaam Harmanus.m° In biografische woordenboeken worden de
drie Harmanussen regelmatig door elkaar gehaald.
De jongste zoon van Harmanus Vinkeles en Maria Catharina Ogelwight kreeg eveneens
de naam Harmanus. Hij werd gedoopt op 22 november 1790. 101 De jongen was net als zijn
vader en oom artistiek begaafd, echter niet in tekenen, maar in schrijven. 1 °2 De volgende
Harmanus is de oudste zoon van Johannes (Jan), de broer van Reinier. Deze neef Harmanus
werd voor de duidelijkheid Harmanus Janszoon genoemd. Vooral over hem is veel verwarring ontstaan. Sommigen hebben hem geIdentificeerd als de kleinzoon van Reinier; vader
zou diens zoon Johannes zijn. 103 Neef Harmanus Janszoon werd op zondag 2 oktober 1768
gedoopt in de Hervormde Nieuwe Kerk. 1 °4 Hij woonde en werkte in Amsterdam en was van
beroep tekenmeester. Hij schilderde, aquarelleerde, tekende en lithografeerde. 105 Uit een
catalogus blijkt dat hij zich ook bezighield met de kunstverkoop. 106 H ij schreef een lijkrede
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voor de graveur Jaques Kuyper, die op 1 juni 1808 overleed 1 °7 en een voor Jan Evert Morel
in april van dat jaar. 1 °8 Harmanus Janszoon was honorair lid van de Tekenacademie en cornmissaris van de Maatschappij der Tekenkunde 'Kunst zij ons doel'. Hij was getrouwd met
Helena Blomroder, met wie hij drie zoons en een dochter kreeg. 1 °9 Hij overleed op 14 september 1846 om 10 uur 's avonds in zijn huis op de Botermarkt, op 78-jarige leeftijd."°
Concordia et Libertate

Bij de kwestie rond de toespraak van Jaques Kuyper kwam het al terloops ter sprake: Reinier
Vinkeles was als een man van zijn tijd lid van een genootschap waar men serieus en op
niveau over allerlei onderwerpen van gedachten kon wisselen. Van 1797 tot mei 1812 is hij
lid geweest van Concordia et Libertate, een wetenschappelijk georienteerd genootschap. 111
In een speciaal daartoe ingerichte vergaderzaal hielden de leden lezingen over wetenschappelijke onderwerpen of letterkundige voordrachten. 112 Het genootschap bestond uit een
selecte groep heren die gedurende de wintermaanden wekelijks bij elkaar kwamen.I 13
Concrdiawsebltgnochap,dBerijsvgnutchfoedrign
publiceerde. 114 Men kon er niet zomaar lid van worden; het was een elitaire club. 115 Vinkeles
beyond zich bij Concordia dan ook in goed gezelschap. Er zaten veel bekende namen bij,
zoals: Johannes Kinker, Johannes Allart, Johannes Lublink de Jonge, Jeronimo de Vries,
Andreas Bonn, Cornelis en David Jacob van Lennep en prof. Jan Hendrik van Swinden.
Concordia schijnt een vrijzinnig genootschap to zijn geweest, dat open stond voor nieuwe
ideeen. 116 Er was een sfeer van openheid, grenszoekende nieuwsgierigheid en vernieuwing.
Er werden nieuwe inzichten in het leven, God en de natuur naar voren gebracht. Concordia
was een gezelschap voor de wezenlijk nieuwsgierigen. 117

Illustratie op titelpagina
Redenvoering en feestzang ter
gelegenheid der v)f-en-twintigste verjaaring van de
oprichting des genootschaps
Concordia et Libertate,

Amsterdam, Joh. Schreuder
1773.

Van 1797 tot juni 1806 heeft Vinkeles vijftien redevoeringen bij Concordia gehouden. 118 Het
waren voornamelijk kunstbeschouwingen, waarbij hij werken van verschillende meesters en
verschillende graveertechnieken besprak. Twee keer hield Vinkeles een lezing. De eerste keer
op 13 februari (1798?) over 'Den Oorsprong en de vorderingen der Graveerkunst' en een tweede keer op 22 oktober 1805, over 'De overeenkomst der Dicht en Beeldende kunsten, uit hare
eerste beginselen, voortgangen en bedoelingen, als ook uit de oorzaken van dezelver bloeistand,
en eindelijk uit de overeenstemmende kunstsmaak van Dichters en Beeldenkunstenaars, die in
de oudste en voornaamste tijdperken gebloeid hebben, opgespoord.' Bij die laatste lezing wordt
echter vermeld: "Deze verhandeling was opgesteld door wijlen ons geacht medelid J. Buys."
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Vinkeles was blijkbaar niet iemand die eigenhandig dergelijke omvangrijke lezingen schreef.
Misschien had hij hier geen tijd voor en hield hij zich liever bij kunstbeschouwingen die hem
niet veel voorbereidingstijd kostten. Hij heeft de redevoering van Buys voorgedragen nadat
deze was overleden, net zoals hij drie jaar later, in oktober 1808, in Concordia een redevoering
zou houden die door de overleden Kuyper was opgesteld.
Het Koninklijk Instituut

Vanaf juli 1808 was Vinkeles eveneens lid van de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut
van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten. 119 Deze nationale instelling voor
wetenschapsbeoefening werd op 4 mei 1808 op bevel van koning Lodewijk Napoleon opgericht. 12° Het Instituut had in Nederland negentig leden en was verdeeld in vier klassen. De
Eerste Klasse wijdde zich aan de natuurwetenschappen, de Tweede aan Hollandse letterkunde en geschiedenis. Klassieke en oosterse taal- en letterkunde evenals oudheidkunde en de
geschiedenis van andere volken vielen onder de Derde Klasse, terwijl de Vierde Klasse zich
bezighield met de schone kunsten, inclusief de toonkunst en de dichtkunst. De Vierde Klasse
was zelf ook weer onderverdeeld in verschillende afdelingen, namelijk: schilder-, beeldhouw-, graveer- en bouw- en toonkunst. 121
De Vierde Klasse telde aanvankelijk twintig leden. De eerste vergadering vond plaats op
16 mei 1808 in het Koninklijk Paleis in Amsterdam; daarna volgden om de veertien dagen de
`gewone bijzondere' vergaderingen. De duur van de vergaderingen was reglementair vastgesteld op twee uur. Omdat men vaak minder tijd nodig had, werden er ook verhandelingen en
kunstbeschouwingen gehouden. Vinkeles hield regelmatig kunstbeschouwingen voor zijn
medeleden. 122 Op 7 december 1812 hield hij Ten beknopte voorlezing, zich bepalende tot
het onderzoek, of het den kunstenaar of den liefhebber zij, die doorgaans het onbevooroordeelst over hun werken oordeelt.' 123 Hierover merkte Paul Knolle het volgende op:
Wel hebben de kunstenaars duidelijk meer moeite met het houden van voorlezingen of kunstbeschouwingen
dan de liefhebbers. Er zijn slechts enkele kunstenaars die verder komen dan het tonen van eigen recent werk.
Tot die uitzonderingen horen de graveur R. Vinkeles met [bovenstaande voorlezing] de schilder P.G. van Os
[...] en de beeldhouwer L. Royer [... .124

De leden van de Vierde Klasse waren kunstenaars en kunstliefhebbers. Via de Konst- en letter-bode hield de Vierde Klasse het cultuurminnende publiek op de hoogte van haar werkzaamheden. De Vierde Klasse was betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse
landelijke projecten, zoals studiereizen van jonge kunstenaars, de organisatie van de eerste
grote openbare tentoonstellingen in Nederland, de prijsvragen voor nationale gedenktekens
en de hervorming van het kunstonderwijs in 1817. Zij werkte samen met hoge rijksambtenaren en met gemeenten als Amsterdam.
Op de derde vergadering van 22 augustus 1808 was Vinkeles als nieuw lid present. In diezelfde vergadering werd hij met een meerderheid van stemmen benoemd tot president van de
Vierde Klasse, een post die hij uiteraard aanvaardde. 125 Hij is hiermee de eerste officiele
voorzitter. Vinkeles was president van 22 augustus 1808 tot 6 maart 1809. 126 Als zodanig
ging hij in 1808 met invloedrijke mensen om. Zo had hij contact met directeur-generaal
Johan Meerman, die op zijn beurt weer in contact stond met de koning. 127 Ook ontmoette
Vinkeles diverse ministers. 128
Het presidentschap van een Klasse van het Koninklijk Instituut was bepaald geen vrij-
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willigersbaan. Vinkeles verkeerde in hoge kringen. Ook voor de leden leverde het lidmaatschap van het Instituut een zekere status op. Ze waren in dienst van de koning, droegen speciale kleding en hadden connecties in de top op wetenschappelijk en regeringsniveau. Het
was een grote eer dat Vinkeles gevraagd was lid te worden en zelfs als eerste de presidentfunctie te aanvaarden. Het is het zoveelste bewijs dat hij in zijn tijd werd gezien als een groot
man op zijn vakgebied. Het lidmaatschap moet voor Vinkeles erg belangrijk zijn geweest,
omdat het hem nog meer aanzien gaf dan hij al had. Zijn werk kostte echter veel tijd. Het is
dan ook begrijpelijk dat hij op 20 juni 1808 plotseling ontslag nam als directeur van de
Tekenacademie om vrijwel onmiddellijk daarop als lid actief te worden in de Vierde Klasse
van het Koninklijk Instituut. In vergelijking tot dit instituut stelde de Tekenacademie eerlijk
gezegd niet zo veel voor. De keuze zal voor Vinkeles niet echt moeilijk zijn geweest.

Achttiende-eeuws boekenbezit
Reinier Vinkeles overleed op 30 januari 1816 om een uur 's morgens, op 74 jarige leeftijd. 129
13° in het koop- Op3februaiwdhjtsn12realfbgvnidNeuwKrk
graf (nummer C 136) waarin zijn oudste zoon en vrouw al begraven lagen. 131 Op dinsdag 23
april en de volgende dagen werd in het huis van Cornelis Sebille Roos de "fraaije verzameling teekeningen, prenten, losse en gebonden prentwerken, penningen, munten en boeken"
verkocht, "nagelaten door den beroemden en Kunst-Kundigen Heer Reinier Vinkeles". Er
werd een catalogus gemaakt waarin het hele kunstbezit van Vinkeles stond beschreven, zodat
potentiele kopers van te voren konden beoordelen of er iets van hun gading bij zat. 132
In een aantal exemplaren is (waarschijnlijk door de kunstmakelaars die belast waren met
de verkoop) naast elke pagina in handschrift genoteerd door wie welke nummers zijn gekocht
en voor hoeveel geld. Het hele kunstbezit van Vinkeles blijkt zo tegen de f 5000 waard te zijn
geweest. Dat hij zelf ook wel eens wat op kunstverkopingen kocht, blijkt uit de verschillende pakketten met prijscatalogi die hij bezat. 133
Het beeld dat opduikt als we het boekenbezit van Vinkeles bekijken, is dat van een achttiende-eeuwse man: breed geinteresseerd en nieuwsgierig naar alle nieuwe ontwikkelingen. Er
zijn boeken over natuurkunde, ontleed-, genees- en heelkunde, de beginselen van de sterrenkunde, microscopen, elektriciteit, meetkunst, proefnemingen met luchtbollen, karakterkunde,
fysiognomie, insecten, aderlaten, uitwendige geneesmiddelen en voorbehoedmiddelen tegen
kinderziekten, allerlei verhandelingen en redevoeringen en zelfs een huishoudkundig handboek. Daarnaast bezat Vinkeles verschillende historische werken, boeken over Amsterdam en
levens van vorsten, werken met betrekking tot de kunst, zoals iconologie, architectuur en het
bekende Schilderboek van Karel van Mander, taalkundige werken zoals de Nederduitsche
spraakkunst en de Nederduitsche spelling van Siegenbeek, woordenboeken, registers op het
wetboek en een werk over het spinozisme. Ook had Vinkeles een aantal bijbels en godsdienstige werken. Hij was verzot op reisverhalen, want daar had hij er maar liefst twintig van.
Daarnaast bezat hij natuurlijk literatuur, meestal Nederlandstalig, een deel Franstalig, een aantal Engelse titels en een enkel werk in het Duits en het Latijn. Hij bezat onder andere bijna het
hele oeuvre van Lucretia van Merken, verschillende fabels en treurspelen, dichtbundels, Robinson Crusoe van Defoe, Gullivers reizen van Jonathan Swift, Weyermans Don Quichot en het
beruchte boek van Samuel Richardson, Pamela (in het Engels).
We hebben Vinkeles nu leren kennen als een breed geInteresseerde, eigenzinnige graveur. Hij
had echter nog meer kanten. Vinkeles was ook een plichtsgetrouwe kunstenaar die zich niet
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begrepen voelde door het publiek en een man die geldproblemen lijkt te hebben gehad. In een
vervolgartikel hoop ik op deze zaken in te kunnen gaan, om het beeld van Reinier Vinkeles
nog completer te maken. Zo zal zijn naam, net als die van Lucretia van Merken, opnieuw in
ons geheugen worden geprent.
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Bilderdijks brieven (1836-1837): Kinker leest zich warm
ANDRE HANOU

In de zomer van 2005 liet Johan Eland van antiquariaat Lilith in 's-Hertogenbosch mij weten
dat hij in zijn bezit had: de uitgave door Messchert van de Brieven van Mr. Willem Bilderdijk
in vijf delen, uit 1836-1837. Daarin lagen verschillende handschriften die volgens hem vermoedelijk van Jan Kinker afkomstig waren.
Inspectie leerde mij dat dit inderdaad het geval was. Ik kocht de uitgave, met die handschriften. Het werd vrijwel meteen duidelijk dat het deze set van de Messchert-uitgave is
geweest, die door Kinker gebruikt is om zijn recensie van deze Brieven te schrijven. Deze
recensie is nadien gedrukt in de Recensent, ook der recensenten. 1 Op het schutblad van elk
deel is de geschreven opmerking te vinden: "Aan de Redactie van Recensent, ook der Recensenten; van den Uitgever".
In een van de delen lag een briefje van de uitgever van Recensent, ook de recensenten,
gericht aan Kinker. De tekst van dit tot nu toe onbekende 2 briefje luidt:
WelEdHoog Gel Heer
den Heer Mr J Kinker
Deze
Amice!
Hiernevens de 3 eerste deelen der Brieven van Bilderdijk waarvan wy byzonder gaame eene recensie van
uwe hand zouden hebben. Het 4e deel nu onlangs uitgekomen zenden wy over eenige dagen. Voorts gaan
hierby het 3e deel van Blair door Lulofs waarvan Gy zoo wy meenen de vorige deelen beoordeeld hebt 3
4 eindelyk nog eene fransche vertaling van benvshtlauknHoefvrtBdaschleign,
een werk van Prof. Limburg Brouwer; 5 wy zullen volgens afspraak de recensien te gemoet zien van Limb.
Brouwer Verhand. 6 en het stukje over 't Koningryk der Ned. 7 en de ontvangene recensie van vdBergh 8 zoo
spoedig mogelijk plaatsen.
Na vriend: groete met achting
V[an] huis 30 aug 1837
tt.
vdHeij[...1

Voor de lezers van dit tijdschrift vermoedelijk van meer belang, is het feit dat in deze delen
zeven doorgaans een of meer keer gevouwen velletjes lagen. Daarop heeft Kinker tijdens zijn
lezing van Bilderdijks brieven in die Messchert-uitgave genoteerd wat hij opmerkenswaardig
vond. In de druk zelf maakte hij geen aantekeningen. Vermoedelijk zijn er meer velletjes
geweest dan deze zeven, want zoals men hieronder kan zien zijn er geen aantekeningen te
vinden bij alle brieven. Er is echter voldoende bewaard gebleven om een blik te kunnen werpen in de keuken van onze Bilderdijk-recensent.
Men kan zich natuurlijk afvragen wat het nut van publicatie van deze krabbels is.
Misschien is het Bilderdijk-verband reden genoeg, althans voor Bilderdijk-geInteresseerden.
Men kan daamaast andere redenen bedenken. Het lijkt me een vrij uniek verschijnsel dat er
een handschrift bestaat waarin een tijdgenoot noteert welke zaken hij zou kunnen gebruiken
ten behoeve van een recensie. Er is eigenlijk niets bekend van dit proces. Welke soort zaken
noteerde een recensent, wat diende tot geheugensteun? Zijn dat de werkelijk belangrijke
zaken, of slechts curiosa? Wat zegt zoiets met betrekking tot de ars recensendi?
In het geval Kinker meen ik op basis van deze aantekeningen-alleen te kunnen vaststellen
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welke zaken zijn bijzondere aandacht trokken, nog voordat hij overging tot een `officiele'
recensie. Die aantekeningen zijn als het ware verraderlijk. Kinker noteert zeer vaak uitspraken van Bilderdijk over het poetisch proces. Daamaast is Kinker geInteresseerd in religieuze
en filosofische beweringen. Het lijkt mij dat Kinker ook bijzondere belangstelling had voor
die religieuze kringen die potentiele haarden van onrust zouden kunnen zijn of worden (blijkens zijn eigen correspondentie was Kinker zeer gebiologeerd door het gevaar van fundamentalisme van allerlei aard). Verder — Kinker was een goede bekende van Bilderdijk geweest in het eerste deel van diens leven, terwijl hij ook Bilderdijk en diens eerste vrouw als
financieel adviseur met raad en daad terzijde had gestaan 9 — is er overduidelijk grote aandacht voor de persoonlijkheid van Bilderdijk, diens levensomstandigheden, diens gedrag.
Kinker had duidelijk niet veel op met Bilderdijks zogenaamde nederigheid, diens liegen en
draaien. Ten slotte: een enkele keer noteert Kinker een metafoor of een beeld dat hem opviel.
Het is wellicht de moeite waard to bestuderen in welke mate deze aantekeningen overeenkomen met Kinkers zeer lange bespreking, in zes afleveringen, van Bilderdijks Brieven in de
Recensent, ook de recensenten. Die overeenkomsten of verschillen komen hier verder niet
aan de orde.
Over de materiele eigenschappen van aantekeningen nog het volgende.
Kinker onderstreepte wat hem bijzonder trof of tegenstond. Die onderstrepingen zijn
gehandhaafd. Soms geeft Kinker commentaar door middel van een aan zijn opmerking voorafgaand "NB". Er is nog een ander soort Kinker-commentaar, van meer persoonlijke aard,
alleen voor hemzelf bestemd. Die opmerkingen plaatste hij tussen [ ]. 1k heb in zoverre ingegrepen bij de transcriptie, dat ik dergelijke opmerkingen door Kinker gecursiveerd heb weergegeven; overigens tussen ( ). De lezer wordt door dit cursief geattendeerd op Kinkers persoonlijke oordelen — die er of en toe niet om liegen. Hierdoor wordt, denk ik, iets duidelijker
zichtbaar hoezeer deze twee belangrijke auteurs wereldbeschouwelijk en persoonlijk van
elkaar verschilden.
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Hieronder volgt de tekst van Kinkers aantekeningen. Allereerst de aantekeningen die duidelijk achter elkaar gemaakt/geschreven zijn tijdens de lectuur van de afzonderlijke delen (A).
Vervolgens enkele groepjes aantekeningen die blijkbaar bij een andere gelegenheid gemaakt
zijn en die misschien ten doel hadden opmerkingen over een bepaald thema bijeen te halen.
A.
Bij deel I:
Tjilpend moschje van Lesbia 1.87 I of II Republicaingez. - Lannoy 88. 90 Verhand. over 't verband van de
wysbegeerte met dichtkunst &ca 92. Lierz. Dagge[...] 94. Richardson - gevaarlykste aller gift. 100. Spot met
mij wanneer ik van vegeteren spreek.102 ka, cha warmte, etymologie enz. le comte de Fraula. 110. De franschen, die hunne taal onherstelbaar bedorven hebben. - Ten Kate en Huidecoper. 113 Cipier - cepi (stok)
Claustrum (klooster, slot) 116 Om haar (het schoonste meisje van Leyden [.. .1) ben ik in Duel geweest. 119
NB (Dobbrauski) Zijn gedrag zij verfoeilijk, zijn goede hoedanigheden houden haar prys enz. 121 tooi is het
tooien, het tooisel wat tot de tooi dient 122. moeten heeft geen subj. zullen geen futurum. Gij zult mij zeg op
of voort te werken met de nederduitsche grammatica. of te vertalen. 123 Ach! wat heb ik myn tydgenooten
niet 125 in de Geuzen zullen de heerschende partij stooten. Prinsgezind dichtstuk van D:Z van Haren 126
verkoop van de Verlustiging 130. Opdr. aan - den Prins erfstadhouder. 131 De Geuzen door H[ooge]v[ee]n
aan Elwe overgedaan. 131 aanstaande hulyhjk met zijn 1 ste crouw. 135. P.s. mooi! - 140 de Haag - nest van
domkoppen 143 Bellami had een goeden trant. 145.146 enz. Theisterband. 150. laten wij en laat ons 153. epigraphe in 't Cimbr. bij Ten Kate te onze vrij Corpsen 156. tranen is trainer 160. Vertaling van Pindarus in
proza. 161. gevaarlijke toedragt van zaken? [.. .1 22 nov. 1787. 167. Minderjarige zangster 171 Post van den
Helicon is mij bekend geworden. 184. bevel der 3eenigheid. 200. enz. uitzetting nit den Haag en het land. NB
235 Venetiaansche aristocraten, die den democraat uithingen 271. Ja had ik nooit den goeden, den weldadige
Koning gezien - van een verworpen natie miskend en gehoond! - enz. 281. Ik kan mij met den satirieken lach
(van zynl° portrait) niet vereenigen NB. NB Philautia. 282 Hamaker beschouw ik als een Heros daarin
(Oostersche talen) - Magnetismus - tooverheksen waaraan sedert Bekker niet meer gelooven wil. - Mimesis
des boozen. Profecie Joel teekenen der laatste tyden. - Het zoogenaamde heilig verbond is een tentatif. 283.
- die louter verstand willen zijn, zijn onchristenen. (NB aardige redenering daarover) vrijheid van wil een
onding. 284. vereeniging der protestantsche kerken, die met de vereeniging met de Roomsche kerk gevolgd
staat te worden. 285. Het bewys kan - valsch zijn, en de zaak die men bewyzen wil waar. enz. enz. 292. Da
Costa, Capadose - men beschuldigt mij de jeugd te bederven. 295. - dat iemand twee jaren lang of meer in
mijne intimiteit zou Leven en deist zijn, dit acht ik onmogelijk. - Ik ben zelf te weinig Christen. 298. Byron
heeft iets aanstootelijks voor mij. 307. Moest King George mij halfwege. Yormouth te gemoet koomen. 308
Tr. heeft een lyst gemaakt van K. en W. die ik onderwijzen kan. - als ik van de 7 er 3 oversla om te eten. 312.
the orthodox communion (call'd of the old light)
Bij deel II:
II deel VIII. Bild. was inderdaad goedwillig en gedienstig. XI. Onopregt, hooggevoelig, trotsch was hij - volstrekt niet. XIV. De vader had zijn post te danken aan vinnige gehechtheid aan de party van 1748,. - en orthodoxie? - Overdrijving en paradoxen. XVII. B. om een verzoekschrift zyn land verlaten. XVIII. De goede God beware de zoo noodige eendracht in kerk en staat. 2. Gij hebt gewild dat deze recensie onder mijn oogen 5 perspectief. 6. In Holland wil men niets van mij dan verzen. 7. dubbelhartigheid - nooit mijn aard geweest. 11
Etymologisch woordenboek 13 f. 1000 tractement in Brunswijk 2 jaren van droog brood en water. 22. "Toen de
regtzinnigheid op den throon zat. - Zoo heb ik eens gezien, dat men mij beschreef. 29 Gelukkig dat ik, van mijn
eerste aankomst hier of volstrekt geweigerd heb 't hof te frequenteren. 31. Die ooit vertrouwen in mij gesteld
heeft, heeft zich nooit bedrogen. 37 Nog onlangs stond ik pal bij de Basilica, en riep mijn vrouw. 33.
Autodidaktos 39 Ik zal dus wel naar Siberie moeten. 40 Staatsraad Zimmerman 44 Gij weet wat dichtluimen zyn.
- Een soort van delirium 45 Beschuldigingen NB. - Wat myn character betreft. Wie kent het, daar ik, altyd in
mijn praktijk - met niemand omgang gehad heb. 54 Ik heb en verzoek gedaan om te mogen volstaan met een
declaratoir van gehoorzaamheid. - NB Consilium abeundi. 60 Mijn Meer-bet-oud-overgrootvader door Alva
gebannen. 70 beginsels van onzinnigheid. Duurzame gekheid. 79 - f. 2000 aan brood alleen voor 3 monden. 74
alle verzen bij mij, bloote uitstorting van een oogenbliklijk gevoel 76 mijn vrienden die altijd omgestoten hebben
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. 83. f. 20,000 sjaars zijn, als ik ze tellen moet te duur voor mij gekocht &ca 96. Wat moet er nu van mijn universeele grammatica en etymologica worden? 9. Hij (Willem V) heeft nooit anders kunnen handelen als de impetueuse Noodzaak medebragt 104 op min grootmoeders schoot zittende enz. enz. 106. NB wat hij van zyn vader
zegt is onwaar 114. de reis van myn vrouw heeft f 140- gekost 't Is betaald maar waar leeft men verder van? 116
Post van den Helicon ([.. .1) 119 bij den Koning Lodewijk ontboden om hem 123 Ik maakte hem een Ode (aan
Napoleon) in onze taal. 122 Feiths aan Sophia ken ik nog niet. 130 Zoo veel is zeker f 3000 s jaars [...] 132 Met
uw oordeel over mijn Ode ben ik het met u eens - NB Hymnus aan Bacchus NB een Dicht meening 143 't Is incorrect maar dune force superieure 146 Ik gevoel dat ik gek ben - ik gaf al mijn bloed 150 Dat houd ik
nog de grootste gebleven is. NB r[...]er 152 en verder de nederigheid van Bilderdijk vb Ik kan niets zoets over
uw arbeid zeggen. (lof met lof aftekenen nu vrind geen lofspraken meer) 167 Rom. Regt en algemeene taal mijn
voorname liefhebbery 170. Uw 3 ooms - niemand heeft zulke 3 ooms gehad. Simpel Heer voor J. Bosch gaat
niet. 176 Werk ik aan 't Romeinsche r. daar hoort nalezing van Editien toe. Mathesis vordert &ca. 174. WelEd.
Vernedert. En NB 87 noenzt dus zijn hooggeschatten vriend. 179 Valckenaar Treurspel kort nadat hij gezegd had
ik zal er geen maken 182 Men voelt zyne bestemming enz. Zeer fraai. 183. benoeming in 't Instituut. 188 Z.M.
zegt. Pour ma satisfaction - vous en sera membre NB veel gewone gemaakte nederigheid. 189. een franschman
zegt hem vous vous etes familiarise avec les maladies &ca 192 Men moest iemand bij zijn leven zoo niet pryzen.
196 muzijk d[...] iets lijdelijks [...]. 199. reeds sedert maandag heb ik opium moeten gebruiken omdat ik geen
brood had. 201. Mijn bezwaar tegen u? - in 1811 in plaats van mij te helpen om uit dit land te vertrekken &ca en met list secretaris van de 2de Masse gemaakt heb. Men kwam mijn vrouw reeds condoleren. 204. dank voor
eene recensie. 206. Geen schaduw van mij zelven. 209. Dat staan op den wal &c oud - verveelt mij 211. schijnt
hij het uitgeven van die brieven aan voorzien en gewild te hebben. 212 Want zult gij beginnen met
iemand die nooit rol speelde. - Gij zegt: menschen verweerde gekken. 213 vandaar alle navolgingen van mij.
Vijand van Philosophie of wetgeving in poezij. 214. Mijne vrouw en da Costa 218. Dat onze Valckenaar mij den
pas afgesneden heeft 242. De grammatica wordt gedrukt. Verzen storten als door een trechter. Wat zullen de menschen op zien. De menschen weten niet, wat spreken is. 245. Ik heb met de geschiedenis als met de taal gehandeld. Al te waar 246 verzen ontvallen mij nog steeds. - 251. Ja gij zijt de eenige, die mij gekend hebt. 252. Hoe
't zij, gij en Valckenaar zyt de eenige ware vrienden, die ik ooit gekend heb. 259. waarom mag Griffier geen
Hollandsch zyn. 257. onderhavig - een moffenwoord. [...] treffend. 271 Zijn Boekverkoopers zaak is boeken verkoopen, niets meer. 279 daaglijks vergasten wij ons op uw boter - ik die in tien jaren geen boter op het brood
geproefd heb. 282 [...] goed. Verschalen. 314 Koster, L'histoire depuis bien de siecles parait etre une conjuration
contre la verite. Ongelukkig neemt schier ieder deel in die samenzweering ! - 315. Eene etourderie op mijn 17de
jaar (die van een prijsvaers te schrijven, dat ongelukkig gekroond werd) heeft van mijn geheel leven beslist.
II deel. 108 waar ik met anderen op dezelfde plaats aangekomen ben; ik - langs andere wegen gekomen - langs
afmattende dolingen en omwegen. 109 de trek van de Polypus. Gy Heeren Heterodoxen. 113. Troosten als er
troost noodig is - dat behoort der poezie niet. Het is dan nu weder voorbij met de Curatoren "de
Nakomelingschap zal er schande van spreken." 114. daar heb ik nu weer f. 100.- kosten door het hardste van alle.
Wat moet er dan van mij worden? (de hoop van Curateuren?) 131. Ik hoop dat ik het (Ridder) niet zal behoeven
te worden. 132. NB. alle bijzonderheden (over 't Ridder worden) onder ons. 133. Mijn broeder mag wachten.
135. Sedert ik aan 't hof ben heeft veel op met Holl. Litteratuur. Le vrai Hollandais? een fransche courant. - Mijn
naam komt er gedurig in. - Er komt te weinig goed bij ons uit. 141. NB Men prijst zoo niet (zei hij een ouder
man) of er schuilt iets achter. Die recensent heeft ze achter den mouw. - alle recensie gekheid. 164. Poezij uitstorting van 't gevoel - niet in de verbeelding. - aan Napoleon, aan den Koning. - zonder mijn naam gedrukt. 165
Prosodie van Hesseling. - Klopstok was iemand, die noch hoogd. noch eenige taal verstond. 166. NB Ten Kate.
Moesogoth. Angelsaks. 167 de dag voor mij 24 uren zonder slaap, zonder eten enz. 173 vryheidkweester, en vryheidkweeksters. 185. Zeker, zoo ik buiten 's lands, waarbij ik in geene de minste aanmerking kwam (onbeschaamde geveinsde nederigheid) vergelyk hiermede 195 Immers 't heeft aan mij niet gefaald heeft, zoo hier
&ca. (. - Er is een gaping tusschen 1810 en 1816 in de br aan de Viries]. en dan van 1816 tot 1817. [...]) [200]
[...] te onvrede op Jeroen.221. Ik wenschte dat gij voortging recensien te schryven. 226:227. Gij moogt mij vrij
houden voor al wat goed - is, als de Apostel zei, die met de wareldlof... enz. 228 Thans heb ik thee - thans leef
ik van thee, koffij, melk en brood 229 (Geen brief heeft zijn gelijkenis in de buste verminderd) 261. Meegaan met
zijn eeuw klinkt zeer goed maar... 262. vervloekte verwarrendende vreemdigheid in de noodzakelijke onderscheiding van s en 0 1 . 263 - niets is zoo aanstootelijk als ongelijkheid met zich zelven 267. hoe kan ik die
gedrukt krijgen, en een redelijke honorair voor bekomen 284 - ongemak aan mijn Linker voet - in het 27ste jaar
genezen 286. vergeefs bezoek v. dVries een kaartje 287 mijn zoon Lodewijk W. 7 april 1812 te Amsterdam geboren 291. vatte [...]
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Bij deel IV:
83. Godsdienst en Poesie. 84 "t oogenblik van het doorbreken der poezij. Swedenborg, gaat voor Apostel in
Engeland. Zuiver Waarheid in Christus versmolten om eene ketterij te vermijden vervalt men in een andere. 85.
veel ondeelbaarder dan fyne hair is de waarheid - taliter qualiter zien. - Augustinus. &ca. - (dit alles is intern
genere belangrijk.) - 87Wat is edelmoedigheid - 't is zijn ik afleggen enz. - Het O.T. slechts tot een historieel
boek maken heeft veel kwaad gedaan. 88 Jacobs daad? Daar is (NB) een hooger standpunt waaruit God goed en
kwaad in onze daden beschouwt, iets om het dus te noemen bovenzedelijks. Dit is een zwaar en gevaarlijk punt.
- vele mystiquen zyn er door verleid tot gruweldaden &c. Oneindige cirkel een regte lijn. 90. Gij gevoelt dat ik
dit niet dan aan u zou schryven. Worsteling van Jacob met God. - 91. Mr. Bowring komt mij een zeer geschikt
mensch voor: - ter afwering van verdenkingen. 92 Vrede in de Heeren naam onze leus. 93 God absolute en God
in het schepsel. Servetus - valsch begrip van getal. - 3 met 1 . tyd arrivant 94. Paasch-avondmaal. Vrees voor
Catholicismus werkt verkeerd 96. Pius VII Liberaal. 97. Protestanten die R. worden - Antichristendom. 100
Thelwall. - Episcopalen - Presbyterianen 104 Luthers disputeren met den Duivel, geen bloote inbeelding.
Melanchton & Zwinglius invloed heeft kwaad gedaan. 107 Quietisten geen ongelijk - lijdelijk. 108.109. Staande
draayende tol eigenwaan. uitzetting in 1795. 111. - Adspice venturo - daar is in die ecloga een geest boven
Virgilius. de talletters konden onze tydrekening helpen te regt brengen. Ook in de geschiedenis van Augustus iets
zeer opmerkelyks. - de boze geest - die fraaye vaccine antijenner. 114. vereenigingen en openbare afscheuringen. De uitwerpingen, vervolgingen van de onzen. In de Hervorming begreep men het kwalijk men wilde dadelijk in plaats van lijdelijk zijn. 118.119. feest van Koster een werk des Duivels. - Stillings geestenwereld. - magnetismus en dergelyke - de macht des duivels op aard 127. Men had hem (Herdingh) bevreesd gemaakt over het
geen gij van de constitutien zegt. 129 Amerika een land door Gods vloek getroffen, en waar de Duivel - 130
Amerika een tuchtigingsplaats voor de afgescheidenen van Juda. 131 Ja, wij hebben dagen van zegening tot
uwent mogen genieten. 133 Fr. Theremin - voor elk die slechts een verval in den mensche erkent - Kan men als
een bloote Filosofie lezen. 134 Hoe velen behooren er tot Jezus schaapstal die 't niet weten. 137 De paus van
Dordt - Kleman [.. .1 Vijgeboom. - 140. eeuwigheid der helsche straf. - 141 x + y + y2. - Het licht ligchaam
waarmede de hemelgeesten omgeven zijn. 143. wederoprichting aller dingen. 146 Het Kind Joannes groette
inderdaad zyn Goddelijken Heer. nieuwe geboorte door den dood - ekstasees 147 Zie daar de gelukzaligheid NB zagen wij het verband tusschen 't zedelijke en physische beter in, alles zou zonneschijn zijn. Geen lichaamlyk kwaad, of het heeft zyn oorsprong in 't geestelijk; geen genezen dan door "t geestelijke. Gezond, gezoend.
148 Hoogmoed des Verstands - strijdt met het Christendom. Zaligheid buiten Christus te stellen is een gruwel
Daar de regte lijn onmooglijk is, moet het pad slingeren. 149 den regtzinnigheid in 't bloed. - Walaeus - scherpe dialectica. 150 Verwerping geene eigenlijke positive thesis - gelijk de Remonstranten NB. als ik uit een zak
guldens een uitneem verwerp ik daarom de anderen niet, die ik liggen laat, enz. (is dit niet heterodox?) de verwerping ontkennen is de erfzonde ontkennen. Ons denkbeeld van c. is successie (de Dial) een [.. .1 151 de
physische, natuur geestelyk - de verteering door 't vuur. - voorregt der verkiezing. 152. verzen uitgieten. In 14
dagen 9 of 10 vel druks uitgestort. - Kindsheid het is hoogmoed. 154. ongeloof zelve dit [...] hoos epos eipein
Hebr. VII. 155 zal ik nu eensklaps als liberaal geprostitueerd worden? 155 de gerymde brief van Khek - een
geloovige begenadigde. 158.159. - Grotius. Zwakhoofdige Christiana Agyrta. Salmasius. 161 Kinderen van
adam in den staat der regtheid. Leibnitz. Zijn discipel Wolff. Theologisch waar en Filozofisch waar. 162. met
1772 begon de vloek des Hemels. 163. De duivel zoekt een nieuw tusschensoort van rustzoekers te organiseren.
163.164. Geene afzondering in de kerk geoorloofd, zoo lang ... de onderdrukking wettigt de afscheiding niet, of
zij moet ... 166. opwelling van Hoogmoed 171. Kantianismus is gevaarlyk. Maar ware vergif in "t Fichtianismus.
- vreemd ware het als de Remonstranten eens gereformeerd wierde naar mate deze afvallen. 172. Theologice en
politiec regtzinnige remonstranten, schoon blind voor het inzicht 179. Ja daar is een verborgen betrekking tusschen 't brood en 't ligchaam van Christus enz. meer dan gelijkenis. 174 het licht beginsel van alle vloeibaarheid.
177 The philosophy of mind - Kant daar iets van gezien. 178 Pindarus Mathontes. 199. Thelwall. Schandelijk dat
nu eerst de Predikanten te Amsterdam (elders niet eens - - - ) tot bedestonden besluiten. Vervloekte unschrijvingen. 200 het helsbasterde Grieken bij de overrompeling der Turken. Hun geleerdheid en - die in Godverzaking
bestond. 202 opwekking van Thelwall zegt men aan het schandbord gehecht te zyn. 204 bidstond. - de gevers
bedankt enz. zekerlijk, denk ik om God aan te prikkelen om ook edelmoedig te zijn. Quatrain: Verwaten pronkerij &ca. Het geval van Capadoce met.... Brasz. 206. Joden en Chr. Paasch op den zelfden dag. Joden en Chr. vereenigd in een heidendom. 207. ik en mijn huis zullen dit Paaschfeest niet vieren. Duidelyk zyn wij in de epoque
van "t vale paard. 209 de R.K. Ariaansch. Onchristelyk Almanakmaker. 210. Waar om zal 't vervloekt
Heidendom der mathematici (is dit geen kindsheid) 212 wezenloos (schoon niet zonder verzenontvloeijing). 214.
verzen uitwerpen als uit een fortuin 217. Beesten pokstof. 220. De wareldlyke Keezerij een flaauw emblema van
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de volgende geestelijke 221. ik ben vlinder, rups geworden. 223 Ik zie niet hoe een afscheiding Langer te vermyden is. 225. mennistenpredikant ter Borg - veroordeeling van het Magistraats ampt. 226 staatsbestuur. enz. 235. Een Engelsche schilder dien ik de perspectief onderwys. - 249 strijd niet slechts tegen de geestelijke maar
ook wareldlijke gezagvoeringen 266 Mevrouw Belmontes krankbede NB. NB. 268. Werkeloos zit ik daar, verbo
insanio. 269. de dag der geboorte van den prins, van Oranje - maar al ware hij een Josua. - anarchie bereidt den
weg voor den Antichrist van wien Napoleon den voorlooper was. 277. Opium. 282. Ziekte van Uw Moeder. (NB
Jodin) Hem die de belofte aan Abrahams Kroost is - waar geen volstrekte vijandschap is. 285 Kindsheid of erger,
frenesie 287. tegenwoordige Esculapen. - een en dezelfde geest die in alles, ook de schoone Kunsten [...]
bevrucht 289. verzekerd van mijne Insania. 290 hand. D. Apost. 293 Mania autopoplexia. 297. Mania. 298. Mijns
ondanks maak ik verzen of liever giet ze uit. 301 De Booze benaauwt niet die hem toebehoort, maar de kinderen
Gods. 309. duizendmaal vraag ik mij af, of ik mij zelf ben? 313. NB NBGemis - van mijn verstand gevolg van
verkeerde opvoeding. - vroeg wijs vroeg zot 10 jaren in [...] vooruit. 317. Ter Borg: - de kinderdoop. 318 De
neologen - kennelijke afscheiding 322. Mijn leven is als dat van een o[n]vernuftig dier hier uit voortspruiten een
volkomen mania. 324. erger dan kindsch. - Ook heden is mijn klagt weerspannigheid (dit komt op meer plaatsen
voor.) 327 den staat van Nebucadnezar 337. God had ons van de Zuidelijke gewesten afgezonderd - waarom
moesten wij door een heterogene verbinding enz. [...] en water (geen krankzinnigheid maar onverstand) 340 aan
mijn vaderland denk ik niet meer. 346 ware ik alleen - vaderland verlaten [...]
Bij deel V:
V D. Aan Capadose, bl. 4. wij zullen ons wederzien een Filozoofsche Thesis, waar in geen beteekenis. Zorg
dat deze brief in geen verkeerde hande kome. 12. - Sterke U in dit oogenbl. v. verzoeking. 16. Lod. XVIII.
666. Cyrus en Kors. Alexander van Macedonie, en Alexander van 't foedus sacrum 18. het Keezen gouvernement v. 1786. Oranje v.d. tabernakel voorbestemd tot bescherming der kerk. 19. Groetze die ons liefhebben in 't geloof! andere liefde of vriendschap is rook. 20. Orange - waar geloof - Koncilie tegen de
Pelagianen 21. hooger begenadigden tot afval enz. 22. Dit is het wareAmen niet. 27. Hagar, die Sara op den
kop zit 28. vaccin heerschende tijd geest. 31. innige taalgronding, waar in de wortel eens Kankers zit.
Vrijmetselary Illuminatismus Jezuiten, in de Loges indringen. 33. het schynbaar ouder worden van dieren en
menschen. 35. Neen geen nieuwe gemeente - ieder huisvader. 36. Taalkunde - conventie. Godslastering enz.
37. Met dominee E[.] gelyk gij zegt, ploeg, egge (aardige vergelvking) 38. vaccine fomes voor nieuwe ziekten. 40. de Heidenen (t.w. metselaars, timmerlui &c) in het erfdeel. - de Clercq - Kinderdoop. - Het begrip
der Protestanten over t doop. 41 hervormde Laauwh. voor den doop. - redelyke Godsdienst Paulus - reden
zit in ons verstand niet. - Symbolum (42) geen bloot teeken. Enz. Bondzegelen (mystieke wysbegeerte) - het
beteekende wordt door het teeken medegedeeld. (is dit heterodox) - onzigtbare engelen, door slaperigheid
aangekondigt - (deze brief is nog 1....1) 43. Water. Licht. Onze natuurkennis Kinderspel. niets afgryslyker
dan de werkheiligheid. 44. Wat de Joodsche natie in massa betreft... 45. trechter - spons. 47.48. Daar is een
middending tusschen teeken, en beteekende. Het is de geestelijke insluiting. - ligchamelijke denkbeelden.
(zeer belangrtjk is.. "Het is dus het geloof) 51. 't Magnetismus v. 't huwelijk. - 56. 't Is tijd zich te wapenen.
&ca. - 65. Daar zijn, zelfs onder regtzinnige Christenen, zoo velen wien dit beginsel van Deisterij aankleeft.
- [...] tegenwoordig een staat van chemische operatio in 't onzuivere Christendom &ca - 72.73 de mystische
waarheden laten zich dikwijls niet mededeelen. - [hebreeuws: 'imrat]. - vaccine gruwelding. 76. Tegen socinianen of Deisten niet prediken, maar als onchristenen uit de Kerk sluiten (door den hondenslager?) 77. een
afzondering als die van Vijgeboom niet onder de hand vergaderen. Een naauwer verband met de herstelde
Lutherschen. 80. Strenge leer der eeuwige straffe. - wij hebben geen denkbeeld van dit eeuwig. 85 de duivel
als wezen positief zij[n aart als boze negatief. 86. hoger ontologie. Manicheismus beginsel van Goed en
Kwaad. 89. fransche chymie heerschappij des Menschenmoorders van den Beginne. 90. ingeent door de
genade. 92. dat Kruis is een Starrebeeld. - Wacht u voor mofferyen. 95 reine genadeleer, de allerbijzonderste
(?) Voorzienigheid. - Heidendom dat veld wint sedert men de wetenschappen van het Christendom afgescheiden heeft. - (strifdt dit niet met zyn gevoelen over de onbevoegdheid van het verstand?) en NB. Julianus,
en 96. afscheiding van Kerk en Staat; - te gruwlijker omdat onze Staat aan de Kerk hangt - als bloote omkleeding der Kerk. - Woede tegen Da Costa's Sadduceen - Wat al verplichting hebben prulschrijvertjes aan ons
drieen. 98. [...] aan (o Ja!) 99 apostolisch - geeindigd. - 101. zeer philosophisch orthodox. 102. Mathesis die
alle practikale Logica verwoest heeft. 103. Kant heeft - al te absolute kennis uitgesloten; maar.... Godsdienst
wordt tot Filosofie gemaakt. 109. NB. het verbond der vorsten dat de blasphemie aan 't voorhoofd draagt. staat te vallen. 110. Ware ik Koning, ik zou - in de Nieuwspapieren laten zetten. 111. schuld der Ouderen op
de Kinderen genade omgekeerde v. kinderen op ouders. - 114 Nijkerker beroerte - rollen spelen, somtyds ter

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

139

goeder trouw. 115. La Martine, Chateaubriand 't herstelde Heidendom. 117 Sedert 1815 vreemdeling in mijn
Vaderland. - mijn hart aftrekken. 119. Ik bleef voor t jaar 1827. - Wat is kennis? De Duivelen hebben die
boven ons; maar waartoe? 124. is dit geen beginsel van het geen men kindsheid noemt? 132. [.. .1 Ik versta
even weinig wat ik opgeschreven heb. 133. Moeras van Brunswijk 134. Ik voorzie opstanden in ons vaderland. 135 - Maria, die Hemel en aard geschapen heeft. 157. Geloof mij, geheel mijn ziel was altijd, poezij.
160 niet is mij nadeeliger dan de zon. 163. - Ja - geheel het zonnestelsel waartoe wij behooren, bereidt zich
ter slooping 164. meerdere orthodoxie van Mevr. Bilderdijk. 167 P.s. geen gedachtenis van Leidens ramp. Schotsman heeft wel voorzegd. 169. De Hr. Luzac bestuurt alle mijne zaken - zonder zijn - kan ik niet zijn.
172. de verzwakking der hersenen was toen ik pas 3 jaar oud was - 173 ik ben ten aanzien van 't verstand
niet wel georganiseerd. - altijd moest ik tot venaefectio mijn toevlugt nemen 174 gij zoudt mij niet vergeven,
zegt gij NB NB - opium. 176.77 Ik zal bij U komen, maar niemand Hogendorp spreken. 178. Laten dank
maar niet oudbakken, maar warm uit den oven - (verder zeer def...J) 180 Het Dichtstuk van T. is zeker uit
een Godvruchtig hart maar als dichtstuk geen waarde. 183. - Nooit heb ik iemand kunnen benyden. 185 Ik
ken niet anders dan geweldige Catastrophen. - d'Atmosfeer sedert van 12 jaar nadeeliger voor 't menschelyk
gestel 186. Geef U uitschotten op - ik zal mijn wederhelft haast volgen. 188. Smeeken wij vooral voor den
braven Pr. v. Oranje. Die nogtans - onze redder zal zyn.
Aan W. 193 gelukkig Vereenigde deelen van 't Oud Nederlansch Vaderland. 204 De franschen verstaan hun
oude taal niet genoeg, om dat zij geen duitsch verstaan. 205. bedeenen is met eenen - Schotsch en Engelsch
verbasteringen van onze taal. 206. Duitschers, dat dom geslacht, verstaat hun eigen taal niet, hoe zou het de
onze. 208. Rolie is rolle - - engl. Rule. 212. hoe diep terneder slaande zijn mij - Uwe Mengelingen. Tillic
reese ('t elkenreize) 214. Van Wijn verstond ook niet altijd wat hij afschreef. - de Tweede Klasse enz bloot
als bloed te verstaan? gelijk doet voor dood. doet ook voor het vluchten verkiezen. - Lansi zoo 't geen
Landresi is. Osselingen, oefeningen misschien iets in den Kikvorschen stryd. 215. ose. een bepaald water
Oise - hoos, hoze. - NB Ik ben altyd bloot leerling en van de laagste Masse gebleven.
A. Hoffman van Fallersleben te Breslau 216 Onze vriend Bodel - 217 Nederlandsche Psalmen daar zit veel
in voor het Nederl. Dialect. Herstel onzer oude taal. 218 - Deze bibliotheek daar ik zoo vreemd aan ben
geworden (sedert de vereeniging der Z. Prov - ) als aan Kon. of Gouver[nelment. 219 de yskoude Clignett
223 Het duitsch is en blijft toch (hoe uijteengeloopen) eene zelfde taal. 225. van myne brieven aan Grimm
moet geen een te refit gekomen zyn - want hij beklaagt zich des - Ik die sedert myne te rugkomst in 1806 in
een vreemd land leef - daar ik met het tegenwoordig yolk niet omga. 226. Ik ben alles vergeten wat ik op myn
20ste jaar wist. 227 extra uterine zwangerheid van myn vrouw, die ruim 23 maanden geduurd heeft. (pier
over niets aan Capadose) 234. Oude en echte taal van ons gemeen vaderland - in mijn verwijdering van het
tegenwoordig, dan varend, en smakeloos geslacht - 235. De vereeniging der Z. en N. provincien - zij zullen
den troon omverwerpen.
Zuijlen v. Nijeveld. 237 herstelde Luth. Gemeente - Socinianery &ca - 't zal met ons ook zoo gaan. 238 Ik
heb in Amsterdam een klein gezelschap van gemoedelijke Christenen opgerigt. - verzuim niets om op 't hart
van jonge lieden te werken. (Filosof. histor. wisk. tot kennis van 't waarachtig Christendom. - In stilte te werken. 239 om als hervormer op te treden - Ik gevoel mij den man niet, om leder spreken zonder iets te ontzien. - W. de Clercq. 244. Stant van zaaken. Zekerlijk daar werkt eene stille ontwikkeling ter omhelzing van
de hoogere (onfilosophische waarheid, en zij zal doorbreken. 248 Doctor Iz. Bilderdyk Dichter van Tomyris
is mijn vader. Mijn vader maakte goede verzen; maar likte &ca, 250. hartelijkheid voor onze Vlaamsche
broederen, de eerste grondleggers en onze voorgangers in taal &ca 251 Wij regretteeren niet naar de Zuid
Nederlanden verplaatst te zijn
D. van Hogendorp.Bastiaan Heykens, te Muyden. 258. Triumfzang op den dood. Callenbach te Nijkerk. 270. louter gevoel, hart,
en bevinding kunnen wij niet zijn. ons verstand. - 271 Gij vergeet dat ik eenvoudig, nietig - schepsel ben.
275. die van Christus afvalt houdt hem voor een bedrieger. - en veroordeelt hem met de Jooden tot het kruis.
De vraag over den afval der heiligen Hebr. 4:6. 277. vruchten uwer ambtsbediening - wij behoeven 't - losgelaten te worden tot zondig vergryp. 279 uw opgang niet slechts in uwe gemeente, maar wyd en zyd. - 283
opgang van uwe dienst (als boven) Filozofische zelfsvereering en autarkeia. - welke men onredelyk genoeg
is, redelijk te vinden. - Wij zijn het .... en zouden zij ons dan niet haten. - 284. Wat nu de bedenkingen
betreft.... Wat gaat het U of mij aan, hoe anderen denken? 285 Zullen wij rekenschap geven.... (al wat dan
volgt is kwaadaardige tale kanaans) 286 NB de algemeene aanbieding der genade. Wat is algemeene bloote
abstractie van 't verstand. Een volmaakt oneindig wezen kent in zich geen algemeen, maar het individu
(ellendige onzin) - moet dan die parel (pr...) ook voor de zwijnen geworpen.... Wildet gij dat zij de uitverkoornen van de verworpenen onderscheiden zou? Waar zou dit been? - 287. Ja in hen (de verdoeinden) kan
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het eenige verzachting zijn. - vrye wil is een contradictio in adjecto. 289. God beware Kerk en Vaderland, en
ons alien! (deze brief bevat een wijsgerig stelsel). 290. alweer zegening op uw prediking. - beroeping naar
Vriesland. Ik ben voor geen formulier gebeden. - somtyds heilzaam - als wij niet bidden kunnen. 291. generalia non dantur. - dat zij (Gods bedeeling) wijs en goed is weten wij a priori. Blijkt ook van achteren.
291. De weg die God met ieder houdt is naar elks behoefte de beste. 292. Zij (de bekommernis) is de pekel
waar onder de boter bewaard blijft: - anachoretische afzonderingen 293. vertrouwlijk en ontzettend verslag.
296. Naar het uiterlijke beschouwd is dat Nijkerk aangename plaats, en indien uw amptgenoot ook daar, een
man naar ons hart is, komt het (<beroep>) mij aller aannemelijkst voor. - A. Booth - acht ik hoog. - Hervey
- wat te enthusiastische gevoelens. 298 Beroep te Nijkerk op de Weluwe. - verspreiding van allerlei uitstrooisels - boosaardigheid lasterzucht. - Gij zegt wel. Die het zonde is, is het zondig. - NB Vaccins 299. Ik
hoop niet dat vorsten zich zouden aanmatige naar door hun plakaten te doen. - Waarom zou de Koning geen
approbatio verlenen op het beroep? - 302. de brave Predikant altoos deelt in uwe bevordering. 303 bid voor
mij - maar, o! zeg mij niets vleyends het drukt mij ter neder. - 307. Geloof ook niet dat ik - - - zoo ligtelijk
geraakt zou wezen om eene briefwisseling af te breken met iemand wien ik.... 308. Gij vergat mij dan niet
en wij deelen nog in de oude wederzijdsche gevoelens. 309 mijn zoon heeft zijn belijdenis afgelegd bij Ds.
Manger. - - Daar bereidt zich eene nieuwe scheuring of afscheiding tusschen Christus en de Rededienst. 311 NB. gij weet dat ik die gevoelens - van jongs af in 't harte gekoesterd heb. - De woelige Le Sage ten
Broek Halbertsma te Deventer. 315. Volkslied, als er geen yolk. Gij vriezen mogt er nog iets van hebben. - Wat zijn thans recensien? - Onno Zwier van Haren - een groot genie; maar zyn al die sine admixtione aliqua
dementiae?
Halmael te Leeuwarden. 316 Zijn weg bewandelen is beter dan wandelen. 317 Ik begrijp waarom gij zoo niet
in proza zoudt durven schryven - tenzij gezond verstand niet meer in proza geduld wierd.
Mr. Maurits C. van Hall. 319 tegen uw vriendelijk verwyt slechts aanmerken, dat onze leeftijd ons vormt tot
het geen wij worden en de mijne mij altyd contrair is geweest.
Koenen. 321 over bouwkunst. - 323 't Is aan de getrouwe studie (namelijk van het 1...] Regt.) met het
Goddelijk woord dat het welzyn der staten verkocht is. - Het stuk van Sonnenberg ken ik niet, en even weinig den Wareldstaat van Kinker Onderarmen van Jongeling en meisje.
B.
III. D. 266 - Die begrypen wil, wil niet gelooven.
D. V blz 89. de fransche Chimie V. 193 naar de met ons hereenigde deelen van 't oude Nederlandsch
Vaderland D.V. bl. 251 (Kesteloot) Wij regretteren ook menigmaal niet met U naar de Zuidnederlandsche
kwartieren verplaatst te zyn. 250. hartelykheid voor onze Vlaamsche broeders.
III. 135. tegen[woordige] Fillozofie] moet vallen. 139. Sociniaansche hutspot. Manicheismus 174. beve hij
die in 1617. partij voor remonstranten intrekt. 175. 176. Arminiaanderij niet zonder Socianery
IV. 87. Zijn ik verloochenen edelmoediglijk. 88. bovenzedelijkh. Gods. Jacobs daad. 93. - 3 met 1. Valsch
begrip van [getal?]
Staatkunde
Theologie

111.89. God heeft geen horsels &c. 169. om consequent te zyn moet men ongodist zyn.
Valschheden

II 106. Leugens omtrent zyn vader, NB in stryd met zyn levensbeschr. in de Gesch. v. Vaderland.
II. 252 Gij en Valkenaar de eenigste vrienden. 141. men pryst zoo niet. - p[.. .]
111.25. br. aan v. Wijn & Meng. & fragmenten.
Dichtk. etc.

I. 63. 't Is door 's Dichters kunstgreep, dat het [...] 77. Coquetterie der Dichtkunst. 119. Dobbrauski's gedrag
zij verfoeyelyk. 171. De post van den Helicon vergelijk met II. 116.
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Noten
1. Aldaar: deel 31-1 (1838), p. 25-41, 153-174, 290-316, 517-544: deel 32-1 (1839), p. 101-118, 139-164.
2. Niet in de Briefwisseling Johannes Kinker, ed. Hanou/Vis, 3 delen, Amsterdam 1992-1994.
3. Hugh Blair, Lectures on rhetoric and belles lettres (1780) werd 1832-1837 door B.H. Lulofs (17871949) uitgegeven in drie delen als Lessen over de redekunst en fraaije letteren, of voorschriften over tool,
welsprekendheid en dichtkunst. Ik kon tot 1840 geen recensie door Kinker in de Recensent, ook de recensenten vinden; ook is niet bekend dat hij de eerdere delen wel recenseerde.
4. Een recensie door Kinker van J.H. Hoeufft (1756-1843), Proeve van Bredaasch taal-eigen (1836) is tot
1840 niet in de Recensent, ook de recensenten to vinden. De veilingcatalogus-Kinker uit 1846 vermeldt wel
een exemplaar van dit werk met aantekeningen door Kinker.
5. Vermoedelijk betreft het de recensie van P. van Limburg Brouwer (1795-1847), Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs, deel 1-2, 1837-1838, in: Recensent, ook de recensenten, deel 32-1
(1839), p. 328-346. Kinker zou de delen 3 t/m 6 later in hetzelfde blad recenseren.
6. Deze tot nog toe onbekende recensie door Kinker betreft de Verhandelingen en losse geschriften (1836)
en verscheen Recensent, ook de recensenten, deel 30-1 (1837), p. 515-521. De veilingcatalogus-Kinker uit
1846 vermeldt een exemplaar van dit werk met aantekeningen door Kinker.
7. Deze tot nog toe onbekende recensie door Kinker betreft vermoedelijk het werk Staat het herstel of de
slooping van het Koningrijk der Nederlanden, in verband met de vrijheid of de slavermj van het grootste
gedeelte van Europa? (1837) en verscheen Recensent, ook de recensenten, deel 30-1 (1837) p. 474-481.
8. Deze tot nog toe onbekende recensie door Kinker betreft De leer der enkele en dubbele vokaalspelling
in het Nederduitsch, onderzocht en opgehelderd (1836), door L.Ph.Ch. van den Bergh (1805-1887) en verscheen in de Recensent, ook de recensenten, deel 30-1 (1837) p. 425-433. De veilingcatalogus-Kinker uit

1846 vermeldt een exemplaar van dit werk met aantekeningen door Kinker.
9. Vgl. A. Hanou, `Bilderdijk, Bromet en Kinker', in: Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. 1...],
Amsterdam 1985, p. 31-44.
10. Bilderdijks.
11. Deze laatste s is een lange' s die op de f lijkt.

142

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

De teloorgang van het goede boek
Kreeg Elie Luzac bijval van de auteur van De Koopman?
TON JONGENELEN

In 2003 publiceerde ik in de Mededelingen een artikel over het spectatoriale blad De
Koopman, of Bydragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zeevaart. 1 De redacteur
van dat blad, de Amsterdamse broodschrijver Willem Ockers, mikte op een lezerspubliek van
kooplieden en handelaren die weinig behoefte had aan moraliserende vertogen. Om die reden
distantieerde Ockers zich van het spectatoriale genre. De Koopman was nuchter en zakelijk
— althans, dat beweerde hij.
Deze serieuze pose heeft voor de nodige verwarring gezorgd. Ik gaf daar destijds een
mooi voorbeeld van: het in De Koopman gepubliceerde plan tot modemisering van de joodse godsdienst is nog wel eens aangezien voor echt, alsof er ergens in Amsterdam een nog
nader te identificeren Mordechai was die de redacteur van De Koopman aangenaam verraste
met zijn ingezonden kopij. Die aristocratische en beschaafde, maar ook ijzig-koele en met
alle vroomheid spottende, zwierige jongeman (ik citeer hier het fantasievolle beeld dat een
onderzoeker zich ooit van hem vormde) heeft echter nooit bestaan. Mordechai was een fictieve figuur. Gewoon een passend typetje voor de verlichte ideeen die de redactie ten berde
wilde brengen.
In het algemeen vormen de spectatoriale geschriften een verraderlijke bron. Dat hangs
samen met de verteltechniek, waarbij de mening van de redactie werd uitgewaaierd in een
reeks van onderscheiden standpunten. De auteurs wilden zich niet in hun kaarten laten kijken. Om begrijpelijke redenen — het was nog niet vanzelfsprekend dat een ambteloos burger
onbekommerd commentaar gaf op zaken die het landsbestuur en de kerk betroffen — gaven
zij er de voorkeur aan zich te verschuilen achter een reeks van zogenaamd uit het leven
gegrepen typetjes. Niet voor niets bloeide het genre in de periode voorafgaande aan het openlijke politieke debat.
De Koopman is echter een bijzonder geval, niet alleen omdat Ockers zijn blad wilde positioneren in een zakelijke markt, maar ook omdat het geschreven werd door een getructe
broodschrijver. Het blad wemelt dan ook van de stiekeme bijbedoelingen. Zo kwam begin
1774 het wel en wee van de boekhandel ter sprake. De eerste aanzet werd gegeven door de
lezer G**, die stelde dat er steeds minder goede en oorspronkelijke boeken verschenen
omdat de boekhandelaren zich gemakshalve beperkten tot prulschriften en vertalingen. Hij
hield vast aan het goede boek en bepleitte maatregelen van hogerhand tegen de verkoop van
schend- en lasterschriften. 2
In een volgende brief werd de problematiek belicht vanuit het perspectief van een anonieme voormalige boekhandelaar. Die ging in op de oorzaken van het verval. Zijn verhaal
was technischer, hij ergerde zich aan duizend-en-een misstanden, zoals de roofdrukken, de
import van boeken uit steden en gebieden met lagere loonkosten en de oneerlijke concurrentie van de illegale ambulante boekhandel — de "uitventers, omloopers en brugkraamers". En
ook hij gaf te kennen dat de publieksvoorkeur voor vodden een van de voomaamste oorzaken was van de teloorgang van het goede boek. 3
Na de brief van de mopperende boekhandelaar plaatste De Koopman twee amusante stukjes op naam van de boekhandelaarsknecht Heyn Misdruk en De Wed. Ezelsryk, beiden in
nogal gebrekkig Nederlands. Heyn Misdruk weidde nog eens uit over al die prullen die de

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

143

markt vervuilden. Waar had men al niet over geschreven? Over de incestbeschuldigingen aan
het adres van de Friese edelman Onno Zwier van Haren, over het conflict tussen de
Amsterdamse notaris Lucas Willem Kramp en de directie van de Admiraliteit aldaar, over de
Belisarius van Marmontel en de affaire Calas, over het rumoer rond de Haagse dominee
Petrus Nieuwland die het niet onmogelijk achtte dat spoken toch echt bestaan, over de fatale
schouwburgbrand en over de beurskrach van 1773. De schappen bogen door onder het
gewicht van al die vodden. 4 Mevrouw Ezelsryk, de weduwe van een boekhandelaar, liet
doorschemeren dat ze het niet breed had, maar ze had nog wat onverkochte winkelvoorraad
en een manuscript van wijlen haar man. Dat manuscript, met tientallen soms wat cryptische
raadgevingen voor de boekhandel, doet vermoeden waarom ze nog steeds met oude voorraden zat, want haar man mikte op een degelijk assortiment, met titels die waren goedgekeurd
door de respectabele heren Boekzaalschrijvers. 5
Die laatste twee stukjes zijn duidelijk niet echt: Heyn Misdruk en de weduwe Ezelsryk
hebben nooit bestaan. Vooral de brief van Heyn Misdruk is een genot om te lezen. Je zou
haast denken dat De Koopman oprecht verontwaardigd was over al die prullen, maar de grap
is dat Heyn Misdruk in zijn woede allerlei affaires opnoemde waaraan Ockers als broodschrijver goed geld verdiend had.
Ook de brief van de boekhandelaar moet worden gewantrouwd. Nadat hij duizend-eneen misstanden had opgesomd — de wereld was te klein voor al zijn leed — bracht onze zo
onverdacht conservatieve, ouderwetse en degelijke boekhandelaar het ontbreken van goede,
oorspronkelijke werken in verband met het plakkaat van 1773: het plakkaat tegen geschriften
die de hervormde religie in diskrediet brachten. Zelfs hij, de bijna karikaturale oude mopperaar bij wie je als argeloze lezer geen enkele sympathie jegens nieuwlichterij kon vermoeden,
was van mening dat de pers, echte schendschriften uitgezonderd, vrij moest zijn. Hij wees op
Engeland en Duitsland als voorbeelden van landen waar men onbelemmerd voor en tegen
bepleitte teneinde de waarheid te vinden en constateerde dat die vrijheid daar niet tot wanorde had geleid. Dat is een doorzichtige truc, alsof je een bonder laat verklaren dat op christelijke scholen ook de koran mag worden onderwezen. De brief van de boekhandelaar mag niet
worden geInterpreteerd als een door De Koopman ontvangen brief die al fresco in het blad
geplaatst is. Die brief was gefingeerd en maakte deel uit van een voor de argeloze lezer
onzichtbaar redactioneel plan.
Het eerste stukje is van hetzelfde laken een pak. Ook in de brief van de lezer schemeren
er slinkse bijbedoelingen door. G*** constateerde niet slechts dat er weinig origineel werk
werd uitgegeven, maar hij schetste ook een sombere toekomst voor degene die de sleur zou
het de waarheid te bepleiten of de
willen doorbreken. Waagt u — meneer De Koopman
zeden en wetenschappen te verbeteren? Aanstonds zal "een Huurling van den Laster, zelve
niet in staat om iets anders dan vodden voorttebrengen, een kwaaddartig Prulschryver die
niets toebrengt tot de Kunsten en Weetenschappen, maar ze bederft, U met al zyn Vergif op
het Lyf vallen." Erger nog, die prulschrijver zal pogen om u te laten doorgaan voor de schrijver van zijn bordeel- en schendschriften en het domme gemeen zal dat nog geloven ook. 6
De Koopman moet instemmend hebben geknikt. G*** had het goed begrepen. Die Klaas
Hoefnagel was een onverkwikkelijke pulpschrijver en hij had inderdaad de zo integere
Koopman op een schandelijke manier in diskrediet gebracht. In feite hebben we hier te
maken met een nagalm van de ruzie tussen Ockers en Hoefnagel uit 1772, toen de broodnijd
ontaardde in een wederzijdse karaktermoord. 7 Ockers poseerde als de serieuze, waarlijk
kunstzinnige schrijver die bezwadderd werd door een stuitend platvloerse en van elk waar
—
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talent gespeende rioolschrijver. Daarnaast verdedigde hij zijn financiele belangen. Hoefnagel
had de identiteit van De Koopman onthuld: dat zogenaamd serieuze blad was het winstgevende onderneminkje van een notoire kroegtijger. Dit bracht Ockers ernstig in verlegenheid,
want Heyn Misdruk klaagde over de loonmaatregelen van zijn baas en richtte zich tot De
Koopman als iemand die in hetzelfde schuitje zat: De Koopman zal het ook wel aan zijn
blaadje zien, dat het zo'n slechte tijd is, want vroeger bracht Heyn Misdruk op maandag heel
wat meer exemplaren rond. 8 De zogenaamde ingezonden brief van lezer G*** moet dan ook
worden gezien als een desperate tegenzet: Ockers dacht de door Hoefnagel toegebrachte imagoschade te kunnen repareren door zich op te werken als een liefhebber van het goede boek.
Het moge duidelijk zijn: de vier vertogen in de afleveringen over de boekhandel zijn
fraaie voorbeelden van tactisch schrijven waarbij het redactionele doel zich niet altijd even
makkelijk laat raden. Dat fictieve karakter betekent dat ze niet zonder voorbehoud mogen
worden gebruikt als historische bron. Toch blijft dat een verleidelijke optie. In haar recente
dissertatie over Elie Luzac maakt Rietje van Vliet twee keer gebruik van De Koopman. 9 Eerst
beroept zij zich op de weduwe Ezelsryk. Die formuleerde de vereisten waaraan een succesvol boekverkoper moest voldoen en Luzac wordt langs die lat gelegd. Had Luzac startkapitaal? Ja. Voorzag hij zijn klanten van nieuws? Ja. Correspondeerde hij met een netwerk van
geleerden, schrijvers en boekliefhebbers? Ja. En volgde Luzac de goede raad van de weduwe
Ezelsryk en minimaliseerde hij het investeringsrisico door ook kleine, laagdrempelige werkjes uit te brengen? Nee, eigenlijk niet. Luzac hield van kostbare folianten. Zijn idealisme won
het al te vaak van de koopmansgeest. Dus moest het wel fout aflopen.
Het liep inderdaad fout af. Volgens zijn biograaf zat Luzac aan het einde van de eeuw met
zijn overwegend wetenschappelijke fonds in de hoek waar de klappen vielen. Al in 1772
beklaagde hij zich over de verminderde belangstelling voor wetenschappelijke, degelijke
rechtsgeleerde werken. Enkele jaren later zou hij in Hollands Rijkdom uitvoerig ingaan op dit
voor hem zo omineuze verschijnsel: de grootste winst kwam niet meer van wetenschappelijke vertogen, maar van "de beuzelachtigste boeken; ten minste van die soorten, welke in de
handen van vrouwen en kinderen meer vallen, dan in de handen van geleerden." 1 ° En in die
opvatting stond hij, althans volgens Rietje van Vliet, niet alleen. Ook de auteur van De
Koopman vroeg zich vertwijfeld af waar het toch heen moest met "onzen deftigen en loflyken BOEKHANDEL?" En zij citeert een fraai rijm waarmee hij — de auteur — de moeilijke situatie onder woorden bracht:
De beste Boeken blyven leggen
Nu onverkogt, zo is 't gesteld
Pruldrukkers, winnen, zo zy zeggen
Aan Uilenspiegels 't meeste geld. 11

Tegen die meetlat van de weduwe Ezelsryk heb ik geen bezwaren, maar kreeg Luzac inderdaad
bijval van "de auteur van De Koopman"? Volgens mij niet. Beide citaten zijn afkomstig uit de
brief van de lezer G***. Slechts een daarvan verwoordt het standpunt van G**, namelijk de
klaagzang over "onzen deftigen en loflyken BOEKHANDEL". Het andere citaat, het rijmpje van de
Uilenspiegels, wordt gepresenteerd als het bekende credo waarnaar de meeste boekhandelaren
helaas handelen. In beide gevallen zeggen de citaten niets over het standpunt van "de auteur van
De Koopman" . Die lag echt niet wakker van de teloorgang van de deftige boekhandel, want in
weerwil van zijn serieuze pose verdiende Ockers zijn brood net als Hoefnagel, dus grotendeels
met het door G*** — en Luzac — zo verfoeide gelegenheidswerk.
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Ik kan me niet anders voorstellen dan dat Willem Ockers die brief heeft geschreven met
een brede grijns, van oor tot oor. En toch. Als de door Hoefnagel opgeschrikte clientele moest
worden gerustgesteld, dan kon hij zijn fictieve lezer geen onzin laten uitkramen. Met andere
woorden: de door mij geschetste verkoopstrategie maakt het aannemelijk dat G*** met zijn
verzuchtingen appelleerde aan wat de echte lezers, althans volgens Ockers, dachten. Luzac
kreeg dus inderdaad bijval, alleen niet van de auteur van De Koopman, maar in zekere zin van
diens lezers.
Dan resteert er nog een vraag: die jammerklacht over de teloorgang van het goede boek
moet her en der hebben opgeklonken, maar had men daar reden toe? Of moet dat zeventiende-eeuwse rijmpje worden gezien als een klacht van alle tijden die niet noodzakelijkerwijs
enig verband houdt met de daadwerkelijke ontwikkelingen in de boekverkoop? Tja. Volgens
Rietje van Vliet bleef Luzac uiteindelijk zitten met hooggeleerde, maar onverkoopbare winkeldochters. Had hij toch maar beter moeten luisteren naar de weduwe Ezelsryk.

Noten
1. Ton Jongenelen, `Mordechai. Illusie en werkelijkheid in het spectatoriale blad De Koopman' , in: Med.
JCW 26 (2003), p. 94-108.
2. De Koopman, deel 5, nr. 15, p. 113-118.
3. De Koopman, deel 5, nr. 15, p. 118-120 en nr. 16, p. 121-127.
4. De Koopman, deel 5, nr. 16, p. 128 en nr. 17, p. 129-130.
5. De Koopman, deel 5, nr. 17, p. 131-135.
6. De Koopman, deel 5, nr. 15, p. 115.

7. De confrontatie met Hoefnagel wordt beschreven in mijn 'Johannes Bartholomeus Ferdinandus van
Goch. Goddeloos moordenaar, berouwvol zondaar?', in: Anna de Haas (red.), Achter slot en grendel.
Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800, Zutphen 2002, p. 155-164. Het geruzie klinkt ook door
in de brief van de boekhandelaar. Die hekelt de "ontaarde Zamenlappers" van kwaadaardige prullen die hun
paskwillen uitventten op de naam van eerlijke luiden teneinde met hun reputatie voordeel to doen. De
Koopman, deel 5, nr. 15, p. 119.
8. De Koopman, deel 5, nr. 16, p. 128.
9. Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting, Nijmegen 2005, p. 458-465.
10. Van Vliet, Luzac, p. 465.
11. De Koopman, deel 5, nr. 15, p. 114 en 116. Overigens merkte Marika Keblusek tijdens de promotie op
dat dit gedicht uit de zeventiende eeuw dateert.
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Recensieartikelen
Carin Gaemers, met medewerking van Marian Langenbach, Nalatenschap als toekomst.
Zutphen, Walburg Pers,
2004. ISBN 90-5730-307-8. Prijs 29,50 euro.

De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810,

Wie in de tweede helft van de achttiende eeuw wees was in Delft, Den Haag of Utrecht
mocht hopen op een voorkeursbehandeling. Behalve goede hoop telde verdienste, want
alleen brave en verdienstelijke jongens kwamen in aanmerking voor een dergelijke buitenkans. Dat alles dankzij de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude, die in die drie steden begaafde weesjongens de gelegenheid boden zich op uitzonderlijke wijze te scholen in
vakmanschap. Talent, eigen voorkeur en maatschappelijke behoefte bepaalden in welke richting de individuele scholing gezocht werd. Arme en verlaten jongens konden het zo brengen
tot landmeter, horlogemaker, graveur, loodgieter, beroepen die onder meer vanwege de zelfstandigheid, waarmee ze uitgeoefend werden, en de kostbaarheid van het gereedschap een
zeker aanzien genoten. Minstens zo bijzonder was dat aan die individuele scholing tot vakman een theoretische scholing vooraf ging. Juist die combinatie van mathematische propedeuse, die werd verzorgd in de gebouwen van de Fundatie, en praktische scholing onder leiding van zorgvuldig geselecteerde erkende vaklui gaf de jongens op de arbeidsmarkt een
voorsprong die zij zonder de uitverkiezing tot pupil van de Fundatie onmogelijk verworven
hadden. Wel waren de jongens verplicht in en buiten de huizen van de Fundatie het uniform
van de Fundatie te dragen: blauwe rok en broek. Heel wat beter dan de doorsnee weeshuiskleding, maar niettemin zo stigmatiserend dat een aantal jongens als er even niet opgelet
werd de voorgeschreven kleding inruilde voor kleding van eigen voorkeur.
Aan de geschiedenis van de drie Fundaties heeft Carin Gaemers een prachtig boek
gewijd, goed geschreven en gul gelllustreerd. Zorgvuldig is de afwisseling van enerzijds de
`kleine' en verrukkelijke geschiedenissen van fortuinlijke en onfortuinlijke weesjongens, van
bezorgde en principiele regenten, van het rechte pad en de dwaalwegen van het leven, en
anderzijds de analyse, de contextualisering, de plaatsing van al deze geschiedenissen in een
groter geschiedverhaal. Met talent en beeldend vermogen tovert Carin Gaemers de lezer een
haast tastbare wereld voor ogen: 11 december 1759, Delft, ijs op de grachten, stoven en driehonderd aanzienlijke Delftenaren in een voornaam pand op de Oude Delft en dan begint
Johannes van der Wall te spreken. In zijn verhaal ontwaart de lezer met Carin Gaemers
beginselen die vermoedelijk niet door alle aanwezigen gedeeld werden: de meritocratie,
waarin verdienste zwaarder woog dan afkomst en stand, kennis en welstand. Zo botsten op
die elfde december twee werelden en in het boek van Gaemers schemert door al die levensverhalen van jongens en volwassenen steeds weer die strijd tussen verdienste en komaf, tussen mobiliteit en stilstand ook.
De geschiedenis van de Fundaties begint in het eerste hoofdstuk met de dood van Maria
Duyst van Voorhout op 16 april 1754. Carin Gaemers noemt haar zonder pardon een `rijkeluiskind'. Het grote geld van de brouwersfamilie van vaderszijde lag langdurig op haar te
wachten en viel haar laat in haar leven toe. Dat grote geld dan weer vormde de basis van de
nalatenschap die Maria bestemde voor Fundaties die zich zouden bekommeren om de
beroepsopleiding van niet-geprivilegieerde weesjongens. Aan de dood van Maria, die zich
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dankzij haar tweede huwelijk Vrijvrouwe noemen mocht, ging een leven vooraf dat dan wel
financieei onbezorgd was, maar dat intussen getekend werd door dood, verlies en gedoe om
geld. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de bemoeienis van haar grootmoeder van vaderskant bij
dat tweede huwelijk. Maria's huwelijk met de vooraanstaande edelman Frederik Adriaan
baron van Reede, Vrijheer van Renswoude mocht op groot wantrouwen van grootmoeder
rekenen. In haar testament hield zij haar kleindochter kort, uit vrees dat het hele kapitaal via
het grote gat in Frederik Adriaans hand verdwijnen zou. Ook Maria vertrouwde haar man
maar half: zij leende hem geld, maar lieu dat alles goed vastleggen. Frederik Adriaan genoot
nog een andere reputatie en die kwam in 1730 aan het licht: hij zou sodomiet zijn en zich op
zijn landgoed hebben vergrepen aan boerenjongens. Uit veiligheidsoverwegingen nam hij de
wijk naar het Klever land, waar hij bleef tot met de hulp van zijn Utrechtse vrienden de
gemoederen wat bedaard waren. Pas in 1738, na de dood van haar baroneske echtgenoot,
kreeg Maria de beschikking over het kolossale familievermogen van ongeveer 2 miljoen gulden. Zij was intussen 76 jaar oud, had geen kinderen, maar wel een idee wat er met dat vele
geld moest gebeuren.
Maria Duyst wilde het geld uitgeven aan de wezen, kinderen die minder geluk hadden en
meer leven voor de boeg. In haar testament, waarin zij anderhalf miljoen bestemde voor de
weeshuizen in Delft, Den Haag en Utrecht, legde zij de nadruk op onderwijs. Die nadruk
kreeg in het testament het karakter van een opdracht: door de drie instellingen moest hooggekwalificeerd onderwijs worden geboden aan getalenteerde en verdienstelijke weesjongens,
en dit alles tot nut van het vaderland. Het is die gedachte — onderwijs voor het vaderland
die het testament tot een inspirerend en modem document maakt.
Interessant is de korte beschouwing over de nationaal gedachte betekenis van de drie stedelijke instellingen, die een dam moesten opwerpen tegen het verval van het vaderland: 'tot
behoudinge van ons land'. Door de testamentair afgedwongen uniformiteit en de boven-gewestelijke regie vertoonden de drie instellingen overeenkomsten met bijvoorbeeld de Oeconomische Tak. Ook in ideologisch opzicht is er overigens verwantschap met de Tak en vermoedelijk — het zou interessant zijn dat nader uit te zoeken — zijn er de nodige personele unies.
In het tweede hoofdstuk gaat het om de door het testament begunstigde instellingen: de drie
weeshuizen, die plotseling behalve veel financiele armslag ook een ingewikkelde opdracht rijker waren. De weeshuizen waren verplicht om een afdeling, ja zelfs een apart gebouw in te
richten voor een kleine groep weesjongens die pupillen van de Fundatie werden en kansen en
verzorging kregen die in het weeshuis zelf niet geboden werden. De drie weeshuizen hadden
alle een eigen cultuur, een eigen orientatie: in Den Haag was het weeshuis bestemd voor ouderloze burgerkinderen, in Utrecht bood het weeshuis onderdak aan kinderen uit de maatschappelijke onderklasse, in Delft was de bevolking sociaal divers. Dat had gevolgen voor de welvaart
van de weeskinderen: de Haagse kinderen waren het beste af. Die drie zo onderscheiden weeshuizen vielen vervolgens onder een zelfde regime van het testament.
Het derde hoofdstuk is gewijd aan de groei naar gezamenlijkheid: de drie weeshuizen
formeerden drie Fundaties, die hun eigen regenten hadden, maar dankzij de vasthoudendheid
en tact van de executeurs van het testament van de Vrijvrouwe de nodige uniformiteit bereikten. De Hollandse en Utrechtse bestuursculturen botsten daarbij meer dan eens, maar omdat
de executeurs de geldbuidel hadden, hadden zij ook het laatste woord en voegden de lokale
regenten zich wijselijk.
Over de huisvesting en de verzorging van de pupillen gaat het vierde hoofdstuk.
Misschien niet zo boeiend zijn de paragrafen over de nieuwbouw en inrichting van de
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Fundatiehuizen, maar de prominente plaats in de stad en de voorname gevels laten wel iets
zien van de welvaart die pupillen metterwoon in het vooruitzicht gesteld werd. In de Fundatie
liet men het de pupillen aan weinig ontbreken. De in de Fundatie opgenomen jongens zouden dankzij het geboden onderwijs een stap vooruit kunnen zetten, en om die reden was het
van belang dat zij vast wenden aan de levensstijl die daarbij hoorde: tafelmanieren bijvoorbeeld. In deze zo veelbelovende omstandigheden wisten niet alle pupillen zich te handhaven:
sommigen verspeelden de voorsprong, omdat de gevraagde gehoorzaamheid te veel gevraagd
was en de veronderstelde intelligentie bleek te ontbreken, en dat levert fraaie pagina's op met
veel ellende. Maar meestal loon naar werken.
Het opmerkelijke van het door de Fundatie geboden onderricht komt goed uit de verf in
het vijfde hoofdstuk: de Fundatie liep vooruit op het zogenaamde beroepsonderwijs, waarbij
met name de lesstof en de didactiek, de combinatie van theorie en praktijk, wezenlijk modem
was. De Fundatie kwam tegemoet aan een zich nog voorzichtig ontwikkelende vraag naar
bijdetijdse kennis en deskundigheid in technische beroepen. Op traditionele wijze werden
daarbij beroepsbeoefenaren als leermeester voor de individuele pupillen ingeschakeld - de
traditie van persoonlijke kennisoverdracht maar al zichtbaar wordt de vemieuwing die met
de publicatie van handboeken en gedrukte instructies vakmanschap bereikbaar maakte door
zelfstudie. Verrassend is de verschijning van Hermanus Wielheesen in het geschiedverhaal:
Wielheesen was schoolmeester van het Haagse Burgerweeshuis en mede-oprichter van het
Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. In weeshuis en dichtgenootschap
kruiste hij het pad van de Fundatieregent Johan Hudde Dedel. Zoals er verwantschap is van
de Fundaties met de Oeconomische Tak, zo is er ook verwantschap — ideologisch en persoonlijk — tussen de Haagse en Delftse Fundaties en Kunstliefde. Erg patriots was de signatuur van Kunstliefde overigens niet, ondanks de aanwezigheid van patriotten als dominee
Joannes van Spaan en Gerrit Paape. De plaats van de Fundaties in allerlei lokale en interlokale netwerken is een thema dat nader onderzoek verdient. Carin Gaemers beschrijft bijvoorbeeld hoe nauw de relaties waren tussen de Delftse Fundatie en de Delftse kamer van de
voc, maar zo zijn er stellig meer lijnen te trekken. Pas door een dergelijk onderzoek wordt
duidelijk hoe zeer de Fundaties - in hun strevingen en met hun leidende figuren — verankerd
waren in de stedelijke gemeenschappen van de tweede helft van de achttiende eeuw.
Het onderwijs, zoals dat aan de Fundaties gegeven werd, komt aan bod in het zesde
hoofdstuk. Er is enige overlap met het vijfde hoofdstuk, waarin het om de ontwikkelingen in
onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw zou gaan, maar omdat bij de beschrijving
ervan veelal de praktijk in de Fundaties als uitgangspunt gekozen is, is er in dat vijfde hoofdstuk al veel te lezen over het Fundatie-onderwijs. De centrale rol van het mathesisonderricht
en de betekenis van tekenonderwijs komen hier ter sprak. Ook wordt stilgestaan bij de rijkdom van de instrumentenkamers en de bibliotheken.
Aan het mathesis-onderricht wordt terecht een apart hoofdstuk besteed. De mathesisdocenten bepaalden sterker dan wie ook de eigen aard van het Fundatieonderwijs. Zij hadden
veel invloed en onder een dekmantel van bescheidenheid en beleefdheid school een sterk
zelfbewustzijn. Jacob Baert de la Faille, Johannes van der Wall en Laurens Praalder, de drie
belangrijkste mathesisdocenten, worden geportretteerd, hun loopbaan in de Fundaties
gevolgd. Ook het onderwijs wordt getypeerd. Enigszins anachronistisch wordt het onderwijs
in de mathesisbeginselen gerekend tot de `basisvorming', een begrip dat de voorbije jaren
alle onschuld verloren heeft.
In het daaropvolgende achtste hoofdstuk gaat het over de beroepsopleidingen. In de eerste
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bladzijde van dat hoofdstuk pleit Carin Gaemers met kracht van argumenten voor de erkenning
van het jaar 1755 als `ijkpuntjaar': de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen zorgden voor
een naar elkaar groeien van theorie en praktijk. Bestaande kennis werd halverwege de eeuw
herijkt — in dat verband had de publicatie van de Encyclopedie genoemd kunnen worden — en
wat traditionele opleidingen offreerden, voldeed niet langer. De vraag naar nieuwe kennis en
vaardigheden zorgde voor een explosieve belangstelling voor aanvullend onderwijs, zoals
onder andere tekenacademies die verzorgden. Aan die vraag kwamen de Fundaties tegemoet.
Het teken- en schilderonderricht stimuleerde heel wat jongens tot een loopbaan als graveur,
schilder of tekendocent. Een aantal Utrechtse pupillen tekende een groot aantal portretten van
de jongens van de Utrechtse Fundatie: zo krijgen de pupillen een gezicht, als zij dat niet al
gekregen hadden onder de pen van Carin Gaemers. In dit hoofdstuk komt ook de carriere van
Christoffel van Dijk aan de orde en daarmee ook zijn leermeester in het behangsel- en koetsschilderen, in het waaierschilderen en in het perspectieftekenen, in de poezie en de politiek:
Gerrit Paape. Droevig zijn de geschiedenissen van de jongens die voor de zeevaart kozen, de
meesten van hen vonden op jonge leeftijd een zeemansgraf.
Al te kort en al te terloops maakt Carin Gaemers de balans op van haar onderzoek: de betekenis van de Fundaties ziet zij in de combinatie van theorie en praktijk die het onderwijs kenmerkte. Ook van grote betekenis is de mogelijkheid die onfortuinlijke jongens geboden werd
om toegang te verwerven tot betrekkelijk gesloten beroepsgroepen. Was dit de manier waarop
blind maatschappelijk ongeluk — onmiskenbaar het lwaad' in de wereld, een aanwijzing ook
dat dit leven niet rechtvaardig en goed was — uitgeschakeld werd: zelfs voor de pechvogels in
dit leven was immers lotsverbetering mogelijk? Op voorwaarde natuurlijk dat zij hun best
deden. Zo droeg de Vrijvrouwe niet alleen bij aan de redding van het vaderland, maar herstelde zij ook enigszins de rechtvaardigheid in dit leven, althans in Delft, Den Haag en Utrecht.
Voor verder onderzoek zijn de naamlijsten van de regenten van de Fundaties van groot
belang. Het register is een wel erg selectief register: heel wat namen haalden de index niet.
Wie wil weten wie in het boek optreedt, moet het boek gewoon lezen. Dat is bepaald geen
straf. Nalatenschap als toekoinst is een prachtig geschreven boek, dat de vergelijking met
heel wat dissertaties moeiteloos doorstaat.
PETER ALTENA

Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, yolk en vaderland 1783-1799,
megen (Vantilt) 2005, ISBN 90-77503-18-8. Prijs 19,90 euro.

Nij-

In de proloog van zijn overzicht over het Nederland in de laatste vijftien jaar van de achttiende eeuw vraagt Rosendaal zich of of "de Nederlander wel een braaf, rustig en gelijkmoedig wezen" is, gelijk het landschap dat Marsman in zijn `Herinnering aan Holland' schetst,
Met dit bekende gedicht opent de auteur zijn boek. Wat uitdagend stelt hij dat "radicaliteit"
("het fanatiek reageren van Nederlanders op elkaar", p. 13) een terugkerende hebbelijkheid
is in de Nederlandse geschiedenis. Daartoe richt hij zich op de periode 1783-1799, de jaren
waarin de natie haar huidige trekken begon te krijgen.
Rosendaal definieert "revolutie als een periode waarin de samenleving vooral op politiek
gebied op drastische wijze wordt veranderd, of waarin daartoe pogingen worden ondernomen" (p. 15). Doordat het begrip bij hem een tijdsspanne van onbekende lengte is zonder
kwaliteitsbepaling (wat is drastisch?), kan het gemakkelijk op de besproken periode toegepast worden, maar in wezen vormt die periode een aantal revolutietjes in een reeks revoluties.
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De periode wordt volgens Rosendaal veronachtzaamd. Er zijn in de afgelopen twintig jaar
toch wel wat boeken verschenen, die de laatste decennia van de achttiende eeuw tot onderwerp hebben. Daarin wordt niet de indruk gewekt, dat "we" die periode "bagatelliseren",
want in die tijd werd in de Republiek wel een basis gelegd voor wat Nederland — in politieke zin — thans is geworden. Er was radicaliteit toen en nu. Zijn doel met dit boek is dan ook
de radicaliteit in "ons karakter" te onderkennen om fenomenen als D66 en Fortuyn en de
beide recente politieke moorden in Nederland te kunnen begrijpen.
Een dergelijke doelstelling doet de wenkbrauwen fronsen. Ik heb niet zozeer moeite om
de revoluties rond 1800 en de moorden methodologisch onder de noemer radicaliteit te scharen, maar wel met de doelen van die bewegingen die even radicaal van elkaar verschillen wat
oorsprong en context betreft. Daarvan is Rosendaal zich natuurlijk ook wel bewust. De toeschouwer kan voor de ene beweging sympathie opvatten en de andere gebeurtenissen volstrekt onbegrijpelijk vinden. Het blijft toch wat wringen in de epiloog.
Waar ik met de epiloog soms wat moeite heb (terzijde: bij het voorbeeld met de aanstelling van gemeentearchivarissen is de inspectietaak ten onrechte niet belicht) geldt dat niet
voor de kern van het boek. Dat is een mooi compleet verhaal met uitstapjes naar literaire
manieren om politieke ongenoegens te ventileren. In zeven hoofdstukken met de titels 'De
Revolutie van de Patriotten', `Contrarevolutie en ballingschap', 'De Bataafse Omwenteling',
Tolarisatie en politisering', Nernietiging en zuivering', Nestiging en viering' en 'Het nieuwe Vaderland' geeft Rosendaal in een meeslepend verhaal een overzicht van de politieke
geschiedenis tussen 1783 en 1799. Een chronologisch overzicht van de Nederlandse Revolutie gaat eraan vooraf en geeft de lezer meteen de thema's aan die de auteur wil behandelen.
De aardigste stukken zijn de hoofdstukken 3, 4 en 5. De auteur trekt of en toe ook lijnen tussen de Nederlandse en de Franse Revolutie. Zo benadrukt hij een belangrijk verschil: waar de
Franse revolutionairen vooral uit hun eigen geschiedenis putten om de vuigheid van de tegenstander te hekelen, grepen de patriotten naar de bijbel om uiting te geven van hun afkeer van
de `Oranjetiran' (p. 118-120). Gerrit Paape is vaak Rosendaals woordvoerder om het antioranjegevoel weer te geven.
Enkele aanvullingen. De `Gelukkige Omwenteling' bracht een serie plunderingen teweeg,
waarvan de patriotten het slachtoffer waren. Rosendaal stelt dat er over veel gevallen van "zuiverende vernielzucht" alleen bij toeval iets bekend is (p. 58). Het is denkelijk iets minder erg.
Bij de Bataafse Omwenteling dienden sommige patriotten van weleer schadeclaims in, waarvan soms stukken bewaard zijn gebleven. En dat Van der Capellen van de Marsch de enige ter
dood veroordeelde (bij verstek) is, wiens vonnis van kracht bleef, getuigt een dik dossier. Dat
proces is illustratief (wat werd democratische aristocraten als Van der Capellen precies ten laste
gelegd?) voor veel processen in die tijd, nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein.
Soms is de blik wat te hollando-centristisch, bijvoorbeeld daar waar auteur de patriotten
zich laten organiseren (p. 32-35). Daardoor komt de rol van Van der Capellen van de Marsch,
wiens ster vooral na de dood van zijn neef weliswaar meer flikkerde dan gedurig straalde, er
bekaaid vanaf. Immers, Oost-Nederland is vooral door zijn toedoen gepatriottiseerd.
Rosendaals doelgroep is "een groot publiek". Die reikwijdte is zeker niet overdreven.
Maar dan moet je soms wat meer uitleggen, bijvoorbeeld wat de precieze verhouding was
tussen de Staten en Gecommitteerde Raden van Holland, de betekenis van het scheldwoord
"Weegluis", de functionaris raadpensionaris, terwijl ook de naam van de enige gefusilleerde
orangiste (Judith van Dorth) wel genoemd had kunnen worden. Maar dat zijn details.
Rosendaals boek is een handzame, nuttige inleiding op de patriottentijd die docenten en lera-
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ren hun studenten en leerlingen wel molten aanbevelen. Dan wordt nog eens duidelijk waarom het vak geschiedenis in het lespakket moet blijven.
PIETER VAN WISSING

Arianne Baggerman & Rudolf Dekker, Kind van de toekomst. De wondere wereld van
Otto van Eck (1780 — 1798), Amsterdam, Wereldbibliotheek 2005. ISBN 90-284-2083-5.
Prijs 27,50.
Het leven van Otto van Eck was kort en op het eerste gezicht zeker niet zo belangwekkend
dat er een boek van ruim zeshonderd pagina's aan gewijd zou kunnen worden. Zijn ouders
Lambert van Eck en Charlotte Vockestaert behoorden tot de kringen der aanzienlijken maar
namen daarin geen uitzonderlijk prominente positie in. Vanaf 1787 woonde het gezin het
grootste deel van het jaar op de aan de Vliet tussen Delft en Den Haag gelegen buitenplaats
`De Ruit', die Charlotte Vockestaart had geerfd van haar vader. De wintermaanden werden
doorgebracht in het huis dat de Van Ecks in Den Haag hadden, waar Lambert van Eck werkzaam was als raadsheer in de Raad van Brabant. Otto's ouders waren doordrongen van het
besef te leven in een tijd van maatschappelijke verandering en vernieuwing en dit bewustzijn
kleurde de keuzes die zij maakten bij de opvoeding van hun kinderen. Toen Otto tien jaar oud
was, gaven zij hem in navolging van de adviezen van vooruitstrevende pedagogen de
opdracht een dagboek bij te houden. Vanaf 1791 zou Otto acht jaar lang zijn belevenissen
optekenen. Aanvankelijk met straffe regelmaat, maar in latere jaren met steeds grotere tussenpozen. Otto was dagboekschrijver tegen wil en dank. Hij noteerde plichtmatig alledaagse
voorvallen, meestal uitermate bondig en in clichematige bewoordingen. Hij zal zich niet in
het minst bewust zijn geweest van het feit dat hij met zijn aantekeningen iets van betekenis
zou nalaten. Toch is het juist dit dagboek dat het boek dat Arianne Baggerman en Rudolf
Dekker over het leven van Otto van Eck schreven ten volle rechtvaardigt.
Uit de late achttiende eeuw zijn bijzonder weinig egodocumenten van kinderen bewaard
gebleven. In hun boek beperken Baggerman en Dekker zich niet tot het geven van een levensschets op basis van dit dagboek, maar verbinden zij de aantekeningen van Otto van Eck langs
talloze lijntjes met de ideologie en praktijk van opvoeding aan het einde van de achttiende
eeuw, met jeugdlectuur, tuinkunst, de natuurwetenschappen en andere egodocumenten uit die
periode. Op bewonderswaardige wijze vervlechten zij het persoonlijke met het algemene.
Ogenschijnlijk onbeduidende aantekeningen van Otto krijgen relief omdat ze in een zinvolle
context worden geplaatst, beschouwingen over opvoeding of de maakbaarheid van mens en
maatschappij krijgen diepgang omdat ze worden geIllustreerd met gegevens uit het dagboek
van Otto en de nagelaten papieren van zijn gezinsleden. Zorgvuldig bouwen de auteurs een
panoramisch beeld op van een periode waarin begrippen als vrijheid, individualiteit en democratie opnieuw werden gedefinieerd, waarin opvoeding, filosofie en wetenschappen ingrijpend
veranderden en waarin de kiem werd gelegd voor veel hedendaagse vanzelfsprekendheden, met
als middelpunt een jongen met een voorkeur voor het alledaagse.
Het grootste deel van zijn leven bracht Otto door op 'De Ruit', een overzichtelijke,
beschermde omgeving. Otto was de tweede in een rij van negen kinderen. Zijn ouders vonden een hecht gezinsleven belangrijk en zij hielden zich intensief bezig met de opvoeding
van hun kinderen van wie Otto lange tijd de enige jongen was. Baggerman en Dekker schetsen hen als modeme, verlichte mensen, christelijk en tolerant, idealistisch maar ook pragmatisch. Gretige lezers van verlichte pedagogische verhandelingen, die in hun opvoedingsstijl
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veel ontleenden aan het gedachtegoed van de Filantropijnen. Naast traditionele elementen als
cognitieve vorming en het aanleren van vaardigheden die in het sociale leven van belang
waren, besteedden zijn ouders veel aandacht aan gewetensvorming en aan leren door middel
van waarneming en ervaring. Otto was zelf verantwoordelijk voor de verzorging van zijn
huisdieren, had een eigen moestuin, timmerde met enthousiasme hokken voor zijn konijnen
en vogels, vergezelde zijn vader bij diens rondes langs pachtboeren en bracht leerzame
bezoeken aan werkplaatsen en fabrieken. Daarnaast vermaakte hij zich met tollen en schommelen, slootje springen, trommelen, badmintonnen en hij maakte ook graag ritjes met zijn
geitenwagen of op de rug van zijn paard.
In maatschappelijk opzicht waren Otto's ouders al net zo vooruitstrevend als in de opvoeding van hun kinderen. Lambert van Eck was een voorstander van het inperken van de stadhouderlijke macht en ondersteunde het streven naar een meer democratische bestuursvorm
voor de Republiek. Omdat hij tot de gematigde vleugel van de patriotten werd gerekend, kon
hij na de Pruisische interventie in 1787 in functie blijven en hoefde het gezin niet, zoals
diverse vrienden en bekenden, de vlucht te nemen. Na de omwenteling van 1795 maakte Van
Eck deel uit van de Vergadering van Provisionele Representanten van Holland en werd hij
onder meer secretaris van het Comite tot de zaken van de Marine. Na de staatsgreep van januari 1798 werd hij gearresteerd en een half jaar lang gevangen gehouden.
Van jongs of aan kwam Otto in contact met geestverwanten van zijn ouders, zoals buurman Willem Hendrik Teding van Berkhout, huisviend Jacob van Vredenburch en huisdokter
Abraham van Stipriaan LuIcius. Ook enkele leraren die zijn ouders voor hem kozen, kenmerkten zich door hervormingsgezindheid op divers terrein. Zo kreeg Otto les van Abraham
van Bemmelen, de mathesisinstructeur van de Delftse Fundatie van Renswoude en stadslector van Delft, die een lesboek voor algebra schreef dat meer dan een halve eeuw in het voortgezet onderwijs gebruikt zou worden. Vervolgens kreeg Otto ook nog enige tijd onderricht in
wis- en natuurkunde van Jacobus Florijn, de examinatorgeneraal van het Comite tot zaken
van de Marine, die al jarenlang betrokken was bij vernieuwingen in het onderwijs aan zeevarenden. Een andere leraar was de voormalige rector van de Latijnse school in Gouda, G.C.C.
Vatenbender, een vurig voorvechter van drastische onderwijshervormingen binnen de
Nationale Vergadering. Hun bijdrage aan de intellectuele vorming van Otto blijft helaas
onderbelicht. Juist bij de scholing van jongens uit de kringen van bestuurders lijkt het aandeel van de wiskunde en natuurwetenschappen veelal meer te zijn ingegeven door de modieuze populariteit ervan, dan door een helder zicht op het wezenlijke belang van deze disciplines voor tal van ontwikkelingen. Juist deskundigen als Van Bemmelen en Florijn waren
doordrongen van het belang van een weloverwogen curriculum bij het onderwijs in wis- en
natuurkunde en ook Vatenbender had uitgesproken ideeen over de inhoud en de vorm van
kennisoverdracht. Dat maakt de wijze waarop zij hun prive-onderwijs aan een regentenzoontje als Otto vormgaven, bij uitstek interessant.
Een sympathieke bijrol in dit verhaal is weggelegd voor de meest vooraanstaande patriot
uit Otto's dagelijkse omgeving, zijn oom Pieter Paulus, die met zijn echtgenote Francoise
Vockestaert een graag geziene gast was op 'De Ruit'. Otto was dol op deze oom, die met hem
stoeide, bij wie hij ging logeren, die hem zo nu en dan een les Latijn gaf en van wie hij een
klein huisdrukkerijtje ten geschenke kreeg, waar hij vol overgave mee aan de slag ging. Ook
in de proloog figureert Pieter Paulus: in de beschrijving van de reis die Lambert van Eck in
1788 met zijn zwager naar Parijs maakte. Terwijl Paulus ministers en hooggeplaatsten bezocht om te polsen of de patriotten bij een eventuele staatsgreep zouden kunnen rekenen op

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN

28 (2005), 2

153

militaire steun, maakte Van Eck verkenningstochten door Parijs, het centrum van Verlichting
en moderniteit, gretig als een kind in een snoepwinkel. Met een scherp gevoel voor betekenisvolle details schetsen Baggerman en Dekker bier de mentale horizon van Otto's vader.
Direct na zijn thuiskomst richtte Lambert van Eck zijn vernieuwingsdrift op twee projecten
die hem bezig zouden houden tot de volgende kans op hervorming van het staatsbestel zich
voordeed: het ontwerpen van een tuin in classicistische stijl voor 'De Ruit' en de nog veel
belangwekkender taak zijn zoon op te voeden tot een gewetensvolle modelburger. In de
hoofdstukken die volgen maken de auteurs aannemelijk dat beide projecten gemotiveerd
werden vanuit dezelfde destijds radicale overtuiging, namelijk die van de maakbaarheid van
mens, omgeving en samenleving.
In het eerste hoofdstuk worden de uitgangspunten van de verlichte pedagogie uiteengezet. De denkbeelden van Rousseau, van zijn pleitbezorger hier ten lande De Perponcher (naar
wiens kinderboeken Otto in zijn dagboek verwees) en de pedagogische verhandelingen van
de Filantropijnen Campe, Salzman en Basedow — door ouders grondig bestudeerd — worden
uiteengezet in relatie tot de wijze waarop zij in Otto's opvoeding werden toegepast.
Observatie en zelfreflectie vormden daarbij belangrijke instrumenten voor zowel ouder als
kind. Het tweede hoofdstuk beschrijft de rol die het bijhouden van het dagboek daarbij in de
ogen van pedagogen kon vervullen. Het vastleggen van de gevoelshuishouding en van succes
en falen werd gezien als een methode om zelfinzicht te verwerven. Het credo `meten is
weten' had bij natuurwetenschappelijk onderzoek zijn waarde al bewezen. Met behulp van
meten en vastleggen kon in principe alles worden onderzocht, dus ook het zelf. In navolging
van pedagogische adviezen lazen Otto's ouders zijn dagboek en grepen zij wat hij optekende
aan om hem te corrigeren. Vooral zijn moeder voorzag zijn aantekeningen met enige regelmaat van pinnig commentaar en aanwijzingen voor de verbetering van zijn gedrag.
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan leesgedrag van kinderen en leesadviezen voor
hun ouders. Evenals verhandelingen over opvoeding was jeugdlectuur destijds een geheel
nieuw genre dat onder de elite snel populair werd. Niet alleen Otto's ouders waren goed ingelezen in de lectuur van hun kinderen ook Baggerman en Dekker zijn uitstekend op de hoogte van wat er op dat terrein te koop was. Uitvoerig beschrijven zij Otto's lectuurdieer en
leesgedrag, en bieden zo en passant een staalkaart van een belangrijk maar vaak onderschat
deel van de opvoedingspraktijk in die periode.
Voor wie bekend is met de Delftse elite uit de tweede helft van de achttiende eeuw, vormt
het hoofdstuk over de sociale wereld van Otto en zijn ouders een feest der herkenning. Zijn
moeder Charlotte Vockestaert was verwant aan zo'n beetje iedereen die in die stad een rol
van betekenis speelde. Het regentenpatriciaat in Delft wordt door Baggerman en Dekker dan
ook zeer toepasselijk omschreven als een "genealogisch oerwoud". Zeer lezenswaardige
hoofdstukken onder meer over de tuin als pedagogisch project, de rol van geografie, de
maakbaarheid van mens en maatschappij, de revolutie in Nederland, en theofilantropijnen en
fysico-theologen belichten diverse aspecten van Otto's bestaan van waaruit lijnen getrokken
worden naar veel bredere en diepgaandere ontwikkelingen in de samenleving. Vooral het
hoofdstuk over de ingrijpende mentale consequenties van het veranderende tijdsbewustzijn
bevat bijzonder interessante observaties. Klokken en horloges waren meer en meer zichtbaar
aanwezig in het dagelijks leven. Daarmee werd het persoonlijk leven in toenemende mate
gereguleerd door het fenomeen `tijd', niet langer gemeten in dagen, weken en maanden, maar
ook in uren en minuten. Punctualiteit werd een deugd en de opvoeding werd een training in
tijdsdiscipline. In die zin fungeerde een dagboek samen met de klok ook als hulpmiddel om
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greep te krijgen op deze nieuwe invulling van het concept tijd.
Behalve een portret van een warm en hecht gezin zetten Baggerman en Dekker ook in
scherpe lijnen de tekortkomingen neer van de door Otto's ouders gekozen verlichte opvoedingsstrategie. In al hun liefdevolle aandacht en met de beste bedoelingen maakte dit verlichte ouderpaar de fout correctie te verwarren met reflectie. Het dagboek werd daardoor een
boekhouding van gewenst en ongewenst gedrag, met de nadruk op het laatste. Aldus dwongen zij Otto in een keurslijf dat in het dagboek soms op benauwende wijze zichtbaar wordt.
De opvoedende waarde van het dagboek bleek uiteindelijk beperkt. Otto gaf zich veelvuldig
over aan een vorm van obligate zelfkritiek, die meer ingegeven lijkt door een hoog gevoel
voor sociale wenselijkheid dan door oprecht berouw. De eerste serie dagboekaantekeningen
verdween volgens Otto's bekentenis spoorloos als gevolg van zijn slordigheid. Gedurende de
eerste jaren dat hij een dagboek bijhield, verzuimde hij met regelmaat een of meer dagen lang
aantekeningen te maken. Misschien was dit meer een vorm van passief verzet dan het gevolg
van nonchalance. In latere jaren, toen de controle van zijn ouders minder werd schreef hij
soms maanden lang niet in zijn dagboek.
Wat was nu het resultaat van die zorgvuldig doordachte vemieuwende wijze van opvoeden?
Toen Otto's ouders in de jaren tachtig van de achttiende eeuw met de meest actuele verhandelingen in de hand hun gedachten over opvoeding formuleerden, waren de verwachtingen over
deze nieuwe stijl van opvoeden onder verlichte geesten hooggespannen en nog onbezoedeld
door voorbeelden van tegenvallende resultaten van deze opvoedingsstrategieen. In de eerste
jaren van zijn dagboek laat Otto zich kennen als een welwillende, enthousiaste jongen die zijn
ouders vaak teleurstelde door zijn plichtsverzuim en onverdraagzaamheid jegens zijn zusjes. De
ironie wil dat Otto droomde van een leven als hereboer, zonder twijfel vanuit zijn aanleg en
karakter, maar waarschijnlijk ook onder invloed van zijn verplichte leesstof, die geheel in de
geest van de tijd de natuur en het landleven verheerlijkte. En dat was nou net niet de bedoeling
van zijn ouders, die hem liever "in toga dan op klompen" zagen.
In de laatste jaren van beantwoordde Otto echter steeds meer aan het ideaalbeeld dat zijn
ouders koesterden. Vanaf 1795 werd Otto's vader meer en meer in beslag genomen door de
landspolitiek. In die periode, en nog meer tijdens de intemering van Lambert van Eck in
1798, was het Otto die met kennis van zaken en een duidelijk gevoel voor verantwoordelijkheid een deel van de taken van zijn vader op 'De Ruit' overnam. Het laatste hoofdstuk
beschrijft de omgang met dood en ziekte, een gegeven waarmee zowel Otto als zijn ouders
meer werden geconfronteerd dan hen lief was. Drie van kinderen uit het gezin overleden
voordat zij een jaar oud waren. Een onder zusje van Otto stierf in 1785 aan de kinderpokken.
Otto zelf tobde regelmatig met zijn gezondheid. Zware verkoudheden en periodes van doofheid belemmerden hem nogal eens in zijn doen en laten. Op twaalfjarige leeftijd leed hij
maandenlang aan een ernstige huidziekte die levensbedreigende vormen aannam, maar waarvan hij niettemin herstelde. Zes jaar later werd Otto nogmaals ernstig ziek. Hij bleek te lijden
aan tuberculose. In maart 1798 overleed hij. Uiteindelijk heeft hij dus niet hoeven kiezen tussen de vervulling van zijn eigen verwachtingen voor de toekomst, of het gehoor geven aan de
wensen van zijn ouders. Hij zou geen deel uitmaken van de toekomst waarvoor hij met
zoveel zorg was opgevoed.
Met de keuze het dagboek van Otto van Eck als uitgangspunt te nemen voor een grondige en veelzijdige beschouwing over opvoeding reconstrueerden Baggerman en Dekker niet
alleen het leven van een jongen die opgroeide op het breukvlak van de achttiende en negentiende eeuw, maar leveren zij tevens een bijdrage aan een beter begrip van een fascinerende
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periode waarin de oorsprong ligt van veel hedendaagse vanzelfsprekendheden. Het is dan
ook jammer dat dit boek het moet doen zonder literatuurlijst. Voor de geInteresseerde onderzoeker kan het uitgebreide notenapparaat dit Bemis maar ten dele ondervangen. Maar dat zijn
kritiekpuntjes in de marge. Kind van de toekomst is een bijzonder lezenswaardig boek, doordacht, goed geschreven en liefdevol gefflustreerd.
CARIN GAEMERS

Miriam Guensberg, De portiekvrijer, Amsterdam/Antwerpen, uitgeverij L.J. Veen 2004.
Prijs 14,95 euro.
Je zult familie zijn van Jacob Campo Weyerman! De schrijfster Miriam Guensberg is dat en
Maik Montes, de hoofdpersoon van haar nieuwste roman De portiekvrijer, is nog meer dan
dat. Hij is een labbekakkerige roddeljournalist van 54, schrijft in Glossip en hij heet eigenlijk
Jacob Campo Weyerman. Gekker moet het niet worden, maar voordat de lezer met deze
gelijknamige naneef van Weyerman kennis heeft mogen maken, heeft de schrijfster de goedgelovigheid van de lezer al zwaar op de proef gesteld. Te zwaar, als ik zo vrij mag zijn.
Het verhaal van De portiekvrijer begint met de overdenkingen van een hondsdagenvlieg:
kort daarvoor was deze vlieg nog de aantrekkelijke diva Daphne, die de dood vond bij een
motorongeluk. Niet de hel was haar bestemming, maar een verlengd leven als vagevurist. De
hondsdagenvlieg wordt ingewijd in dit nieuwe leven door een vuurvlieg die dat gevleugelde
leven al 250 jaar leidt. Het leven van de vagevurist op aarde is gericht op de redding van een
familielid van de ondergang. De vuurvlieg zwoegt al tweeeneenhalve eeuw; het is hem niet
gelukt om een geschikte nazaat te vinden. Bijzondere belangstelling koestert de vuurvlieg
voor de juist verschenen hondsdagenvlieg: hij is een voorvader van haar en hij heet Jacob
Campo Weyerman, jawel, de enige echte.
Twee Jacob Campo's Weyerman in een roman: de ons bekende, in de gedaante van een
vuurvlieg, en de nazaat, die zich de vermomming van Maik Montes heeft aangemeten. Een
doolhof van identiteiten. De diva intussen, die als hondsdagenvlieg gereIncarneerd wordt, is
ook al een nazaat van de oude Weyerman: "De naam van Weyerman was me bekend, het was
de meisjesnaam van mijn moeder." In haar leven schreef zij romans, die naar het idee van
voorvader-vuurvlieg Campo te weinig gewicht in de schaal leggen om haar het recht te geven
zich schrijver te noemen.
Het uitgangspunt van de roman is knap ingewikkeld: twee vliegjes zijn op pad om Maik
Montes, een nazaat immers, te redden. Het is van een vindingrijkheid die de spitsvondigheid
nadert en mij althans niet overtuigd heeft.
Erg veel moeite om deze Montes vlees, bloed en een hart te geven, heeft de schrijfster
zich niet getroost. Of liever gezegd: de vliegjes, die het verhaal in gesprekken voortzetten,
zijn daartoe niet in staat. Zij volgen Montes op de voet en houden zich het liefst op in
schaamstreken. Montes geraakt al vlot in een lastig parket, zoals de vliegen zien: in een rode
Jaguar nadert hij in een verveloos huisje, waar hij met Nawai, een zwarte vrouw binnen
treedt. In de kamer knipt hij wat van haar schaamhaar bijeen. Hij verlaat de vrouw en het
huisje; de vrouw wordt vermoord door twee donkere mannen.
De roddeljournalist, die daarvan geen weet heeft, is onmiddellijk daarna op weg naar zijn
geliefde Afrika, waar hij oog in oog komt met een scoop: babe Madelief Muntinga de Boer,
die zojuist een vaderlandse prins de bons heeft gegeven. Het onschuldige meisje wordt door
de gewetenloze roddeljournalist gehavend.
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Zo gaat dat door: Montes wordt er bij verstek van beschuldigd de zwarte vrouw gedood
te hebben, maar hij wordt gered. Intussen worden de droeve lotgevallen van Maik ofwel
Jacob Campo Weyerman de jongere uit de doeken gedaan. Montes blijkt beklagenswaardig
impotent, een portiekvrijer, een man die er uiteindelijk niks van bakt en 'm smeert. Maar
gelukkig wordt hij gered van de ondergang die hij in zijn leegte zelf zoekt. Happy end!
Is het een goede roman? Nee, daarvoor is het verhaal te gekunsteld en de moraal te eenvoudig. De mannen Weyerman zijn bronstige seksisten, die in hun erotisch onvermogen aandoenlijk zijn, terwijl Daphne met haar karmijnrode lingeriesetje en string het niveau van een
karikatuur evenmin overstijgt. Het Weyerman-beeld — het beeld dus van de schrijver — is te
veel dat van het cliché: de roddelkoning. Het verrast nergens door precieze kennis van zaken
of door een tegendraadsheid die het personage een hart geeft.
En toch! Er schemert in de roman een ander verhaal, dat me in alle onbescheidenheid
veel meer interesseert. Daphne, de van een motor gedonderde diva, lijkt bijvoorbeeld wel
heel sterk op de schrijfster. Haar lotgevallen met de zwarte masseur verdienen een betere verteller: nu concludeert zij op het moment dat de masseur in haar klaarkomt: "andere culturen
en andere gewoontes verrijken de mens". Dat is niet heel erg opmerkelijk.
In de roman lijkt de recente geschiedenis van de familie Weyerman opvallend weinig vertekend verteld. Memorabele optredens gunt Miriam Guensberg in de roman aan Blanche en
Heerie Weyerman. Familieleden vertelden bij de presentatie van de roman dat Blanche in het
echt had bestaan en getrouwd was met een voile neef van Willem Weyerman, Miriam
Guensbergs grootvader. Ook de familiegeschiedenis kent een Herie.
Dat nu maakte mij nieuwsgieriger, naar een verhaal waarin de herinnering aan voorvader
Jacob Campo niet zo nodeloos ingewikkeld vervormd is, naar een verhaal vol seances en
misselijk bedrog, met personages die liefst van lotje zijn, maar wel net echt.
Maar goed, zo'n roman heeft Miriam Guensberg niet geschreven: zij heeft Campo als
"portiekvrijer" en vuurvlieg geportretteerd en op een sprookjesachtige wijze afgerekend met
haar voorvader.
PETER ALTENA
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Verschenen boeken en signaleringen
Proefschrift Karel Degryse postuum: De Antwerpse
fortuinen. Kapitaalaccumulatie, -investering en
-rendement te Antwerpen in de 18de eeuw.
Binnen zeer afzienbare tijd verschijnt het proefschrift
van Karel Degryse, vriend (of lid) van de Stichting die
vorig jaar overleed, alsnog. Het boek, dat in 1985
voorwerp van promotie was, werd door omstandigheden nooit gepubliceerd, maar zal als jaargang 88
(2005) van de Bijdragen tot de Geschiedenis in 2006
verschijnen. Titel van het proefschrift luidt De
Antwerpse fortuinen. Kapitaalaccumulatie, -investering en -rendement te Antwerpen in de 18de eeuw.
Omstreeks 1800 is de Franse overheid ook in Antwerpen naarstig op zoek naar vooral financiele bronnen die kunnen helpen om de instellingen en de oorlogen te ondersteunen. De Fransen stuiten daarbij op een
groep gefortuneerde families die tot verwondering van
de Fransen sober leven. Deze Antwerpse families
staan in het middelpunt van de studie van Karel
Degryse: hoe hadden zij hun fortuin opgebouwd en
hoe probeerden zij dat fortuin te behouden.
Bij de uitgave, die zo'n 375 pagina's telt, hoort
ook een cd-rom, waar een zeventiental bijlagen
getoond worden. Voor wie geen abonnee is van de
Bijdragen kan in het bezit van De Antwerpse fortuinen
komen door storting van 30 euro op PR: 000-059798779 van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis
met vermelding 'boek fortuinen'. Nadere informatie
wordt voorts geboden op de website van het
Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis:
www.genootschap.bewoner.antwerpen.be .
PETER ALTENA

Willem Frijhoff, Maarten Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam, deel 11-2: Zelfbewuste stadstaat 1650-1813, Amsterdam, SUN 2005. ISBN 905875-138-4. 582 blzz. Prijs 44,50 euro.
In het voorgaande deel kon men al enige hoofdstukken vinden, betrekking hebbend op de lange achttiende eeuw. Evenwel is dat deel bier niet genoemd
of besproken omdat de auteurs van die stukken zich
vooral baseerden op de idee dat alles na Rembrandt
van geen belang was, dan wel weinig vertrouwdheid
toonden met het werkelijke gebeuren in Amsterdam.
Dit laatste hetzij om genoemde reden, hetzij omdat
die auteurs zelden gedobberd hadden in een stijfselkissie op de Amstel. Deze stadgeschiedenis vervangt
trouwens beslist de voorgaande geschiedenissen
niet. Hoe rijk geIllustreerd ook, en hoeveel nuttige
cijfers (vooral in verband met de economie) ook
bevattend, deze historie van Amsterdam verraadt
eerder de huidige idee van wat een stadgeschiedenis
zou moeten zijn, dan dat het kan dienen als praktisch
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naslagwerk. Men houde bijvoorbeeld het decennia
oude werk van Evenhuis, Ook dat was Amsterdam
(over de religiegeschiedenis ter stede) bij de hand. In
het voorbijgaan meld ik dat volgens de huidige inzichten het inwonertal van de stad blijkbaar, rond
1730, 230.000 a 240.000 personen bedroeg; en in
1795: 221.000.
Toch vindt men bier nuttige stukken. Ik noem
`Stad van tegenstellingen 1730-1795' door Maarten
Prak, over allerlei kringen en de daarbij horende
sociale gewoonten: 'Op het tweede plan. Cultuur in
de achttiende eeuw', door Wijnand Mijnhardt. In dit
laatste wat weinig aandacht voor de gewone literatuur en cultuur (de aandacht gaat meer uit naar theorema's als de opkomst van een randstedelijk cultureel circuit), maar nieuw voor dit soort overzichten
is de these dat Amsterdam ondanks economische
achteruitgang in 1790-1813 opnieuw culturele
hoofdstad werd. De auteur koppelt dit vooral aan een
genootschap als Felix, en de activiteiten van Jan
Kinker. Hiertegenover zou staan: een relatief achterblijven bij de culturele vernieuwingen van de jaren
'30. Van dat laatste ben ik niet zo zeker — vooral
omdat bier nauwelijks criteria worden gegeven. Een
goed overzicht van de ontwikkelingen 1795-1813
geeft Thomas Poell in zijn 'Het einde van een tijdperk'. [Ax]
Modes en miroir. La France et la Hollande au
temps des Lumieres. Paris-Musees 2005. [Catalo-

gus tentoonstelling Musee Galliera 28 avril — 21
aoilt 2005] 248 blzz. Prijs 39 euro.
Een Nederlandstalige versie van deze tentoonstellingscatalogus zal vermoedelijk in Nederland te verkrijgen zijn nu deze expositie ook in het Haags
Gemeentemuseum te zien is. De bezoeker moet niet
te veel verwachten. Men ziet nogal wat kledingstukken zoals door de elite gedragen; niet of nauwelijks:
het `gemiddelde' burgerkostuum. Een sac, zoals zo
vaak genoemd bij Wolff, zal men dus niet aantreffen.
Evenmin de kleding van de ambachtsman, of
`gewone' schoenen, staartpruikjes, kousen. De
Nederlandse mode wordt, naast de echte kostuums
en jurken, geIllustreerd door middel van enkele naar
het mij voorkomt willekeurig gekozen schilderijen,
een reeks (verrassend mooie) prenten door Hauck,
en verder door afbeeldingen van regionale klederdrachten die een relatief veel te grote aandacht krijgen (vinden modedeskundigen dit leuk? Of blijft
juist dat type materiaal bewaard?). Hauck tenminste
toont nuttige zaken als "Rijke Hollander in huisgewaad- . De inhoudelijke opstelletjes in de catalogus
hebben weinig waarde. Opvallend: het onvermogen
van de meeste mode-historici enigermate systema-
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tisch naar bronnen uit de relevante tijd, op hun terrein, te zoeken. Men is vaak ook niet in staat de juiste studies van de laatste vijftig jaar te raadplegen. Zo
grijpt men om het zogenaamde proces van verfransing te beschrijven zonder enig bezwaar terug op De
Vooys' Geschiedenis van de Nederlandse taal. Dit
snort wetenschappers is in 2500 in staat te beweren
dat de vrouwen rond 1940 altijd een naveltruitje aanhadden als gevolg van de toenemende amerikanisering. Maar: de tentoonstelling heeft zijn charmes.
[AH]
George J. Vis, Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der
Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs,
Alkmaar 2004 (Amsterdamse Historische Reeks,
Kleine serie 36). ISBN 90-73941-28-8. 136 blzz.
Prijs 22,50 euro.
Vis bespreekt de beginpunten van de organisatie
rond `Nederlands' in het hoger onderwijs, vanaf
1797 (aantreden van Siegenbeek te Leiden als "professor eloquentiae Hollandicae extraordinarius") en
1815/1816 (Koninklijke Besluiten). Verder worden
besproken de opvattingen, zoals neergelegd in handboeken en oraties, van personen die doorgaans in de
achtiende eeuw geboren zijn maar werkzaam zijn in
de eerste decennia van de negentiende eeuw: H.
Beijerman, J.P. van Capelle, C. Fransen van Eck,
N.G. van Kampen, J. Kinker, B.H. Lulofs, G.J.
Meijer, J.M. Schrant, M. Siegenbeek, A. Simons,
L.G. Visscher, J.F.X. Wiirth. Interessant: een lijstje
desiderata met betrekking tot gewenst nader onderzoek wat betreft Nederlands, in allerlei soorten
onderwijs tijdens de 18e en 19e eeuw. [AH]
Dirk van Miert, Muster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw 1632-1704.
Amsterdam, Bert Bakker 2005. ISBN 90-351-28087. 430 blzz. Prijs 37,50 euro.
Wat de tijd na 1670 betreft: het Athenaeum had tot
1730 geen eigen archief. Inschrijvingslijsten van
voor die tijd ontbreken, eveneens notulen van de
senaat en andere hulpmiddelen voor de geschiedenschrijving van dit instituut. Van Miert heeft voor
deze periode dus allerlei bronnen in het gemeentearchief onderzocht, geleerdencorrespondenties, disputaties en nog veel meer. Dat is op een heel goede
manier gebeurd. Het lijkt zo te zijn dat na een periode van verval het Athenaeum aan een nieuwe bloeiperiode begon in 1732 - maar helaas is dat nu juist
het tijdvak dat in dit boek niet aan de orde komt. Van
Miert zal echter onontbeerlijk blijven wegens zijn
beschrijving van de inrichting van het onderwijs na
1650 en de beschrijving van de carriere en denkbeelden van hoogleraren als de cartesianen Wolzogen
(1633-1690) en Joannes de Raei (1622-1722), en
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vooral Petrus Francius (1645-1704). Pieter Bernagie, de bekende toneelschrijver, gaf vanaf 1692 tot
1699 anatomische lessen.
De literaire avonturier Gregorio Leti (16301701), rinds 1682 historicus van Amsterdam, mocht
vanaf 1685 als lector oreren over de historia politica
— maar alleen voor kinderen van de Amsterdamse
stadsregering. Het boek zit verder boordevol waardevolle informatie over onderwerpen als de praktijken rond disputeren, de drukte bij sommige colleges,
en vergelijkbare zaken.
Opmerkelijk is dat het Athenaeum open stond
voor alle religieuze gezindten. Belangrijk: een lijst
van disputaties, met auteur. — Het ware te hopen dat
Van Miert of een ander het vervolg geeft op dit boek,
in zekere zin een Unvollendete. [AH]
Dictionary of Gnosis & Western Esotericism ed. by
Wouter J. Hanegraaff in collaboration with Antoine
Faivre Roelof van den Broek Jean-Pierre Brach. 2

delen, Leiden, Brill 2005. ISBN 90-04-14187-1. 1228
blzz. Prijs 289 euro.
Er zijn genoeg lezers van dit tijdschrift die al decennia begrepen hebben dat gedurende de Verlichting
niet alles te herleiden is tot rationaliteit, empirisme
of Christendom. Men wordt uittentreure geconfronteerd met Swaanenburgs en Swedenborgs, met alchimisten en rozenkruisers, met Boehmelezers en
(vroege) Tolkienisten. Voor het gemak is dit alles te
rangschikken onder het etiket: esoterisch denken.
Uiteraard is deze stroming zeer divers van aard, en
de bronnen navenant.
Dit standaardwerk probeert een helder overzicht
te geven van allerlei stromingen en auteurs. Uiteraard beperkt dit denken zich niet tot de Verlichtingsperiode, maar vrijwel alle bier aan de orde komende themata en denkers vindt men, zo is mijn
ervaring, altijd wel ergens terug in de lange achttiende eeuw. Dit alles wordt geformuleerd in welhaast
cartesiaans-heldere taal. De lezer behoeft niet te vrezen voor confuus gezwets a la Jomanda of voor
pabowijsheden over de inrichting van de kosmos
door ons nationale licht van educatie, Maria van der
Hoeven. [AH]
Simon Vuyk, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht
verliezer 1759-1821, Zwolle, Waanders 2005. ISBN
90-400-9049-1. 240 blzz. Prijs 19,95 euro.
Kantelaar begint zijn publieke leven in 1783 als
militant en patriots gezind gereformeerd predikant te
Almelo In de `stille' periode 1787-1794 publiceert
hij over wetenschap en letteren (de Vaderlandsche
Bibliotheek, waarin hij schrijft, krijgt dan plots een
onverwacht verlicht-theologisch accent; hij recenseert in de letteroefeningen; hij heeft een groot aandeel in de Bijdragen ter bevordering van de schoone
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kunsten en wetenschappen). In 1795 is hij lid en
voorzitter van de Nationale Vergadering, maar wordt
bij de radicale staatsgreep van 1798 tijdelijk gevangen gezet. Daarna blijft hij nog letterkundig actief.
Hij was bevriend met Feith, Siegenbeek.
Het belang van Kantelaar lijkt mij voor een
groot deel aangetoond wegens zijn positie met
betrekking tot Christus. Die is bij hem "den verstandigsten en wijsten Leermeester, die immer het
wereldrond gedragen heeft". Vuyk merkt bij deze
passage op: - Met deze christologie, bevrijd uit de
kluisters van de traditionele dogmatiek, was de vervolmaking van het zedelijk bestaan van de mens als
kern van de godsdienst gedefinieerd. Theologie werd
ethiek.- (p. 40) Theologie werd ethiek. Deze opmerking verduidelijkt wat in die tijd voor vele Kantelaars 'christendom' inhield.
Het zou diegenen die zich voortdurend over
`christelijke Verlichting' uitlaten, sieren indien zij op
even heldere wijze aangeven wat het begrip schristendom' inhoudt in die steeds weer andere situaties,
waarbij men toch dit begrip zonder enige nuancering
of uitleg toch voortdurend als algemeen etiket meent
te mogen gebruiken. Een echt Vuyk-boek: grondig.
Wel wat minder levendig dan zijn delen over de
geschiedenis van remonstranten. [AH]

Wim Zaal, Lodewijk Napoleon koning van Holland.
Gedenkschnften. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd door - Amsterdam, Arbeiderspers 2005 (2e druk) (Prive-domein
95). ISBN 90-295-3836. 218 blzz. Prijs 19,50 euro.
Selectie uit Lodewijks Documens historiques et reflexions stir le gouvernement de la Hollande (1820),
waaraan commentaar van tijdgenoten is toegevoegd.
Die commentaren zijn vrijwel onvermijdelijk vooral
van politieke aard (veel uit Colenbrander). Er wordt
nauwelijks aandacht besteed aan Lodewijks betekenis voor de Nederlandse kunst en cultuur. De selectie doet dus wat 19e-eeuws aan en lijkt de historische visies van 1983 (toen de eerste druk verscheen)
te representeren. [AH]

John Dehe, "Een slaafsch en ongezond bedrijr. De
geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland,
1630-1880. Hilversum, Verloren 2005 (Amsterdamse historische reeks grote serie 33).
6550-853-8. 490 blzz. Prijs 39 euro.

ISBN

90-

Altijd heerlijk: zo'n praktisch boek. Dehe benadrukt
dat hij tegenstelling tot de voorgaande studie over dit
type vervoer door Jan de Vries uit 1981 waarin vooral het economisch aspect belicht werd, nu de "levende wereld" van de trekschuiten behandelt.
We vinden bier veel informatie over de dagelijkse
gang van zaken; bijvoorbeeld afspraken over roken in
de roef, de prijzen voor het vervoer van personen, goe-
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deren, brieven. We lezen heiaas niets over wat men las
(Ockers? Ockerse?) of waar Elisabeth Wolff overstapte wanneer zij naar de Beemster moest; maar dat is de
schrijver niet kwalijk te nemen. [AH]

Anja Sicking, De stomme zonde. Roman. Amsterdam/Antwerpen, Contact, 2005. ISBN 90-2542479-1. 174 blzz. Prijs 16,90.
De nieuwste loot aan de stam van hedendaagse
romans die spelen tijdens de lange' achttiende
eeuw, heeft als decor het Amsterdam van rond 1730.
De ouderloze Anna, 29 jaar oud, vindt een betrekking als dienstbode/huishoudster bij monsieur De
Malapert, muziekhandelaar. Terwijl zij haar leven in
verleden en heden beschrijft, ontdekt zij geleidelijk
aan dat er iets ongebruikelijks gaande is rond haar
werkgever en diens vrienden. Diens ontdekte homoseksualiteit leidt tot een publieke terechtstelling.
De ongebruikelijk goede en correcte historische
onderbouwing, blijkend uit talrijke details, is te danken aan het feit dat de schrijfster sterk leunt op het
proefschrift over homoseksualiteit in de Republiek van
Theo van der Meer, Sodoms zaad in Nederland. het
ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd
(1995). Terecht heeft Van der Meer de schrijfster en
haar uitgever erop gewezen dat er sprake was van plagiaat, te meer daar Sicking hieruit hele passages heeft
overgeschreven, met soms kleine wijzigingen maar
zonder enige bronvermelding. Aanvankelijk weigerde
men in te gaan op de kwestie die Van der Meer aanhangig had gemaakt, hetgeen te denken geeft over de
integriteit van auteur en uitgever, maar inmiddels
schijnt te zijn besloten dat in volgende drukken en
vertalingen de bron expliciet vermeld zal worden. [AH]

Paul Hoftijzer, Theo Verbeek (red.), Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeengeschiedenis in
Nederland in de tweede helft van de zeventiende
eeuw, Hilversum, Verloren 2005. ISBN 90-6550-8732. 108 blzz. Prijs 13 euro.
Vooral over de vroege Verlichting. Bevat onder meer
de opstellen 'Spinoza en de waarheid van de godsdienst' (Van Bunge), `Lodewijk Meijer en de hartstochten' (Spies), 'Alweer een radicaal? Hendrik
Doedijns en zijn Haegse Mercurius' (Hanou). [AH]

Immanuel Kant, Dromen. Kritiek van de paranormale ervaring, vert. en inl. Chris Doude van Troostwijk, Kampen, Ten Have 2005 (Agora-reeks).
90-391-0892-7. 154 blzz. Prijs 19,95 euro.

ISBN

In zijn vroege jaren onderzoekt Kant met welwillendheid de visioenen van Swedenborg en de mogelijkheden van een geestenwereld. In zijn met enige
humor geschreven Traiiine eines Geistersehers
(1766) concludeert hij: met betrekking tot dit alles is
niets met enige zekerheid vast te stellen. [AH]
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Kopij-aanwijzingen
* Een bijdrage aan de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman kan
worden aangeboden op diskette of als e-mail attachment. Daarnaast ontvangt de redactie graag een uitdraai van de volledige tekst.
* Een artikel in de Mededelingen beslaat gemiddeld veertien pagina's in druk, inclusief
noten en illustraties. De omvang van een artikel, inclusief notenapparaat, wordt
begroot op maximaal 7500 woorden. Een recensieartikel mag bestaan uit 3500 woorden. Voor boekbesprekingen geldt een maximum van 800 woorden; dat is twee kolommen in druk.
* Voorzie uw bijdrage van een pakkende titel, met eventueel een verklarende ondertitel. Onder de titel volgt uw naam met voornaam of initialer.
* Het verdient aanbeveling de teksten in te delen door middel van tussenkopjes.
* De redactie verzoekt u dringend geen gebruik te maken van paginaopmaak, dat wil
zeggen: geen marges veranderen, geen paginering invoegen, geen afbreekfunctie
instellen en geen verschillende lettertypes gebruiken.
* Cursieve fragmenten voorzien van de codes < en >, bijv. <Mededelingen JCW>.
* Citaten zijn voorzien van dubbele aanhalingstekens, met uitzondering van langere
citaten die na en voor een regel wit worden afgedrukt. Citaten binnen citaten krijgen
enkele aanhalingstekens. Latijnse citaten dienen vergezeld te gaan van een vertaling.
* Voor het notenapparaat gelden eveneens opmaakbeperkingen. Noten dienen aan het
einde van het artikel te staan als platte tekst, zoals de hoofdtekst. U wordt met klem
verzocht geen gebruik te maken van de voetnoot-optie van uw tekstverwerkingsprogramma. Nootnummers in de tekst geeft u aan in de tekst zelf met nootnummer en
asterisk, na het leesteken.
* De titels van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, de titels van artikelen staan tussen enkele aanhalingstekens. Bij herhalingen van de bronvermelding de verkorte titel van het
desbetreffende boek of artikel gebruiken. Pagina-aanduidingen voorzien van de afkorting p.
* Afbeeldingsbijschriften dienen een bronvermelding te bevatten. De auteur is verantwoordelijk voor de te volgen procedure inzake productierechten.

Verschijningsfrequentie
Met ingang van het kalenderjaar 2005 verschijnen er twee reguliere afleveringen
van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Hun gezamenlijke omvang zal vergelijkbaar zijn met die van de drie reguliere afleveringen die
in de afgelopen jaren verschenen. Daarnaast wordt gestreefd naar de publicatie
van speciale uitgaven in de vorm van derde nummers van de Mededelingen of
delen in de Abdera-reeks.
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