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MISDAADVERSLAGGEVING IN DE ACHTTIENDE
EEUW: DE CRIMINELE BIOGRAFIE
FRANS THUIJS

De criminele biografie
S Inds het verschijnen van het boekje Levens van beruchte personen in 198o worden we nog wel
eens geconfronteerd met het begrip `criminele biografie'. 1 Het is ook een van de rafelrandjes
in mijn onderzoek naar de misdadiger Jacob Frederik Muller (169o-1718), alias Jaco, over wie
in de achttiende eeuw en vooral daarna veel is geschreven. 2 Enkele achttiende-eeuwse pamfletten
over Jaco zouden aan de wieg van de Nederlandse criminele biografie staan.
Het is meestal niet erg zinvol om kritiek te leveren op een publicatie van meer dan 25 jaar geleden.
Hier moet toch een uitzondering worden gemaakt. Het begrip criminele biografie lijkt zich immers
zo te hebben vastgezet, dat het nu wel al te gemakkelijk wordt misbruikt als synoniem voor álle
achttiende-eeuwse misdaadverhalen en moderne navertellingen. Dat is niet juist en ook niet goed
verklaarbaar, want de destijds gegeven kenmerken waaraan de criminele biografie zou moeten
voldoen, lijken toch helder genoeg:
(1) Het moet een levensbeschrijving zijn in proza (2) van een reele persoon (3) die crimineel was en daarom
werd gevonnist, welke levensbeschrijving (4) gelijktijdig met het vonnis te boek is gesteld, (5) met als doel
het publiek te amuseren, te waarschuwen en te stichten.

die uitgangspunten is ontstaan kan in de hand zijn gewerkt door
de keuze van de voorbeelden en het gebrek aan historisch onderzoek destijds. Genoemd werden
het in 1717 uitgegeven pamflet, Uitvoerig Verhaal en het in 1773 verschenen proza, Brief van Jacob
Frederik Muller.' Deze twee werkjes samen, zouden de aanzet vormen van de Nederlandse criminele biografie. 4 Bij nadere beschouwing en vanwege de beperkte doelstelling voldoet het Uitvoerig
Verhaal nauwelijks aan twee van de vijf kenmerken: het is geen levensbeschrijving in proza, het
gaat wel over een reele persoon die crimineel was, er was ongebruikelijk proces waarover niets
wordt verteld, de zaak werd ver voor de definitieve uitspraak te boek gesteld en op straat gebracht
zoals dat de Amsterdamse officier paste en niet voor amusement, waarschuwing of stichting. De
combinatie met de maar liefst meer dan vijftig jaar later uitgebrachte Brief maakt het er niet beter
op. Er zijn daarin wel enkele biografische gegevens opgenomen, maar er is nog veel meer dat op
fantasie berust. Er is iets van verontschuldiging en het ontbreekt niet aan ironie, waarin misschien
zelfs iets van maatschappijkritiek is verstopt, als je er tenminste oog voor hebt.
Die kritiek, met verwijzing naar maatschappelijke achterstelling en misdadigheid, is minder
diffuus in het eveneens uit 1773 daterende pamflet Aandoenlyke Beschouwing. 5 De twee verhalen
lopen als het ware in elkaar over. De Brief is volgens het titelblad gericht `aan zyne Opvolgers, die
eerstdaags haar welverdiende Straf binnen Amsterdam zullen ontfangen' en aan het einde staat de
samenspraak tussen Jaco en Cartouche `Gehouden op de Brug van de Oude Stads Herberg, Op
Zondagogtend den 22 Augustus 1733, by het apprehenderen van 9 Vrybuiters. Die samenspraak
gaat vloeiend over in die Aandoenlyke Beschouwing, waarin het treurige verhaal wordt verteld van
negen onfortuinlijke schlemielige migranten, eenmalig op het slechte pad, verraden en berecht:
zeven werden er gehangen en twee langdurig gevangen. De verbinding tussen deze twee pamfletten is duidelijk. Zij moeten vrijwel gelijktijdig zijn uitgegeven, beide anoniem, het eerste in Den
Bosch, het tweede in Amsterdam. De Brief zou van de hand zijn van Nicolaas Hoefnagel, maar de
Aandoenlyke Beschouwing niet. Als de twee verhalen werkelijk bij elkaar horen van wiens hand is
dan het tweede stuk?
Dat er niettemin verwarring over
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Er is sprake van enige maatschappijkritiek in beide
publicaties, met maatschappelijke achterstelling en
criminaliteit als uitgangspunt, ruim een halve eeuw
na het Franse voorbeeld in de verhalen over Louis
Dominique Cartouche (1693-1721) die in 1721 in Parijs
werd berecht en geradbraakt. Zijn verhalen vervulden
een functie in de Franse verlichtingsliteratuur. 6 Vanaf
1722 kwamen er Nederlandse vertalingen op de markt.
Des te meer is het dan opmerkelijk dat het nog zo
lang duurde voordat er enige publieke twijfel ontstond over de Nederlandse strafrechtspleging. Dat kan
alleen maar worden verklaard uit de verblinding van
de magistraat, zoals de Aandoenlijke beschouwing letterlijk stelt. Maatschappelijk onrecht was elders, niet
in de Republiek. Er was veel mis, maar daar had men
geen oog voor.
De publicaties rondom Jacob Muller
De publicaties rondom en ver na Jaco's rechtszaak, dat
wil zeggen het Uitvoerig Verhaal in combinatie met de
Brief worden na Buijnsters door Mattheij bestempeld
als de meest oorspronkelijke Nederlandse criminele
biografie. Veel waarde wordt gehecht aan het Uitvoerig Verhaal en terecht, maar het waren niet de goede
redenen die Mattheij meende te zien. Het is niet juist
om zonder behoorlijk onderzoek naar de brontekst en
het strafproces, twee in stip zo verschillende teksten,
gepubliceerd met een tussenpoos van meer dan een
halve eeuw, te verheffen tot een oorsprong!
De historische context geeft duidelijkheid over het
Afbeeldingin: Uitvoerig verhaal van alle Fey
doel
van de schrijver en het doel van de publicatie.
ten en Schelmstukken van Jacob Frederik Mul
Het Uitvoerig Verhaal is een formeel juridisch stuk, de
ler, alias Jaco. Amsterdam, 1731.
conclusie van eis van de hoofdofficier van Amsterdam,
Ferdinand van Collen, in het ongebruikelijke ordinaris strafproces tegen een gewone misdadiger,
na de gebruikelijke extra-ordinaris procedure. Die conclusie is grotendeels overgeschreven uit de
confessieboeken en is weinig anders dan het verhaal van de onbetrouwbare Griet Lommers, Jaco's
bijzit, aan wie in ruil voor haar verklaringen immuniteit was verleend. 7 Die conclusie van eis werd
in hoger beroep de conclusie van antwoord voor het Hof, gepresenteerd door de procureur-generaal,
Wolfert Nobeling, en advocaat-fiscaal Cornelis Wevering, om bevestiging van het Amsterdamse
vonnis van 14 januari 1717 te verkrijgen. Dat document is onverkort in druk verschenen, om ter
rechtvaardiging van de lange duur van het proces en de hoge kosten de communis opinio te bewerken. 8 Het stuk kwam op straat in de zomer van 1717, ongeveer negen maanden voordat het Hof op
18 mei 1718 van een uitspraak beviel.
Er valt op de inhoud van alles of to dingen. Het zoeken naar de waarheid, zoals het strafprocesrecht
van 157o al voorschreef, was in dit proces en met deze conclusie ondergeschikt aan het resultaat: de
definitieve terdoodveroordeling van de verdachte. Het eufemisme van de moderne `tunnelvisie' is
hier al erg vriendelijk! Het pamflet heeft niets van doen met het levensverhaal.
De pleitbezorgers die Jacob Muller willen verbinden met het begin van de Nederlandse criminele
biografie zijn niet alleen met hun archiefonderzoek in gebreke gebleven, zij hebben ook een flink
aantal andere achttiende-eeuwse publicaties over het hoofd gezien. Er verschenen omstreeks Jaco's
executie op 6 augustus 1718 een bericht en nog een gefingeerde brief. Bovendien werd hij al in 1722
door Gysbert Tyssens in een toneelstuk aan Cartouche gekoppeld. 9 Sindsdien is Jaco op het succes
van Cartouche meegelift; was er een publicatie over hem, dan volgde Jaco. 1° Het is allemaal wel
-

-
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smakelijk, maar over Jaco's leven en de misdaden die hij zou hebben gepleegd, worden we in geen
van die vertellingen iets wijzer. Goed beschouwd is het geschrevene rondom hem, wat dan ook
bij elkaar wordt gevoegd, een van de slechtste voorbeelden van een aanzet voor een Nederlandse
criminele biografie.

Het aanbod van achttiende-eeuwse misdaadverhalen
Als de publicaties rondom Jaco niet geschikt zijn is het nuttig om te zien welke teksten dan wel in
aanmerking komen. Welke voldoen wel en welke niet; welke meer, welke minder? Hoe passen zij
in de kenmerken of juist niet? Of, als de definitie niet voldoet, moet of kan die dan nader worden
gepreciseerd?
Als eerste is genoemd dat het een levensverhaal in proza moet zijn. Daarbij werd onderscheid
gemaakt tussen vroegmodern populair proza en pamfletten. Welke criteria zijn er om dat onderscheid te maken? Is dat onderscheid te maken? Volgens de samenstellers van Het lange leven van het
pamflet, een van de laatste pogingen om het pamflet te karakteriseren, is het niet eenvoudig om een
definitie te geven. We moeten in ieder geval uitgaan van een aanleiding en een doel, een eenvoudige
schrijfstijl en een grote mate van actualiteit. 11 Binnen dat raamwerk is er een grote verscheidenheid
aan onderwerpen: zoals het uitdragen van standpunten, levenslessen, apologieen en protesten.
Het konden ontboezemingen zijn van wereldverbeteraars, politieke manifesten, schotschriften en
aan- of afkondigingen. Zij bestonden uit een of enkele pagina's, maar uitgaven van 5o tot loo bladzijden of meer vormden geen uitzondering. Wat wordt gekend als populair proza, zeker wat betreft
misdaadverhalen - het verhaal tot lering en vermaning, amusement, waarschuwing en stichting - verschilt daarvan niet. Aanleiding kon zijn de ophef over het delict of het proces, met als doel, te
waarschuwen hoe slecht het een delinquent verging, dit alles gegeven in een eenvoudige verteltrant
of soms ook in samenspraken. Daarin wijken de pamfletten niet of van wat als kenmerken van
de criminele biografie in proza is gegeven. Het is dan ook niet verrassend, dat dezelfde uitgaven
voorkomen zowel in de bekende pamflettenverzamelingen als in de catalogi van populair proza. 12
Wilencrmbogafvlden stijogkendcraiswekjvnl
blaadjes welhaast uitgesloten. Het is dan ook niet van belang of de uitgave bekend staat als populair
proza of als pamflet.
In de opzet van de jaren 1980 werd alles dat was verschenen voor 1700 als criminele biografie
ook afgewezen, uiteraard inclusief bijvoorbeeld het verhaal van zeventiende-eeuwse zeerover Claes
Compaen. 13 Dat verhaal werd minstens zestien keer herdrukt tot 1803. Daarna verscheen in 1910 een
reprint en nog eens een navertelling in 2003. Daarnaast komt nog de vraag op wie we als crimineel
moeten beschouwen.
Claes Compaen was een beruchte Barabarijse zeerover uit Oostzaan. Aanvankelijk werkte hij met
een kaperbrief tegen de Spanjaarden, maar spoedig voor eigen rekening vanuit Sale in Marokko. Hij
kreeg berouw, vroeg en verkreeg van de Staten Generaal pardon en sleet zijn leven verder in armoede
in Oostzaan. Compaen was weliswaar een schurk, maar is zonder berechting gepardonneerd. Het is
een schamel excuus, maar de afwijzing volstaat. Alle overige elementen voor de criminele biografie
zijn ruimschoots aanwezig. Of, moeten we maritieme wandaden maar liever uitsluiten en het genre
van de criminele biografie reserveren voor boeven te voet die hun streken leverden binnen het
territorium van de toenmalige Republiek en die door een van de Nederlandse gerechten werden
veroordeeld? Het lijstje met de kenmerken wordt dan uitgebreid met het aanvankelijk afgewezen
pamflet en wat verfijnd tot schurken van en op vaderlandse bodem.
Daarmee zijn we er nog niet. Lang niet iedereen die voor het gerecht kwam was een crimineel,
althans niet zoals wij dat zien. Joan Derk Van der Capellen van de Pol, bekend van zijn in 1781
uitgegeven pamflet Aan het yolk van Nederland was voor de Oranjeklanten een schurk." Zelfs na
zijn dood lieten zij zich niet onbetuigd door zijn grafmonument op te blazen. Voor democraten en
republikeinen fungeerde hij als een lichtend voorbeeld. Van de Pol is niet veroordeeld en komt dus
niet in aanmerking. Anderen, zoals Hendrik Scholten, werden wel vervolgd en gevonnist. Scholten
was óók een patriot en stond op 24 januari 1789 op het schavot in Amsterdam vanwege het uitgeven
van onder andere het Smeekschrift aan Neerlands Debora tegen Wilhelmina van Pruisen, de vrouw
van Willem Batavus (Willem V). 15 Hij is voor de ene partij dus een boef en voor de andere een
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martelaar. Is het dan toch maar beter om ook de politieke activisten uit te sluiten? Wellicht, al was
het alleen al om de nog steeds gevoelige tenen van royalisten, of republikeinen, te ontzien, hoewel
de laatste partij veel meer gedupeerden betreurt dan boeven telt?
Het is niet bevredigend, want hoe zit het dan met het koppel Jacob Eduard de Witte en Pieter
Brakel die als spionnen voor de Engelse vij and in 1782 het land verraadden? Dat wordt erg ingewikkeld. Over Van Brakel is wel het een en ander geschreven;" over De Witte minder. Die heeft dat
zelf weer goed gemaakt met een soort autobiografie Fragmenten uit de Roman van mijn Leeven.
Een probleem is dat dit werk niet is uitgegeven kort nadat het geschreven is. Pas onlangs is er een
volledige uitgave verschenen. 17 Echter, het gaat hier niet slechts om autobiografische gegevens, het
betreft vooral de rechtvaardiging van zijn daden en dat maakt het verhaal onbetrouwbaar. Tot slot,
als Van Brakel een politieke activist was, dan is dat van De Witte minder zeker. Hij was toch min of
meer de onnozele hals. Geen van de twee mag worden aangemerkt als een gewone crimineel. Geen
criminele biografie dus, toen niet en nog niet, maar er is wel voldoende interessant materiaal voor
nog eens een monografie over dit spionageavontuur, maar dat is wat anders.
Dan zijn er de velen die werden gecriminaliseerd en vervolgd om wat zij waren, zoals: marginalen, Joden, zigeuners, andersdenkenden, homofielen. Wat toen als crimineel werd beschouwd en
waarover wij thans zoveel anders denken, kan geen onderwerp meer zijn voor criminele literatuur,
in welke vorm dan ook.
We houden het voor de criminele biografie dus op de gewone huis-tuin-en-keuken inbreker,
oplichter en moordenaar, boef te voet, binnen de Republiek, door een Nederlands gerecht veroordeeld, zonder politieke bedoelingen, niet vervolgd vanwege afkomst, gedachtegoed, geloof of
geaardheid en het onderscheid tussen populair proza en het pamflet vervalt.
Het vertaalde werk wordt terecht afgewezen, maar dat is er weinig over Nederlandse zaken.
Dan blijven er de obstakels van de gerechtelijke stukken en het gebrek aan, of de gebrekkige
contemporaine beschrijvingen, inclusief te veel aan fantasie. Wat blijft er dan nog over? Blijft er
nog wat over?

De gerechtelijke stukken, waarheidsgehalte en de criminalisering
Het achttiende-eeuwse verhaal over de delinquent en de gegevens van het strafproces moeten kunnen worden gecontroleerd. Dat moet met enige nadruk worden gesteld om te kunnen bepalen of het
werkelijk een crimineel betrofzoals hiervoor beschreven, een gecriminaliseerde persoon of een in de
verhalen als zodanig versleten slachtoffer. Veel van het oorspronkelijke proza, maar ook verhalen nu
nog, zijn geheel of vrijwel geheel ontleend aan verhoren, of overgeschreven uit de confessieboeken,
of criminele examenboeken of hoe die verslagen van de verhoren ook genoemd mogen zijn. Dat
zijn niet de beste bronnen. Die laten meestal niet meer te weten dan de naam, leeftijd, plaats van
herkomst, de wandaden zoals de aanklager die zag en het vonnis.
De vroegmoderne rechtspraak was doorgaans niet geinteresseerd in de achtergronden of de
motieven van de verdachte. Alle overwegingen die deel uit maakten van de praparatoire en judiciele
informatien komen in de verslaglegging niet voor; er is in ieder geval, behoudens een incidenteel
geval, niets van bewaard gebleven. De uitgebreidere confessies later in de eeuw garanderen nog
geen veranderd inzicht. De criminele eis was nog steeds gebaseerd op de feiten, er was niet of
nauwelijks een mogelijkheid tot verweer en er werd maar heel beperkt rekening gehouden met de
omstandigheden waaronder het delict was gepleegd. Er werd later in de eeuw wel gediscussieerd
over uniformering en humanisering van het strafrecht, maar nog niet met erg veel succes.
Het populair proza uit die tijd lijkt wel meer aandacht te vragen voor de persoon van de dader
en de achtergronden. Een sprekend voorbeeld is de zaak Johannis van Goch in de jaren 1775-1778.
Er zijn uitgebreide optekeningen van het Amsterdamse gerecht voorhanden. Die zijn uitsluitend
gericht op het vaststellen van de feiten en zo verwoord dat daaruit wel een veroordeling moest
volgen. De hoeveelheid papier van het op het extra-ordinaris volgende ordinaris proces, de twee
appellen en het revisieverzoek bevat alleen juridische argumenten. Bij gebrek aan de gewenste
bekentenis, ging het over de juistheid van de gevolgde procedure, procedurefouten wat wel en wat
niet was bekend, het getuigenbewijs en maar heel bescheiden of en in hoeverre het delict de dader
kon worden toegerekend.
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Executie van Johannis van Goch, 4 april 1778 (SAA).
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C. Rietschoof ca.1675 (SAA).

Titelblad. Amsterdam 1718 (KBH).

De in die jaren verschenen brochures pro en contra Van Goch suggereren anders. Die belichten
de achtergronden van het delict. Was Van Goch de boosdoener, een romantisch warhoofd met
twaalf ambachten en dertien ongelukken, die terecht werd veroordeeld?' Of stak het kwaad in zijn
geliefde Annaatje Smitshuizen, de vuige prostituee die hem aan het lijntje hield en die door hem in
wanhoop en in een vlaag van verstandverbijstering om het leven was gebracht?"
De verslagen in de verhoren van verdachten zijn van grote betekenis voor twee en een halve eeuw
rechtsgeschiedenis, maar voor het detailonderzoek naar een bepaalde zaak is de waarde beperkt.
Het is de taal, de vertaling, van de griffier en die staat ver of van wat wij uit verslagen zouden willen
weten. De gebundelde verhoren in de boeken in Amsterdam zijn trouwens ook kopieen en duidelijk
is dat delen van verhoren eenvoudigweg niet zijn opgenomen. Wat te genant was, werd kennelijk
niet opgeschreven. De boeken zijn ook niet compleet. Er werden bovendien delen doorgestreept of
in een ander handschrift aangevuld en dat alles wijkt ver of van de dwingende voorschriften in de
Criminele Ordonnantien van 157o, een van de voornaamste rechtsbronnen gedurende het gehele
tijdperk van de Republiek.
Bevestiging van een in proza gepubliceerd verhaal kan soms worden gevonden in een strafdossier. Die zijn er maar weinig, tenzij rechtsgeleerden zich met een zaak bemoeiden en dat was in het
gewone extra-ordinaris strafproces zelden het geval; zelfs rechtsgeleerde adviezen bij vonnissen zijn
heel moeilijk te vinden. Anders is dat als een geding bij uitzondering ordinaris werd voortgezet en
zeker als zaken bij request, mandement of als appel dienden voor een van de Hoven; dan zijn er
nog wel eens min of meer volledige strafdossiers.
Over enkele gevallen in de eerste decennia van de eeuw is er meer informatie te vinden, zoals
over de zaak Willem Willemsz de Boer in 1708, 20 de vervolging van Wyermars in 1710 21 en de affaire
Taelmans in 1713. 22 De betrokkenen werden gecriminaliseerd. Er werd niet over hen geschreven.
Hun zaken passen wel in de bonte reeks van beruchte achttiende-eeuwse processen en laten zien wat
er bij komt kijken, wil men komen tot een behoorlijke reconstructie. Zij passen niet in het gegeven
raamwerk van de criminele biografie:
De zaak Willem Willemsz de Boer kwam niet voor het Hof, maar van hem zijn (heel uitzonderlijk) belangrijke fragmenten uit het strafdossier bewaard gebleven, waaronder de adviezen van de
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geraadpleegde rechtsgeleerden nadat de officier zijn criminele eis had geformuleerd. Willem was
door zijn vrouw Lena aangeklaagd vanwege huiselijk geweld. Daarbij had zij tevens aangevoerd,
dat Willem, telkens als hij van zee kwam, haar dwong tot onnatuurlijke conversatie, anale coitus.
Wat op de vloot gebeurde, daar wilde men ruim twintig jaar voor de beruchte sodomieprocessen
niet van horen, maar aan land was dat ontoelaatbaar. Er zijn onduidelijke wendingen in het
proces, maar de vonniswijzing is uitgebreid gedocumenteerd. Willem werd voor godslastering
en sodomie veroordeeld tot levenslange eenzame opsluiting, nadat hem de tong met een priem
was doorboord. Het overspel en het huislijke geweld, de aanleiding tot de klacht, is verder vrijwel
onbesproken gebleven.
Hendrik Wyermars werd in 1710 veroordeeld totf3.000,-- boete, vijftien jaar eenzame opsluiting
en 25 jaar verbanning voor het uitgeven van het boekje Den ingebeelde Chaos. 23 Hendrik werd op
aandrang van de Amsterdamse kerkeraad vervolgd en veroordeeld wegens verspreiding van spinozistische geschriften wat bij plakkaat van 1678 verboden was. De formele verslaglegging van het
proces laat niets zien van wat van belang was. De aantekeningen van Philips van Limborch geven
duidelijkheid. 24 Na zijn vrijlating in 1725 kwam Hendrik nog drie maal voor het gerecht. Het ging
toen formeel om infractie van zijn bannissement, maar in het laatste proces in 1749 werd toch nog
eens uitgebreid onderzocht waar de toen 65-jarige Hendrik verbleef, met wie hij omging en wat hij
deed. Ook hier blijkt weer dat de confessieboeken niet laten zien wat er werkelijk is besproken. De
namen en adressen die Hendrik opgaf klopten niet. Zelfs driehonderd jaar na dato is dat duidelijk
en de officier zal dat niet zondermeer hebben geslikt. Trouwens, de beruchte broodschrijver Pieter
Bakker wist in De verlooren arbyd het nodige aan aanvullende informatie te verstrekken. 25 Wat
daar van waar was, is slecht na te gaan en het leidde recentelijk nog tot speculatie. Wyermars was
geen crimineel; hij werd gecriminaliseerd. Een criminele biografie past niet. Er is destijds niet,
maar inmiddels heel veel over hem geschreven en het laatste woord over hem is waarschijnlijk
nog niet gesproken. 26
In de zaak Taelmans-De Haze ging het om Isaak van Neck, de mogelijk natuurlijke zoon van
Jeronimus De Haze, burgemeester van Amsterdam. Isaak zou eerst wel en later niet door De Haze
zijn erkend. Aanvankelijk werden Cathrijn Taelmans, de vrouw van Isaak, en de gelegenheidsmoeder Marry van Eyck aangeklaagd wegens smaad, laster en poging tot afpersing, vervolgens de zwager
van Cathrijn, Daniel Starre en ten slotte Isaak. Marry en Isaak werden veroordeeld tot geseling onder
de galg, tuchthuis en verbanning; een poena proxima mortis vonnis. Cathrijn en Daniel werden
verbannen. Na de veroordelingen vroegen Cathrijn en Daniel, tevens voor Isaak, wegens schending
van hun burgerrechten, manipulatie door officier, ongeoorloofde vrijheidsbeneming, bedreiging,
onterechte veroordeling en procesfouten, per request aan de Staten van Holland om nietigheid van
de vonnissen, eerherstel en schadevergoeding. Volgens het door het Hof op verzoek van de Staten
ingewonnen rechtsgeleerde advies stonden zij in hun recht. Van deze zaak zijn enkele handschriften,
het request en het paginalange advies aan het Hof bewaard gebleven.
De betrokkenen werden in de Amsterdamse procedure gecriminaliseerd, terwijl er geen sprake
van een delict zou zijn geweest. Wanneer De Haze zich in zijn goede naam aangetast meende, was
dat onderwerp voor een civiele zaak, maar juister was het, aldus het advies, als De Haze de zaak zou
schikken. De confessieboeken vertellen hier nog niet de helft van het verhaal. 27
Deze drie zaken dienen ter illustratie dat confessies en de daaraan verbonden vonnissen op zijn
minst niet betrouwbaar genoeg zijn. Het gebruik van alleen die gegevens kan gemakkelijk leiden
tot de conclusie dat we hier te maken hebben met criminelen. Als we wat dieper graven is dat zelfs
voor achttiende-eeuwse begrippen allerminst helder. Hieruit moet worden geconcludeerd dat er
meer gerechtelijke stukken nodig zijn voor beoordeling of eigentijds commentaar op de gevolgde
procedure. Verhalen in proza kunnen daarbij een rol vervullen, tenminste als zij niet uit de boeken
zijn overgeschreven, wat helaas nog al eens het geval is. De verhalen mogen ook niet voorzien zijn
van al te veel fantasie en vele zijn daar niet vrij van. 28

Toetsing van bekende en minder bekende verhalen en rechtszaken
De drie genoemde gevallen uit het begin van de achttiende eeuw passen niet in het raamwerk van
de criminele biografie. Het aantal bekende en minder bekende beruchte gevallen waarover in de
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loop van de eeuw werd geschreven, is groot. Hoe passen die in de gegeven criteria? Het blijkt dan
niet gemakkelijk te zijn om een bruikbaar verhaal te vinden, passend in de gegeven criteria, gepubliceerd ten tijde van of vlak na de rechtszaak, met voldoende biografische gegevens, dat niet leunt op
uitsluitend de verhoren en dat ook nog behoorlijk controleerbaar is.
Dat kan betekenen, dat het begrippenkader maar weer iets moet worden opgerekt. Dat wil zeggen,
er is over de persoon die het betreft, niet terstond geschreven, maar later wel. Hoeveel later? Of, als
het erom spant, kan misschien beter worden afgesproken dat met het achttiende-eeuwse materiaal
alsnog een criminele biografie mogelijk is als een onderzoek nu wel voldoende betrouwbare gegevens oplevert. Dat lijkt billijk, want gaat het over een biografie volgens het algemene begrip, dan is
het niet noodzakelijk om te voldoen aan termen van actualiteit.
In het jaar 1724 nam de zaak Backer-Sautyn een aanvang. Er is ten tijde van de tot 1731 lopende
zaak niet over geschreven en ook daarna ook nog niet. Het betrofhier corruptie van Willem Sautyn,
waarvan zijn vriend Pieter Backer geprofiteerd zou hebben. Na beeindiging van de vriendschap,
maakte Backer de onbetrouwbaarheid van Sautyn wereldkundig. Oud-burgemeester De Haze verlangde in de nasleep van de machtsstrijd om het Amsterdamse pluche in 1724 vervolging van Sautyn,
maar tegen zijn verwachting in werd niet Sautyn maar Backer aangeklaagd en veroordeeld. Backer
verzette zich tegen dit vonnis en verlangde bij mandement van purge, dat de affaire door het Hof
aan de Amsterdamse justitie werd onttrokken. Dat gebeurde. De zaak sleepte zich voort en werd
beeindigd door het overlijden van Sautyn in 1731. 29 Boef en boOesmaat hebben samen gezorgd voor
een geweldige hoeveelheid archivalia, prima voor een smedig verhaal, maar of dat tot een criminele
biografie kan leiden is nog de vraag. Er is niemand veroordeeld, er is heel veel aan beschuldigingen
en juridische haarkloverij.
Is het inmiddels geschrevene over Claus van Laar een criminele biografie? Was hij in zijn tijd
geen geval apart? Hij schreef zelf wel, maar is zijn leven ook uit de doeken gedaan, anders dan in de
recent verschenen bundel Achter slot en grendel? 3° Daarin wordt hij getypeerd als een onverbeterlijke
sjoemelaar. Misschien was hij dat ook wel. Of berust zijn kwalijke faam louter op zijn vermogen om
zich bij vrijwel iedereen, een leven lang, onbemind te maken? Was hij ook werkelijk een crimineel?
(terzijde: waarom is Van Laar - en dat geldt ook voor Van Goch en De Witte - in de genoemde bundel opgenomen? 31 Zij schreven wel, maar zij kwamen niet achter de tralies terecht omdat zij schreven
of om wat zij schreven en dat is toch wat de titel van de bundel en inleiding suggereren!).
Van Laar en zijn opponent Pieter Bakker hebben Aaron Abrahams Pieter Pergerrits en Baruch van
Kassel in de jaren 1737 en 1747 aan de vergetelheid ontrukt. 32 De publicaties over hen komen dicht in
de buurt van de criminele biografie, zeker als nog enig aanvullend materiaal kan worden gevonden.
Deze gevallen verdienen het om in ieder geval nog eens nader uit de doeken te worden gedaan.
Niet anders is het gesteld met Theodorus, baron van Neuhof. Ook van hem is voldoende bekend,
maar het achttiende-eeuwse werk is voor een deel vertaald uit het Duits. Niettemin, interessant genoeg
om nog eens te onderzoeken en wellicht komt het dan tot een grensoverschrijdende vertelling. 33
Helaas moeten we de zaak Jan Schravenwaard en Frans Spermond, de twee corrupte substituutschouten in 1739, laten lopen. Er is archiefmateriaal te over, ook de chroniqueur Bicker Raye heeft
het nodige opgeschreven. 34 Zijn werk (1732-1772) is niet gepubliceerd, behoudens dan de ingekorte
oubollige vertaling van Beijerinck en De Boer. (Naar verluid is een complete - digitale - transcriptie
in voorbereiding). Er is geen letter op papier gekomen om te dienen tot lering en vermaning. Het
is een mooi verhaal, bijna 30o jaar na dato, maar geen criminele biografie. Persoonlijke gegevens,
anders dan dat zij substituut-schouten waren, is niet te vinden. 35
Van Hendrina Wouters in 1746, hoe treurig dat geval ook is, bestaat er alleen de letterlijke overname uit de confessieboeken. Bicker Raye en Braatbard hebben aantekeningen gemaakt, vermoedelijk van horen zeggen of uit de confessie. Van de achtergronden van Hendrina en de werkelijke
motieven voor de dubbele moord is niets bekend. Toen en nu hopeloos onvoldoende voor een
criminele biografie. 36
De jaren 1747 en 1748 staan bekend vanwege de zogenaamde verheffing van Willem Friso van
Nassau Dietz tot erfstadhouder, de Doelistenbewegingen en het Pachtersoproer. De Rotterdamse
pasteibakker Laurens van der Meer en de Amsterdamse porseleinkoopman Daniel Raap hebben in
die jaren als oranje-activisten naam gemaakt. Beiden is het na het weerkeren van de rust in 1748 niet
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best vergaan. Over Raap is tot en met zijn bijzondere begrafenis ongelooflijk veel geschreven, maar
de arme ziel kan kwalijk enige criminele activiteit ten laste worden gelegd. Dat is anders bij Van der
Meer. Hij werd van oranjeklant en politiek activist een ordinaire oplichter. Zijn veroordeling leverde
boeiende verslagen op. Het wordt tijd dat zijn handel en wandel nog eens nader wordt bekeken. 37
In hoeverre is dat anders met Johanna Brouwers in 1749? Zij is buitengewoon interessant voor de
rechtsgeschiedenis, vooral voor hoe haar strafproces in Amsterdam verliep; overigens niet zoals het
hoorde te verlopen volgens de betrokken advocaten. Er is voldoende archiefmateriaal. De achttien
dichtbedrukte pagina's Species facti laten veel biografische en strafrechtelijke aspecten zien. Er zou
geknoeid zijn met een erfenis. Destijds is er over Johanna niet geschreven en het is ook de vraag of
er werkelijk sprake was van crimineel handelen. Genoeg voor nader onderzoek, maar of dan alsnog
een criminele biografie volgt, dat valt nog te bezien. 38
Het geval Anna Catharina Merks in 1764 en de wonderbaarlijke bekering onder aanvoering van de
Rotterdamse ziekentrooster, laten we maar voor wat het is. Meer dan de confessie en het kwijlerige
pamflet, talloze malen herdrukt, is er niet. 39
Komen we toe aan Abraham Maggaris of Johan Cato Kamerling in 1766. Er zijn er weinig over
wie zoveel op schrift is gesteld, in aantal publicaties en in volume per uitgave. Hier zijn de gerechtelijke stukken minder uitbundig. De ordening van de hoeveelheid proza, waarin veel herhalingen,
aangevuld met de gerechtelijke stukken levert zonder enige twijfel een behoorlijke aanzet tot een
criminele biografie."

Twee recente biografieen: Nathanael Donker en Johannis van Goch
Het boek Written in Blood is inmiddels uitgebreid gerecenseerd. 41 Toch passen hier nog enige
bemerkingen. Buijnsters wees de zaak Nathanael Donkers uit 1767 destijds of als criminele biografie
omdat het hier slechts ging om een pamflet. Dat was geen goede reden. Er zijn trouwens verschillende pamfletten over deze zaak met andere titelbeschrijvingen maar wel met dezelfde inhoud. 42
Hetgdrukvhalom enkidlvacofesmtdrnaciels.
Dat is een steekhoudender argument. Spierenburg schreef in 2004 niettemin een ruim honderd
pagina's tellend verhaal over deze crime passionnel en hij diepte ook het nodige aan biografische
gegevens op.
Over de zaak Van Goch is, zoals gezegd, destijds al veel geschreven en met enige fantasie is daarin
wel een aanzet voor een biografie te vinden. Maar, Willem Ockers en Nicolaas Hoefnagel, die zich
pro en contra Van Goch met de zaak bemoeiden, waren niet erg objectief. 43 Twee andere contemporaine verhalen voegen weinig toe. 44 Anders dan Donker die met voorbedachten rade zijn vrouw
vermoordde, moet Van Goch die in een vlaag van verstandsverbijstering zijn geliefde Annaatje om
het leven bracht wel als een misdadiger worden gezien? Was hier sprake van een treurige man en
een treurige geschiedenis, of van een bijzonder geval in de rechtsgeschiedenis? Waarschijnlijk het
laatste. 45 Ik laat het procesverloop, de omissies en de rechtsvragen hier onbesproken.
Van groter belang is de vraag, waarom zijn deze zaken die niets met elkaar van doen hebben,
samengevoegd in de context van het verlichte Amsterdam van die dagen en als micro-history?
Een crime passionel kan toch moeilijk als een element van de achttiende-eeuwse Verlichting
worden gezien en dat er in Amsterdam al schouwburgen waren en kranten werden uitgegeven in
de zeventiende eeuw, evenmin. Het verzet van Amsterdam tegen uniformering en humanisering
van de rechtspraak, en bij uitstek de zaak Van Goch, laat veel meer ruimte om te betogen dat hier
nu juist Oen sprake was van enig verlicht denken, tegen de stroom in.
In de presentatie van de microhistorie ligt vervolgens de verbeelding op de loer. Welke kleuring
moet worden gegeven aan die punten die niet zo duidelijk zijn in de bronnen of wat als die ontbreken? Of is dat niet van belang als de aanvulling het verhaal maar ten goede komt? Dat levert al te
gemakkelijk een a-historisch plaatje op van een romantische vertekening, beter geschikt voor een
historische roman, maar niet voor een criminele biografie.
Romantische invullingen komen steeds meer voor in historische beschrijvingen. Zo liet Mike
Dash in Batavia's graveyard schepen vol met prostituees al in het begin van de zeventiende eeuw
over de oceanen varen, terwijl de sterfte aan boord van die schepen zo groot was, schreef hij, dat er
geen hout genoeg was om doodskisten te timmeren. Je kan je daar van alles bij voorstellen en toch
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wordt het boek gepresenteerd als feitelijke geschiedenis! 46
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Ook al is het microhistorie en dat is een criminele biografie al gauw, juist dan zijn de feitelijkheden van belang. De
achttiende-eeuwse werkelijkheid laat ruimte voor fantasie en ook de rechtspraak Levert veel op voor
vragen, maar niet voor eigen invulling. De kritiek in deze paragraaf is niet bedoeld als recensie, maar
om te duiden dat de lezer niet steeds mag worden afgeleid met de vraag: is dit werkelijk wel zo? De
criminele biografie moet feitelijk zijn of, als dat dan passender is, dan moet bekend worden gemaakt
dat het een criminele biografische roman betreft met gebruikmaking van historische bronnen.

De aanzet tot de Nederlandse criminele biografie
De aangehaalde verhalen hiervoor laten zien, dat er volgens het beperkte begrippenkader, met alle
voetangels en klemmen, niet veel overblijft als achttiende-eeuwse criminele biografie, of aanzet
daartoe. Er is wel voldoende materiaal voor anekdotische vertellingen, maar dat is iets anders. Er
is ook voldoende materiaal om alsnog tot criminele biografieen van achttiende-eeuwse criminele
figuren te komen, afgezien dan van de huidige uitdieping van de zaken Donker en Van Goch. Er
mag nog wel enig onderzoek worden verricht, maar de achttiende eeuw zelf blijft vooralsnog in
gebreke als het gaat om een echte criminele biografie.
We kunnen erover strijden welke achttiende-eeuwse publicatie, in combinatie met bronnenmateriaal, uiteindelijk wel in aanmerking komt om alsnog te kunnen worden aangemerkt als eerste
aanzet daartoe. Dat is in ieder geval niet het geschrevene over Jacob Muller.
Belangrijk in die speurtocht is dat al proza bekend is uit 1703 over de zaak Grittinga - Knoop.
Dat stuk komt niet voor in de bekende catalogi. Vermoedelijk is het boekje in de bibliotheek van de
Amsterdamse archief het enig resterende exemplaar van het Aller-Naukeurigst Berigt." De biografische gegevens zijn nog tamelijk pover. Er valt ook wel wat of te dingen op de inhoud, maar voor
het overige past het verhaal keurig in het rijtje van kenmerken, ook zodanig dat het verhaal 300
jaar na dato, na nog enig aanvullend onderzoek nog een keer kan worden verteld. De definitie van
de criminele biografie kan hiermee in belangrijke mate worden bevestigd:
(1) Het gaat om personen die toen als crimineel werden aangemerkt en nu nog, (2) die hun delicten pleegden binnen de grenzen van de toenmalige Republiek, (3) die daarvoor door een van de
Nederlandse gerechten werden vervolgd en berecht, (4) over wie gelijktijdig met het vonnis of
kort daarna het verhaal volgde van de wandaden, toedracht, motieven, achtergronden, vlucht, wanhoop, berusting en berouw, (5) met als doel het publiek te amuseren, te waarschuwen en te stichten
en (6) welk strafproces en welk verhaal door verschillende bronnen kan worden bevestigd.
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In het vervolg van dit artikel presenteer ik met deze kenmerken een andere aanzet tot de criminele
biografie.

Een fatale minnehandel: een zaak van overspel, moord en bedrog"
In de vroege morgen van zaterdag 18 april 1699 werd op aanwijzing van een voorbijganger bij het
Oudevrouwenhuis (het `Besjeshuis') een lijk opgevist uit de Amstel. Het was in Amsterdam in die
tijd niet heel erg bijzonder dat er een stoffelijk overschot in het water werd gevonden. Zelden was
dat het gevolg van een ongeluk, tenzij in dronkenschap. De straatlantaarns gaven al voldoende
licht om niet zomaar te water te geraken. Toen dit lichaam op het droge was gebracht bleek ook
dat er geen sprake was van een misstap van de ongelukkige. Wie was de vermoorde man? Wat was
er gebeurd?
Wat zich voor de moord had afgespeeld en wat daarop volgde had direct met elkaar te maken,
maar werd pas in de loop van drie jaar bij stukjes en beetjes uit de doeken gedaan. Er zijn verschillende bronnen die verslag doen van de zaak. De details verschillen. De achtergronden van de daders
kunnen en moeten nog wat nader worden onderzocht. Niet alles kan worden geverifieerd; het meest
belangrijke wel. Als het een en ander wordt geschrapt van de eigentijdse kleuring en barokke overdrij ving van degenen die de teksten hebben nagelaten, dan wordt het treurige verhaal duidelijk.
De minnehandel
De families Grittinga en Avereeks waren dik bevriend. Gerrit Avereeks was schrijver bij de compagnie, zat geregeld op zee en was dan heel lang van huis. Wie appeltjes vaart, die appeltjes eet en dus
deed Gerrit ook voor eigen rekening zaken. Soms was Hidde Grittinga de zakelijke partner, soms
iemand anders, al naar gelang er iets te verhandelen was.
De leeftijd van Gerrit is onbekend gebleven. Heleentje Knoop, zijn vrouw, was 24 in 1698. Zij
hadden samen een kind. Helemaal duidelijk is dat niet want daarover wordt, als terloops, slechts
een keer melding van gemaakt en aan het einde van het proces is er een, vermoedelijk gefingeerde,
afscheidsbrief waarin een nog vrij jong kind wordt genoemd.
Hidde Grittinga kwam oorspronkelijk uit Harlingen en was van huis uit chirurgijn. Waarom
hij van Harlingen naar Amsterdam verhuisde, vermeldt de historie niet, maar het is wel duidelijk
dat hij in Amsterdam zijn oorspronkelijke beroep niet meer uitoefende. Veel later in het verhaal
blijkt dat zijn oren waren afgesneden, welke mutilatie duidt op een eerdere veroordeling waarvan
de gegevens niet konden worden achterhaald. Het is niet onmogelijk dat Hidde gedwongen was
uit Harlingen te vertrekken, maar een strafzaak voor het hoge gerecht, het Hof van Friesland, is
niet gevonden. Of en waarvoor Hidde zou zijn veroordeeld is dus niet zeker. De aanwijzing van de
afgesneden oren komt maar een keer voor, nadat hij was gearresteerd en het is toch vrij onduidelijk
dat niemand voor die tijd van een dergelijke verminking weet heeft gehad. Het is niet uitgesloten
dat de vermelding diende om het verhaal op te sieren of om het misdadige karakter van Hidde nog
wat te benadrukken.
Voor Gerrit Avereeks vervulde Hidde de functie van commissionair: Gerrit had handel, Hidde
zocht kopers of omgekeerd Hidde had handel en Gerrit had contacten met kopers. Hidde en diens
vrouw Amaretia Nolting waren al een eind in de veertig. Zij hadden zeven kinderen gehad van
wie er in 1702 nog maar twee in leven waren. Zij woonden, evenals de familie Avereeks, aan de
Prinsengracht, tussen de Utrechtsestraat en de Amstel in het huis van Pieter van der Plats en de
weduwe Van Bassen.
Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar bij afwezigheid van Gerrit had Hidde veel van doen
met diens vrouw Helena en zoals dat wel meer gaat, groeide er een vriendschap tussen die twee, die
verder ging dan hun beider situatie toeliet. Heleen raakte zwanger. Zij heeft dit voor haar inwonende
schoonzuster en de dienstmeid Margriet Jans verborgen weten te houden. Helena's broer, Gerrit
Knoop, de familie Van der Plats, de weduwe Van Bassen en ook Amaretia wisten van niets en al die
mensen kwamen geregeld bij elkaar over de vloer. De minnehandel moest geheim blijven, want nu
beiden gehuwd waren, was hier sprake van een dubbel overspel. Dat was een buitengewoon zwaar
misdrijf, zeker nu er ook nog een kind was verwekt. Ging het trouwens over de onderste lagen van
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de bevolking, dan werd er volgens de verhoren in de confessieboeken eenvoudig een
zonder daar al te veel aandacht aan te schenken.

geteelt'

Een plotseling overlijden
Gerrit was al meer dan een jaar van huis en zou nog wel even weg blijven. Komt tijd, komt raad,
maar ondertussen zat Amaretia in dit minnespel danig in de weg. Het plan om zich van haar te
ontdoen was simpel, doeltreffend en geraffineerd. Toch is er enige onzekerheid, want ondanks
verschillende bezwarende getuigenverklaringen kon men naderhand niet vaststellen of het hier
ging om een natuurlijke dood of vergiftiging en zowel Hidde als Heleen heeft het feit in alle
toonaarden ontkend.
Vast staat in ieder geval dat Heleen de families Grittinga, Van der Plats en de weduwe Van Bassen
in december 1698 op het eten nodigde. Bij het natafelen werd nog een glaasje wijn geschonken.
Hidde bedankte daarvoor, ging huiswaarts en meteen naar bed. Zijn vrouw kwam enige tijd later
met de andere gasten naar huis. Hidde sliep toen zijn vrouw zich bij hem voegde, maar werd midden
in de nacht wakker omdat zij hevig benauwd was. Zij klaagde dat de wijn niet goed was of niet goed
gevallen was en hij verweet het de rolpens waarvan zij wellicht te veel gegeten zou hebben. Niet
duidelijk is, of zij de volgende dag al is gestorven, of dat zij nog veertien dagen heeft geleefd met
steeds heviger aanvallen van benauwdheid. Hidde vertelde in ieder geval dat de dokters Roman en
Rokamose, die niet konden worden achterhaald, haar niet hadden kunnen helpen. Trouwens het
gerecht is ook niet naar hen op zoek gegaan om nader te vernemen.
Tot zover had niemand argwaan. Dat kwam pas ruim drie jaar later toen de dienstmeid vertelde
dat Heleen de wijn met rattenkruit had vergiftigd. Heleen zou voor zichzelf en Amaretia een glas uit
dezelfde fles hebben ingeschonken. Daarna zou Heleen zich met een vaag excuus naar de keuken
hebben gespoed om een braakmiddel in te nemen en om de rest van de wijn weg te spoelen.

Het kind van de rekening
Welke maatregelen er genomen moesten worden wanneer de bevalling zich aandiende zal tussen
de beide geliefden terdege zijn besproken. Hidde heeft alle voorbereidingen getroffen. Heleen moet
een buitengewoon sterke en gezonde vrouw zijn geweest, want toen de bevalling zich aankondigde
's morgens midden in februari 1699 is zij omstreeks zeven uur naar Engeltje Joosten gegaan, de
vroedvrouw in de Utrechtsestraat. Heleen beviel een paar uur later van een dochter. Zij werd door
Hidde om negen uur 's avonds op een sleetje weer naar huis gebracht, waarna Heleen haar gewone
bezigheden opvatte alsof er niets aan de hand was.
Aan alles was gedacht, bewassing, kleertjes, geld om de vroedvrouw te betalen en een voorschot
voor de verzorging van het kind dat bij de vroedvrouw achterbleef. Klaarblijkelijk was die tevens de
min. Op verzoek van Hidde heeft de vroedvrouw het kind op een donderdag kort daarna laten dopen
in de Nieuwe Kerk met de naam Anna Gesina en als ouders Daniel de Pree en Helena Jans.
Toen het kleintje ongeveer zes maanden oud was ging het mis en is het gestorven. De begrafenis
werd door Engeltje geregeld en in de kroeg op de hoek van de Utrechtsestraat vond de finale afrekening plaats. De kleertjes van het kind werden teruggegeven en Grittinga betaalde nog een deel van
het geld dat voor de verzorging bestemd was geweest.
Als het dan gaat om een meer impressionistische vertelling, dan mogen wij ons nu afvragen hoe
deze ouders met deze situatie omgingen. Er was geen gebrek aan compassie. Dat blijkt niet uit de
zorg waarmee dit kleintje werd omgeven, later toen Heleen het andere kind wilde zien nadat zij uit
Amsterdam vertrokken was en uit de afscheidsbriOes na de veroordeling van beiden.

De moord
Ondertussen, kort na de bevalling en voor het overlijden van het kind, waren er nog heel andere
verschrikkelijke zaken aan de orde geweest. Op io april 1699 was Gerrit na ruim anderhalf jaar
afwezigheid thuis gekomen. Het is niet uitgesloten dat hij lont rook, want Hidde liep wel erg vaak
in en uit. Hidde's aanbod, als verldaring voor zijn aanwezigheid, om behulpzaam te zijn bij het
athandelen van de zaken en met schrijfwerk, wees Gerrit gedecideerd van de hand. Hij kon het
samen met zijn vrouw zelf wel af. Dat bracht Hidde er toe om tijdens het schoonmaken van de vis
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voor het avondeten aan Heleen nog eens zijn hartstochtelijke liefde te verklaren: let is hij of ik ).
Hij, Hidde dus! Afgesproken werd, dat Heleen aan haar man zou zeggen dat er iemand aan de deur
was geweest met de vraag of Gerrit die avond of de volgende avond, 17 april 1699, naar de Magere
Brug wilde komen om hem daar te ontmoeten. Gerrit had er aanvankelijk helemaal geen zin in om
een onbekende te ontmoeten en het kostte Heleen nogal wat overredingskracht om Gerrit de deur
uit te werken, zijn noodlot tegemoet.
Hidde wachtte zijn slachtoffer op, liep hem na en voor het Besjeshuis viel hij aan. Hoe de aanslag
precies is verlopen, daarover is geen volledige duidelijkheid, maar vast staat wel, dat Gerrit zijn
aanvaller moet hebben herkend en zich heeft verweerd. De eerste messteek was niet dodelijk, want
iemand in het Besjeshuis heeft duidelijk 'help, help' horen roepen. Een haal over de keel van het
slachtoffer was wel fataal. Daarna heeft Hidde het lichaam in de Amstel gegooid en de afgevallen
pruik van Gerrit ging erachteraan. Voor de steekpartij hadden beide heren de jassen uitgetrokken
en in de verwarring heeft Hidde de verkeerde jas na afloop aangetrokken en de zijne bij de brug
van de Utrechtsestraat in de Prinsengracht gegooid.
Het was voor het gerecht ruim drie jaar later duidelijk waarom beide mannen de jassen hadden
uitgetrokken. Gerrit moet hebben begrepen hoe de work in de steel zat, nadat hij door zijn vrouw
met de nodige aandrang eerst donderdagavond en toen vrijdagavond op pad was gestuurd en de
onbekende die hij moest ontmoeten Hidde bleek te zijn. Bereidde hij zich voor op een gevecht? Hij
had geen mes, maar wel een degen bij zich.
Hidde kon onmogelijk toegeven dat het hier ging om een moordaanslag en had een heel ander
verhaal, maar dat was onvoldoende afgedekt. Hidde beweerde dat er eigenlijk al onmiddellijk na
thuiskomst van Gerrit onenigheid ontstond over de afrekening van vervallen wissels voor geleverde
spijkers en daarop verschuldigde rente. Bovendien was er een klant ontevreden over door Gerrit
geleverd damast dat tij dens de verscheping was vervuild. Dat laatste was waar en werd door getuige
Pieter Goetvriend bevestigd, maar daar ging het niet om. De partij spijkers, die met Gerrit naar de
Oost was gegaan, zou niet zijn betaald, zodat naar de mening van Hidde, rente was verschuldigd.
Deels was dit waar en deels onwaar. De partij was niet volledig betaald, maar de laatste wissel was
nog niet vervallen en over de niet vervallen wissel was geen rente verschuldigd. Heleen betaalde
het verschuldigde later aan Hidde uit, zo bleek uit het onderzoek en daarmee kwam het verhaal
over de onenigheid over verschuldigde rente op de tocht te staan. Bovendien kon dat geen reden
zijn voor een hoog oplopende ruzie, maar Hidde hield vol dat daarover strijd ontstond en die had
hij met Gerrit uit willen praten. Daar zou Gerrit geen oren naar hebben gehad en aldus ontstond
de vechtpartij met het noodlottige gevolg.
Zelfverdediging dus, maar daar wilde het gerecht niet aan. De zakelijke partners werden opgetrommeld om te verldaren hoe dat nu zat met die wissels en Heleen moest vertellen hoe en wanneer
verrekeningen hadden plaatsgevonden en waarom zij haar man op pad had gestuurd. Zij had het
over een niet nader geidentificeerde relatie en wist van geen ruzie over verschuldigde rente tussen
haar man en Hidde. De gelieven hadden het verhaal niet goed doorgesproken.
Dat het hier in beginsel ging om een moordaanslag sluit niet uit dat, toen het puntje bij het paaltje
kwam, er tussen de twee mannen eerst een woordenwisseling heeft plaatsgevonden met vervolgens
een vechtpartij, vandaar de bizarre verwisseling van de jassen, de achtergebleven pruik en het mes
waarmee Gerrit tenslotte om het leven was gebracht. Hidde bleef bij zijn lezing onder tortuur, maar
zijn beroep op zelfverdediging kon niet overeind blijven en Hidde's vonnis stond in feite al vast als
gevolg van de gebeurtenissen vlak na de moord en zijn eigen uitspraken toen.
Nadat hij zich aan het leven van Gerrit had vergrepen spoedde Hidde zich naar Heleen. Die gaf
hem een glas bier om te bedaren waarna hij huiswaarts keerde. Zijn bed heeft hij nauwelijks gezien,
want om drie uur was hij weer op de been en nadat hij kennelijk wat rondgewandeld had, meldde
hij zich om zes uur weer aan het huis van Heleen. Daar vertelde Margriet Jans, de dienstmeid die
de stoep veegde, hem dat Heleen in tranen was omdat haar man die nacht niet thuisgekomen was.
Haar broer, die zij had uitgezonden, had hem niet kunnen vinden. Het andere verhaal is dat Hidde
om zes uur door de dienstmeid werd gehaald met de mededeling dat Heleen in alle staten was omdat
Gerrit sinds de vorige avond negen uur zoek was.
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Het zijn twee versies van een soort alibi waar niemand wat mee kon, zij het dan, dat Hidde sinds
zes uur in de ochtend in ieder geval weer ten huize van de familie Avereeks was. Daar was hij om
een uur of tien nog toen het lijk van Gerrit werd thuisgebracht waar het door de stadslijkschouwer
Ruysch werd onderzocht. Het was allesbehalve normaal dat Hidde zich met de schouwing bemoeide,
ook al was hij dan van huis uit chirurgijn. Hij stak zijn hand in de wond aan de keel van Gerrit en
verklaarde: Deze man is schelmachtig vermoord, daar moet wel na dien moorder gezogt worden,
want die kan men niet te zwaar straffen. Het is te wensen dat het aan den dag mochte komen wie
die horribele moord had begaan'. Dat was wat al te vermetel naar de zin van Heleen en die voegde
daar aan toe: (zulks niet te hopen omdat zij met nog een hand vol bloed niet gediend waar'. Allicht
niet, want nu haar man ter ziele was, was zij helemaal op Hidde aangewezen.
Het gedoe was Ruysch niet ontgaan, want hij maakte er keurig aantekening van in zijn rapport.
Hidde begreep kennelijk dat het ijs wat al te glad werd, want wie het daarna maar wilde horen liet
hij weten, dat naar zijn mening de bemanning van het schip waarop Gerrit voer, dit gedaan moest
hebben, want Gerrit had doorlopend onenigheid met de schepelingen.

Het vervolg
Nu Hidde weduwnaar was en Heleen weduwe, betekende dat nog niet dat de weg vrij was. Het was
op zijn minst niet gepast, nu beiden niet gehuwd waren, dat hij bij haar vertoefde, of zij bij hem.
Daarom werd op naam van de broer van Heleen een tuin met tuinhuisje gehuurd aan het Hoedemakerspad, waar zij ongestoord van hun vleselijke conversatie konden genieten.
Toch waren zij niet helemaal gerust op een gelukkige afloop en toen Hidde na een maand of drie
voorstelde om te huwen, meenden zij dat het beter was om de vereiste geboden niet in Amsterdam
maar in Den Haag te laten aantekenen en te verhuizen.
Aldus werd het huwelijk in november 1699 voltrokken en vertrok het nieuwe gezin, inclusief
de dienstmeid en de nog steeds inwonende zuster van Avereeks naar Den Haag. Of de kinderen
meeverhuisden is niet vermeld. Die van Hidde waren al wat ouder en na het verscheiden van hun
moeder hoefde voor hen kennelijk geen voogdij te worden geregeld. Het kind van Heleen was jong
en daarvoor diende wel een regeling te worden getroffen. In ieder geval, nog voor het huwelijk,
heeft zij het kind zonder toestemming aan het toezicht van de voogden onttrokken, want, eens
op doorreis van Utrecht naar Haarlem, durfde zij niet in Amsterdam te overnachten. Zij vond
onderdak in Halfweg; het kind was bij haar of is toen bij haar gebracht. Helemaal duidelijk komt
dit niet uit de verf, want het kan ook zijn, dat zijzelf niet zonder toestemming van laar' voogden
had mogen vertrekken.
Hidde had ondertussen werk gevonden als pachter van imposten op meel, brandewijn en brandhout in Den Haag en daarnaast had hij ook nog eens een traktement verworven van f2.000,-- voor
een of twee jaar voor de vertaling van 'De Turkse spion'. Dit boekje verscheen in 1698 als Brieven
geschreven door een Turkse spion, uyt het Engels vertaald door H.G.'. 52 Naderhand is Hidde aangewreven dat dit werk niet van hem was, maar het is bij een beschuldiging gebleven.
Achterdocht, beschuldiging en vlucht
Veel kwalijker was gaandeweg de stemming ten huize van Grittinga, waar de schoonzuster van
Heleen en de dienstmeid meer dan eens hun bedenkingen uitten over het plotselinge overlijden
van Amaretia en de moord op Gerrit Avereeks. Het kwam tot een climax toen Hidde de jas droeg
van de vermoorde en de tabaksdoos gebruikte die Gerrit altijd in zijn jaszak had gehad. Tot zover
was de verwisseling van de jassen onopgemerkt gebleven. De zus van Gerrit beschuldigde Gerrit
nu regelrecht van moord en de dienstmeid viel haar bij.
De echtelieden zouden vervolgens het plan hebben opgevat om die twee nu ook maar uit de
weg te ruimen. Daarvoor werd een koek met rattekruid gebakken. Zodra de twee hiervan hadden
gegeten werden zij onwel en namen onmiddellijk een braakmiddel. De meid bewaarde het braaksel in een geglazuurde pot en ieder die het naderhand wilde zien, zou zij hebben getoond, dat het
glazuur van de pot door het gif was weggevreten. In hoeverre deze moordaanslag werkelijk heeft
plaatsgevonden, of dat het maar een verhaal was van de twee dames, is niet na te gaan. In ieder geval
heeft het Amsterdamse gerecht hier verder geen aandacht aan besteed.
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Hoe dan ook, de grond werd wel wat heet onder de voeten van Hidde en Heleen en zij besloten
voorbereidingen te treffen om met de stille trom te vertrekken. Daartoe wisselde Hidde tienduizend
guldens uit 's lands kas om voor goud en de volgende dag nog eens tienduizend gulden. De wisselaar
kreeg evenwel argwaan en waarschuwde Hidde's principaal. Die pakte de zaak aan met fluwelen
handschoenen. Hidde en zijn vrouw werden door hem op de maaltijd uitgenodigd. Niet zodra waren
zij in zijn huis, of in het bijzijn van twee gerechtsdienaars werd hen aangezegd dat zij onder arrest
stonden op verdenking van verduistering. Hidde was niet uit het veld geslagen en beweerde dat zijn
geldwisselaar hem ten onrechte in een vals daglicht stelde. Hij had inderdaad geld gewisseld, maar
dat was zijn eigen geld. Hij verzocht, hangende het onderzoek naar zijn eigen huis te mogen gaan,
onder bewaking van de twee gerechtsdienaars. Dit werd hem toegestaan onder voorwaarde dat hij
zijn huis niet zou verlaten en dat de kast waar hij zijn geld en het geld van de imposten bewaarde
werd verzegeld. Een lichtvaardige toezegging.
In zijn eigen huis voorzag Hidde de dienaars rijkelijk van wijn en ieder begaf zich te ruste. Midden in de nacht stonden Hidde en Heleen op en braken de kast open. Zij namen er het geld en
alle sieraden uit en verdwenen door een luik via de zolder, een naburig huis in en over een muur
van wel drie meter hoog kwamen zij op straat. Voor het gerecht van Amsterdam zag dit verhaal
er wat minder dramatisch uit. Uiteindelijk ging het in totaal om maar evengoed nog een
geweldige hoeveelheid geld in die tijd. Over de vermetele ontsnapping is slechts opgenomen, dat de
gerechtsdienaars inderdaad teveel wijn hadden gedronken en dat het echtpaar midden in de nacht
het huis uit was geslopen via een deurtje naar het steegje naast het huis.

De ontknoping
De vlucht leidde zo ver als Oldenburg in Pommeren. Van daaruit was het de bedoeling om naar
Zweden over te steken om daar een huis en grond te kopen. Een andere versie is dat Hidde in Oldenburg onderhandelde over de aankoop van een heerlijkheid aldaar.
Het toeval wilde echter dat hij in Oldenburg in een herberg in gesprek raakte met een luitenant
op doorreis. Die kende noch Hidde, noch Heleen, maar toen hij in Den Haag terug was en daar
hoorde dat er een pachter met diens vrouw en met een grote som gelds vandoor was, wist hij met
de signalementen waar de vluchtelingen konden worden gevonden. De man werd terstond, nu
met drie gerechtsdienaars, op pad gestuurd. Hij vond de verdachten in dezelfde herberg waar hij
hen voordien had ontmoet. Zij verbleven daar nog steeds in afwachting van hun verdere reis naar
Zweden, of in afwachting van de beslissing over de koop van het landgoed in Pommeren. Er was nu
geen ontkomen aan en terug in Den Haag werden beiden opgesloten in de Gevangenpoort.
Het geld was terug, of althans voor het grootste deel en het vreemde is, dat wat zich afspeelde
in Den Haag, niet meer ging over de verduistering, maar over de twee moorden, waaraan de meid
en de schoonzus na de vlucht van het tweetal nogal wat ruchtbaarheid hadden gegeven. Er is daar
geen proces geweest, er zijn ook geen stukken meer in de archieven van de Gecommitteerde Raden,
maar wel is duidelijk dat na informatie aan Amsterdam onmiddellijk gehoor is gegeven aan het
daaropvolgende verzoek tot overzending.
Terug in Amsterdam ging het in het verhoor na de gebruikelijke vaststelling van de identiteit uitsluitend over de moorden op Amaretia Nolting en Gerrit Avereeks, het ontuchtige leven dat beiden
hadden geleid en de moord die daaruit was voortgekomen. Over de verduistering, die aanleiding
was tot de arrestatie, is nauwelijks gesproken. De plotselinge dood van de vrouw van Hidde is uitgebreid aan de orde geweest, maar het bewijs van een misdrijf werd, ondanks de verklaringen van
de schoonzus, de dienstmeid en de vrienden van destijds, toch te dun geacht.
Aanvankelijk ontkenden beiden ook maar iets met de moord op Avereeks te maken te hebben,
maar de echtelieden werden tegenover elkaar uitgespeeld. De ontucht toen de vrouw van Hidde en
de man van Heleen nog in leven waren en het kind dat daaruit was voortgekomen, hadden geleid
tot de onafwendbare gebeurtenissen. Dat alles werd aanvankelijk wel ontkend, maar de informatie
waarover de justitie beschikte was overstelpend. Nu het motief duidelijk was, was het nog slechts
van belang, het aandeel van beiden in de moord vast te stellen en hen tot bekentenis te brengen.
De getuigenverklaringen van Margriet Jans, de dienstmeid en de optekeningen van de lijkschouwer speelden een overwegende rol. Waarom had Heleen bij de lijkschouwing verklaard, nadat Hidde
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had gezegd dat de moordenaar zwaar gestraft diende te worden, dat zij met nog een handvol bloed
niet gediend was? Waarom had Hidde zich sowieso met de lijkschouwing bemoeid? Hoe kwam
Hidde aan de jas van Gerrit, diens snuifdoos en hoe kwam het dat hij zijn eigen mantel in het water
had gegooid? Waarom al die verzinsels over uitstaande wissels en rente waarover Hidde met Gerrit
tot overeenstemming had willen komen? Waarom was hij in de avond bij het Besjeshuis?
De vragen werden aan de een en de ander gesteld, maar de antwoorden waren heel verschillend.
Heleen bezweek tijdens de confrontatie met haar dienstmeid en onder tranen biechtte zij op dat zij
en Hidde samen het plan hadden gesmeed. Zij had haar man bewogen om een onbekende aan de
Amstel te ontmoeten die enige handel met Gerrit zou willen regelen. Gerrit had daar aanvankelijk
geen zin in en toen het donderdag niet lukte ging hij de volgende avond toch maar op pad. Zijn
vrouw kuste hem bij het weggaan in de wetenschap dat zij hem nooit meer terug zou zien.
Voor Hidde was er vervolgens de pijnbank en daar was hij, ondanks zijn beroep op alle heiligen
in de hemel, niet tegen bestand. Hij ontkende aanvankelijk dat er sprake was van een moordplan,
maar erkende wel dat hij Gerrit bij de Magere Brug ontmoette. In die ontmoeting kwam het vanwege de zakelijke onenigheid tot een handgemeen, waarbij Gerrit hem met een degen te lijf zou
zijn gegaan. Hij had uit zelfverdediging aan Gerrit een verwonding toegebracht, waarna deze in het
water zou zijn gevallen. Dat klopte niet met wat een getuige had horen roepen en nog minder met
de bevindingen van de lijkschouwer die had vastgesteld dat de verwonding duidde op een bewuste
moordaanslag. Onder dreiging van nog eens de pijnbank kwam de juiste toedracht boven water.
Voor Hidde betekende dit dat hij op 20 januari 1703 werd geradbraakt. Het vonnis van Helena
luidde aanvankelijk dat zij zou worden gewurgd aan de paal, wat werd gewijzigd in ophanging aan
de galg. De lichamen van beiden werden op de Volewijk aan de kraaien prijsgegeven.
In het pamflet dat ter gelegenheid van de executie werd uitgegeven is aan het slot een drietal brieven opgenomen die Hidde in de treurkamer aan de drie kinderen, twee van hem en vermoedelijk
het ene kind van Heleen, zou hebben geschreven. Of dit authentiek is kan niet worden nagegaan.
Het is in ieder geval geen taal aan kinderen en duidt veeleer op een stichtend slot: linderen pas
op voor hoererij en overspel, pas goed op elkaar, leef vooral deugdzaam en wees godsvruchtig, dan
zien wij elkaar in de hemel weer.
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DE LEIDSE BOEKHANDELAARS LUCHTMANS:
GEDEGEN VERLICHTING, 1683-1848
SYTZE VAN DER VEEN'

Een licht schijnende op duistere plaatsen

D

e boekgeschiedenis viert dit jaar hoogtij in de Hollandse steden. Leiden presenteert zich
als `Stad van Boeken' en Amsterdam zelfs als `Wereldboekenstad', met bijbehorende tentoonstellingen en publicaties over de rijke boekhistorie van beide steden. De Amsterdamse
superlatief van `Wereldboekenstad' is wat overdreven, voorzover deze de illusie wekt dat de metropool het monopolie had op de wereldhandel in boeken. Leiden kon in de zeventiende en achttiende eeuw eveneens bogen op een mondiale, althans Europese uitstraling. Dankzij de universiteit
bekleedde Leiden in het internationale marktsegment van het wetenschappelijke boek zelfs de eerste
plaats - pas tegen het einde van de negentiende eeuw werd het Amsterdamse Athenaeum Illustre
opgewaardeerd tot de Gemeentelijke Universiteit, meer recentelijk herdoopt tot UVA.
De Verlichting is een complex historisch fenomeen geworden. Dertig jaar geleden kon Peter
Gay de verandering van het intellectuele klimaat nog goeddeels onder de noemer brengen van
aanjagers als Voltaire en tutti quanti. Sindsdien heeft door toedoen van Margaret Jacob en vooral
Jonathan Israel de `Radicale Verlichting' furore gemaakt als katalysator van de global warming van
de geest. Spinoza, verketterd en onbegrepen in zijn eigen tijd, is uitgeroepen tot de protagonist van
deze tegendraadse en subversieve beweging, die in de kiem zou zijn gesmoord door de Gematigde
Verlichting. De filosoof wordt momenteel ook ingezet als icoon van de `Wereldboekenstad', waar hij
zich postuum kan verbazen over het gezelschap van Annie M.G. Schmidt en Anne Frank.
Afgezien van radicale en traditionele Verlichtingen hebben we de deugdzame Verlichting met
christelijke inslag, de wetenschappelijke van de newtoniaanse natuurkunde, die van de letterkundige
genootschappen, de fysico-theologische van ds. Bernard Nieuwentijdt, de maatschappelijke van
het Nut van het Algemeen, de politieke van de patriotten en de journalistieke van Jacob Campo
Weyerman en consorten. Met enige goede wil valt een joodse Verlichting te ontwaren en zelfs een
Groningse. Men verdwaalt in de geillumineerde dwarsstraten van het verleden. Het is een zegen dat
een historiografisch begrip als `Verlichting' dankzij zijn intrinsieke vaagheid een oneindige verscheidenheid van interpretaties toelaat. Daarentegen is het zorgwekkend dat eigentijdse politici zonder
historisch besef steeds vaker de Verlichting als gemeenplaats in de mond nemen. Hun argumentatie
komt gemeenlijk neer op de stelling dat de islamitische wereld akelig tekort is geschoten door zich
te onttrekken aan de Verlichting.
Intussen blijft de vraag hoe verlicht de achttiende-eeuwse Nederlander nu eigenlijk was. Dat
viel tegen, moeten wij vrezen. Elke benadering doet slechts een aspect van het verleden oplichten en laat de rest noodzakelijkerwijze in het duister. De onderzoeker loopt als Diogenes met
een lantaarntje door de duisternis van het verleden, op zoek naar een verlicht mens. Hij dient
er rekening mee te houden dat zijn object slechts verlicht is voorzover het licht van zijn eigen
lantaarn daarop valt.

Fakkeldragers
In het onderhavige geval: fiat lux, sive Luchtmans. De gedegen Verlichting van deze Leidse uitgeversdynastie manifesteerde zich als een gestage stroom van voornamelijk wetenschappelijke
boeken. De Luchtmansen waren in hun handel en wandel minder flamboyant dan andere Leidse
boekhandelaren als Pieter van der Aa en Elie Luzac, maar op termijn leverden ze vermoedelijk
een grotere bijdrage aan de illuminatie van de mensheid. Zij waren geen uitgevers van literair of
wetenschappelijk vuurwerk, zij hielden met overleg hun fakkel brandende en gaven die over van
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geslacht op geslacht. De estafette van vijf generaties resulteerde van 1683 tot 1848 in een indrukwekkende fondslijst van 2500 titels. 2
Rond 1800 begon de firma Luchtmans samen te werken met de Leidse drukker Johannes Brill,
wiens zoon Evert Jan in 1829 in dienst trad van de boekhandel. In 1848 nam hij de onderneming over
van de laatste nazaat van Luchtmans en zette haar voort onder zijn eigen naam. Sindsdien bestaat de
uitgeverij onder de naam `E.J. Brill, in het recente verleden afgekort tot `Koninklijke Brill. Met een
aaneengesloten geschiedenis van 325 jaar is Brill royaal de oudste uitgever van Nederland. Voor de
goede orde: Elsevier, tegenwoordig Reed-Elsevier, moet niet worden verward met de gelijknamige
Leidse firma die reeds in 1712 het loodje legde. Het huidige Elsevier is een nieuwkomer die pas
tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond in Rotterdam en alleen de naam gemeen heeft
met zijn illustere voorganger.
Het archief van de firma Luchtmans over de jaren 1683-1848 is goeddeels bewaard gebleven. Met
een omvang van elf strekkende meter is het de meest volledige bron voor de geschiedenis van de
boekhandel in die periode. Tussen 1872 en 1883 belandde deze documentaire nalatenschap in twee
afleveringen in het archief van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
later de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. In 1958 gaf de Vereniging haar gehele collectie
in bruikleen aan de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Dit fonds, met inbegrip van
het archief Luchtmans, vormt sinds 2005 de Bibliotheek van het Boekenvak. Zij is ondergebracht bij
de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. In
2006 werd het archief Luchtmans aangevuld met het bedrijfsarchiefvan Brill over de jaren 1848-1991.
Met een gezamenlijk bereik van meer dan drie eeuwen vormen de twee archieven een unieke bron
voor de Nederlandse boekwetenschap en een cultuurhistorisch monument van de eerste orde.

Jordaan Luchtmans, 1683 1708
-

Op 17 mei 1683 liet Jordaan Luchtmans (1652-1708) uit Woudrichem zich inschrijven als boekverkoper bij het Leidse boekengilde. Hij was in de leer geweest bij een Haagse boekhandelaar en had
zijn leertijd voltooid bij de Leidse gebroeders Gaesbeek. Een kleine week later deed hij een tweede
gewichtige stap: op 23 mei trad hij in het huwelijk met Sara van Musschenbroek, stammend uit een
Leidse familie met academische banden. Haar vader Samuel (t 1681) was in zijn tijd de gerespecteerde instrumentmaker van de universiteit geweest, haar oom Johannes zette die traditie voort en
haar nog ongeboren neef Petrus (1692-1761) zou in zijn tijd de coryfee van de nieuwe en newtoniaanse natuurkunde worden. Als echtgenote van een boekhandelaar beschikte Sara bovendien over
imponerende papieren in het boekenvak: zij was een achterkleindochter van Christoffel Plantijn, de
zestiende-eeuwse drukker uit Antwerpen die enige tijd in Leiden had gewerkt. De schoonfamilie
verschafte Jordaan Luchtmans een goede entree in universitaire kringen. 3
In 1697 betrok hij het pand Rapenburg 69 B, waar ook de boekhandel werd gevestigd. De aankoop
van het dure herenhuis vergde een steuntje in de rug van de schoonfamilie Musschenbroek, wier
winkel annex werkplaats was gevestigd aan de overzijde van de gracht op nummer 66. Het nieuwe
onderkomen was niet alleen op stand, het beyond zich aan het deel van de gracht met de meest gerenommeerde boekhandels van Leiden. Luchtmans gaf met zijn nieuwe winkel te kennen dat hij zich
wilde meten met de besten van het vak. Het Rapenburg bij het Academiegebouw was de A-locatie
van de wetenschappelijke boekhandel, die dankzij de bloei van de universiteit een hoge vlucht had
genomen. De Academie met de aanpalende boekwinkels vormde het wetenschappelijke hart van de
stad en in ruimere zin zelfs van Europa: Leiden was rond 1700 toonaangevend in de wetenschap en
in de distributie van het wetenschappelijke boek. Dit deel van het Rapenburg werd aangeduid als
Rijk van Pallas, om aan te geven dat de godin van de wetenschap bier verblijf hield. Zelfbewust
deelde Luchtmans sinds 1697 op het impressum van zijn Nederlandse boeken mee dat hij was
gevestigd `nevens &Academie. Hij was niet de enige. Vijftien van de veertig boekhandels die Leiden
omstreeks 1700 telde bevonden zich in de onmiddellijke nabijheid van het Academiegebouw.
Sommigen van zijn buren op het Rapenburg hadden klinkende namen. Op de nummers 71 73,
vlak naast het Academiegebouw, was vanouds het bedrijf van de Elzeviers gehuisvest. De dynastie der stads- en academiedrukkers was met Abraham, achterkleinzoon van aartsvader Lodewijk,
-
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gevorderd tot het vierde geslacht. Abraham Elzevier verkeerde destijds in zijn nadagen, evenals zijn
bedrijf. Het werk van de academiedrukker was rond 1700 zozeer beneden de maat geworden dat
Leidse promovendi voor hun proefschriften geregeld uitweken naar Utrecht. Later, na het overlijden
van de laatste Elzevier, zou op hetzelfde adres de boekhandel van Pieter van der Aa worden gevestigd.
Luchtmans' directe buurman op nr. 69A was de Gazette de Leyde, een krant die in de achttiende
eeuw een internationale faam had. Op nr. 54 beyond zich de boekhandel van Johannes Verbessel
(later van Johannes van der Linden jr.), op nr. 56 (althans tot 1694) die van Felix Lopez de Haro en
op nr. 64 die van Cornelis Boutesteyn. Zo zou men nog enige tijd kunnen doorgaan met het citeren
van het adresboek van de Leidse boekhandel.'
Luchtmans was uitgever en uitbater van een winkel, waarin hij naast zijn eigen boeken die van
anderen verkocht. Meestal was de koopwaar geen boek in eigenlijke zin, maar een stapel gedrukte
vellen. De afwerking - het vouwen van de katernen en het inbinden - kwam voor rekening van
de klant. Sommige uitgevers beschikten naast hun boekhandel over een eigen drukkerij, maar
Luchtmans placht zijn drukwerk uit te besteden. Het aanbod in zijn winkel bestond slechts ten
dele uit recente publicaties, daarnaast waren de schappen gevuld met oudere, reeds ingebonden
werken. Ook het veilen van particuliere bibliotheken was een belangrijke nevenactiviteit. Dankzij de
concentratie van geleerden en boeken binnen de wallen van Leiden kwamen zulke veilingen regelmatig voor. Soms veilde een boekhandelaar de nalatenschap van een auteur die tijdens zijn leven
bij hem had gepubliceerd. Zo kon het gebeuren dat de theoloog Jacob Trigland in drie verschillende
gedaanten opdook in het fonds van Jordaan Luchtmans: eerst als schrijver van een theologisch werk
(1701), vervolgens als lijdend voorwerp van een lijkrede (1705) en tenslotte als wijlen de eigenaar
van een te veilen bibliotheek (1706). 5

Verspreiding van het Woord
Luchtmans had weinig tijd en aandacht overgehouden voor de uitgeverij, wanneer hij naast zijn
andere besognes een drukkerij moest exploiteren. Hij had de persen draaiende moeten houden
met drukwerk van derden en was onder dwang der omstandigheden meer drukker dan uitgever
geworden. Was de uitbesteding van drukwerk een begrijpelijke keuze, niettemin raakte hij betrokken
bij een opmerkelijk typografisch experiment. De uit Duitsland afkomstige Johann Muller, luthers
predikant in Leiden, had rond 1690 een druktechniek uitgevonden die later bekend stond
als de (stereotypie. Het procede kwam erop neer dat van het zetwerk
een gipsen mal werd gemaakt en daarvan weer een loden afgietsel,
zodat het zetwerk in zijn geheel op een plaat werd gekopieerd. Met
behulp van zulke loden platen kon het boek bij een volgende editie meteen worden gedrukt, zonder dat het opnieuw hoefde te
worden gezet. De innovatie was bewerkelijk en leende zich
alleen voor boeken met grote oplagen en regelmatige herdrukken - in de praktijk bleek de uitvinding van de dominee
vooral bruikbaar voor het goedkoop vermenigvuldigen van
bijbels.
Met dat heilzame doel stichtte Muller een vennootschap met
twee boekhandelaren, te weten Jordaan Luchtmans en Cornelis
Boutesteyn. De compagnons zetten een stereotypische drukkerij
op, al is het begrip `drukkerij' in dit verband enigszins misleidend: hier werden in de eerste plaats drukplaten voor boeken
gedrukt. Na het opdoeken van de drukkerij in 1716 bleef de
vennootschap bestaan, zij het met gewijzigde bezetting door de dood van de oorspronkelijke compagnons; Muller en Boutesteyn werden vervangen door hun weduwen, Luchtmans door zijn zoon
Samuel. In de loop van de achttiende eeuw werden met behulp van de drukplaten verscheidene
folio- en quarto-edities van de bijbel uitgebracht, waarbij het zetwerk beperkt kon blijven tot het
aanpassen van het jaartal op het titelblad.

Stereotypie: drukplaat voor het
Nieuwe Testament op quartoformaat, sinds 1711 gebruikt voor
verschillende edities. Stedelijk
Museum De Lakenhal, Leiden

20

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN 31 (2008), 1

De derde generatie Luchtmans bracht nog steeds zulke bijbels uit, nu in samenwerking met de
firma Enschede uit Haarlem.' De gemechaniseerde reproductie van het Woord moet voor de belanghebbenden een aardige bron van inkomsten zijn geweest, maar op den duur raakten de drukplaten
versleten. De folio-editie van 1791 bleek dermate onleesbaar dat de ontevreden kopers hun bijbels
terugstuurden naar de uitgever. Na dat debacle kwam een roemloos einde aan de stereotypie, die na
haar ondergang in Nederland opnieuw werd uitgevonden in Frankrijk. De oude drukplaten werden
omgesmolten en slechts enkele exemplaren bleven als curiosa bewaard.

Pieter van der Aa
De geleidelijke teloorgang van Abraham Elzevier speelde Jordaan Luchtmans in de kaart, maar
hij was niet de enige startende ondernemer in Leiden. De zeven jaar jongere Pieter van der Aa
(1659-1733) was reeds in 1677 tot het gilde toegelaten en iets eerder dan Luchtmans met een eigen
boekhandel begonnen. Zij waren beiden in de leer geweest bij de gebroeders Gaesbeek, al kan
hun leertijd slechts ten dele zijn samengevallen. Van der Aa kocht in 1708 het pand Rapenburg 32,
voorheen de vestiging van zijn leermeester Gaesbeek. Pas vijf jaar later zou hij doordringen tot de
eigenlijke gouden bocht naast de Academie, waar Luchtmans al sinds 1697 woonde. 8 Beide boekhandelaren richtten zich op het uitgeven van wetenschappelijk werk en reden elkaar in de wielen
bij het verwerven van kopij. Naast hun wetenschappelijke fonds brachten beiden ook uitgaven voor
een breder publiek op de markt. Van der Aa dong naar de gunst van klanten met reisbeschrijvingen,
atlassen en schitterende prentwerken, Luchtmans zocht het meer in bijbels met grote oplagen,
stichtelijke werken en preken. Ook in het degelijke segment van de markt viel een goede boterham te
verdienen. Van der Aa had een meer gewaagde stijl van ondernemen dan Luchtmans en schroomde
niet bij tijd en wijle een roofdruk uit te brengen.
Ook concurrerende boekverkopers werkten bij gelegenheid samen. In 1690 veilden Luchtmans
en Van der Aa gezamenlijk de bibliotheek van de classicus Theodorus Rijcke, en in datzelfde jaar
brachten ze gezamenlijk een boek uit (Strategematum libri octo, een Latijnse vertaling van het 'Boa
der krijgslisten' van de Griekse auteur Polyainos). Kennelijk was de samenwerking geen succes, want
van dit boek verschenen in 169o-91 nog twee edities, beide als gezamenlijke uitgaven van Luchtmans
en de Leidse boekhandelaar Du Vivie. Sindsdien werkte Luchtmans nog tweemaal samen met Van
der Aa, maar bij die projecten waren steeds andere boekhandelaren betrokken. De gedachte dringt
zich op dat hij de risico's van een compagnon als Van der Aa liever spreidde over meerdere partijen.
Gewoonlijk ging Jordaan Luchtmans in zee met Cornelis Boutesteyn, zijn partner in de stereotypie,
of met Johannes du Vivie.
Bij het verwerven van wetenschappelijke kopij waren Luchtmans en Van der Aa aan elkaar
gewaagd. Op dit front waren persoonlijke contacten binnen de academische wereld van groot
belang, zodat beide boekhandelaren moeite deden om hooggeleerde auteurs aan zich te binden.
Van der Aa had er slag van om professoren en regenten voor zich in te nemen, maar Luchtmans had
het voordeel van zijn Musschenbroek-connectie, vermoedelijk ook van zijn meer gedegen reputatie.
Mede dankzij de tekortkomingen van Abraham Elzevier was de wetenschappelijke spoeling dik
genoeg voor twee nieuwkomers: de namen van de toenmalige universitaire kopstukken duiken op
in de fondslijsten van beide uitgevers, zij het dat Luchtmans op het gebied van de theologie beter
scoorde dan Van der Aa.
Heidelbergse catechismus en Syrische grammatica
In de vijfentwintig jaar tussen 1683 en 1708 gafJordaan Luchtmans in totaal zo'n 17o werken uit, dat
wil zeggen zes a zeven per jaar. Twintig titels hebben betrekking op catalogi van door hem georganiseerde boekveilingen en tien andere vallen in de categorie van het gelegenheidswerk - lijkredes,
oraties en wat dies meer zij. De Nederlandse afdeling van zijn fonds bestond uit ruim twintig titels,
voornamelijk van godsdienstige aard. De populariteit van zulke stichtelijke werkjes moet niet worden onderschat: de Oefeningen over den Heidelbergschen catechismus van Hendrik Groenewegen
haalde niet minder dan zeven drukken, terwijl David Knibbe's Leere der gereformeerde kerk goed
was voor drie edities. Luchtmans smeerde niet alleen balsem op de ziel van zijn klanten, hij had ook
oog voor hun lichamelijke noden: het Nieuw ligt der vroet-vrouwen van Hendrik van Deventer en de
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Redenering en aanmerkingen omtrent de ziektens ter
zee voorvallende van William Cockburn voorzagen in

een behoefte aan medische voorlichting.
Het gros van Luchtmans' fonds werd gevormd
door 120 wetenschappelijke werken in het Latijn,
met als uitzondering op die regel een medisch
handboek in het Frans. De medische wetenschap was met 39 titels koploper in de fondslijst, een afspiegeling van de productiviteit van
de medische faculteit in deze jaren. De traditionele humanistische geleerdheid was vrijwel even
nadrukkelijk aanwezig met 35 titels van filologische en klassiek-historische aard. Soms liep de
filologie over in de theologie, zoals bij Johannes
Leusdens Philologus Hebraeo-Graecus en diens
Schola Syriaca, beide van 1685, en het Opus Aramaeurn complectens grammaticam Chaldaico-Syriacam

Samuel I Luchtmans als gezeten burger in
1748. Portret door Hieronymus van der Mij.
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

van Carolus Schaaf (1686). De theologie in eigenlijke
zin stond op derde plaats met ongeveer twintig titels.
De andere faculteiten waren slechts spaarzaam vertegenwoordigd in de fondslijst: de natuurwetenschappen en de rechtsgeleerdheid kwamen niet verder dan
enige titels.

Samuel I Luchtmans, 1708 1755
Jordaan Luchtmans overleed op 18 juni 1708, kort na een dubbel jubileum: een maand voor zijn
sterfdag had zijn bedrijf vijfentwintig jaar bestaan en amper drie weken tevoren had hij zijn zilveren huwelijksfeest gevierd. Hij werd begraven in het familiegraf van de Musschenbroeks in de
Hooglandse Kerk in Leiden. Uit zijn huwelijk met Sara waren vier zonen geboren, van wie slechts
een in leven bleef: Samuel (1685-1757), genoemd naar zijn grootvader Musschenbroek. Na de dood
van zijn vader nam hij de leiding van het bedrijf in handen, al bleef zijn moeder tot haar overlijden
in 1710 formeel de eigenaresse. Samuel had de praktijk van het boekenvak van zijn vader geleerd,
maar was dankzij een degelijke opleiding ook in intellectueel opzicht vertrouwd met boeken: hij
doorliep de Latijnse school en studeerde enige jaren rechten aan de Leidse universiteit. Tot 1755
zou hij het bedrijf leiden, voortbouwend op de fundamenten die door zijn vader waren gelegd.
Ook in zijn huwelijkskeuze trad hij in de voetsporen van zijn vader: hij trouwde in 1721 met zijn
veertien jaar jongere nichtje Cornelia van Musschenbroek (1699-1784), met wie hij in totaal negen
kinderen zou krijgen.
Toen Samuel de zaak overnam, was Luchtmans een gevestigde naam in het Leidse boekenbedrijf.
Voor het zogenaamde familiegeld van 1715 werden in de stad in totaal 35 boekverkopers aangeslagen,
waarvan slechts vier voor het hoogste tarief van twintig gulden: Samuel Luchtmans, Pieter van
der Aa, Daniel van den Dalen en Anthony de la Font, uitgever van de Gazette de Leyde. 9 In 1714
maakte Samuel de balans op van zijn bedrijf, de waarde van alle boeken, kopijrechten en andere
bezittingen bij elkaar optellend. Zijn berekening leidde tot de indrukwekkende somma van f 64.36o
en 9 stuivers. Dat bedrag kwam overeen met de door hemzelf getaxeerde verkoopwaarde van zijn
aardse goederen op dat moment (`als 't nu bij mijn afsterven moeste verkogt werden'). De feitelijke
waarde op langere termijn (`als de Almooghende God mij nog eenige Jaaren in dit leeven lief) lag
in zijn ogen zelfs een kleine dertigduizend gulden hoger.
Samuel Luchtmans was ten tijde van deze balans nog geen dertig jaar oud en zou met Gods
hulp de gezegende leeftijd van 72 jaar bereiken. In 1747 maakte hij nogmaals de balans op en thans
berekende hij de verkoopwaarde van zijn bezittingen op ruim honderdtwintigduizend gulden, bijna
-
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twee keer zo veel als in 1714. In dat eindbedrag waren niet eens zijn onroerende goederen meegerekend, zodat men mag concluderen dat hij in de tussenliggende jaren goed had geboerd. 1° Die
indruk wordt bevestigd door het Leidse Verpondingsregister van 1742, waaruit blijkt dat slechts
twee van de 32 aangeslagen boekverkopers een jaarinkomen hadden van meer dan tweeduizend
gulden. Het inkomen van Hendrik van Damme werd geschat tussen de f 2500 en f 3000, maar diens
aanslag berustte op fiscale overschatting: bij nader inzien werd hij ingedeeld in de meer bescheiden
inkomensklasse van f 1200 tot f 1500. Samuel Luchtmans prijkte als enige Leidse boekverkoper
in klasse 12, wat wil zeggen dat zijn geschatte inkomen lag tussen de f 4500 en f 5000 per jaar. 11
Volgensdimatfbhrjoyltdegznburij,hteodcagri
zeer rijken met een inkomen boven f 12.000 per jaar. Samuel kon zich met enig recht de uitstraling
van degelijke zelfvoldaanheid aanmeten, waarmee hij in 1748 werd geportretteerd door de schilder
Hieronymus van der Mij.

Geleerdheid en een koekoeksei
De tweede Luchtmans liet in 1714 een catalogus drukken met de 331 boektitels die hij op dat moment
in voorraad had. 12 Het merendeel (261 titels) bestond uit wetenschappelijke werken in het Latijn,
maar daarnaast bleek Samuel zeventig Nederlandse boeken in de aanbieding te hebben. Het aanbod
aan Franse boeken bedroeg slechts vier titels - later in de eeuw zou het Frans meer plaats opeisen in
de winkel, overeenkomstig de ruimte die het in beslag nam in de publieke opinie. Ongeveer zestig
procent van de Latijnse werken was uitgegeven door Jordaan of Samuel Luchtmans, al dan niet in
combinatie met andere boekverkopers. Bij de Nederlandse sectie, voornamelijk preken en stichtelijke werken voor een lekenpubliek, lag het percentage eigen uitgaven eveneens rond de zestig.
Het zwaartepunt van de Latijnse afdeling lag in de traditionele humanistische geleerdheid: ruim
dertig procent van de opgevoerde titels was filologisch of ldassiek-historisch van aard, met inbegrip
van enige hebraica en syriaca. Theologische werken namen ruim een kwart van het wetenschappelijke aanbod voor hun rekening, medische werken een kleine twintig procent en juridische een kleine
tien procent. De resterende vijftien procent in de catalogus bestond uit filosofische en natuurwetenschappelijke titels, voornamelijk zeventiende-eeuwse werken van Descartes, Gassendi, Geulinx,
Hobbes, Swammerdam, Leeuwenhoek en Huygens. De fysica van Newton en het paradigma van de
`proefondervindelijke wijsbegeerte' zouden pas in de jaren twintig opgang maken in Leiden.
Luchtmans was een boekhandelaar van strikte zeden, maar temidden van zijn stichtelijke `Nederduytsche Boeken' legde hij een minder stichtelijk koekoeksei. Tussen Soermans' Kerkelijk Register
der Predikanten van Zuydholland en Steengragts Binnenste Heyligdom geopend om te sien de gantsche Godgeleertheyd stuit men op een boek dat kortweg wordt aangeduid als Spinoza regtsinnige
Theologant. De titel is des te intrigerender omdat Spinoza in de ogen van de tijdgenoot allerminst
rechtzinnig was. De volledige titel luidt De rechtsinnige theologant, of Godgeleerde Staatkunde, een
vertaling van Spinoza's Tractatus Theologico-politicus. Deze Latijnse editie verscheen in 167o. Enige
jaren later werd het boek door het Hof van Holland verboden wegens het `godslasterlijcke ende
zielverdervende' karakter.
Rond die tijd bestond al een Nederlandse vertaling van het werk door Jan Hendrik Glazemaker,
maar met het oog op zijn zielerust en veiligheid hield Spinoza (t 1677) de publicatie daarvan tegen. In
1693 werd deze vertaling alsnog uitgebracht. Bovendien verscheen een jaar later nog een clandestiene
editie met de titel Rechtsinnige Theologant. 13 Het boek deed de ronde in het ondergrondse circuit en
moest onder de toonbank worden verkocht. De Rechtsinnige Theologant is geen boek dat men zou
verwachten bij een rechtzinnige boekhandelaar als Samuel Luchtmans. Het wekt enige verbazing
dat hij de titel openlijk opvoerde in zijn catalogus. Hij liep het risico op een forse boete, zoals zijn
Amsterdamse collega Gerrit Bom zelfs in 1761 nog overkwam wegens het verkopen van een boek
van Spinoza. Getuige Samuels aantekening in de catalogus had hij elf exemplaren op voorraad,
mogelijk een onderdeel van de erfenis van zijn vader."

De Ridder van San Marco
Tengevolge van het overlijden van Abraham Elzevier was in augustus 1712 het ambt van stads- en
academiedrukker vrijgekomen. De dood van de een en het brood van de ander - naar alle waar-
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schijnlijkheid deed Samuel Luchtmans een poging om voor de vacature in aanmerking te komen,
maar hij slaagde daar niet in. Hij was niet de enige gegadigde, want ook Pieter van der Aa was van
plan het lucratieve ambt naar zich toe te trekken. Vooruitlopend op de toekomst was de ambitieuze
uitgever al enige jaren bezig om zijn kandidatuur veilig te stellen, onder meer door aan te bieden
op eigen kosten een nieuwe catalogus van de universiteitsbibliotheek uit te brengen. Dat genereuze
aanbod werd door de curatoren gaarne aanvaard, maar bleek niet afdoende voor zijn benoeming
tot academiedrukker. De boekverkoper en drukker Jacob Poereep, tevens pedel van de universiteit,
werd aangesteld als opvolger van Elzevier.
Van der Aa liet het er niet bij zitten en deed alle moeite om het drukkerschap van de academie
alsnog naar zich toe te trekken. In de eerste plaats verzekerde hij zich van de steun van de curator
Jacob van Wassenaer Obdam, aan wie hij een van zijn uitgaven opdroeg. Verder kocht hij het
grootste deel van de boedel van Abraham Elzevier, towel de inventaris van diens drukkerij als diens
panden aan het Rapenburg. De oude huizen werden gesloopt en op hun plaats liet Van der Aa een
indrukwekkend nieuw complex oprichten, bestaande uit een woonhuis annex winkel en drukkerij.
Tot dusverre stond hij alleen als boekverkoper bij het gilde ingeschreven, maar thans liet hij zich ook
als drukker inschrijven. Zijn omtrekkende beweging had het beoogde effect, temeer daar Poereep
weinig van zijn ambt terecht bracht: in mei 1715 werd Van der Aa aangesteld als academiedrukker.
Een paar weken eerder was hij al benoemd tot stadsdrukker.
Van 1715 tot 173o was Pieter van der Aa het stralende middelpunt van het Leidse boekenbedrijf.
Samuel Luchtmans bracht in die jaren eveneens zijn bedrijf tot bloei, maar hij kon slechts gedijen
in de schaduw van zijn buurman. De uitgaven van Van der Aa in zijn gloriejaren waren niet te
overtreffen - de Doge van Venetie was zozeer van een van zijn publicaties onder de indruk dat hij de
boekhandelaar benoemde tot Ridder in de Orde van San Marco. Het hoogtepunt van zijn productie
was de magnifieke Galerie Agreable du Monde (1729), het mooiste prentwerk dat ooit in Nederland
is verschenen. Het was tevens de typografische zwanenzang van Van der Aa, die bij het toenemen
der jaren steeds meer met zijn gezondheid tobde.
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In augustus 173o nam hij noodgedwongen ontslag als stads- en academiedrukker en in het voorjaar van 1731 deed hij zijn drukkerij van de hand. Samuel Luchtmans organiseerde de veiling waarop
de inventaris van de drukkerij werd verkocht. Pieter van der Aa overleed in 1733, zonder mannelijke
nakomeling; zijn weduwe zette de boekhandel aan het Rapenburg nog enige tijd voort, maar in 1735
werd ook de winkel opgedoekt."

Hoogtij van Samuel
Wederom stond de dood van de een niet los van het brood van de ander: het verdwijnen van Pieter
van der Aa kwam Samuel Luchtmans in hoge mate ten goede. Hij werd op 8 augustus 173o aangesteld
als academiedrukker, toen zijn buurman dat ambt om gezondheidsredenen neerlegde. Deze keer
was hij degene die weloverwogen op de toekomst vooruitliep: reeds in 1728 waren bij hem de Wetten
ende Statuten van de Universiteyt tot Leyden verschenen. Op 7 februari 173o, acht maanden voor zijn
benoeming tot academiedrukker, had hij zich tegenover de curatoren contractueel verplicht 'ten
sijnen kosten... [te] laeten drukken seeker Arabies manuscript in folio'." Het was dezelfde tactiek die
Van der Aa indertijd had toegepast om bij de universitaire bestuurderen een wit voetje te halen.
Deze uitgave voor rekening van de uitgever verscheen in 1732 onder de titel Vita et res gestae
Sultani Almalichi Alnasiri Saladini [Leven en daden van Sultan Saladin], met de Arabische tekst
en de Latijnse vertaling naast elkaar in twee kolommen. Het was de eerste Arabische uitgave van
Luchtmans en als zodanig de opmaat van de traditie van orientalia die later door Brill werd gecultiveerd. De Latijnse vertaling was van de hand van de theoloog Albert Schultens, stichter van een
dynastie van Leidse arabisten die over drie generaties zou lopen. Tussen de families Schultens en
Luchtmans ontstond een hechte samenwerking.
De nieuwe academiedrukker werd in 173o tevens aangesteld als Ordinaris Stads Drukker, wat
niet betekende dat hij daadwerkelijk een drukkerij exploiteerde; stad en universiteit gingen ermee
akkoord dat hun drukwerk werd uitbesteed. Het wegvallen van Van der Aa schiep de ruimte waarin
Luchtmans zijn bedrijf tot grote bloei kon brengen, een ruimte die hij ten volle benutte. De jaren
tussen 173o en 1755 vormden het hoogtij van Samuel I, vooral wat betreft de uitgeverij. De dissertaties, disputaties en oraties die voortvloeiden uit het academiedrukkerschap kwamen de omzet ten
goede, zij het dat ze in mindere mate bijdroegen tot de winst. In zijn wetenschappelijke uitgaven
hield Samuel vast aan het vertrouwde stramien van theologie en filologie, maar hij begaf zich ook op
nieuwe paden. De geest van Newton was vaardig geworden over de Leidse academie en vertoonde
zich tevens in de uitgaven van haar typographus academiae.
Ontbraken natuurwetenschappelijke boeken vrijwel geheel in het fonds van Jordaan Luchtmans,
in dat van zijn zoon namen zij een belangrijke plaats in. Reeds in 1727 publiceerde hij de Matheseos
universalis elementa, het boek waarmee W.J. 's Gravesande de `universele wiskunde' van Newton op
het vasteland van Europa introduceerde. Bij het ontwikkelen van dit nieuwe domein had Samuel
opnieuw baat bij de Musschenbroek-connectie: zijn neef en zwager Petrus (1692-1761) was een van
de sterren van de nieuwe natuurkunde. Na zijn studie in Leiden was Musschenbroek achtereenvolgens hoogleraar in Duisburg en Utrecht, om in 1740 als opvolger van 's Gravesande terug te keren
naar Leiden. Hij publiceerde de meeste van zijn werken bij zijn neef Luchtmans. Zijn Elementa
Physicae (1734) was tot in de jaren zestig een bestseller die met grote regelmaat werd herdrukt en
ook in Franse en Nederlandse vertalingen werd uitgebracht.
De monumentale vierde editie van Bayles Dictionaire Historique et Critique (173o) was een monsterproductie van Samuel Luchtmans en zeven Amsterdamse boekhandelaren. Het boek raakte na
verloop van tijd uitverkocht en reeds in 1740 werd een vijfde editie uitgebracht. Deze keer namen
maar liefst vijftien boekhandelaren deel aan de onderneming. Luchtmans participeerde voor een
twaalfde deel in de kosten, in ruil voor een twaalfde deel van de oplage. De totale kosten voor 3288
exemplaren bedroegen f 46.00o, een onvoorstelbaar bedrag in die tijd. Samuel moest ruim f 3800
investeren en kon aanspraak maken op 275 exemplaren met een kostprijs van f 14. 17

Van vader op zoons
Aldus groeide Samuel uit tot een man van aanzien en zijn boekhandel tot een zaak van gewicht,
terwijl hij en Cornelia tussen de bedrijven door negen kinderen kregen. Het waren in alle opzichten
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voorspoedige tijden. De twee oudste zonen, Samuel II (1725-1780) en Johannes (1726-1809), werden
na verloop van tijd in de zaak opgenomen. Zij doorliepen beiden de Latijnse school en studeerden
daarna enige tijd aan de universiteit van hun vaderstad. Zoals alle hoger opgeleiden van hun tijd
beheersten zij het Latijn en het Frans, terwijl ze daarnaast een degelijke scholing kregen in het
Duits, Engels en Italiaans. Die talen vielen buiten het gangbare curriculum, maar kwamen in de
boekenbranche goed van pas.
Samuel jr. werd in 1741 bij het gilde ingeschreven als boekverkoper - rijkelijk jong, gezien zijn
leeftijd van zestien jaar. De wat ongebruikelijke procedure werd vergemakkelijkt door de leidende
positie van Samuel sr. binnen het boekengilde. Kennelijk wilde hij de continuiteit van zijn bedrijf
veilig stellen, want in datzelfde jaar werd Samuel jr. tevens benoemd tot zijn opvolger als stads- en
academiedrukker. De jongen was nog student en trad pas in de loop van de jaren veertig daadwerkelijk in dienst bij zijn vader. Johannes maakte vanaf 1749 deel uit van de firma - hij zou er zestig
jaar aan verbonden blijven en was de Luchtmans met de langste staat van dienst.
Het familiebedrijfvoer sindsdien onder de vlag van 'Samuel Luchtmans en zoonen', totdat de vader
in 1755 terugtrad. Hij had de leeftijd van zeventig jaar bereikt en begon de last van de ouderdom
te voelen. Twee jaar later, in de winter van 1757, overleed Samuel Luchtmans. Hij werd begraven in
het familiegraf dat hij in de Pieterskerk had gekocht, een ligging die paste bij zijn stand. Cornelia
overleefde hem vele jaren en zou zich pas in 1784 bij hem voegen.
Nadien zou de firma bijna een eeuw lang door het leven gaan als 'S. & J. Luchtmans, zij het dat de
naamgevende gebroeders Samuel II en Johannes slechts tot 1780 gezamenlijk leiding gaven aan het
familiebedrijf. Zij scheelden weinig in leeftijd en maken door hun onafscheidelijkheid de indruk
van een tweeling. Hun broederlijke eensgezindheid strekte zich uit tot andere bereiken des levens,
getuige het feit dat beiden trouwden met een meisje Reytsma - Johannes in 1763 met Maria Johanna,
Samuel anderhalf jaar later met haar zusje Constantia Elisabeth.
Als stads- en academiedrukkers traden ze in de voetsporen van hun vader en bekleedden evenals
hij leidende ambten in het gilde. In tegenstelling tot hun vader hoefden ze geen gezeten burgers
te worden, aangezien ze die status van huis uit hadden meegekregen. Ze werden niet gerekend tot
de eigenlijke regenten van Leiden, maar kwamen als kapitaalkrachtige middenstanders aardig in
de buurt van de stedelijke toplaag. Waren de Luchtmansen tot dusverre lidmaten geweest van de
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Samuel II Luchtmans. Portretten door Nicolaas Reyers (1755).
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Gereformeerde Kerk, de broers en hun echtgenotes gingen over tot de Waalse Kerk. De reden van
hun overstap is niet duidelijk, kennelijk voelden ze zich beter thuis in het milieu van de Eglise Wallonne of vonden ze die gezindte meer in overeenstemming met hun stand."

Over de grenzen
Niet alleen op het Rapenburg deden de gebroeders hun zaken, tussendoor maakten ze verschillende
reizen naar het buitenland. Hun reislustigheid hadden ze niet geerfd van hun vader, naar de geest
een kosmopoliet maar naar het lichaam eerder het tegendeel. Men krijgt de indruk dat Samuel I
een tamelijk honkvast bestaan heeft geleid, van zijn aanwezigheid op de Buchmessen van Frankfurt
en Leipzig valt althans geen spoor te vinden. Zakelijk gezien was zo'n acte de presence ook geen
noodzaak, want evenals de meeste Nederlandse boekverkopers kon hij zich ter plaatse laten vertegenwoordigen door een commissionair. De reislust van de derde generatie doet eerder denken
aan hun grootvader Jordaan, die tegen het einde van de zeventiende eeuw verschillende keren de
Duitse `boekenmissen' bezocht. 19 Getuige Samuels balans van 1714 had Jordaan zelfs een tijdlang
filialen in Duisburg en Lingen, die door de oorlogsomstandigheden in het eerste decennium van
de achttiende eeuw in onbruik raakten.
In het archiefLuchtmans is een vijftal reisjournalen bewaard gebleven, waarin Samuel en Johannes
aantekenden wat zij in den vreemde zoal meemaakten." De Buchmesse van Leipzig, die in de loop
van de eeuw die van Frankfurt overvleugelde, was hun favoriete bestemming buiten de grenzen;
verder maakte Samuel in 1768 een reis naar Frankrijk, terwijl Johannes in 1772 enige tijd in Engeland
verbleef. 21 De gezamenlijkheid van de broers werd alleen doorbroken tijdens zulke reizen, steeds
bleef een van hen in Leiden om de winkel te bemannen.
Een reis van Leiden naar Leipzig duurde al gauw een dag of tien en was vanwege het gehobbel
met postkoetsen over slechte wegen geen onverdeeld genoegen. De boeken die ter Messe gingen
werden afzonderlijk vervoerd, gewoonlijk over het water: van Amsterdam naar Hamburg en vandaar
stroomopwaarts over de Elbe naar Leipzig. De boeken, meestal in ongebonden staat, werden verpakt
in waterdichte vaten om ze tegen waterschade te beschermen. Om alle kosten voor reis, verblijf en
transport eruit te halen moesten in Leipzig goede zaken worden gedaan. Gezien de rompslomp
wekt het nauwelijks verwondering dat gemiddeld slechts twee a drie Nederlandse boekhandelaren
de Messe bezochten. 22
Het voordeel van zo'n internationale stapelmarkt was gelegen in het directe contact met vakgenoten: men verkocht de eigen boeken en kocht buitenlandse die interessant leken voor de thuismarkt.
Bovendien ging men niet alleen naar Leipzig vanwege de handel, maar ook vanwege het vertier
- de Messe was een uitbundige kermis waarop van alles viel te doen en te bekijken. Dat laatste valt
overigens niet zozeer op te maken uit het verslag dat Samuel maakte van zijn verblijf in mei 1764.
Zo te zien was hij druk aan het netwerken en zocht hij zijn vertier vooral in ontmoetingen met
andere boekhandelaren:
26 Mei. 's Middags ten eeten by Hr. Reich, alwaar ik vond Hr. Kraus met zyn Vrouw, van Weenen, Hr.
Walther met zyn Vrouw en Zoon, van Dresden, en Hr. Nicolai met zyn Vrouw, van Berlyn, ook de Heeren
Bohn en Brand van Hamburg, allen boekhandelaren, en ons wel diverteerden. Ik ben... geweest by de Hr.
Burgemeester Bom op die neue Markt; hier hadden ook haar nederlagen [onderkomen] Hr. Meisnar van
Wolfenbuttel en Hr. Mumine van Copenhage..."

Handelaars met allure
Was hun vader meer uitgever dan boekhandelaar, bij de zoons lag die verhouding omgekeerd. De
uitgeverij zette zich tijdens het bewind van de gebroeders voort in een gestage stroom van weinig
opzienbarende werken, voornamelijk op het gebied van klassieke talen. Naast geannoteerde tekstedities door de toenmalige classici van de universiteit werden veel oudere werken uit het fonds van
de firma opnieuw uitgegeven. De uitgeverij had haar elan verloren, wat niet losstond van het feit
dat de Leidse universiteit en ook de stad Leiden in de tweede helft van de achttiende eeuw in verval
raakten. Daarentegen hadden de gebroeders een assortiment boeken in huis dat in vergelijking met
hun vader ronduit verbijsterend was.
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Evert Jan Brill in 1866, op de leeftijd van 55 jaar.

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis rond 1865.

Coll. Brill

Coll. Brill

Duizenden titels werden opgesomd in de lijvige catalogi die S. & J. Luchtmans regelmatig lieten
verschijnen. 24 Daaronder bevonden zich veel antiquarische werken, zelfs wiegedrukken uit het
laatste kwart van de vijftiende eeuw. Samuel en Johannes pasten op de winkel en deden dat op
onovertroffen wijze. Om die enorme voorraad te verwerven onderhielden ze schriftelijke contacten met talloze boekhandelaren in binnen- en buitenland. Hun kosmopolitische correspondentie
bestreek Duitsland, Frankrijk, Belgie, Engeland, Zwitserland, Italie, Spanje, Portugal, Denemarken,
Zweden, Rusland en Hongarije; zelfs een boekhandelaar in het verre Bombay kreeg bij tijd en wijle
post uit Leiden. Deels waren zulke contacten te danken aan het nijvere netwerken van de gebroeders
op de Messe. Eigenlijk deden ze vanachter hun schrijftafel op het Rapenburg hetzelfde wat Samuel
lijfelijk deed in Leipzig: zij knoopten vruchtbare betrekkingen aan met vakgenoten.

Familiekroniek
In 1780 werd de twee-eenheid van de broers verbroken door de dood van Samuel II, waarop Johannes het bedrijf alleen voortzette. De erfopvolging was gegarandeerd in de persoon van Samuel Samuelszn., geboren in 1766; Johannes had twee dochters maar diens enige zoon was kort na de geboorte
gestorven. Ten tijde van het overlijden van zijn vader was Samuel III een jongen van veertien jaar,
zodat hij eerst zijn school en zijn studie moest voltooien. Na het behalen van zijn meestertitel in de
rechten trad hij toe tot de firma, maar het boekenbedrijf had niet zijn hart. Hij liet het bestuur van
de firma over aan zijn oom en wijdde zich liever aan het bestuur van de stad: tijdens de Bataafse en
Franse jaren bekleedde hij diverse functies in Leiden. Johannes Luchtmans leidde de boekhandel
tot 1809, toen hij op de leeftijd van 83 jaar in het harnas stierf. Samuel III nam daarop de leiding in
handen, maar zijn bewind zou slechts drie jaar duren. De laatste telg van de Luchtmans-dynastie
overleed in 1812 zonder mannelijke nazaat.
De firma bleef echter bestaan, als vanouds onder de naam van S. & J. Luchtmans maar niet langer
op het aloude adres Rapenburg 69B: rond deze tijd verhuisde de boekhandel naar de nummers 788o aan de overzijde van de gracht. Het bedrijf vererfde in de vrouwelijke lijn via Johannes' dochter
Magdalena Henrietta, getrouwd met de Amsterdamse arts Evert Bodel Nijenhuis. Dit echtpaar had
twee kinderen, Johannes Tiberius en Catharina. Toen de moeder in 1799 overleed was de vader niet
in staat de opvoeding van de kleine kinderen voor zijn rekening te nemen. Johannes Tiberius en
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Catharina groeiden op in het huis van hun grootvader Johannes in Leiden en werden voornamelijk
opgevoed door hun ongetrouwde tante Cornelia. De kleinzoon was voorbestemd als opvolger van
zijn grootvader, maar was ten tijde van diens overlijden veel te jong om de zaak over te nemen.
In deze fase raakte de naam Luchtmans verweven met die van Brill. Omdat Samuel III andere
besognes had en Johannes op leeftijd kwam, hadden ze in 1802 de Leidse drukker Brill aangetrokken als bedrijfsleider. Johannes Brill (1767-1859) stamde uit een Hollands predikantengeslacht, al
hield hij die traditie niet in ere en was hij evenmin voorbestemd voor het drukkersvak. Hij was
sinds 1786 werkzaam op de secretarie van Willem V, maar bleef werkloos achter toen de prins in
1795 de wijk nam naar Engeland. Brill stond uiteraard te boek als orangist, wat in Bataafse tijden
geen aanbeveling was. Om in zijn levensonderhoud te voorzien zette hij een drukkerij op in Leiden
en verzorgde in die hoedanigheid opdrachten voor de firma Luchtmans. Vanaf 1802 leidde hij een
eigenaardig dubbelbestaan als zelfstandig drukker en bedrijfsleider van Luchtmans, een dualiteit die
hij tot 1848 zou handhaven. Hij werd de huisdrukker van Luchtmans, terwijl hij daarnaast drukwerk
voor anderen verrichtte.
Toen Samuel III in 1812 overleed, was Johannes Brill geheel ingewijd in de geheimen van de
boekhandel. De bedrijfsleider trad op als bewindvoerder van Luchtmans, in afwachting van het
tijdstip waarop de jonge Bodel Nijenhuis de volwassen leeftijd bereikte. Bodel kreeg een soortgelijke
opleiding als zijn voorvaderen in de achttiende eeuw: hij doorliep de Latijnse school en studeerde
vervolgens rechten aan de universiteit van Leiden. Hij verknoopte in zijn studie de geschiedenis
van het familiebedrijf met zijn eigen toekomst: in 1819 promoveerde hij op een historisch-juridisch
proefschrift over de rechten van drukkers en boekverkopers, dat uiteraard werd gepubliceerd door
S. & J. Luchtmans.'

Bodel en Brill
In theoretisch opzicht kwam Bodel Nijenhuis beslagen ten ijs, toen hij in 1821 zijn intrede deed in
het bedrijf. Voor de praktijk van het boekenvak was hij minder goed voorbereid, maar tot zijn geluk
vond hij de ervaren Brill naast zich. Tot 1848 bestierden zij gezamenlijk de firma, Brill als zakelijk
leider en Bodel als auctor intellectualis. Bodel, meer boekenmens dan boekhandelaar, was degene
die de relaties met de wetenschappelijke wereld onderhield. Hij was een hartstochtelijk verzamelaar
van boeken, kaarten en prenten. Een groot deel van zijn indrukwekkende verzameling kaarten en
prenten schonk hij na zijn dood aan de Universiteitsbibliotheek van Leiden.'
De firma Luchtmans was nog steeds academiedrukker, wat een zekere omzet aan dissertaties
garandeerde. De tekstedities van klassieken vormden als vanouds een constante in het uitgavenpatroon. Belangrijk in deze jaren was de systematische publicatie van Arabische manuscripten
uit het befaamde Legatum Warnerianum van de Leidse universiteit. Opeenvolgende arabisten
als Hamaker en Dozy publiceerden bij Luchtmans hun edities van deze manuscripten. Deze orientaalse traditie bouwde voort op eerdere uitgaven van Luchtmans en anticipeerde op het latere
fonds van Brill. Met de komst van hoogleraren als Reuvens en Janssens verwierf de archeologie een
institutionele status binnen de universiteit, wat zich vertaalde in diverse uitgaven op dit terrein.
De egyptologie vond vanaf 1839 haar neerslag in de reeks Aegyptische Monumenten, naderhand
door Brill voortgezet tot 1904.
Andere uitgaven hadden te maken met de historische belangstelling van Bodel, zoals de monumentale bronnenpublicatie Archives de la Maison de Orange-Nassau van Groen van Prinsterer. Bodel
was bevriend met Groen en vervaardigde eigenhandig de index op de ettelijke delen. Vermoedelijk
waren zijn godsdienstige gevoelens verwant aan die van zijn vriend en was hij eveneens een aanhanger van het Reveil. Groens Ongeloof en Revolutie, grosso modo een lofzang op God, Nederland
en Oranje, verscheen in 1847 bij Luchtmans. Ook Isaac da Costa, bij uitstek de belichaming van het
Reveil, publiceerde enige boeken bij Luchtmans.
Sinds 1 juli 1829 werkte de achttienjarige Evert Jan Brill bij de firma, zo valt op te maken uit een
document van 1831. 27 Onder leiding van zijn vader ontwikkelde hij zich tot een allround vakman
- drukker, uitgever en boekhandelaar. In de loop van de jaren veertig liet hij zelfs op naam van
`E.J. Brill' een aantal Arabische uitgaven verschijnen. Evert Jan had de ambitie om zelf uitgever te
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worden, maar het lag in de lijn der verwachtingen dat hij zijn vader zou opvolgen als bedrijfsleider
van Luchtmans.
In 1848 besloot Bodel Nijenhuis zich uit het bedrijf terug te trekken om zich voortaan ongestoord
te kunnen wijden aan zijn intellectuele bezigheden. Brill sr., inmiddels tachtig jaar, was van plan in
Scherpenzeel te gaan genieten van een rustige oude dag. Het lag niet op voorhand vast dat Evert
Jan, gedoodverfd opvolger van zijn vader als bedrijfsleider, op eigen kracht de firma Luchtmans
zou overnemen. Bodel was aanvankelijk van plan het bedrijf te verkopen aan de Amsterdamse
boekhandelaar Frederik Muller. Deze wees het aanbod van de hand, zich vijfentwintig jaar later
afvragend of hij zulks (te goeder of te kwader ure' had gedaan. 28 Toen zich geen andere gegadigden
aandienden, werd besloten de zaak over te dragen aan Brill jr. Hij integreerde de druk kerij van zijn
vader in de boekhandel-uitgeverij en zette de zaak voort op zijn eigen naam.
Evert Jan Brill leidde het bedrijf tot zijn dood in 1871. Hij bouwde de Luchtmans-traditie van
de arabistiek uit en ontwikkelde daarnaast een fascinatie voor exotische talen. Zijn credo kwam
tot uitdrukking in Het Gebed des Heeren in veertien talen dat hij in 1855 uitbracht. Brill drukte het
Onze Vader in alle buitenissige fonts waarover hij de beschikking had - Hebreeuws, Chaldeeuws,
Samaritaans, Sanskriet, Koptisch, Syrisch, Arabisch, Perzisch, Tartaars, Turks, Javaans, Maleis en
Grieks, vaak in verschillende varianten. Kort daarna begon hij te experimenteren met uitgaven
in het Japans, terwijl hij in de jaren zestig een boek uitgaf in het hieratische schrift van het oude
Egypte. 29 Na zijn overlijden werd het bedrijf overgenomen door Adriaan van Oordt en Frans de
Stoppelaar, die de gevestigde naam `E.J. Brill' bleven gebruiken. Ook in andere opzichten traden
zij in de voetsporen van hun voorganger: onder hun bewind specialiseerde de uitgeverij zich in
toenemende mate op exotische humaniora als de arabistiek, indologie, assyriologie, egyptologie,
sinologie, japanistiek en wat dies meer zij. Die traditie wordt door uitgeverij Brill tot op de dag van
vandaag voortgezet.
Noten
1 S. van der Veen, met bijdragen van P. Dijstelberge, M. Groskamp en K. van Ommen, Brill. 325 jaar uitgeven voor
de wetenschap. Leiden 2008. Bovenstaand artikel gaat terug op het eerste hoofdstuk van dit boek.
2 De uitgaven van Luchtmans tot i800 zijn geinventariseerd in het kader van de Short-title Catalogue Netherlands (zie www.kb.nl/stcn; ook te raadplegen op www.brill.nl ).
3 P.R. de Clercq, At the sign of the oriental lamp. The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-175o. Rotterdam
1997, p. 32.
4 P.G. Hoftijzer, `Veilig achter Minerva's schild, in: A. Bouwman, B. Dongelmans, P.G. Hoftijzer, E. van der Vlist en
C. Vogelaar, Stad van Boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000. Leiden 2008, p. 200-201; P.G. Hoftijzer
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R. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting. Nijmegen 2005, p. 52 - 53.
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Nijenhuis. E.J. Brill, Algemeen Adresboek voor den Nederlandsche boekhande119. Amsterdam 1873, p. I-vi.
8 P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper. Hilversum 1999, p. 21 - 25.
6R
9 I.H. van Eeghen, 'Het archief van de Leidse boekverkopers Luchtmans', De Amsterdamse Boekhandel 1--0-1725
V.1 Amsterdam 1978, p. 131-177; ibid., p. 132.
10 UBA/BC, Archief Luchtmans E21 en F.26, balansen van Samuel Luchtmans van augustus 1714 en oktober 1 747.
11 Van Vliet, Elie Luzac, p. 51.
12 UBA/BC, Archief Luchtmans F.21, Catalogus librorum quos Samuel Luchtmans vel ipse typis mandavit, vel
quorum major ipsi copia suppetit. Lugduni Batavorum 1714.
13 De Rechtzinnige Theologant of Godgeleerde Staatkundige Verhandelinge, Te Hamburg, by Henricus Koenraad,
1693 (het fictieve impressum dat in 1670 ook was gebruikt voor de Latijnse editie van de Tractatus theologicopoliticus); Een Rechtzinnige Theologant, of Godgeleerde Staatkunde, Te Bremen, by Hans Jurgen von der Weyl,
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1694. Het is niet bekend wie verantwoordelijk was voor de uitgave(n); vermoedelijk Jan Rieuwertsz jr. dan wel
Aert Wolsgryn, beiden boekhandelaren in Amsterdam. De precieze relatie tussen beide edities die woordelijk
van elkaar verschillen, bleef vooralsnog onduidelijk.
14 J. Kingma and A.K. Offenberg, Bibliography of Spinoza's Works up to i800. Amsterdam 1977, p. 24 - 25;
J. Israel, Radical Enlightenment. Oxford 2002, p. 278-279; W.P.C. Knuttel, Verboden boeken in de Republiek der
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Vereenigde Nederlanden. Den Haag 1914, p.
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cf. G. Marechal (ed.), Het leven van Philopater en Vervolg van 't Leven van Philopater. Amsterdam 1991; ook op
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15 Hoftijzer, Van der Aa, p. 26-32.
16 Th. Folkers, 'De geschiedenis van de Oostersche boekdrukkerij te Leiden, Cultureel Indie 3 (1941), p. 53 - 68.
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19 G. Schwetschke, Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis. Me13-Jahrbiicher des Deutschen Buchhandels. Halle 185o. Jordaan Luchtmans wordt vermeld onder de jaren 1686, 1691 en 1699, Samuel I komt nergens
ter sprake. Mogelijk ging hij schuil achter de anonieme Leidenaar die onder 1722 wordt vermeld.
20 UBA/BC, Archief Luchtmans Hi-5; A.C. Kruseman, Aantekeningen betreffende den boekhandel van NoordNederland, in de 17e en 18e eeuw. Amsterdam 1893, p. 606-622.
21 Cf. P.G. Hoftijzer en J. van Waterschoot (eds.), Johannes Luchtmans. Reis naar Engeland in 1772; J. van Waterschoot, 'Samuel Luchtmans, een reislustig boekhandelaar, De Boekenwereld 15 (1998-99), p. 298-306.
22 R. van Vliet, Nederlandse boekverkopers op de Buchmesse te Leipzig in de achttiende eeuw, Jaarboek voor
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23 UBA/BC, Archief Luchtmans H.i.
24 UBA/BC, Archief Luchtmans E 1, F.29-32.
25 J.T. Bode! Nijenhuis, Dissertatio historico-juridica, de juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico.
Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos. MDCCCXIX. Het werk verscheen ook in
een Nederlandse vertaling.
26 M. Storms e.a, De verzamelingen van Bodel Nijenhuis. Kaarten, portretten en boeken van een pionier in de
historische cartografie. Leiden 2008; G.J. Masurel, "Door die zucht geleid, waarvan u 't harte brandt. Johannes
Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872); De Boekenwereld 8 (1991-1992), p. 7 0- 74.
27 UBA/BC, Archief Luchtmans, ongecatalogiseerd.
28 Muller, 'Bode! Nijenhuis. Brill, p. III.
29 J. J. Hoffmann, Japansche Spraakleer, gedrukt met 's Rijks Chineesche en Japansche drukletters. Leiden 1858;
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WEYERMAN ALS IDEALE LEZER VAN HET
VERTOOG OVER DE DRIE BEDRIEGERS
RIETJE VAN VLIET *

D

it jaar hield politicus Geert Wilders de wereld maandenlang in zijn greep met Fitna, een
film over het gevaar van de islam voor de westerse wereld. Hierin wordt de koran voorgesteld als het leugenboek der moslims dat leidt tot moord en verderf. Nog voor de beelden
waren te zien, werd er al driftig over gespeculeerd, banvloeken werden uitgesproken en dreigementen geuit. Er ldonken ernstige waarschuwingen maar ook werd een Tegenfilm gemaakt als reactie
op het nog niet vertoonde materiaal van Wilders. Intussen verscheen op de website YouTube de
ene Fitna-parodie na de andere.
De achttiende eeuw kende haar eigen Fitna-affaire. Geen film maar een tekst. Niet alleen gericht
tegen de islam, maar ook tegen het christendom en het jodendom. Het werk spookte niet een paar
maanden als een fantoom door de westerse wereld, maar een paar eeuwen lang. Er waren heel wat
getuigenverklaringen van geleerden die van collega's wisten dat zij het manuscript ervan in handen
hadden gehad, maar het werk zelf bleef onzichtbaar. Misschien wel zo veilig, wegens het uiterst
explosieve karakter van dit Vertoog over de drie bedriegers.
In dit vertoog, ook bekend onder de namen Traite des trois imposteurs en De tribus impostoribus,
worden de stichters van het christendom, het jodendom en de islam - Jezus, Mozes en Mohammed
- als bedriegers ontmaskerd. Wie recht in de theologische leer was, wilde het manuscript bemachtigen om er de banvloek over uit te spreken. Wie daarentegen duwde tegen de fundamenten van
deze drie monotheistische wereldgodsdiensten, zag zijn ideeen graag bevestigd in een tractaat als
dit. En was er dus evenzeer naar op zoek.
De spanning steeg ten top toen in 1719, in Den Haag, La vie et resprit de Mr. Benoit de Spinosa
verscheen: een biografie van Spinoza en een compilatie van werken over Jezus, Mozes en Mohammed, die in de geest van de door de orthodoxie verguisde filosoof waren geschreven. Op grond
van eerdere beschrijvingen van het handschrift over de drie bedriegers concludeerde men dat de
`Geert van Spinoza' het bewuste vertoog moest zijn. Echter, slechts een enkeling heeft het gedrukte
werk kunnen inzien omdat het onmiddellijk van de markt werd gehaald. Weyerman spreekt in zijn
Naakte waarheyt van een `onzichtbaar Traktaat, waarmee ook hij de indruk wekt dat hij het nooit
in handen heeft gehad.
Maar was dat laatste inderdaad het geval? Misschien was de tekst helemaal niet onvindbaar en
heeft hij het werk wel degelijk in handen gehad? Een van de grootste kenners van dit tractaat op dit
moment is de Italiaanse hoogleraar Silvia Berti. Zij schrijft over Weyerman als 'tine des plus riches
personnalites de la culture des Lumieres hollandaises. Refererend aan een passage in de Amsterdamsche Hermes, uit 1722, waarin Weyerman het eveneens over het beroemde bedriegersverhaal
heeft - ik kom daar straks op terug - concludeert ze: cs'il a jamais eu un lecteur ideal, ce fut Jacob
Campo Weyerman:'
Ik wil in dit artikel de vraag voorleggen: was Weyerman inderdaad de ideale lezer van het Vertoog
over de drie bedriegers en - sterker nog - behoorde hij soms tot de happy few die het clandestiene
vertoog gelezen hebben? Deze vraag is minder vreemd dan het klinkt. Ik zal proberen aan te tonen
dat het heel goed mogelijk is dat Weyerman het werk, waarmee je maar beter niet geassocieerd
kon worden, wel degelijk kende. Daarvoor concentreer ik me op de periode waarin Weyerman in
Rotterdam woonde, de stad van waaruit hij vanaf 1720 zijn Rotterdamsche Hermes schreef. Het is
deze stad die een cruciale rol speelde in de ontstaansgeschiedenis van de eerste gedrukte uitgave
van het als blasfemisch te boek staande Vertoog over de drie bedriegers.
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Fantoom wordt feit
Al sinds de Middeleeuwen zijn er uitspraken genoteerd over het bedrog van Jezus, Mozes en Mohammed.' Frederik II van Hohenstaufen (1194-125o) heeft de twijfelachtige eer om er als eerste van
beschuldigd te zijn - door paus Gregorius ix - het illustere drietal te hebben ontmaskerd. De keizer
van het Heilige Roomse Rijk beheerste het Arabisch en had de koran gelezen. Zijn filosofische opvattingen over de drie monotheistische godsdiensten zouden aan perkament en papier zijn toevertrouwd
door schrijvers als Giovanni Boccaccio (1313-1375), Francois Rabelais (ca 1494-1553), Giordano Bruno
(1548-1600), Tommaso Campanella (1568-1639) en Giulio Cesare Vanini (1585-1619).
Iedereen die maar een religieus dissident geluid had laten horen, werd als auteur of bewerker van
het middeleeuwse manuscript aangemerkt. Ook Weyerman noemt er een aantal in een special van
zijn Naakte waarheyt over (eerlooze beleyders van de Ongodistery': achtereenvolgens Pietro Aretino
(1492-1556), Gian Francesco Poggio Bracciolini (138o-1459) en Bernardino Ochino (1487-1564).
Het verfoeielyk boek, by den tytel van de Drie Bedriegers berucht, legt *zeker Schryver op de schouders
van dien Aretyn; alhoewel dat onzichtbaar Traktaat by onderscheyde schryvers in het onbekent Zuydlant
wort geplaatst, dat is op goed Nederduyts, het wort nergens gevonden.
Een tweede beroemt Autheur, **brandmerkt den vrolyken Florentyn Poggio met het gloeient eykyzer van
dien Almanak des Duyvels. Doch een derde penkampioen, ***legt dat mismaakt bastaartwicht voor de deur
van Barent Ochin, die insgelyks voor geen grooten heylig staat geboekt by de geleerde weerelt. 3

Vanaf de zestiende eeuw verschenen er berichten dat het handgeschreven tractaat was gesignaleerd. Maar steeds waren het getuigenissen uit de tweede hand die melding maakten van het werk
dat zo langzamerhand mythische proporties had aangenomen. Dikwijls was er sprake van een
gelukkige bezitter die op zijn sterfbed berouw kreeg over het in bezit hebben van zulk een verderfelijk werk en het aan de vlammen had prijsgegeven. In de tweede helft van de zestiende eeuw is er
al een boek verschenen onder de titel De tribus impostoribus (1545), vermoedelijk geschreven door
de tegenstander van Calvijn, Jacques Gruet, die wegens zijn libertinisme en atheisme in Geneve in
1547 is verbrand.
De oudst bewaard gebleven handschriften die onder deze titel circuleerden, dateren van de laatste
decennia van de zeventiende eeuw. 4 Het gerucht dat de beruchte tekst eindelijk in druk zou worden
uitgebracht, ging als een lopend vuurtje door de toenmalige geleerde wereld. Het gespeculeer over de
auteur was niet van de lucht. Ook werden de teksten fanatiek gekopieerd, waardoor er in totaal zo'n
tweehonderd manuscripten konden worden teruggevonden. Die zijn te herleiden tot twee 'families,
waarop de twee belangrijkste uitgaven in de achttiende eeuw - die van 1719 en 1768 - teruggaan.
Nog voordat er ook maar een letter was gedrukt, werd er meer dan ooit over geschreven. Zo
verscheen in 1694 in de Histoire des ouvrages des savans een lettre au president Bouhier sur le
pretendu Traite des trois imposteurs'. 5 De ingezonden brief was geschreven door de Franse filoloog
Bernard de la Monnoye (1641-1728), waarin hij talloze getuigenverklaringen over het mysterieuze
manuscript De tribus impostoribus de revue liet passeren om ze achtereenvolgens naar het rijk der
fabelen te verwijzen. 6 Het betoog verscheen in uitgebreidere vorm in de vierdelige Menagiana
(1712), een verzamelwerk van en over de Franse letterkundige Gilles Ménage. De conclusie van La
Monnoye moet voor menig geleerde onthutsend zijn geweest: het zo lang gezochte en veelbesproken
manuscript over de drie bedriegers bestond niet.
Of het als een publiciteitsstunt was bedoeld, is niet meer te achterhalen maar de reactie op het
tractaat van Bernard de la Monnoye had wel het effect dat alle ogen zich richtten op de uitgave
van het bedriegersvertoog in de Republiek. In 1716 verscheen Reponse a la dissertation de Mr. de la
Monnoye sur le Traite des trois imposteurs. Het is geschreven door ene J.L.R.L. van wie wel wordt
gezegd dat de Frans-Nederlandse publicist Jean Rousset de Missy erachter schuilging. Dit laatste
wordt overigens weer door anderen betwijfeld - Jonathan Israel suggereert bijvoorbeeld dat ook
de uitgever van de eerste druk de reactie op de ingezonden brief van La Monnoye geschreven kan
hebben - maar die discussie laat ik hier rusten. De auteur van het korte epistel beschrijft niet alleen
de inhoud van het vertoog over de drie bedriegers, maar ook hoe hij het middeleeuwse manuscript
heeft weten te bemachtigen.
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De geleerde wereld stond op zijn kop, nu Rousset de Missy beweerde het vertoog in handen
te hebben. In koffiehuizen, salons en alle andere plaatsen waar de intelligentsia bijeenkwam, van
Berlijn tot en met Amsterdam, gonsde het. In diverse boekwinkels zou een gedrukt exemplaar al
zijn opgedoken, maar hoe naarstig gerechtsdienaars ook zochten, ze vonden er geen. 7

Radicaal in Rotterdam
De eerste editie verscheen pas drie jaar later, in 1719: niet onder de bekende titel Traite des trois
imposteurs, maar verstopt in La vie et l'esprit de Mr. Benoit de Spinosa. Het eerste deel, de biografie
van Spinoza, is waarschijnlijk geschreven door Jean Maximilian Lucas (1636/1646-1697). Het tweede
deel bevat het bedriegersvertoog.
Dit laatste moet volgens Jonathan Israel rond 1680 zijn samengesteld, mede op grond van het feit
dat er passages in voorkomen die ontleend zijn aan Spinoza's Tractatus theologico-politicus (1670)
en de Ethica (1677). Ook andere teksten zijn erin verwerkt, onder andere van de zestiende-eeuwse
verdediger van tolerant christendom, Pierre Charron (1541-1603) en de de reeds eerder genoemde
(arend onder de atheIsten' Giulio Cesare Vanini. Verder komen er in het vertoog passages voor uit
het werk van zeventiende-eeuwse vrijdenkers als Gabriel Naude (1600-1653), Thomas Hobbes (15881679) en Francois de la Mothe le Vayer (1588-1672). 8 Het waren deze schrijvers die - ik zeg dit met
enig geweld tegen de wetten van de chronologie - schreven in de geest van Spinoza.
Charles le Vier (Levier of Leviers) was degene die het had gewaagd het aanstootgevende werk
op de markt te brengen, vermoedelijk samen met de Haagse boekverkoper van Schotse afkomst,
Thomas Johnson.' Nadat hij zijn geboortestad Senlis had verlaten, was hij eerst neergestreken in
Rotterdam, waar hij in 1715 als poorter werd ingeschreven. Dit was nodig om een carriere als boekverkoper te kunnen beginnen. Hij associeerde zich direct daarna met Michael Bohm, die sinds de
ontbinding van de compagnie tussen hem en Caspar Fritsch gebukt ging onder een zware schuldenlast. Nadat Le Vier in de gaten had gekregen dat het gat in de begroting niet te dichten viel, werd
ook deze nieuwe compagnie ontbonden. Le Vier vertrok nog hetzelfde jaar, in 1715, naar Den Haag,
de plaats waar hij het bedriegersvertoog op de pers had gelegd.'°
Ook de andere twee boekverkopers, Bohm en Fritsch, spelen een belangrijke rol in de drukgeschiedenis van het vertoog. Het tweetal onderhield nauwe contacten met de kring rond de rijke
koopman Benjamin Furly (1636-1714), de onbetwiste leider van de quakers in de Republiek. Furly
had in Rotterdam een quakergemeenschap gevormd die bijeenkwam in zijn huis aan de Scheepmakershaven, De Lantaarn. De Rotterdamse kring had veel aantrekkingskracht op geleerden als John
Locke, Pierre Bayle, Jean Leclerc, Shaftesbury, Pieter Rabus en zelfs de Schots-Engelse dissenter John
Toland. Ook nadat Furly in 1714 was overleden en een groot aantal bevriende vrijdenkers inmiddels
de geest had gegeven, moet de Rotterdamse lucht nog lange tijd doordesemd zijn geweest van het
radicaal verlichte gedachtegoed dat deze geleerden tentoon hadden gespreid. 11
Furly was beroemd om zijn rijk voorziene bibliotheek. Nog tijdens diens leven had Caspar Fritsch
de hand weten te leggen op een manuscript uit deze collectie, het bewuste vertoog over Jezus, Mozes
en Mohammed, kennelijk met de bedoeling het op de markt te brengen. Het handschrift werd
daartoe gekopieerd maar - het klinkt als bedrijfsspionage - de kopie kwam vervolgens, in 1711, in
handen van Le Vier. Deze liet het later door ene Jan Vroesen, een diplomaat van Rotterdamse komaf,
fatsoeneren, daarbij geholpen door Jean Rousset de Missy en Jean Aymon. De laatste twee hebben
de tekst verder bewerkt tot de versie die uiteindelijk, in 1719, in druk uitkwam. 12
De uitgave van Le Vier kende snel een vervolg. In 1721 verscheen het werk onder de titel De
tribus impostoribus, zogenaamd in Frankfurt am Main, maar in werkelijkheid bij de Rotterdamse
ex-compagnon van Fritsch en Le Vier, Michael Bohm. Volgens Prosper Marchand, die in zijn Dictionnaire historique (1758) een pagina's lang lemma aan het bedriegersvertoog wijdt en op wie alle
bedriegerexegeten teruggrijpen, beging Bohm met zijn uitgave een uiterst stomme actie. Het was op
z'n zachtst gezegd niet handig om in de titel zo ostentatiefte verwijzen naar het beruchte manuscript.
Het was vragen om moeilijkheden met kerk en justitie.
Bohm had zijn tekst gebaseerd op het manuscript dat in het bezit was geweest van een landgenoot
van hem, de in Rotterdam werkzame arts Friedrich Daniel Ferber. Het voorwerk van de uitgave
was reeds gedrukt, toen Bohm plotseling overleed. Ferber stopte de weduwe tweehonderd ducaten
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toe, aldus Prosper Marchand, en zag nog graag honderd exemplaren gedrukt. Weduwe Bohm gaf
hier gehoor aan en zo kon het gebeuren dat Ferber met zijn exemplaren, de drukproeven en het
origineel de benen nam. 13 Dit zou moeten verklaren waarom er van deze Rotterdamse editie geen
enkel exemplaar bewaard is gebleven.
Het subversieve karakter maakte dat er overal jacht is gemaakt op het vertoog. Lange tijd durfde
geen enkele boekverkoper het aan om het gevaarlijke werk opnieuw te drukken, uit te geven dan
wel te verkopen. Pas in 1768 verscheen een nieuwe uitgave, deze keer onder de weinig verhullende
titel Traite des trois imposteurs. Die gaat terug op een ander manuscript dan de tekst waarop Le Vier
zich baseerde, gezien onder meer het sterk afwijkende aantal hoofdstukken. 14 De Franse materialist
baron d'Holbach heeft er de hand in gehad terwijl zijn vaste boekverkoper Marc-Michel Rey als
uitgever optrad. Uit de reeks nieuwe edities die hierop volgde, doorgaans zonder enige vermelding
van tekstbezorgers en boekverkopers, blijkt dat het werk over de bedriegers Jezus, Mozes en Mohammed gedurende de hele verdere achttiende eeuw gretig aftrek vond.

Weyerman als kenner van het bedriegersvertoog
De geschiedenis van het vertoog over de drie bedriegers laat zien dat Weyerman, als hij het inderdaad gelezen heeft, of een van de vele manuscripten die in omloop waren, of de editie van Le Vier
uit 1719, Of de editie van Bohm uit 1721 in handen gehad moet hebben. Weyerman brengt immers in
1722, drie jaar na het verschijnen van de uitgave van Charles le Vier en een jaar na het verschijnen
van de editie Bohm, het vertoog voor de eerste keer ter sprake. Dat doet hij in zijn Amsterdamsche
Hermes. Na een uiteenzetting over wat hij noemt 'de gespleete tongen der hedendaagsse Atheisten',
passeert een aantal auteurs de revue die niet bepaald als rechtzinnig te boek staan:
Doch wie zou ooit hebben vermoed dat de beruchte Toland, een Yrsch Priester, en een Zoon van een Yrsch
Leviet, een Wysgeer was? wie had immer Asgil, die een Sterveling, zonder het sterflot te smaaken, opwaarts
leid, hebben gegroet als een Theologant? wie wist van la Hontans uitgeteert Uittrekzel een diepzinnig
Auteur verbeelde? wie zou ooit Koerbags rampzalig Woordenboek hebben gezien? wie zou immermeer
den misnoemden rechtzinnigen Theologant van Spinosa hebben gekent? wie zou de allerminste eerbied
betoond hebben voor den Adeisidamon? wie had ooit het Amphitheater van Julius Caesar Vaninus of deszelfs
zaamenspraaken beschouwt? wie den Leviathan van Hobbes? wie St. Evremont onstigtelyke Veerzen? wie
zou het ingebeelt en schelms Tractaat der drie Bedriegers hebben geroemt? wie zou familiaar geweest zyn
met Lambert Joosten, den Boksenmaaker? met de geloofs beleidenis van Jarig Jelles? met het leeven van
Philopater? met de Vryheid van Denken? en met diergelyke ongelukige Onkruits Kampioenen, met Agrippa's
Letter-reuzen, of met de ontwiekte Windmolens der Geleertheid? geen eenig Sterveling (zegt Hermes) had
ooit op die kruipende Insecten gereflecteert, ten zy die rampzaalige uit den onuitputtelyken Overvloed der
H. Schrift, die vervloekte Oorlogs materiaalen, (doch te vergeefs) hadden gepoogt te putten. De keus maar
alleen van die Stof zet hun Schriften een vergulden luister by van Prins Roberts metaal. Want een Hecatombe
van alzulke Schryvers, indien die zo wel voor als tegen de G...dienst geschreeven had, zou aanstonds als
Kwik zyn geprecipiteert op den grond van de eeuwigduurende Vergeetelbeek. 15

Bedriegerexpert Silvia Berti merkte al op dat Weyerman hier als het ware propaganda maakt voor
radicaal-deistische literatuur die voor een deel in verband kan worden gebracht met het Vertoog
over de drie bedriegers.' Door onorthodoxe denkers te noemen, enigszins schijnheilig vergezeld
van afkeurende woorden over de zogenaamde verderfelijke gedachten die zij aan het papier hadden
toevertrouwd, maakte hij zijn eigen tijdschrift pikant en ondeugend. En zichzelf ongrijpbaar. Ook
in de eerder genoemde aflevering van de Naakte waarheyt geeft Weyerman er blijk van goed thuis
te zijn in wat er in zijn tijd aan vrijdenkerij werd gedebiteerd. Hij verwijst hier naar zestiendeeeuwse geleerden die al eerder een balletje hadden opgeworpen over mogelijke auteurs van het
middeleeuwse spookschrift De tribus impostoribus.
Het verbaast niet dat Weyerman zo goed op de hoogte was. Het was immers bij de verlichte
intelligentsia bon ton filosofische pikanterieen te lezen of er op z'n minst over te spreken. Weyerman deed haast niet anders." Zijn bekendheid met als atheist te boek staande auteurs wijst in de
richting van Weyerman als lezer van het beruchte vertoog. Weyerman moet net als zijn tijdgenoten
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gebiologeerd zijn geweest door het vertoog over de drie bedriegers dat als een fantoom waarde door
de westerse wereld.
Verder zat hij er bijna met zijn neus bovenop toen Le Vier en Bohm bezig waren met hun edities.
Hij woonde destijds in Rotterdam. In Rotterdam lag op zijn minst een manuscript ter inzage. In
Rotterdam moet in de kring rond Furly stevig zijn gedebatteerd over het vertoog over de drie
bedriegers, dat in ieder geval in manuscriptvorm aanwezig was in de bibliotheek van Furly." In
Rotterdam moeten de gedrukte uitgaven dan ook zeker in omloop zijn geweest. Misschien heeft
Weyerman zelfs de editie van Michael Bohm, uit 1721, gezien. Hij kende namelijk de paracelsist
Ferber, wiens eigen manuscript als basis had gediend voor de Bohm-editie. Diverse keren noemt
Weyerman hem in zijn geschriften. 19
Het zijn al met al drie argumenten die de wijzer doen uitslaan naar Weyerman als lezer van
het bedriegersvertoog. In de eerste plaats hield Weyerman - die overigens vloeiend Engels sprak
- rond 1719 verblijf in Rotterdam en moet op een of andere manier mensen uit de kring rond
Furly en Ferber, beiden manuscriptbezitters, hebben gekend. Ten tweede was Weyerman goed op
de hoogte van radicale vrijdenkers, getuige de vele uitspraken over hen in zijn eigen werk. En ten
derde schrijft Weyerman zelf, korte tijd na verschijnen van de eerste gedrukte uitgave, uitgebreid
over het (verfoeielyk boek' en over andere werken die net als het vertoog zelf door de orthodoxie
in een verdomhoek waren geplaatst.

Meegevoerd in de hype
Maar wanneer we de argumenten stuk voor stuk bekijken, blijkt dat er heel wat op is of te dingen.
Zo is het opvallend dat Weyerman noch in de Amsterdamsche Hermes, noch in de Naakte waarheyt
gewag maakt van de Franstalige titel waarmee het vertoog door Le Vier op de markt werd gebracht.
Ook de Nederlandse vertaling daarvan laat Weyerman achterwege. Hij schrijft slechts over de naam
waarmee het manuscript in discussies ter sprake werd gebracht en verwijst eigenlijk alleen naar het
mythische manuscript waarnaar geleerden al sinds de Middeleeuwen op zoek waren:
Voor my ik stel vast, en ik stel vast met een zeer groote schyn van waarheyt, dat het zo genaamt Boek
van de Drie Bedriegers, al ommers zo zeldzaam is op te loopen in de Boekvertrekken der geleerden,
als de echte kopere Medailles van de Keyzer Otho worden gevonden in de kabinetten der aloudheyds
Penningkundigen.'
Daarnaast is het zeer twijfelachtig of Weyerman deelnam aan debatten over de drie bedriegers bin-

nen de Furly-kliek. De rijke quakerfamilie torende maatschappelijk gezien hoog uit boven het milieu
waarbinnen Weyerman zich bewoog. Bovendien was Weyerman weinig geporteerd van quakers.

Gezocht: de Rotterdamse alchemist Friedrich Daniel Ferber
LI en van de sleutelfiguren in de vroegste drukEJ geschiedenis van het vertoog over de drie
bedriegers is Friedrich Daniel Ferber. Hij zou het
manuscript, waarvan hij net als Benjamin Furly
een exemplaar in zijn bezit had, bij Michael Bohm
hebben laten drukken en uitgeven. Het was een
uiterst kleine oplage, alleen bekend als getuigeverklaring. Er is geen enkel exemplaar overgeleverd.
Over deze Ferber is nauwelijks iets bekend.
Weyerman echter schrijft herhaaldelijk over deze
alchemist en kwakzalver. Hij moest weinig hebben
van de Duitser, maar naar de achtergronden van
Weyermans afkeer moeten we helaas gissen. Deels
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waren het de alchemistische en kwakzalverspraktijken van Ferber die hem niet aanstonden, deels
moet er sprake zijn geweest van een prive-affaire
waarbij beide mannen betrokken zijn geweest.
Maakten Ferber en Weyerman soms gebruik
van de amoureuze diensten van een en dezelfde
juffrouw?
De `Abderietsche nachtvertelling' over het
Trouwtje van Dulceval' werpt mogelijk meer licht
op de zaak, maar ik moet eerlijk bekennen: het is
mij onduidelijk waarom Weyerman in dit verhaal
nog een appeltje te schillen heeft met Ferber. De
tekst verscheen in de Zeldzaame leevens-byzonder-
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Herhaaldelijk laakte hij het fanatisme en het esoterisch gedweep van de `zotten en zottinnen'. Hij
vond ze notoire leugenaars omdat ze weigeren `eeden te zweren, om dat daar voor somtyds komen
te boeten, maar zy liegen wederom als smoussen: 21 Elly Groenenboom constateert in haar boek
over Weyermans Rotterdamse episode dat Weyerman wel de oudste zoon van Furly kende, Benjohan Furly (1681-1738), maar dat er nauwelijks van vriendschappelijke betrekkingen kan worden
gesproken. 22 Via Furly zal Weyerman dan ook geen inzage hebben gehad in diens manuscript over
de drie bedriegers.
Ook zijn contacten met Ferber zullen niet hebben geleid tot een vriendschappelijke uitleen van
diens manuscript of het schaars gedrukte werk. Weyerman had weinig goede woorden over voor de
( Geneesheer zonder praktyk'. In zijn Zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius (1738)
beschrijft hij Ferber als een `stikziende Mof, die Tangs de Maas loopt zwerven, met een langen Degen,
en met een onzichtbaare Couragie, en die op een zeekeren tyd, een groot half uur heeft geleezen in
de Werken van Paracelsus, om te zien; of 'er geen Wapenzalf in vermelt stond'. 23 Nadat Weyerman
Rotterdam als verblijfplaats had ingeruild voor Amsterdam - vandaaruit begon hij in 1721 met de
Amsterdamsche Hermes - kwam hij de arts op de Vijgendam tegen. Hij had nog een appeltje met het
heetgebakerde heerschap te schillen: `als by begon te snoeven op het kapittel van dien Kunstenaar
[=Weyerman], begonnen alle Hammen te beeven in de Schoorsteen van een Portugeeschen Rabyn:
De schrijver had hem met zijn rotting dusdanig toegetakeld, dat 'Hans yzervreeter' schielijk de
Republiek achter zich het.' - Betekent dit dat Ferber eerst met de hele oplage van de Bohm-editie
naar Amsterdam was verhuisd en pas daarna helemaal met de noorderzon vertrokken was?
Maar misschien heeft Weyerman zelf de hand weten te leggen op de uitgave van 1719. Ook dat lijkt
onwaarschijnlijk. De oplage van de editie van Le Vier was zo klein en het inhoud was zo explosief,
dat de kans dat een journalist als Weyerman het zo maar kon kopen of lenen, uiterst miniem was.
Prosper Marchand schrijft in zijn Dictionnaire dat Le Vier slechts een beperkt aantal exemplaren
heeft verkocht en dat hij, Marchand, bij het overlijden van Le Vier in 1734 op verzoek van de erfgenamen driehonderd resterende exemplaren van La vie et resprit aan de vlammen heeft prijsgegeven:
it ne vendit que peu d'Exemplaires, parce qu'il exigeoit une pistolle de chacun; qu'il donna ordre mourant
den brfiler le reste; et que, depuis cela, ils se vendent jusqu'a 50 Florins. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'apres
d'un de ces Libraires, ses heritiers me remirent 300. Exemplaires de cette edition, qui, selon leur intention,
ont tous ete mis dans le feu.'
Voor de editie van 1721 geldt hetzelfde. Ook die was in een extreem kleine oplage gedrukt en was niet

in de handel. Bovendien kon Weyerman deze editie niet in handen hebben gehad toen hij erover
heden van Laurens Arminius (1738), op het moment
dat het vrouwtje zeif, Adriana Simons-De Visscher,
al bijna tien jaar dood is. Adriana is de ex-minnares van Weyerman: ten tijde van hun verkering
geen jonge blom meer maar een gescheiden dame
van tegen de zestig, die na ontbinding van haar
huwelijk met de Amsterdamse zijdekoopman Izaac
Simons goed bij kas zat.
Het verhaal in Laurens Arminius gaat over de
eerste ontmoeting tussen Weyerman en Adriana.
Ze wordt - let wel: op het moment dat Weyerman
dit schreef, was de liefde over en was hijzelf door
Adriana onterfd - afgeschilderd als een foeilelijke,
schonkige vrouw die aan een stuk door drinkt,
vioekt, lastert, kust en krabt. Elly Groenenboom
schrijft in haar Rotterdamse woelreus (p. 50-58) dat

Adriana in 1721 naar Rotterdam was verhuisd, waar
ze haar intrek had genomen bij de roodharige Maria
Rufa. Uiteraard werd ten huize van deze lichtzinnige dame flink gepimpeld en er werd uit pikante
romans voorgelezen. Weyerman maakte met deze
Tioernajaaden kennis dankzij de bemiddeling van
een `Mennoniets Maakelaar; met wie hoogstwaarschijnlijk Benjohan Furly wordt bedoeld. Deze
Furly behartigde Adriana's financiele belangen en
speelde voor postilion d'amour ten tijde van haar
nog prille relatie met Weyerman.
Of Benjohan Furly Adriana ook onder haar rokken bediende, is niet bekend. Weyerman laat het
in het midden, maar schrijft wel dat hij door de
Rotterdamse dichtende koopman Joan de Haes
(1685-1723) en de geneesheer Hans Ferber gewaar-
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schreef in zijn Amsterdamsche Hermes van 12 mei 1722. Op dat moment was alleen het katern met
titelpagina en voorwerk gedrukt. Aangezien Bohm in oktober 1722 was overleden 26 en zijn weduwe
pas daarna de overige katernen ging drukken, is het onmogelijk dat Weyerman op het moment van
schrijven de complete versie had bemachtigd.

Weyerman als ideale lezer
Aanleiding tot dit artikel vormde de uitspraak van Silvia Berti:
er ooit een ideale lezer van het
Vertoog over de drie bedriegers heeft bestaan, dan was het Jacob Campo Weyerman wel: Ik hoopte
te kunnen aantonen dat Weyerman meer was dan een ideale lezer en dat hij het bedriegersvertoog
zelfs had weten te bemachtigen.
Alle tekenen wezen erop dat dit inderdaad het geval was, maar er waren ook heel wat tegenargumenten. Zo was het geleerdenmilieu waarin de steenrijke Benjamin Furly ooit glorieerde, maatschappelijk gezien niet de plek waar Weyerman zich doorgaans ophield. Hij had er waarschijnlijk
niet eens veel zin in, omdat hij niets moest hebben van quakers en quakeressen. Ook met Furly jr.
en de Duitse geneesheer Ferber had Weyerman weinig op. Inzage in het handschrift via hen was
uitgesloten. Verder was de oplage van zowel de editie van Le Vier als die van Bohm zo gering, dat
het onwaarschijnlijk is dat een schrijver als Weyerman er een exemplaar van heeft kunnen bemachtigen. Het ligt daarom meer voor de hand dat Weyerman onvermijdelijk deel werd van de hype naar
aanleiding van het verschijnen van het bedriegersvertoog.
Maar waar haalde Weyerman dan zijn kennis vandaan over het vertoog? Dat is moeilijk met zekerheid te zeggen. Robert Burton schreef erover in zijn Anatomy of melancholy (1632), Daniel Georg
Morhof behandelde het in zijn Polyhistor (1688) en vele andere overzichts- en naslagwerken bevatten
informatie over de mogelijke auteurs en de vermeend atheistische inhoud van het manuscript De tribus
impostoribus. Aileen al de opsomming van alle getuigenissen over het bestaan ervan door Bernard de
la Monnoye geeft aan dat er legio kandidaten zijn voor Weyermans bronnenmateriaal.

Noten
Observatie uitgesproken op de Grondvergadering in De Gevangenpoort te Den Haag, op 12 januari 2008. Met
dank aan Jan Bruggeman, Andre Hanou en Frank van Lamoen.
1 Silvia Berti, `L'Esprit de Spinosa: ses origines et sa premiere edition dans leur contexte spinozien, in: S. Berti,
F. Charles-Daubert, R.H. Popkin (eds.), Heterodoxy, spinozism and free thought in early-eighteenth-century
Europe. Studies on the Traite des trois imposteurs, Dordrecht etc. 1996 (International archives of the history of
ideas 148), p. 31.
2
Het volgende overzicht ontleen ik aan de inleiding van Winfried Schroder op het Traktat ither die drei Betrager.
Traite des trois imposteurs (L'esprit de Mr. Benoit de Spinosa), Hamburg 1992, p. viii-lii. Zie ook F. Berriot,

schuwd werd Vat den Maakelaar het vertrouwen
had in de pan gehakt' en dat Furly lastertaal
uitsloeg over Adriana en haar minnaar. De drie
mannen - Weyerman, De Haes en Ferber - laten
Furly naar de `herberg van den gulden Wagen
in Overschie komen om hem een lesje te leren.
Diens Iniekatrollen sloegen tegens malkanderen',
zo sloeg hem de schrik om het hart. Nadat Furly
door Weyerman was afgerost, nam hij schielijk de
benen. Weyerman keek zijn secondanten aan en
sprak: 'Hoe maklyk is 't zich te spiegelen aan eens
anders voorbeelt':
Het was te wenschen, dat den laatste meermaals
had gedacht aan die zinspreuk, dan zou dien
Hans Ferber, dat gestreng strafvonnis van den
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stok niet hebben getorst op zyn germaansche
schouderbladen.
Voor ik het vervolg van de Abderietsche nachtvertelling - over de kloppartij tussen Weyerman en
Ferber - verder citeer, eerst nog enkele gegevens
over de familie waar deze Rotterdamse `Geneesheer zonder praktyk' vermoedelijk uit voorkomt.
Er waren namelijk meer Ferbers die esoterische
trekjes vertoonden. De Allgemeine Deutsche Bibliographie (deel 6, p. 622 e.v.) meldt dat de familie zich
al in de late Middeleeuwen in Dantzig had gevestigd. In de loop der eeuwen moet een tak van de
familie Ferber zijn neergestreken in Zweden. Daar
werd Johann Jakob Ferber (1743-179o) geboren, als
zoon van de hofapotheker Johann Friedrich Fer-
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Atheismes et atheistes au XVIe siecle en France, Lille 1985 en W. Gericke, Das Buch De Tribus Impostoribus,
Berlin 1982.

De naakte waarheyt 4 (8 april 1737), p. 26. In zijn voetnoten verwijst Weyerman naar zijn bronnen: respectievelijk Theophilus Spizelius, Scrutinium atheismi historico-aetiologicum (1663), Tommaso Campanella, Atheismus
triumphatus (1605-1607) en Thomas Browne, In religio medici (1643).
4 Over de vele handschriften en hun onderlinge verwantschap, zie: Fr. Charles-Daubert (ed.), Le Traite des trois
imposteurs et l'Esprit de Spinosa. Philosophie clandestine entre 1678 et 1768, Oxford 1999.
5 Histoire des ouvrages des savans (februari 1694„ p. 278-281.
3

6 Zie voor een Nederlandse vertaling de website www.thomasevangelie.nl .
7 Jonathan Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford 2001,
p. 699-700.
8 Israel, Radical Enlightenment, p. 697.
9 E.F. Kossmann. De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw. Biographisch woordenboek van

boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en de veilingen door
hen gehouden, 's-Gravenhage 1937 (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 13),
p. 206-210. Johnson was goed bevriend met vrijdenkers als Rousset de Missy, de hierna te noemen John Toland
en Jean Aymon, en maakte net als zij deel uit van het Haagse genootschap Les Chevaliers de la Jubilation.
10 Otto S. Lankhorst, 'Caspar Fritsch & Michael Bohm en de erfenis van Reinier Leers, in: H. Bots, O.S. Lankhorst
en C. Zevenbergen (eds.), Rotterdam Bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw, Rotterdam 1997 (Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam 6), p. 387-388.
11 Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo
Weyerman: cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuws periodiek, Amsterdam 1994 (Atlantis 8), p.
35 - 50.
Fr. Charles-Daubert, Tesprit de Spinosa et les Traites des trois imposteurs: rappel des differentes families et de
leurs principales caracteristiques, in: Berti, Charles-Daubert, Popkin (eds.), Heterodoxy, p. 185. Over de twijfels
omtrent het auteurschap zie onder meer John Christian Laursen, 'Impostors and liars: clandestine manuscripts
and the limits of freedom of the press in the Huguenot Netherlands, in: J.C. Laursen, New essays on the political
thought of the Huguenots in the Refuge, Leiden 1995 (Brill's study's in intellectual history 6o), p. 76 e.v..
13 Prosper Marchand, Impostoribus', in Dictionnaire historique (1758), afgedrukt in: Berti, Charles-Daubert,
Popkin (eds.), Heterodoxy, p. 508.
14 De uitgave van 1719 heeft 21 hoofdstukken, die uit 1768 telt er zes. Zie Schroder (ed.), Traktat iiber die drei
Betrager, p. xxiv-xxvii. De Nederlandse vertaling is te vinden op de website www.thomasevangelie.nl .
15 Amsterdamsche Hermes I, nr 33 (12-5-1722), p. 258-259. In deze tekst achtereenvolgens verwijzingen naar John
Toland, Christianity not mysterious (1696); John Asgill, An argument proving that according to the covenant of
12

eternal life revealed in the Scriptures, Man be translated from hence into that eternal life without passing through
death (1700); Baron de la Hontan, Nouveaux voyages de Mr. le baron de Lahontan, dans l'Amerique septentri-

ber. In hoeverre Johann Jakob Ferber - mineraloog, alchemist en in de leer geweest bij Linnaeus
verwant was aan de veel oudere Friedrich Daniel
Ferber, onze Rotterdamse alchemist, is onbekend.
Er doen verhalen de ronde dat Johann Jakob model
heeft gestaan voor Sarastro in Mozarts opera Die
Zauberflote (1791), maar deze toeschrijving berust
op een misverstand: het was zijn vriend en collega-mineraloog Ignaz von Born (1742-1791),
grootmeester van de Weense vrijmetselaarsloge,
naar wie Mozart de Egyptische hogepriester van
de zon modelleerde.
Maar Weyerman kende begijpelijkerwijs deze
Sarastro niet. Ik vervolg nu het verhaal over het
vrouwtje van Dulceval:

Die stikziende Mof [Ferber] had 't zedert wat veel
geploetert, en dat gezwets was dien Konstenaar
[Weyerman] overgebrieft. Heer Hans Donder,
niettegenstaande dat by meer knippen van de
Pollepel had verduurt in de keuken, als stooten
met de Floret op het schermschool, scheen zo
beet gebakert te zyn als een Geelgieters oven.
Als by begon te snoeven op het kapittel van
dien Konstenaar, begonnen alle de Hammen
te beeven in de Schoorsteen van een Portugeeschen Rabyn. Dan rees het bloed van Abel in
Kains blikken. Dan zwoer heer Hans, dat hy, die
was gespeent en grootgefokt in de yzere armen
van de Viktorie, de Straatkeyen zou bezaayen
met de armen, beenen, en de ingewanden van
dien Haazekop. Hy voegde 'er by, dat diergelyke
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onale (1703); Adriaen Koerbagh, Een bloemhof van allerley lieflijkheid (1668); John Toland, Adeisidaemon,
sive Titus Livius a superstitione vindicatus (1709); Julius Cesar Vaninus, Amphitheatrum aeternae providentiae
divinae (1615); Thomas Hobbes, Leviathan (1651); Charles de Saint-Evremont, [vermoedelijk] Les veritables
ceuvres de M. de Saint-Evremond (1705); Jarich Jelles, Belijdenisse des algemeenen en christelijken geloofs
(1684); [Johannes Duijkerius], Het leven van Philopater (1691); Heinrich Cornelius Agrippa, De incertitudine
et vanitate scientiarum (1530). Van de (sociniaanse collegiant' Lambert Joosten, die in 1696 in een fel debat
verwikkeld was over het bestaan van boze geesten buiten de ziel, zijn mij Been precieze uitgaven bekend.
Cf. NNBW deel 9, kolom 475.
16 Berti, (L'Esprit de Spinosa: ses origines et sa premiere edition dans leur contexte spinozien, p. 31.
17 C.M. Geerars, 'De vrijdenkerij in de journalistieke werken van Jacob Campo Weyerman', in: Mededelingen van
de Stichting Jacob Campo Weyerman 1980, p. 290-316.
18 Justin Champion, The fodder of our understanding': Benjamin Furly's library and intellectual conversation
c168o-1714, op http://eprints.rhul.ac.uk/165.
19 Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus, p. 360-361. Zie bijv. ook Weyermans Historie des pausdoms,
Amsterdam 1725-1728. deel 1, p. 56 en 192.
20 De naakte waarheyt 4 (8 april 1737), p. 27.
21 De vrolyke tuchtheer 24 (12 - 12 - 1729), p. 191. Geciteerd naar Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus, p. 35.
22 Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus, p. 49. Cf. A. Hanou, `Onterfd van f 8000, of Een minnares (?)
van JCW: Adriana Simons-de Visser, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 1 (1978),
p. 91-92.
23 Ontleeder der gebreeken I, 31 (8 - 5 - 1724), p. 243. Vergelijk ook de lovende manier waarop Hubert Kornelisz.
Poot in 1722 over Ferber schreef (www.dbnl.nl ). C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, Groningen/Castricum
1 979, p. 1 35.
24 Jacob Campo Weyerman, De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman,
Amsterdam 1738, p. 178-184,
Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en vele andere beruchte persoonaadgien
183. Weyerman associeert Ferber met Furly. De passage over het straatgevecht met Ferber is namelijk opgenomen in 'Het vrouwtje van Dulceval', waarin de zoon van de rijke Furly als (Mennoniets Makelaar' een rol speelt.
25 Prosper Marchand, Impostoribus, in Dictionnaire historique (1758), afgedrukt in: Berti, Charles-Daubert,
Popkin (eds.), Heterodoxy, p. 511.
26 Lankhorst, 'Caspar Fritsch & Michael Bohm, p. 39o.

verrichtingen hem zo gemeen waaren, als het
drinken van een fles wyn, en dat hy in zyn land
eenmaal 'er een dozyn had den bek gebrooken
met een kaars, en tweemaal tien met den kandelaar. In 't kort en in 't lang, hy zou en wou dien
Hollander to post wegschikken na Pluto, en hem
bevoegen om deszelfs Hofschilder te zyn in het
Ryk der Gespensen.
Het geluk wilde dat Hans yzervreeter dien Konstenaar in den mond liep, in het omdraaien van
den Vygendam na de Warmoesstraat. Fluks ley
den laatste dat Indiaansch Konstpenseel, by de
onedele gemeente een Rotting gedoopt, zo heerlyk over Hans Weerwolfs hooft en schouders, dat
de vlokken stooven uyt zyn pikzwarte paruyk.
De stokslagen vielen zo digt als stofregen op de
vilten kroon zyns hoofds, waar door den verbysterde Hans meer zonnen dacht te zien, als
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een Almanaksmaaker die op een Pastey van
wilde kervel was vergast geweest. Den Mof trok
op 't laatst van leer, maar ter quaader uure, wyl
hy zich in een ogenblik voelde ontwapent en
overmant. De daaromstreeks woonende Borgers hebben my betuygt, dat dien gepriegelden
Hans Ferber waert na zyn Kasteleny gevoert by
een gespan Brouwersknegts, zyn landsluyden,
welke kaerels hem kenden aan zyn onvergeeflyke uytspraak van het Nederduytsch. 't Zedert
de Ontmoeting is dien manhafte Hans Poespas
zo schielyk verdweenen uyt ons gemeenebest,
als of den Molog hem op zyn hoorns had weggevoert. Het spreekwoort leert, "dat 'er nooit strydbaare Valken worden gekipt uyt Duyveneyers,"
by ons gezegt, dat een slegt begin meestenstyds
uytkomt op een deerlyk
Eynde.
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JENEVER EN WIND
Het leven van Robert Hennebo
GERARD SCHELVIS EN KEES VAN DER VLOED

e dichter Robert Hennebo staat in de literatuurgeschiedenis bekend als maker van lichtvoetige, burleske verzen. Zijn Lof der jenever (1718) en zijn Pleidooi voor Cyprus Hoove (1726)
hebben hem een bescheiden plaats opgeleverd in het Nederlandse pantheon. Over zijn
leven is niet bijster veel bekend. Slechts enkele dieptepunten (bijvoorbeeld zijn laf gedrag tijdens
de slag bij Oudenaarde in de Spaanse Successieoorlog, in 1708) en hoogtepunten (onder meer zijn
aanvankelijk fortuinlijke deelname aan de windhandel van 1720) hebben ons via de biografische
woordenboeken bereikt. De schrijvers ervan baseerden zich voornamelijk op de geschriften van
Jacob Campo Weyerman en op het dagboek van Jacob Bicker Raye. Alles bij elkaar is er niet erg
veel bronnenmateriaal. En dat is opmerkelijk voor iemand wiens leven naar eigen zeggen stof bood
voor een lijvige schelmenroman, iemand wiens dood aanleiding was voor allerlei geschriften, over
wie in 1816 nog een toneelstuk werd geschreven en wiens dichtwerken heden ten dage nog of en
toe een herdruk beleven. 1

D

Wie was die Robert Hennebo? In ieder geval een kind van zijn tijd, de eerste helft van de achttiende
eeuw. We hebben het over het begin van de Verlichting, waarvan de intocht gepaard gaat met het
optreden van buitenissige individuen: zonderlingen, spotters, dwazen, avonturiers, tulipomanen en
actionisten. Onder veel van die noemers valt Robert Hennebo, een man met een zeer afwisselende
carriere. Hij was kantoorbediende, kwakzalver, soldaat, handelaar, kroegbaas, toneelspeler aan de
Amsterdamse schouwburg, beursspeculant, zwerver, vertaler en makelaar. Reden genoeg om eens
op zoek te gaan naar voetsporen.

Robert Hennebo
Hennebo wordt geboren in 1686 te Leiden als noon van Jan Hennebo en Henriette van Hoogmade. 2
ZijnvorudeskmtN-Franijk,ompecstzuhlajeBondys(t
Bondues, tien kilometer ten noorden van Lille), dat met Hondschoote, Belle, Poperinge, Menen en
Nieuwkerke in de zestiende eeuw een welvarende lakenindustrie heeft gekend. Rond 1590 zijn er
vier broers Hennebo, allen wevers, met hun zus naar Leiden verhuisd, gevlucht voor de verschrikkingen van de oorlog, of voor de economische malaise die in Frans-Vlaanderen heerste. Het gaat
hun al snel voor de wind. De tweede generatie kan zich een huis permitteren op het Rapenburg, de
Steenschuur of in de Breestraat, destijds de drie rijkste straten van Leiden. Spoedig hebben zij zich
opgewerkt tot gerespecteerde, welgestelde burgers en zijn ze een actieve rol gaan spelen binnen de
Vlaamse doopsgezinde gemeente, die aan de Bogaardsteeg samenkomt. Ze veranderen van lieverlede van drapiers of drapeniers (lieden die de wol inkopen, door thuisarbeiders laten bewerken en
aan kooplieden doorverkopen) in kapitaalkrachtige kooplieden-ondernemers: reders. Deze houden
er eigen volmolens en ververijen op na en lakenbereiderswerkplaatsen, manefacturen genaamd.
Door de fabricage in eigen hand te houden en met molens te automatiseren, drukken ze de kosten
en zorgen ze voor een hoge vlucht van de Leidse textielproductie. Samen met de Van Hoogmades
en de Le Pla's vormen de Hennebo's een elite van bijzonder succesvolle ondernemers. Opvallend
vaak worden er huwelijken gesloten tussen leden van deze drie families.
Het huwelijk van Jan Hennebo en Henriette van Hoogmade dateert van 1683. 3 Zij is de dochter
van Pieter van Hoogmade woonachtig op de Oude Hogewoerd (het stuk tussen Steenschuur en
Watersteeg), ouderling in de doopsgezinde gemeente sinds 167o en diaken sedert 1673. Jan Hennebo
en Henriette van Hoogmade trouwen te Zoeterwoude. Getuige is Johan Gijs (1644 - 1709), advocaat
aan het Hof van Holland, sinds 1679 drossaard van Kranendonk en Eindhoven, kerkmeester van de
Pieterskerk en volgens de fiscus goed voor een vermogen van vier ton. De welgestelde lakenreder
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Jan Hennebo woont ten tijde van zijn huwelijk op het Rapenburg, maar binnen korte tijd vestigt het
gezin zich aan de Breestraat. Er worden drie of vier kinderen geboren, maar slechts twee blijven er
leven: Adriana Hennebo (1683 of 1684) en Robert (1686), de hoofdpersoon van dit artikel.
Op 29 september 1691 sterft vader Jan Hennebo. Hij wordt in stilte begraven in de Pieterskerk. 4
RobertnAdiakjgBlhsrvnHomade,brvnHitescharjk
lakenkoopman, tot voogd, alsmede haar Amsterdamse zwagers, Rutger Aerts en Anthonie Bierens,
heren die in rijkdom geenszins onderdoen voor Balthasar.
Op 18 september 1694 hertrouwt Henriette met Jacob van Heemskerck, weduwnaar van Agatha
van Heemskerck en vader van een meisje, Maria. Uit het huwelijk worden nog twee zoons geboren,
Jan en Pieter van Heemskerck. Henriette sterft in januari 1698. Robert is op elarige leeftijd wees
geworden. Het betekent tevens zijn afscheid van zijn vaderstad Leiden. Hij wordt samen met zijn
zusje Adriana opgenomen in het gezin van voogd Rutger Aerts aan de Warmoesstraat te Amsterdam.
Wanneer in 1704 Balthasar van Hoogmade sterft, moet er een nieuwe voogd worden gevonden. Dat
wordt een zekere Hendrik van Vreeden, die twee jaar later in het huwelijk treedt met zijn 22-jarige
pupil Adriana Hennebo. Voor broertje Robert gaat ook iets veranderen. Hij wordt op 1 juli 1706
voor zes jaar (daarna is hij 25 en volwassen) in de leer gedaan bij de Amsterdamse koopman David
Raillard, een koopman op de Fluwelen Burgwal. 5 Het contract waarin dit is vastgelegd, is nogal ten
voordele van Raillard, zodat de indruk bestaat dat de voogd(en) de opgroeiende Robert graag kwijt
willen. Het contract zal ongetwijfeld verbroken zijn, want in 1708 vinden we Hennebo terug in het
Staatse leger, vechtend in de Spaanse Successie-oorlog tijdens de slag bij Oudenaarde. Naar verluidt
is hij niet een van de dappersten. Wanneer het er heet aan toegaat, verstopt de cadet Hennebo zich
onder de doden en gewonden teneinde hun lot niet te hoeven delen. Hij wordt daarbij gesnapt en
vervolgens gedwongen zich door zijn familie vrij te laten kopen.
Op 21 april 1711 zien we Hennebo echter wederom onder de wapenen, onder het bevel van een
zekere brigadier Berckoffer. Als zodanig wordt hij vermeld in een proces verbaal, opgemaakt in een
geschil tussen een herbergier en een pachter van de accijns. 6 Uit dit stuk blijkt dat Hennebo kind
aan huis is in een herberg aan de Haagse Bierkade. Hij bewaart zelfs de sleutels van de wijnkelder.
De herbergier en wijnhandelaar, Jan Willinck Boudens, is getrouwd met de Rotterdamse Alida de
Lange, weduwe van Gerard Carpentier (of Gerrit Timmerman). Alida heeft een dochter, de 19 -jarige
Johanna Maria. Hennebo raakt kennelijk in de ban van deze jongedame en vraagt haar ten huwelijk.
Van die verbintenis komt voorlopig niets, maar zo te zien ligt dat niet aan Johanna. Van 12 juli 1711
stamt een aantekening dat Robert Hennebo, thans gelegerd in de garnizoensplaats Geertruidenberg,
te 's-Gravenhage is gehuwd. 7 En inderdaad vermeldt het Haagse register de ondertrouw op 5 juli
1711. 8 Echter, pas op 8 augustus passeren de huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Het contract is
zeer gunstig voor de vrouwelijke helft: Hennebo belooft zijn toekomstige bruid een morgengave van
maar liefst f 5.000,-. Kennelijk geloven zijn voogden niet dat het hem ernst is, want op 29 augustus
laat Hennebo bij dezelfde notaris optekenen, dat hij wel degelijk in zijn voornemen blijft volharden.
De voogden gaan blijkbaar niet akkoord en Hennebo moet daarom nog een jaar geduld hebben.
Het huwelijk tussen Robert Hennebo en Johanna Maria Timmerman staat uiteindelijk aangetekend in Leiden (12 augustus 1712) en te Den Haag (14 augustus). Uit notariele akten blijkt dat hij
nu over verscheidene erfenissen mag beschikken. Hoeveel hij bij elkaar erft, valt niet goed na te
gaan. Wel is zeker dat het hier een aanzienlijk bedrag betreft. Hennebo ontvangt het erfdeel van zijn
moeder, van zijn vader en van een tante, Jannetje Hennebo. 9 Geruchten gaan dat het totaalbedrag
de f 40.000,- overschrijdt.

Windhandel
Op 3o september 1712 wordt Hennebo ingeschreven als burger van Den Haag. Op die zelfde dag
koopt hij een groot huis aan de Bierkade, met een erf waarop nog twee kleine huisjes staan. Vanaf
nu is hij de herbergier van het etablissement 'De Drie Lelien. Nog geen twee jaar houdt hij dit vol.
Hij heeft zich namelijk ook nog eens gestort in allerlei handeltjes in graan en is verwikkeld in een
hevig gekrakeel met zijn schoonouders. Uit archiefstukken blijkt dat er een civielrechtelijke procedure aanhangig is geweest tussen Johan Willinck Boudens en Robert Hennebo en zelfs dat er of en
toe sprake is van hevige ruzies en handtastelijkheden, waarbij ook Hennebo's huispersoneel, een
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meid en een knecht, betrokken zijn. Hennebo ziet
er zelfs geen been in om indien nodig zijn hond Jas
in te zetten 1°. Het gaat er lekker ordinair aan toe.
In april 1714 verhuurt Hennebo zijn herberg aan
Everhart Storm, pachter van de drankaccijns. 11 Het
huurcontract geldt voor een periode van zes jaar.
Waarschijnlijk is na het aflopen van dat contract de
herberg verkocht.
In 1716 woont Hennebo in Amsterdam en is hij
hospes (waard) van 'Het Gulden Vlies, een herberg
bij het Prinsenhof. Hij raakt bevriend met een verlopen advocaat, Laurens Arminius, en een collegakroegbaas, Jacob Veenhuizen. Voor deze laatste
dicht hij een grappige lijkzang op enkele huisdieren, Rouw-klachten van den heere Jacob Veenhuysen.
Kennelijk bracht het uitbaten van de herberg niet
genoeg geld in het laatje, want op 18 september
1717 begint Hennebo's loopbaan als acteur aan de
Amsterdamse schouwburg. Hij schijnt een redelijk Cornelis Troost, Portret van Robert Hennebo,
acteur te zijn en vrij succesvol in komische rollen. krijttekening (Teylers Museum)
Zijn vriendschap met Jan van Hoven, de opvolger
van Jacob van Rijndorp, zal hem in contact met het toneel hebben gebracht.
In 1718 schrijft Hennebo het werk waardoor hij onsterfelijk is geworden, het burleske Lof der Jenever,
een schertsode op de nog niet zo lang in zwang zijnde alcoholische drank, die dermate populair
geworden is onder de Nederlanders dat de Fransman Denis Diderot hen als `wandelende destilleerketels' meent te moeten afschilderen.
De herberg 'Het Gulden Vlies' is geen succes. Waarschijnlijk is Hennebo als waard failliet gegaan.
We zien hem in 1719 als hospes van het koffiehuis 'De Vergulde Karsseboom' in de Kalverstraat, enige
huizen van de Dam vandaan. 'De Karsseboom' staat naast 'Het Franse Koffiehuis; beter bekend als
`Quincampoix, het Amsterdamse centrum van de fameuze Windhandel.
De Windhandel van 1720 is een grote internationale speculatie-epidemie, begonnen in Frankrijk
en overgeslagen naar Nederland. Deze breidt zich snel uit, zodat er in de meeste steden in de
Nederlanden zogenaamde compagnieen worden opgericht die tot doel hebben het uitgeven van
actien of aandelen. De handel in aandelen waarvan de levendigheid groteske vormen aanneemt,
wordt uitsluitend gedreven omwille van die handel zelf en de waarde van de aandelen berust dus
eigenlijk op gebakken lucht.
De actiehandel bond overigens wel degelijk grote winstmogelijkheden. Het was handel met weinig
risico's: je schreefje in en je kreeg, als je door de ballotagecommissie van de compagnie niet te licht
was bevonden, aandelen toegewezen voor bedragen tussen de f 1.000,- en f 50.000,-. Na een tijdje
deed je een eerste aanbetaling (storting) van luttele procenten. Dat hoefde vaak pas na maanden
en als je snel weer verkocht, kostte het je helemaal geen cent. Het enige wat je nodig had om mee te
kunnen doen, was een beginkapitaal van minimaal f 250,- en maximaal f 2.500,- (hetgeen voor een
koopman of regent geen buitensporige bedragen waren) en de goedgunstigheid van de gecommitteerden. Veel acties werden onmiddellijk na toewijzing doorverkocht aan een onfortuinlijke wiens
wensen niet gehonoreerd waren. Soms geschiedde de doorverkoop reeds voor de toewijzing. In
zo'n geval was er sprake van termijnhandel en werkte men met een premiecontract. Hierbij nam
de verkopende partij de verplichting op zich om binnen een afgesproken termijn actien te leveren
op een tijdstip dat de koper dit van hem eiste. Na het verstrijken van die termijn kon de verkoper
bedingen dat de koper de in het contract vermelde hoeveelheid aandelen ontving, zelfs al waren
de koersen gedaald. De prijs van de portie werd tevoren op de dagkoers vastgesteld en de koper
betaalde bij het afsluiten van het contract een premie, die meestal 5 tot io procent van de bedongen
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prijs bedroeg. De bedoeling van een dergelijk contract was dat de koper zijn portie kon opeisen
wanneer de koers stijgende was. Deze manier van handel kon ingewikkelde vormen aannemen,
maar kwam eenvoudigweg neer op een soort gokken. En daar waren veel Nederlanders helemaal
niet vies van.
De windhandel woedde kort maar hevig. Handelaren en hun zaakwaarnemers reisden stad en
land of om zo veel mogelijk in te tekenen. Hoewel ook de Amsterdamse vroedschap geen toestemming had verleend voor het oprichten van een actiecompagnie, gonsde het daar van de bedrijvigheid
op de beurs. We moeten niet vergeten, dat er in Amsterdam altijd al een levendige geldhandel werd
bedreven. In het stadhuis waren reeds in 1609 de wisselbank gevestigd en de assurantiekamer. De
bank was een overheidsinstelling en als zodanig betrouwbaar genoeg om kooplieden te bewegen
tot het betalen via bankwissels. Vlak bij de wisselbank stond de beurs, volgens Simon Schama de
morele tegenpool van de bank: de beurs was de plek waarin de goklust hoogtij vierde onder de
dekmantel van de gevestigde aandelenhandel, waar beroepsspeculanten slaatjes poogden te slaan uit
prijsschommelingen op korte termijn. Daarvoor waren verse nieuwtjes van groot belang, hetgeen de
opkomst van de couranten bevorderde. Behalve daarvan zouden de handelaren ook gebruik maken
van koeriers, afluisteraars en spionnen in de koffiehuizen in de Kalverstraat om nieuwtjes over de
vooruitzichten van een bepaalde onderneming te vergaren, of zelfs optimistische of pessimistische
geruchten te verspreiden, al naar gelang hun belang vereiste.

Hennebo en Hamilton
Robert Hennebo, dichter, toneelspeler en herbergier, blaast een pittig partijtje mee in deze Windhandel. Hennebo's vriend (hoewel vriend hier misschien een te groot woord is) Jacob Campo Weyerman
beschreef wat er gebeurde:
Robert trof het geluk zich aangenaam te maaken bij een Schotsheer Hamilton genaamt dien hij zo konstiglijk
wist te belezen uyt de Schrift des Bedrogs, dat die Schot een Somme van dartig duyzent Guldens liet zitten
bij die verplukten komediant. Robert stoof met al die kontante over na Rotterdam, 's Gravenhage, Gouda en
na meer andere Steeden, en hij speelde zo konstiglijk als Aktionist den gebraaden haan, dat hij een merkelijk
kapitaal, benevens een schoone Buijtenplaats, gedoopt Aktiehoven veroverde in ons Gemeenebest 12 .

Weyerman, zo is gebleken, schreefhier niets te veel. George Hamilton, 22 jaar oud, geboren te Chilsmond, Groot Brittannie, gaat op 2 oktober 1717 in ondertrouw met de achttienjarige, in Amsterdam
wonende Maria Margarita Vasserot". Het paar trouwt op 17 oktober te Diemen en vestigt zich aan
het Rokin, alwaar George reeds woonachtig is. In 1720 vinden we het echtpaar terug op de Herengracht, twaalf huizen van de Herenstraat. George is dan directeur van de Compagnie van Commercie en Administratie van de stad Gouda, welke opgericht is door de Goudse stadspensionaris
mr. Adriaan de Grande.
Robert Hennebo krijgt of en toe van deze Hamilton geld toevertrouwd om aan een derde te
bezorgen, maar gebruikt het kennelijk om er mee te speculeren. Wanneer Hamilton in 1721 failliet
Actiehoven, Hennebo's buitenhuis te
Gouda (Streekarchief Hollands Midden)
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gaat, blijkt uit zijn boedelstaat dat hij Hennebo in totaal f 28.737,- mee heeft gegeven en dat deze
verzuimd heeft daar rekenschap over of te legged'.
Het ziet ernaar uit, dat Robert andermans geld heeft gebruikt om zich aan de windhandel te
verrijken. Dat is hem aardig gelukt. Hij heeft snel zo veel krediet, dat hij als een van de weinige
Amsterdamse kooplieden zich met succes kan inschrijven in de Haagse, Rotterdamse en Goudse
actiecompagnieen. Van het geld dat hij wint, koopt hij een buitenhuis te Gouda en noemt het
Actiehoven. De buitenplaats, die nog lang zo heeft geheten, lag aan de IJsselbedding in de Moorddrechtse Dijk bij Gouda, tussen de Bosweg en de vijver van het buiten. In de vroegere tuin is in 1976
het afvalwatergemaal van Rijnland gebouwd.
Echter, voordat het huis wordt opgeleverd, heeft Hennebo het al weer verkocht aan Reynier Swanenburg, pachter van de impost op het toenmalige gemaal. Kennelijk heeft hij geld nodig. Het gaat
slechter in de windhandel. Steeds vaker wordt hij aangemaand om aan zijn verplichtingen te voldoen
en steeds vaker keert de ingeschakelde notaris onverrichter zake terug bij zijn opdrachtgever.' We
laten hierover Weyerman aan het woord:
Indien Sieur Robert zijn Heerszucht had konnen bepaalen in die weelde, dan was alles behouden geweest
na het uyterlyk. Maar neen, die Quant wou en zou een hooger plaats bekleeden, op het Uylenbort der
Aktiekraamery. Robert zwoer by hoog en by laag, hoe zeer ook het vloeken een Mennoniet misstaat, dat
by een Millioen kontanten zou bezitten binnen 't Jaar, of dat by gebreke van zulks, den Duyvel zou danssen
om de stukken van de Aktietent. 16

Het einde van de windhandel komt snel, nadat op 14 oktober 172o de vroedschap van Amsterdam een verbod op beunhazerij heeft ingesteld. Niet beedigde makelaars zijn niet meer welkom
op de beurs. Hieraan zijn enkele volksopstootjes voorafgegaan, die hun hoogtepunt beleefden in
de aanval op het Franse Koffiehuis, oftewel Quincampoix, in de Kalverstraat. Of het er iets mee te
maken had, weten we niet, maar van 1 tot en met 15 oktober vertoont de Amsterdamse schouwburg
Quincampoix van Pieter Langendijk. In dit stuk komt een figuur voor, de knecht Krispijn, die voor
zijn meester opdrachten moet uitvoeren in de windhandel, maar die met het hem toevertrouwde
geld zelf een gokje waagt en daarmee veel succes boekt. De kans is niet gering dat Langendijk, die
Hennebo gekend moet hebben, deze Krispijn naar hem gemodelleerd heeft.

Weer op het toneel
In 1722 staat Hennebo weer op het toneel. Begon hij zijn loopbaan met f 1,- per avond spelen,
thans krijgt hij er f 6, voor. Ongeveer uit deze tijd stamt een curieus geschrift, een brief waarin de
acteur Hennebo een makelaar uitdaagt tot een duel.
-

Wij Robertus de eerste gebijnaamt de Hypochondre, door de macht des Amsterdamschen Schouwburgs
eens en meermalen Rooms Keizer, Koning van Epyre en Commagene, Hertog van Kleef, Graave van
Egmond, Baron Filebout en Propdarm mitsgaders gewoonlijke afgezant van Momus op de Levantsche
Rijksdag van Jufrou Kaatje etc. etc.
Aan U
Doris de twede bijgenaamt de Blonde, Koning van Uijenland, Aartshertog van den Prij-akker, graave van
Roccamboly, Markgraave van Charlottenhove, Baron van Knuf en Bieslook, Dominateur in de Spaansche
en Walsche Pottagies, Ridder in de koninklijke Order der Subscriptie etc.etc.
Alzoo gij dezen middag de klokke omtrent twee uuren, ter Beurze binnen deze goede Koopstad Amsterdam, onze voorschreven Toneelmajesteit op een verachtelijke en injurieuse wijze beledigt hebt ons misnoemende met den naam van Blixemsche en verdoemde Commediant, Zoo is 't, dat Wij onophoudelijk
arbeidende zoowel aan de reparatie van onze goeden naam, als aan de amelioratie van onze Finantie, U mits
deeze, door onze Herout van wapenen, PIETER BESTENBROEK, doen uitdagen om te verschijnen morgenogtent de klokke half elf uuren, in de keuken van zodanig een fransch Ordinaris als gij hem suit noemen,
gewapent met twee zakken gaave Zeeuwsche Maat-uyens, mitsgaders een Zesvoetige Kist eerstgeloste
Lissabonsche uyens, ten einde Wij, insgelijks gewapent, U aldaar door dapperheit en feiten van Wapenen,
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zoo wel als ten kost van een gezwollen Neus, gekneusde kin, blaauwe Oogen, en wat dies meer is, behoorlijk
kunnen overtuigen, dat Gij ten alien tijde zijt een ABRAHAM UYENBOER Etc. Etc. Etc.
gegeven onder ons gewoonlijk Zegel, in het vijftiende Jaar van mijn Huisvrous regering.
L.S.

ROBERTUS DE EERSTE

Na den strijd zullen onze gebrookene Wapene geappliceert worden tot perfectie van een Uyen
Soupe, ten behoeve van alien die deeze zullen aangaan.' 7

N.B.

Hennebo speelt mee in de meest uiteenlopende stukken van Racine, Moliere, Thomas Asselijn,
Balthasar Huydecoper en anderen. Hardnekkig is de mare, dat hij beter was in het kluchtige genre
dan in het treurspel. Acteur zijn is geen vetpot en betekent hard werken. Per avond worden er twee
stukken gespeeld, een hoofdspel en een (komisch) naspel. Prolongaties komen niet vaak voor, dus
er moeten doorlopend rollen geleerd worden en repetities gehouden. Acteurs hebben een slechte
naam en niet geheel ten onrechte. Uit 1720 is een plakkaat bekend dat diende om ongeregeldheden
in de schouwburg van zowel toeschouwers als acteurs tegen te gaan. Ook uit deze tijd komt een
lange lijst met reglementen die bij overtreding de acteur een hoop geld kosten. De hoogste boete
staat op handtastelijkheden op het toneel. Die komen de dader te staan op twee tot drie dagen
loon. Rumoer maken achter de coulissen, schelden, alcohol drinken, schmieren, niet rolvast zijn,
te laat opkomen, alles kost de overtreder een groot gedeelte van zijn gage. Overal is rekening mee
gehouden en kennelijk is dat nodig.
Tijdens zijn tweede periode als acteur blijft Hennebo in acties handelen, maar dit zal hem niet
veel hebben opgeleverd. Om zijn inkomen aan te vullen gaat hij doen wat hij kennelijk goed kan:
vertalen. In 1720 heeft hij Le Tombeau de Maitre Andre van Claude Ignace Brugiere de la Barante
vertaald, een stuk uit de traditie van de commedia dell'arte. Na 1722 volgen er vertalingen van de
meest uiteenlopende werken, van een deel uit de Gil Blas de Santillane van Alain Rene le Sage tot
een obscuur werkje over een Londense prostituee. Dichten doet Hennebo ook nog; hij vervaardigt
vooral gelegenheidspoezie en met name bruiloftszangen. Een ervan, het Pleidooi voor Cyprus Hoove,
is een zeer vermakelijk, maar ook knap geschreven bruiloftsgedicht in de vorm van een achttiendeeeuws rechtsgeding. Het vindt aardig wat navolging.

Het einde
Na 1726 verschijnt er vrijwel niets meer van Hennebo. Dat is niet verwonderlijk als we weten dat
hij in dat jaar opgenomen is in het makelaarsgilde. Vanaf dat jaar tot aan zijn dood in 1737 is hij een
niet onbekwaam makelaar, zoals blijkt uit brieven die uit deze tijd zijn overgebleven. Een historica
typeerde hem na lezing van deze brieven als: (een actief makelaar, die niet tot spel verleidt, een vlot
briefschrijver, die zijn onderwerp goed onder de knie heeft'. 18
De laatste tien, elf jaar van zijn leven schijnt de avonturier tot rust te zijn gekomen. Het schijnt
zelfs, dat naarmate Hennebo vorderde in welstand, zijn levenslust en gevoel voor humor hem verlieten. Althans, zoiets suggereert Weyerman: 'r nu geen volmaakt geluk huijsvest op de ondermaanse werelt heeft ons de Ervaarenheijt aangetoont in dien Robert den Makelaar, die namaate hij
verrijkte in Kontanten, verarmde in vreugden: Overigens noemt Hennebo zich in de uitdaagbrief
( bijgenaamd de Hypochondre. Kennelijk berustte zijn snaakse inborst op een melancholieke basis.
Er wordt van hem verteld dat hij zittend midden in een vrolijk drinkgelag soms zonder enige
aanleiding in tranen kon uitbarsten.
Robert Hennebo sterft op 29 juni 1737 te Amsterdam. Op 1 juli wordt hij eerste klas begraven, vanuit zijn woning op het Koningsplein. Tot ver na zijn dood gonzen de geruchten dat hij de doodgraver
van de Nieuwe Kerk heeft omgekocht met het doel in het graf van Joost van den Vondel begraven te
worden. Dit valt niet meer aan te tonen, maar er is genoeg indirect bewijs om aan te nemen, dat het
werkelijk gebeurd is. Hennebo laat zijn vrouw, Johanna Maria Timmerman, niet bepaald onverzorgd
achter met de somma van f 26.227,- aan rentebrieven op een rente van acht procent. Zijn vrouw
is krachtens een testament, opgemaakt op 27 juli 1743, universeel erfgenaam.' Kinderen heeft het
echtpaar nooit gehad. Twee jaar na Hennebo's dood hertrouwt Johanna.
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Robert Hennebo heeft heel
lang voortgeleefd in de herinnering. Zijn werken hebben
hem enige mate van onsterfelijkheid verleend, maar ook
zijn persoonlijkheid en zijn
wederwaardigheden zijn lang in
de herinnering bewaard gebleven. Jacob Campo Weyerman
was niet bepaald te spreken over
de dichterskwaliteiten van zijn
`vriend' Hennebo. Dat nam niet
weg, dat er destijds grote vraag
bestond naar Hennebo's pennevruchten. Zijn Rouwklagte en
Lof der Jenever beleefden tijdens
zijn leven al enkele herdrukken
en werden grif verkocht. Ergens
tussen 1765 en 1767, lang nadat
bovenstaande kritische woorden
zijn geschreven, verschijnen de
verzamelde werken van Hennebo, opgedragen aan zijn schim.
Prompt verschijnt er op de markt
een boekje met een lang gedicht
.
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gee &raft meat oetey- c4 o c e‘e, Nuzalyee6Me-van Laar, een vriend van HenC.-)
nebo en kompaan uit de tijd van
de windhandel."
c.
-7In zijn Theorie der Schone KunC.F. Fritzsch naar een tekening van J. Wandelaar, Portret van Robert
sten en Wetenschappen (1778)
citeert Hieronymus van Alphen
Hennebo (coll. G. Schelvis)
Hennebo meermalen in zijn overzicht van komisch literaire kunstgrepen. In 1799 gaf Hendrik Tollens een door hemzelf verbeterde
versie uit van de Lof der Jenever. In 1822 schreef Witsen Geysbeek: `Hennebo was een vrolijke
snaak; in zijn dichttrant schijnt hij zich Focquenbroch tot model gekozen te hebben, doch zijne
boert is geestiger: Hij is zo gecharmeerd van het Pleidooi voor Cyprus Hoove dat hij het integraal
overneemt in zijn fameuze naslagwerk. Hennebo wordt vaak genoemd in de literaire handboeken
als niet ongeestig dichter van het tweede plan. Ook in de twintigste eeuw verschijnen er nieuwe
versies van de Lof der Jenever.
De persoon Hennebo doet ook nog vaak van zich spreken. In Het leven van Johannes Blommestein
van Adriaan Loosjes (1761-1818) komt Hennebo als personage even voor, samen met Jacob Campo
Weyerman en de schilder Cornelis Troost (die eveneens een tijdje acteur is geweest). 21 Le Franq
van Berkheij vertelt in een lang gedicht, hoe Hennebo een familielid tegenkwam die hem bespotte, zeggende dat zelfs zijn gevatheid en zijn kwinkslagen hem geen toegang meer vermochten te
verlenen tot de Amsterdamse kroegen en koffiehuizen, zo zeer was meneer zijn neef aan lager wal
geraakt. Hennebo daagde daarop zijn familielid uit tot een weddenschap over de vraag, wie het eerst
geholpen zou worden in een willekeurig etablissement. Hennebo zwoer dat hij het eerst geriefd zou
worden, wat hij ook zou vragen. Het tweetal betrad het koffiehuis 'De Vergulde Karsseboom' (waar
Hennebo later zou gaan werken) aan de Kalverstraat.
72
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Daar Robbert met doortrapte zinnen
Spreekt tot de Meid of Koffijknegt:
Och, Meisje! help mij toch te regt,
Waar is doch hier de beste kamer?
Dit vraagt hij met gemaakt gestamer,
Als of hij schier deed in zijn broek,
De meid straks zegt, daar in die hoek
Digt bij het zandhok zulj et vinden,
Flux wend zich Robbert na de vrinden,
En streeft zijn wedder straks op zij
'k Ben eer geholpen, Neefl dan gij,
Want gij hebt dat gij woud verlangen,
Hoe wel gevraagt, noch niet ontvangen;
Maar ik, al heb ik geen crediet,
Ben eerst geholpen, en om niet.
Daar stond Couzijn, verzet, te prachen;
Hij zelf weerhield zich niet van lagchen;
Als het gezelschap dat er was,
Tracteerde Robbert op dat pas.
En sints mogt hij weer als voor dezen,
In het gezelschap welkom weezen,
Zijn schuld betaald, zijn agting weer,
Won hij de weddenschap met eer,
Tot hij daar na Jeneverkoning,
In 't guide vlies zijn nieuwe woning;
Bleef de oude Robbert Hennebo,
Een snaaksche schalk in folio,
Dat is zoo de ouden het begrepen;
EEN VOS VERLIEST WEL 'T VEL MAAR NIMMERMEER ZIJN KNEEPEN. 22

In 1815 verschijnt Robert Hennebo en zijne vrienden, of een Amsterdamsch zomernachtje in 1718;
oorspronkelijk historisch blijspel met zang. Het is geschreven door Carel Alexis van Ray. Hennebo
wordt hier geschilderd als een dichtende acteur die niet vies is van komisch vermaak. Dit is geheel
in overeenstemming met de anekdotes die de persoon van Hennebo omgeven. De Lof der Jenever,
de Rouwklagt van Jacob Veenhuize en het Pleidooi voor Cyprus Hoove (tevens bekend onder de naam
Proces Crimineel), worden met de regelmaat van de klok herdrukt. Het eerste werk wordt nog steeds
in onze tijd herdrukt, veelal op initiatief van destillateurs of andere belanghebbenden.
In 1950 ontving de Haagse componist B. van den Sigtenhorst Meyer van de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, prof. dr. Th. Rutten, de opdracht tot het componeren van een
drietal werken voor een koor (bij voorkeur een mannenkoor en a capella). De heer Van Sigtenhorst
Meyer componeerde daarop onder meer De lof der jenever. De componist vroeg aan minister Cals
financiele steun om het werk gedrukt te krijgen. Hierop werd afwijzend beschikt. Het feit dat de
componist het werk had opgedragen aan de erven Lucas Bols te Amsterdam, riep heftige protesten
op en vragen in de kamer, maar lag geheel in de lijn van de tekstdichter, die destijds toch ook door
commerciele bedoelingen moet hebben laten inspireren. Bovendien komen er in zijn gedicht de
volgende regels voor:
Za wakker Vrinden, rust een poosje,
Hier is Jeneever uit het Loosje;

Het Loosje was het bouwwerk aan de Rozengracht, waar Lucas Bols in 1675 zijn jeneverstokerij
opzette.
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Lang na de dood van Robert Hennebo waren er anekdotes over hem in omloop. De bezorger van
zijn Verzamelde Dichtwerken vermeldt er een groot aantal in zijn inleiding, maar waarschuwt van
tevoren dat hij niet instaat voor de authenticiteit ervan. We citeren tot slot hieruit.
Zijn Vriend Arminius eens twist in een Herberg maakende, zeide hij: daar loopt een twistzuchtig bloed

door uwe aders; want uw Groot-vader maakte scheuring in de Kerk, en gij in de Kroeg.
In 't Koffy-huis in 't bijzijn van veele Heeren gemaand wordende, vroeg hij zeer bedaard aan deezen
Kwel-geest, van wat datum zijn schuld was: deeze hem antwoordende van het jaar 1716, zeide hij: 't is
wel onbeleefd, dat gij mij hier zo lastig valt, daar ik van dit jaar eerst een begin maakte van mijn schulden
van 't jaar 1710 of te doen.
Kastelein zijnde en niet veel neering hebbende, ging hij 's morgens tegen 11 uuren op stoep zitten met eenige
maanden [sic] snij-boonen voor zich, waaraan hij ieverig bezig was met athalen. Zijne Bekenden, die 'er
voorbij gingen, vroegen hem wat hij met al die Boonen doen zou: die zullen, hernam hij, hier van middag
gegeeten worden om een weddingschap van zes lieden, en wil je van de partij zijn om ze te zien eeten, het
is wel tot uw' dienst. Dit eenige Voorbijgangeren verhaald hebbende, kwam 'er wezenlijk een groot getal
Gasten, die hij braaf Snij-boonen en ander eeten op schafte: vroeg men hem, wie die Snijboonen-eeters
waren, aan het eene einde van de tafel zeide hij dat zij aan 't ander zaten, totdat het uitkwam, dat hij zich
van deeze list bediend hadt om Kalanten te krijgen. 23
Hij heeft ons niet al te veel nagelaten. Zijn verzameld werk heeft een geringe omvang en is van een
bescheiden kwaliteit. Toch hebben, wat ons betreft, zijn werk en wederwaardigheden hem een klein
beetje onsterfelijkheid opgeleverd.
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BIJ DE PRESENTATIE VAN DE NIEUWE UITGAVE
VAN WEYERMANS TALMUD 1
ANTON BOSSERS

et is een van de doelstellingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman om moeilijk
bereikbare werken van Jacob Campo Weyerman beschikbaar te maken. Onder meer daartoe is in 1994 de reeks Abdera gestart met de publicatie van het eerste deel: Weyermans
Den Laplandsche Tovertrommel (1731) bezorgd door Marco de Niet. In 1997, bij het twintigjarige
bestaan van de stichting, verzorgde Andre Hanou deel drie van de Abdera-reeks: Weyermans De
Naakte Waarheyt (1737). 2 Nu weer tien jaar later verschijnt als deel zes in de reeks: Den Talmud ofte
overzeldzaame Joodsche vertellingen (1736) 3 , door Marja Geesink en mij voorzien van inleiding,
commentaar en index. In bijlagen zijn verder de drie vertellingen uit Den Echo des Weerelds en Moses
Marcus opgenomen, die in de Talmud in een nieuwe bewerking van Weyerman ook voorkomen.
Tenslotte bevat een bijlage de transscriptie van het handschrift van p. 40 uit de originele Talmud,
dat zich in het Nationaal Archief bij de processtukken bevindt. 4

H

De uitgave is gebaseerd op het exemplaar dat berust in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dit is
het enige bekende volledige exemplaar. De Koninklijke Bibliotheek heeft, in tegenstelling tot wat de
STCN suggereert, alleen aflevering 7, waarschijnlijk de reden waarom nogal eens verondersteld wordt
dat het tijdschrift slechts 7 afleveringen heeft gekend (in plaats van acht). Het volledige exemplaar in
het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in de universiteitsbibliotheek Leiden,
samengebonden in een convoluut met De Naakte Waarheyt, is sinds 21 juli 1994 zoek. 5
Ik ga bier vandaag niet de inleiding herhalen of samenvatten. Vorig jaar hebben Marja en ik in De
andere achttiende eeuw al een artikel aan de Talmud gewijd.6 Dit artikel wordt niet in deze uitgave

herhaald. Voortschrijdend inzicht heeft bier en daar tot andere nuances geleid, terwijl wij bovendien
menen nu definitief Weyermans bron te hebben vastgesteld.
Gedurende de afgelopen maanden heb ik vanuit deze Weyermankring nog wel eens de veronderstelling gehoord dat de Talmud een satirisch geschrift over het jodendom zou zijn of dat hierin
een achttiende-eeuwse visie op het jodendom zou worden geformuleerd. Niets is minder waar. In
de Talmud vindt men van dit alles niets. De veronderstelling is niet zo vreemd, wanneer men zich
realiseert dat Weyerman bekend staat als satirisch schrijver en dat hij in de secundaire literatuur
hardnekkig te boek staat als antisemiet. Dit roept de vraag op: hoe staat Weyerman tegenover het
jodendom?
Voor een definitieve beantwoording van deze vraag is het mijns inziens nog te vroeg. Ik denk dat
ik een voldoende overzicht heb over wat Weyerman in zijn enorme oeuvre over joden en jodendom
te zeggen heeft, maar ik heb nog lang niet alles systematisch gelezen, laat staan geanalyseerd. Er zou
nog veel voorstudie moeten worden gedaan. In ons artikel in De andere achttiende eeuw hebben
wij verondersteld Vat bij Weyerman over het algemeen geen anti-joodse houding geconstateerd
kan worden, anders dan passend binnen het algemene kader van zijn tijd. In het kader van deze
bijeenkomst, die in het teken staat van Weyerman en Joods Amsterdam in de 18 e eeuw, lijkt het mij
nuttig bier een paar opmerkingen over te maken.
De Talmud is geen anti-joods, laat staan antisemitisch, geschrift. Weyerman heeft de Talmud niet
geschreven om een Joodse minderheid een hak te zetten. Weyerman heeft de Talmud geschreven,
omdat hij geld nodig had, en omdat hij een aantal leuke verhaaltjes uit het Ma'asseboek paraat had,
waarvan hij sommige al eerder gebruikt had. In de tekst laat Weyerman regelmatig blijken - want
de lezer moet dat vooral heel goed weten - dat hij al die verhaaltjes en sprookjes maar niets vindt. 7
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Hijzelfgelooft ze niet. Die joden zijn raar yolk, net als Gasconjers, pietisten, katholieken en anderen.
Deze houding komen we op veel plaatsen in het werk van Weyerman tegen. Het Wonder boeck
van de doperse profeet David Joris uit 1542 is onbegrijpelijk, evenals bijvoorbeeld ander werk van
doopsgezinden. Een tot een boek uitgegroeide brief van de Amsterdamse doopsgezinde kruidenier
Jarig Jelles aan Spinoza, waarin hij zijn geloofopvatting uiteenzet, is in 1684 uitgegeven. Weyerman
vindt het fanatieke godsdienstzweverij. Er zijn hiervan vele voorbeelden te vinden.
Weyerman past hierbij in het patroon van zijn tijd. Peter van Rooden (Onderzoekscentrum Godsdienst en Maatschappij van de Universiteit van Amsterdam) 8 heeft recent in verschillende studies
de vraag gesteld of de tolerante houding van de vroeg-zeventiende eeuwse Republiek tegenover de
joden, waardoor in Amsterdam een bloeiende gemeenschap kon ontstaan, zo exclusief was als wel
wordt gesuggereerd. Of werden de joden wellicht behandeld als andere dissenters, dat wil zeggen als
anderen, die niet behoorden tot de officiele publieke godsdienst. Hij constateert dat het opvallend is
dat het jodendom ideologisch werd beschouwd als een van de christelijke ketterijen. Het werd dus
gelijkgesteld. 1° Ook in de praktijk van alle dag constateert hij deze gelijkstelling, die zich na het allereerste begin van de vestiging van de Portugese joden in ons land al vrij gauw voordeed. Paradoxaal
hierbij is dat de aanvankelijke afwijkende behandeling van de joden al spoedig ook voor andere dissenters werd toegepast, waarmee aldus weer gelijke behandeling ontstond. Van Rooden constateert
dat gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw alle religies na de voorafgaande breuk met
het rooms-katholicisme problemen hadden hun positie binnen de maatschappij te kiezen, waarbij
towel een goede organisatie als politieke steun essentieel waren. De gereformeerden, de calvinisten,
hadden dit als eersten door, waarbij binnen deze kring veel conflicten ontstonden. Het duurde twee
generaties totdat zij officieel gevestigd waren en beschouwd werden als de officiele publieke kerk: dit
was pas zo in de late zeventiende eeuw. Andere religies werden hierarchisch lager beschouwd met
duidelijke bepaling van wat maatschappelijk wel en niet toegestaan was. Voor christelijke dissenters,
dus ook joden, ontstonden problemen als deze hierarchie doorbroken werd.
Deze situatie was dus gestabiliseerd in de periode dat Weyerman ter wereld kwam en heeft geduurd
tot 1795, toen hier voorgoed een einde aan kwam.
Het is opvallend dat - althans voor zover ik weet - Weyerman zich niet keert tegen de officiele
publieke kerk. Hij iciest de kant van de officiele publieke kerk, terwijl het niet duidelijk is of hij van
deze kerk ilberhaupt zelf lid is. Hij beschrijft en bespot alle dissenter-varianten die men in zijn tijd
in de Republiek kon tegen komen. Alle marginalia krijgen het van hem te horen! Daar spreekt men
wartaal, die zijn gek, daar kun je om lachen, daarover leest het publiek graag grappen, zo laat de
broodschrijver blijken.
Wat de joden betreft, denk ik dat bij Weyerman drie typen teksten te onderscheiden zijn:
1 Onschuldige, niet tegen de joden gerichte teksten, die Weyerman zonder bijbedoelingen presenteert, omdat hij ze aardig vindt. Hieronder vallen De Wandelende Jood, een tekst die overigens sterk
anti-Gaskonjers, anti-Fransen is, en de Talmud.
2 Teksten die weliswaar anti-joods zijn, maar niet gericht zijn tegen alle joden. Dit is bijvoorbeeld
De Adelaar (1735), waarin Weyerman zich fel uitlaat over de asjkenazische joden, maar deze in
tegenstelling brengt tot de gewaardeerde sefardische joden.
3 Anti-joodse teksten die vanuit het heden bekeken `antisemitisch' genoemd kunnen worden. Dit
is eigenlijk alleen het geschrift van de afvallige Jood Moses Marcus (1726; overigens niet 1727 zoals
in alle catalogi en vele Weyerman-publicaties ten onrechte staat). Deze tekst is echter niet van
Weyerman, maar is een vertaling die de bron vrij precies volgt. Dit geldt ook voor de invoegsels
van Weyerman zelf die hij ontleend heeft aan Christoph Helwig's Judischer Historian, Oder Thalmuhdischer, Rabbinischer, wunderbarlicher Legenden uit 1617. 11 Deel een is een tamelijk waardevrije
verzameling verhalen, waarin Helwig zijn christelijke medebroeders wil laten zien dat joden in
ongeloofwaardige verhalen geloven. Deel twee, waar hij aan de verhalen vaak tendentieuze Notae
toevoegde, was bedoeld om de leugens' van de joden aan de kaak te stellen en om de joden ervan
te overtuigen dat zij zich maar beter konden bekeren tot het christendom. Antisemitische teksten
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in Moses Marcus vertaalt Weyerman bijna letterlijk ofwel van Moses Marcus ofwel van Helwig.
Weyerman is hier als vertaler natuurlijk wel mede de boodschapper. Maar ook voor dit geschrift
geldt dat het zich niet onderscheidt van bijvoorbeeld zijn anti-katholicisme.
Met Helwig zijn we weer terug bij de feestelijke gebeurtenis van vandaag: de presentatie van de heruitgave van de Talmud. De twee delen van Helwig zijn namelijk onomstotelijk Weyermans bron.
Noten
1

Presentatie van de nieuwe uitgave tijdens de 30 e expeditievergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman
op 15 september 2007 in de Bibliotheek Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
2 Jacob Campo Weyerman, Den Laplanschen tovertrommel (1731). [Met een inleiding door Marco de Niet].
Amsterdam: Stichting Jacob Campo Weyerman, 1994 (Abdera 1); Jacob Campo Weyerman, De naakte waarheyt
(1737). Met een inleiding door A.J. Hanou. Amsterdam: Stichting Jacob Campo Weyerman, 1997 (Abdera 3).
3 Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche vertellingen (1736). Uitgave met inleiding en
commentaar door Marja Geesink en Anton Bossers. Leiden, Stichting Jacob Campo Weyerman 2007 (Abdera 6).
4 Nationaal Archief to 's-Gravenhage, Hof van Holland, inv.nr. 5443A (dossier 7, stuk 48).
5 UB Utrecht sign. 000 01206343, KB sign. 326 C 28, UB Leiden sign. 1073 H 10:2.
6 Marja Geesink en Anton Bossers, `Weyermans 'Talmud': een vluggertje. In: De andere achttiende eeuw. Opstellen voor Andre Hanou. Redactie Cis van Heertum, Ton Jongenelen, Frank van Lamoen. Bijzonder nummer van
de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Nijmegen 2006, 91 - 99.
8 Dit laat overigens onverlet zijn mogelijke waardering voor de Talmoed in het algemeen. Over het Ma'asseboek,
zie noot 6 en de inleiding van de tekstuitgave.
9 Zie: http://www.xs4all.nl/—pvrooden/, met name zijn daar vindbare artikel 'The Jews and Religious Toleration
in the Dutch Republic. In: Ronnie Po-chia Hsia, Henk van Nierop (eds). Calvinism and Religious Toleration in
the Dutch Golden Age. Cambridge 2001, 1 3 2-1 47.
10 Deze opvatting van gelijkstelling tussen christendom en jodendom hoort overigens thuis binnen een christelijke
optiek. Voltaire wees er reeds op dat het jodendom een andere Messias kent dan het christendom: een die "zal
bewerkstelligen dat de joden gaan heersen over de christenen; en wij hopen dat de Messias ooit de joden en de
christenen met elkaar zal verenigen" (Voltaire. Fransman in Londen. Brieven uit Engeland. Vertaald en van
een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek. Amsterdam 2004, p. 148).
11 http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/2940
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KINDEREN DAVIDS BIJ WEYERMAN
Van Ilebreeuwsche onkruiden naar `Aryfde weezentheit' *
ANDRE HANOU

okke Simonszoon eerst even. Deze schrijver droomt over Nederland, in Het toekomend jaar
eene mijmering (1792). Ons land is in Fokkes visie dan eindelijk verlicht. Het is dus
bevrijd van de behoefte aan weelde en luxe. In Amsterdam staan daarom nog slechts boerenwoningen. Alleen de handel in boeken bloeit nog. Een gids brengt Fokke zo'n boekwinkel binnen.
De verkoper heeft `eene bonte muts op het hoofd, en eenen langen baard en zwarten mantel, [en
gelijkt] zeer veel naar een Joodschen Rabbi.
Blijkbaar acht Fokke het aannemelijk, in 1792, dat (asjkenazische) joden zich in 3000 nog steeds
verlustigen in de vreugden van het handeldrijven. Het is, zo te lezen, een raar en onverbeterlijk
volkje. Dat schrijft Fokke op een moment waarop een Amsterdammer als Hartog de Lemon zich
warm loopt om straks, in het nieuwe `parlemene van 1795, te strijden voor wetten waarbij het joodse
volksdeel gelijkberechtigd wordt.
Nu kan men zich druk gaan maken over de vraag of Fokke zich hier schuldig maakt aan vervelende
zaken. Is Fokke een antisemiet?
Ik denk dat deze vraag bij achttiende-eeuwse auteurs vaak te snel aan de orde komt. Het kan in
omgekeerde richting leiden tot dolle sympathie voor bijvoorbeeld het politiek-correcte standpunt
van Wolff en Deken, wegens hun `Aan de Joden' uit 1798, 1 waarin Mozes en Mendelssohn, vrolijk
vlagzwaaiend, Lodewijk xvi en het Nederlands federalisme vertreden; of voor het bekende, nogal
larmoyante en protestants-patriarchaal neerbuigende gedicht door Staring, uit 182o, waarin deze
een bezoeker vol medelijden het hutje van de kinderen Abrahams laat betreden.
Het is niet wenselijk achttiende-eeuwse teksten te beoordelen op grond van 19e- of Zoe-eeuwse
criteria wanneer die uitgaan van opvattingen over `ras. Die criteria zouden in de lange achttiende
eeuw door niemand begrepen zijn. Men moet daarom niet te pas en te onpas overal het etiket cantisemitisme' gebruiken indien bij een auteur slechts - dat is volgens onze huidige maatstaven al verkeerd
genoeg - sprake is van minachting voor een sociale Masse, of voor een groep beschouwd als minder
nuttig of waardevol. Van die minachting mogen vaak ook andere sociale groepen genieten.
Maar soms is het wel degelijk mogelijk te spreken van principiele discriminatie: namelijk wanneer
die gebaseerd is op religieuze gronden. Neem een geval als Kinkers toneelstuk uit i8oi. Daarin laat de
schrijver Perzische, joodse, en christelijke priesters optreden als vertegenwoordigers van de eeuwige
waarheid. Kinker werd wegens christelijke agitatie gedwongen zijn christelijke priester van het toneel
te verwijderen omdat er volgens de autoriteiten een afgrond grensde tussen de unieke christelijke
waarheid en andere waarheden. Daarmee kreeg bijvoorbeeld de joodse godsdienst van stads- en
staatswege het etiket opgedrukt een tweedehands godsdienst te zijn. We hebben hier te maken met
principiele christelijke intolerantie en discriminatie. In i8oi kon men echt beter weten.

F

3000,

Nu ijlings verder over Weyerman en de kinderen Davids. Mijn opmerkingen kunnen bij verdere
studie onvolledig of onjuist blijken. Ik heb slechts fragmenten-Weyerman bekeken.
Ten eerste is van belang dat Weyerman Hebreeuws kent. Althans, hij heeft daar les in gehad van
ds. Sandvoort, tijdens zijn prive-opvoeding in 't Woud. Dat zegt Weyerman in zijn autobiografie. 2
Ikhebrgnmiovfhj,telarwkiHbeustnkolz.
Ten tweede Weyermans opvattingen over de Joden, voorzover Weyerman historische teksten
gebruikt.
Eerst maar wat ik nu even let Oude Testament' zal noemen. Het verbaast niet dat Weyerman
het Oude Testament zeer goed kent. Zoals elke auteur lardeert hij zijn geschriften met plaatsen en
figuren daaruit. Hij gebruikt bij voorkeur de wijsheidsboeken. Ik heb de indruk dat hij nauwelijks
geinteresseerd is in de joodse leer of geschiedenis. Het Oude Testament is voor hem bruikbaar als
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stoffering van het eigen werk; als bron voor beelden. Het is geen bron voor historische of religieuze
stellingname. 3
Ik geef enkele voorbeelden. In Amsterdam laat hij de populaire dokter Bombastus over de grachten van ziekbed naar ziekbed rossen, `als een Jehu ). 4 Hij verwijst dus naar een oudtestamentische
generaal, befaamd om zijn halsbrekende en paardonvriendelijke race-gewoonte. Jehu komt vaak
voor bij Weyerman. En natuurlijk blijkt Weyermans aandacht er vooral door getrokken dat Judith
Holofernes betovert voor zij hem om het leven brengt. 5
Wat latere teksten betreft: ik vind vooralsnog bij hem geen expliciete melding van de bekende joodse
historicus Flavius Josephus. Hij heeft hem wel gelezen. 6 Mozes Maimon noemt hij bier en daar
waarderend, in verband met de Talmud. Er valt wellicht bier nog van alles te vinden.
Het gebruik van de Misjna en Gemara, de Talmud dus, bij Weyerman, wordt geevalueerd door
Bossers en Geesink in hun heruitgave van Weyermans blad Den Talmud, en in hun recente artikel
over Weyermans kennis van Talmudverhalen.'Verderop volgen nog enkele opmerkingen mijnerzijds
over de manier waarop Weyerman naar dit soort joodse verhalen kijkt als literatuur, als genre.
Ten derde: Weyerman over de kinderen Davids, in diens eigen tijd. Ik heb de indruk dat het
bij hem, zoals gebruikelijk in de 18e-eeuwse literatuur, vooral gaat over asjkenazische joden. De
Portugese joden geven bij hem en anderen zelden aanleiding tot commentaar. 8 Dat betekent uiteraard dat vooral het afwijkende beschreven wordt: voedsel, kleding, luidruchtigheid, bezigheden,
handel natuurlijk. De charmes van jodinnetjes blijven bij Campo natuurlijk niet onvermeld. Een
voorbeeld van de wijze waarop Weyerman kijkt, vindt men in zijn beschrijving van het joodse toneel
in de Jodenhouttuinen in Amsterdam, in 1726. 9 Hij is bier en elders vaak een unieke bron voor het
contemporaine joodse leven. Een citaat:
De Tonneels Gordeyn opgeheyst zynde zag men den Koning Lypje den Mutsemaaker te voorschyn kruypen,
omcirkelt met zyn Agurkjes Graaven, benevens de Princes Porcia, welke Persoonagie verbeelt wiert door
den Paruykmaaker Nabaro, gedoopt het Halfslag, als die in de Weerelt gescharrelt was, door het onderling
Congres van een Hoogduytsche Moeder, en een Portugiesche Vader. De Vorst Lypje was zeer heerlyk gedost
in de gegalonneerde Vacht van den gestranguleerde Baron van Sch***, die in het afspringen van de Ladder
vergat om zyn Kleed mee te neemen, en by dee zyn Inleyding met de navolgende, door den Schoolmeester
Moddel, overgehaalde Vaersen.

Nu zeet man eyndlig, was den Himmel has beslossen,
Nag zo viel Jaren krieg; and zo viel Bloed vergossen:
Ond dArmen Onertaan to jammerlig geplagt.
Na die derde Regel verfriste de Vorst zyn Long met zo een Hebreeuwsch gebrom, gelyk als een Bremerbier
Tor zyn Adem schept onder het aansteeken van zyn eerste Pyp; en dat gedaan hebbende liep by zyn eerste
Loopbaan van de volgende twaalf Regels ten eynde, waar op Looser Kladder 's Konings Neef zyn Rol begon
of te spaanen in dit onderstaende Vers;

De Furst dy volg zayn Wil, mir luystren mit Ferlanken.
Toen gilde Porcia, wiens Neus zo hoog gekleurt was als het Staal van een Scharlakenverwer;

Ond wachten fredig zain Gebotten slag te' ontfanken.

En nog veel meer fraais. Ik meende mij een passage te herinneren bij Weyerman waarin hij een
joodse mee-varende, in een trekschuit, in bescherming neemt tegen beledigende opmerkingen;
maar ik kon die passage niet terugvinden.
Verder hebben we dat zogeheten `Traktaat tegen het jodendom', Weyermans bewerking van de
bekeringsgeschiedenis van Moses Marcus. 1 ° Het is vergelijkbaar met Weyermans boek over die rare
Syberg. Het is bedoeld als een leuk verhaal over een geruchtmakende persoon die zich voortdurend
herbekeert. Een soort joodse Ripperda dus. Kassa! Het is zinloos dit soort werken te duiden als
principiele stellingname tegen een religie, tegen de alchimie of tegen wat dan ook. Terecht zegt
Buijnsters, naar aanleiding van Moses Marcus, dat het bij Weyermans aanvallen op de Joodse clerus
en op de Talmud eigenlijk altijd gaat om `algemene kritiek op wat voor hem slechts een belediging
van het gezond verstand inhield' en dat vele Verlichters dat met hem gemeen hadden."
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Wanneer Weyerman zich wat denigrerend over joden uitlaat, neemt hij naar mijn gevoel eenzelfde
positie in als al die hedendaagse auteurs die zich of en toe, vrij nodeloos, uitlaten over de inwoners
van Staphorst. Het is anachronistisch dit te zien als een vorm van antisemitisme. Weyerman is er
de man niet naar een werkelijke theorie te ontwikkelen over de joodse positie, qua religie, politiek,
`yolk. Op vergelijkbare wijze gaat het bij zijn katholieken eigenlijk altijd over de domme clerus, over
bijgeloof en onzin; nauwelijks over de leer, hoewel hij zoals elke Nederlander zich zeer bewust is
van de dreiging van het pausdom, ook als politieke kracht.
Toch zijn er enkele plaatsen waarin Weyerman er een gedachtengang op na lijkt te houden die reden
geeft te denken aan antisemitisme. Zo vind ik in zijn Historie des Pausdoms (1725-28) 12 een verhaal
over een Brabantse jood uit 1369. Dat verhaal laat Weyerman voorafgaan door de opmerking dat
het Hartogdom van Brabant [toen] zo vol Jooden [was], als het Noorder Quartier vruchtbaar is in muggen en in waterwilgen, welke knaapen toen zo wel als nu vagabonden en cynsbaare bedriegers waaren,
achtervolgens de vervloeking tegens hun uytgesprooken, en by den Koninglyken Profeet voorzegt in zyn
Psalmen; Laatze smelten als water, laatze heenen dryven.

Deze opmerking heeft een nogal algemeen en principieel karakter, in sociaal en religieus opzicht.
Een vergissing van Weyerman? Jets verder spreekt hij over het recht op gewetensvrijheid voor
protestanten. Zonder dat daartoe enige aanleiding is, meldt hij dan plotseling:
Indien wy het Gewisse plaats geeven aan den eenen kant, dan moeten wy door dezelve regelen der gerechtigheyt het ook toestaan aan den anderen kant. Dan worden de Turken en de Jooden daarmee zo wel
gebooren, als de aldergrootste beleyders van het Kristendom. 13

Met andere woorden, joden en islamieten hebben evenzeer als christenen het recht op een eigen
geloofsovertuiging.
Als vierde punt tenslotte nog iets over Weyermans beoordeling van joodse wijsheden, vooral aan
de hand van zijn Talmud-uittreksels en bewerkingen, te vinden in de heruitgave van het blad Den
Talmud.

Weyerman spreekt van cvertellingen. Wat zegt hij eigenlijk zelf over die joodse vertellingen als
genre, en over hun waarde? Aan dat probleem besteedt hij een groot deel van het eerste nummer
van zijn Talmud. Hij begint (p. 1), met te verldaren dat hij het vooroordeel over Talmudhistories wil
wegnemen en een schets wil geven van dat onbekent Zuytlant dat de Talmud is. Dat etiket, Zuidland, belooft natuurlijk iets positiefs. Het Zuidland is in de fictie van die tijd immers een probate
locatie om een alternatieve samenleving te schetsen waarin de eigen maatschappij een spiegel wordt
voorgehouden. Er zijn daar vreemde, maar waardevolle zaken te vinden.
Vervolgens geeft Weyerman een schets van de ontwikkeling van de Talmud, en een waardering
van de bestanddelen daarvan. De Misjna krijgt bij Campo ongebruikelijk grote lof:
De Misna is [...] een achtste wereldwonder, zo volmaakt in zyn soort als Vrankryks Versailles, of als Spanjes
Eskuriaal. (p. 3)
De Gemara echter, de vertellende verklaringen bij de Mishna, lijkt hij vooreerst nogal negatief te
beoordelen. De schrijfstijl is plomp en onbehouwen (p. 3), en de inhoud is vergelijkbaar met David
Doris wonderboek en de ongezifte inhoud van de Legenda aurea (p. 3). De Gemara heeft veel onrijps;
het is vergelijkbaar met de
Kleopatras, Amadissen van Gaulen, Kassandras, Tragedische Historien, en diergelyke uylskuikens orakelen (p. 4)
De editeurs duiden die opmerking in hun inleiding als negatief. 'Het moet wel duidelijk zijn dat
Weyerman het maar sprookjes vinde." Ze hebben tot op zekere hoogte gelijk. Hier en elders laat
Weyerman zich laatdunkend uit over die Amadisromans en de rest. Maar hij heeft zoals zo vaak zijn
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beeld trefzeker gekozen; want kan er niet een uil groeien uit zulke onrijpe uilskuikens? Bij de juiste
opvoeding, bij de juiste behandelwijze? Hij zegt dan ook wat verder dat de bewerker (de Uitbreider,
p. 7) moet selecteren uit dit alles:
De Historische vertellingen van den Talmud zal by Voordisschen op een Vrolyke, en Zeedekundige wyze,
en dezelve doorvlegten, daar het pas geeft, met Vaarzen, Aantekeningen, en Historien van gelyke Waarde
(p. 7).

Al met al betekent dit dat Weyerman aangeeft dat er waarde te vinden is in de Talmud.
Een nog belangrijker opmerking vindt men enige nummers later. Dan komt Weyerman nog een
keer terug op de Talmud als bron van wijsheid. Hij heeft op dat moment bezoek gekregen van een
kluizenaar, een `Stoisch spook' (p. 39). Die kluizenaar wil alleen maar lezen over de meest essentiele
waarheid. Weyerman is het daar niet mee eens. Een goede kok, vindt hij, dient de hongerige niet
slechts een onverteerbare soep van brandnetels op - al zou zo'n soep misschien alles bevatten wat de
mens behoeft. Een kok weet dat mensen meer van die soep naar binnen krijgen, indien de maaltijd
ook andere ingredienten bevat.
Daarom worden op die wijze
de Talmudische Vertellingen by my behandelt. Dat soort van de Gedenkschriften der Rabynsche Heiligen,
geschoeit op den leest der Roomsche Legenden, beschryve ik in een styl, te gelyk vrolyk en nut. Ik zeg
vrolyk, ten opzigte der Vertellingen zelve, by my met [e'en luchthartige styl gepent, en door aangenaame
omschryvingen opgeheldert. Dat is een, en ten tweede, weet ik uit die Hebreeuwsche onkruiden een vyfde
weezentheit te trekken, genaamt een zuivere ende onvervalschte Zeedeles, een bron by ons noit uitgeput,
en aan veelen een onbekenden weg [...].

Op diezelfde wijze vervaardigden hun literaire schotels: Horatius, Boccalini, Cervantes, Dante,
Schuppius, Doedijns en de schrijver van de Historie des Pausdoms. Weyerman zelf dus.
De kluizenaar heeft geen weerwoord wanneer hij hoort over deze masterclasses in zedelijkheid,
door meesterkoks. Hij vertrekt om verder te broeden boven zijn wortelmaaltijd. Het is duidelijk. Een
waarheidsbouillon kan ook getrokken worden uit, of met behulp van `Hebreeuwsche onkruiden'. Het
uilskuiken leeft op en wordt gezel van Minerva. Ook onder bonte mutsen is het begin van heldere
en goede gedachten te vinden."
Misschien hoort hij wel degelijk bij de Verlichting, Weyerman.
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Noten
Opmerkingen bij de presentatie van de nieuwe uitgave van Den Talmud tijdens de 3oe expeditievergadering
van de Stichting Jacob Campo Weyerman op 15 september 2007 in de Bibliotheek Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam.
1 In: Gedichten en liedjens voor het vaderland [...]. Den Haage 1798, p. 133-144. De tekst is op internet te
vinden (blog `Herkauwer' 20-22 augustus 2007).
2 Levens-Beschryvingen der Konst-Schilders iv (1769) p. 411: conderwees hem die geleerde Man in de Hebreeuwsche en in de Grieksche taal.
3 Hoe kijkt Weyerman? Een passage uit zijn Laplandschen Tovertrommel (1731), p. 18: 'De twee tytels van
Maakers en Waarzeggers verheerlyken inzonderheyt een Poeet: ook is het al een wakker man die een onderscheyd weet te maken tusschen de Profeeten en de Poeeten van Israel. Wat toch is het Klaaglied van Jeremias,
als een soort van Saphische treurzang? Davids psalmen zyn niet alleenlyk gedichten, maar te gelyk gezangen,
en verrukkingen van een vlammenden geest. De Jooden hadden geen twee zulke Koningen op hunne gantsche
naamrol, als Salomon en zyn vader, beyde Poeeten:
4 Jacob Campo Weyerman, Het vermakelyk Wagenpraatje, ed. Gerardine Marechal. Muiderberg 1985, p. 78.
5 Jacob Campo Weyerman, Den vrolyke Tuchtheer (1729), p. 88.
6 Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche vertellingen [14, ed. Marja Geesink en
Anton Bossers. Leiden 2007, p. 74.
7 Marja Geesink en Anton Bossers, Veyermans Talmud: een vluggertje. In: Cis van Heertum, Ton Jongenelen,
Frank van Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw [...J. Nijmegen 2006, p. 92-99. Aldaar, p. 97: 'In Weyermans geschriften zijn de opmerkingen betreffende Joden niet aanwijsbaar antisemitisch'.
8 Tenzij het gaat om criminelen. Zie bijvoorbeeld de opmerking over de naar Vianen gevluchte Moses Perera:
Geconfineert voor altoos [...J. Leiden 1997, p. 102. In het algemeen is het boeiend te zien hoe men daarnaast,
reeds in De Gouden Eeuw, tegen hier verblijvende moslims aankeek, en welke rechten deze bezaten: Benjamin
G. Kaplan, Muslims in the Dutch Golden Age. Representations and realities of religious toleration. Amsterdam
2006
9 'De Beschryving van de Schouwburg der Smoussen. In: Echo des Weerelds, 25 maart 1726, p. 177-184.
10

11

De Voornaamste beweegredenen en omstandigheden Die Aanleiding hebben gegeeven aan Moses Marcus Tot het
verlaaten van den Joodschen, en tot het aanneemen van den Kristelyken Godsdienst [...] Door hem zelven opgestelt in de Engelsche en overgezet door Jakob Campo Weyerman In de Nederduytsche Taal. Amsterdam [1726]
P.J. Buijnsters, 'Jacob Campo Weyerman's "Traktaat tegen het Jodendonf'. In: Tijdschrift voor Ned. Taal- en
Letterkunde 96 (1980) p. 55 56. Vgl. een opmerking door Weyerman in 1721 gemaakt in zijn Rotterdamse
Hermes, p. 306: `om ons volmaakt aan alle Natien, zelfs tot de Joden toe, te egaliseren, loopen wy, gelyk wanho-

-

pende Sauls met Duivelbanders en Waarzeggers Raatplegen:
Dl. III [B], p. 65.
13 Idem, p. 98.
14 P. 11.
15 Overigens: Weyerman is dol op sprookjes, gezien zijn vele verwijzingen naar fabels als die van Lokman, en
anderen. En in de laatste aflevering hij stemt hij erin toe op te houden met Joodse (vertellingen' en een nieuw
tijdschrift te beginnen waarin plaats is voor de ( vertellingen) van De la Fontaine. Diens vertellingen zijn door
Weyerman vak vertaald, en diens fabels zijn mijns inziens gelijk te stellen met `sprookjes.
12
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EEN RAADSEL IN DE JANUS VERREZEN
ANDRE HANOU

et nooit genoeg te waarderen politiek-literaire tijdschrift Janus (1787) 1 , door zovelen
nagevolgd in opzet, stijl en intonatie, kreeg zijn meest verwante opvolger in de Janus
Verrezen (1795-1798). De Janus Verrezen stelt zich in zijn eerste nummer feitelijk voor als
de ontwaakte Janus. De auteur is vermoedelijk Kinker, naar diens eigen zeggen. Het onderstaande
gaat echter niet over auteurschap, opzet of doelen van de Janus Verrezen. Het gaat slechts om de
gedeeltelijke oplossing 2 van een klein item: een raadsel in het laatste nummer.
Zowel de Janus als de Janus Verrezen, en met hen alle achttiende-eeuwers, waren dol op woordgrappen, letterkeren, typografische geintjes en allerlei kryptische verwijzingen. Daarbij behoorden
ook visuele spelletjes en raadsels. 3 Aan het einde van de Janus vindt men bijvoorbeeld de lang
aangekondigde `Sleutel' van de Janus. Die wordt daar echter slechts in visuele vorm afgebeeld. Tevens
vindt men een zwart omrand testament van Janus dat langdurig vertaalwerk vereist.
Jets vergelijkbaars treffen we aan het einde van de Janus Verrezen. Daar vinden we het Numerus
ultimus. Zijnde het 156. Maandag den 2 April: 4 Dat nummer begint met een uiteenzetting, 'ter
ordonnantie van het Vereenigingscommitte, door Sigismundus Nicodemus a Latere, gericht aan
de lezers van het blad (p. 417-420). Nicodemus' verklaring is voor waar afschrift getekend door
Demos Phobulus.
Volgens dit officiele statement wil Janus de beide vermoeide hoofden neerleggen,

H

nu hij, alle oogenblikken, eene bestendige en gevestigde orde van zaaken [...] ook in zijn lang geteisterd
Vaderland te gemoet ziet
Die terugkeer naar orde verwijst zonder twijfel naar het eindelijk invoeren van de revolutionaire

constitutie van april 1798. Over die constitutie was in de Janus Verrezen eindeloos gediscussieerd.
Voorheen, meende Janus, konden tijdschriften als de zijne
in revolutionnaire tijden, van eenig nut zijn; maar, bij het aanbreken der schoone constitutioneele zomerdagen, behooren zij gedefungeerd te hebben.

Het kan waar zijn dat Janus er na drie jaar inderdaad meer dan genoeg van had en meende nu
overbodig te zijn. Het is ook mogelijk in dit alles ironie te ontwaren ten aanzien van het radicale
bewind, in januari aan de macht gekomen. Dat bewind kon weinig oppositie velen en had de neiging
zo hier en daar publicaties te verbieden. Zag Janus de bui hangen?
Hoe dat zij, in de eerste helft van dit Numerus ultimus krijgen we het verhaal te horen van
de aftocht van Janus. Janus, zo langzamerhand zeer slaperig geworden, zou zich het plan van de
aanstaande constitutie (die ongetwijfeld aangenomen zou worden, gezien de samenstelling van
het wetgevend lichaam) hebben laten voorlezen. Zijn twee hoofden begonnen na dat voorlezen
respectievelijk te lachen en te huilen. Janus begaf zich naar zijn slaapkamer en stapte in zijn reeds
opengeslagen bed. Tot zijn knecht Jacob richtte hij zijn laatste woorden:
Doet van alles naauwkeurig verslag aan de lezers van JANUS! - Laat het den hoofdinhoud van het laatste
Nommer van mijn driedeelig Werk uitmaken: - doch, mijne korte Spreuken, welke allernaast mijnen
voorouderlijken stamboom, op parkament geschreven, in mijn' gewoonen schrijflessenaar liggen, moeten
er het slot van uitmaken! - Zegt aan ieder, die belang er in stelt om het te weten, dat JANUS niet weder
verrijzen zal! En, schoon het wel te voorzien is, dat er, zoo dra de mare van zijnen slaap overal verspreidt
zal zijn, nieuwe Profeeten, in zijnen naam, zullen opstaan; zoo verzekert echter de goede Bataafsche Natie,
wanneer dit mogte gebeuren, dat zij valsche Profeeten zijn, die den geest niet bezitten. - Voor het overige,
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laat ik u de zorg over, om, bij de meest geschikte gelegenheid, den korte Inhoud of Register op mijn Werk,
met den Titelplaat van het DERDE DEEL, in het licht te geven. - Meer vraag, meer vorder ik niet van
Ulieden. - JACOB! doe de gordijnen toe!
Daarop begint Jacob het Onze Vader te bidden. Maar reeds bij het 'mar verlos ons van de boze,
hoort Jacob de oude heer zo vreselijk snurken dat hij dat Onze Vader niet meer afmaakt. Met dit
overlijdens- of inslaapverhaal is de eerste helft (p. 417-420) van het laatste nummer gevuld.
Wat vinden we in de tweede helft (p. 421-424)? Allereerst (p. 421; zie afbeelding 1) een soort
rebus, getiteld 'Het groot geheim van Janus Verrezen, zoodanig als wij het onder zijne papieren
gevonden hebben: Vervolgens (p. 422), titelloos, een soort magisch vierkant (zie afbeelding 2).
Ten slotte (p. 422-424) dertig cgotisch' afgedrukte `Korte spreuken van Janus. Dat zijn blijkbaar de
spreuken waarvan profeet Janus zelf gewag maakte toen hij afscheid nam van Israel / Nederland en
zich terugtrok in zijn grot/slaapvertrek. Een soort testament dus. Hoewel het mij hier gaat om de
rebus(sen), een paar opmerkingen over deze spreuken. Men zou anders kunnen denken dat zij een
verldaring bieden voor rebus en vierkant.
Die spreuken zijn duidelijk bijbels, ofwel oudtestamentisch, geformuleerd. Vandaar ook de gotische letter, de letter van de Statenvertaling. De eerste spreuk is slechts inleidend, de tweede geeft
de richting aan:
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1.Ende deze zijn de woorden van Janus.
2. Wie wys is / zal zyne gangen met voorzichtigheid geleiden / voor het aangezichte van hem / die zyne
voetstappen naspoort.
De bijbellezer zal dit type formuleringen herkennen: het zijn opmerkingen zoals men tegenkomt

in de aan Salomon toegeschreven wijsheidsgeschriften, zoals de boeken Prediker en Spreuken. Naar
dat laatste boek wordt in een geval zelfs in een noot verwezen. Deze geschriften hebben doorgaans
de toon dat er niets nieuws onder de zon is, en dat alle leven niet veel om het lijf heeft ondanks
lawaaimakerij. Passie is vergeefs. Daarmee wordt de boodschap van dit Janus-testament een sceptische: ook het Nederlandse politieke lawaai heeft slechts betrekkelijke waarde, alle verandering is
slechts oppervlakkig. Vergelijk enkele spreuken:
7. Benydt het lot der heibezems niet / wanneer de schoonmakenstyd daar is: want het is hun loon / om naar

de reiniging uitgeworpen te worden.
22. Ont-wykt de mannen / die het lot gesteld heeft tot een roede in de vuisten der sterken / ofte tot een pyl
in de handen des boogschutters.
25. Wanneer de luyaarts broods gebrek hebben schoolen zy te samen / en loeren op de verzamelschuuren
des vlytigen mans.
Dit zijn beslist geen aansporingen om de wereld te veranderen. Kortom, de profeet meent dat het

geluid van holle vaten wel aardig kan klinken, maar dat dat niet wil zeggen dat er voedsel te vinden
is in die vaten.
Terug naar de raadsels. De rebus van p. 421 lijkt onoplosbaar: een willekeurige verzameling van
willekeurige tekens.
De zeven gekroonde doodshoofden daarboven lijken vooreerst weinig te maken te hebben met
de daaronder volgende `tekst' en meer de functie te hebben van een soort guirlande of verfraaiing,
hoewel het getal zeven natuurlijk altijd wel in verband gebracht kan worden met de Republiek der
Zeven Verenigde Provincien. Misschien is er toch een verklaring. Wordt hiermee niet funerairvisueel tot uitdrukking gebracht dat die federale Republiek nu ten grave gedragen is of wordt, met
haar `Floogmogenden, en met de bij elke zelfstandige provincie behorende koninklijke pretenties?
Nederland wordt nu immers een land.

Het `magisch vierkant' in Janus Verreezen.
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Nu de rebus zelf. Nadat alle voorkomende tekens op een rij gezet zijn en beproefd is of die een
correspondentie kunnen hebben met de letters van het alfabet, kan men inderdaad een alfabet
ontwerpen dat een betekenisvolle tekst genereert. Die tekst luidt dan: 5
Daar zijn toch in den Janus duistere plaatsen, welke opheldering nodig hebben, niets is zo zeker.
Daar zijn sommige - die kunnen[,] andere die willen[,] veele die mogen en moeten mij niet verstaan.
Nu hebt gij mij tot dusver, ontcijffert. Bravo!!! Doch het geheim van den Janus bestaat eigenlijk in het volgende.

Dit lijkt een flauwe grap; van het soort flauwheid die ook aan het einde van de eerste Janus van 1787
gedebiteerd werd. Misschien vonden de tijdgenoten dit heel geestig. Voor ons is het wat teleurstellend, deze boodschap.
Kennelijk hebben de radicalen van januari 1798 toch zorgelijk naar de rebus zitten kijken. Dat is
althans zo als we de boodschap in het later toegevoegde register op de gehele Janus Verrezen mogen
geloven. Want daar staat met betrekking tot deze pagina onder de letter G te lezen:
Geheim (het groot) van JANUS VERREZEN, zoodanig als het onder zijne papieren gevonden is. Een stukjen
waarop, bijzonder lang, door de Antijuniaanen gekaauwd is, en 't welk in handen van eene Commissie van
Spinnekoppen gesteld is geworden, om er venijn uit te zuigen. No. 156. p. 421. 6

Ik weet niets van die onderzoekscommissie van de radicalen (die gekant waren tegen de gematigden,
de mensen van de staatsgreep van juni). Misschien duikt daar ooit nog iets over op.
Maar de eigenlijke boodschap, het werkelijke geheim, moet blijkbaar nog volgen. Dat zit verstopt
in dat magische vierkant. Bij alle zijden, ook bij de diagonalen, is de som van alle getallen 65. Elk
veld van het vierkant heeft, naast een getal, ook een letter uit het alfabet. Daarbij zijn de u en de v
van elkaar onderscheiden, zodat het oude alfabet van 24 letters uitgebreid is tot de benodigde 25
letters. De verbinding getal-letter doet vermoeden dat ook bier sprake is van een sleutel.
Alleen is er niets voorhanden dat een oplossing mogelijk maakt. Wie de verdeling van de getallen over het vierkant nagaat, zal een zeker ritme daarin opmerken. Echter, dit hangt samen met
eisen van het magisch vierkant. Het is dus geen aanwijzing voor een andere rangschikking of iets
dergelijks. Ik vind dus geen oplossing van het magisch vierkant. De oplossing van het daaraan
voorafgaande geheimschrift voegt dan nog steeds niets toe aan de kennis van wat het geheim van
de Janus Verrezen is.
Vraag: is er misschien in het geheel geen oplossing mogelijk? Dat zou wel passen bij de `geestigheid' van dit soort Janus-raadsels. In ieder het geval is het nog steeds zo, dat deze Janus na drie jaar
openbaar leven een geheimpje heeft meegenomen. Ergens klinkt gegniffel uit een graf.
Ziet iemand van de lezers toch een oplossing?
Noten
1

Hierover: Pieter van Wissing, Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch

politiek-literair weekblad. Nijmegen 2003.
2 Met de hulp van Cecile Meesters.
3 Over vergelijkbare zaken in de Janus, zie Van Wissing, Stokebrand Janus 1787, bijvoorbeeld p. 256-26o, 272-276.
4 [1798] p. 417 - 424.
5 De hoofdletters zijn toegevoegd.
6 Register, p. 3. Er is nog een lemma in dit register dat op dit nummer betrekking heeft, onder de S: `Slaaperig
uiteinde van JANUS, door Sigismundus Nicodemis a latere, verhaald. No. 15• p. 417 (p• 7)•
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MANDEVILLE EN FOCQUENBROCH
ANDRE, HANOU

ernard Mandeville 1670-1733) is beroemd en wordt nog steeds beroemder, vooral wegens
zijn The Fable of the Bees or Private Vices, Publick benefits (1705/1714). Daarin licht hij toe
wat de moraal van de staat zou moeten zijn - welke staatsmoraal misschien helemaal niet
lijkt op de al dan niet op religie gebaseerde moraal van het individu.
Maar voor die politiek-ethische fabel schreef Mandeville nog enkele andere werken, waaronder

B

Typhon: or the Wars Between Gods and Giants: a Burlesque Poem In Imitation of the Comical Mons.
Scarron. Het werk verscheen te Londen in 1704. 1
Zoals bekend, publiceerde Paul Scarron (1610-1660), naar wie Mandeville verwijst, zijn Typhon
ou la Gigantomachie in 1643. Dit burleske epos werd buitengewoon populair.
Mandeville begint zijn eigen Typhon met een opdracht. Zijn tekst wijdt hij 'To the Serenissime

The Numerous Society of F----ls in London and Westminster. De eerste alinea van de toelichting
bij die opdracht luidt:
Monsieur Scarron the most Comical Gentleman, that ever writ in Torment, Studying, whom to dedicate his
Burlesque Poems to, pitch'd at last on his Sisters little Bitch: And another merry Fellow on the same account
craved the Patronage of a Lady's Monkey: Either of 'em having more Manners, than to trouble Men of Sense
with Works of that Nature, tho' the latter outstrip the first in his Choice, by addressing the subtler Animal.
I had a mind to imitate both, but to Copy neither; and so was forc'd to look out for something that was above
a Monkey, and yet below a Rational Creature, which I dare say, was happily accomplish'd in stumbling on
your Serenissime Follies, whose Praise was the Subject of a Famous Man above Two hundred Years ago.

Hier wordt iemand misschien wakker. Want Mandeville verwijst als inspiratiebron voor zijn burleske gedicht uiteraard naar de Typhon van Scarron. Die droeg zijn Typhon op aan het hondje
van zijn zuster. Maar Mandeville wijst tevens naar 'another merry Fellow. Die Fellow schreef iets
soortgelijks, maar 'craved the Patronage of a Lady's Monkey. Dat was wat subtieler, vond Mandeville,
en dat inspireerde hemzelf zijn werk op te dragen aan de niet geheel met apen vergelijkbare, maar
toch slechts half-rationele schepsels, de dwazen van Londen en Westminster.
Welk werk, welke auteur heeft de beroemde Brit hier op het oog? Werken die aan een aap opgedragen zijn bestaan er wel meer. Aretino droeg zijn Sei giornate (1534-1536) op aan zijn geliefde aapje
Bagattino. 2 Maar daar is elk Typhon-verband afwezig. Bovendien lijkt Mandeville te doelen op een
verbetering van Scarron, een latere auteur dan Aretino.
Dan ligt het voor de hand dat Mandeville gedacht moet hebben aan de Typhon of de Reuse-strijdt
(1665) door de Amsterdammer Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670).
Focquenbroch mag zich, anders dan vele andere zeventiende-eeuwe auteurs, in een blijvende
belangstelling verheugen. Er is zelfs vanaf 2002 een digitaal tijdschrift aan hem gewijd. 3 Zijn Typhon
verscheen in 1665 in het eerste deel van Thalia, of Geurige Sang-Goddin, samen met andere stukken. Dat deel van de Thalia droeg hij op `Aan de seer Vermakelijke, doch niet minder Eerbare Juffr.
Sara, Kleyn Meerkatje van Me-Juff. C.S. Dat meerkatje, dat aapje, is waarover Mandeville spreekt.
Focquenbroch maakt van dat aapje gebruik om te verklaren dat zijn dichtbundel natuurlijk goed
past bij zo'n vies kakbeest: pleepapier is dan bij de hand.' Dat zal Mandeville aangesproken hebben,
die een uitgesproken gevoel voor het burleske bezat, 5 en wiens beroemde Fable zelf tevens getuigt
van zijn vermogen het verhevene met veel plezier te ontmaskeren als iets triviaals en laags.
Ik hoef hier natuurlijk niet aan toe te voegen dat de uit de Republiek afkomstige 6 Mandeville zelf
Nederlandstalige teksten geschreven en gepubliceerd had, in Londen Nederlandse vrienden had,
en voorzover nu bekend daar zelfs in 1708 nog burleske verzen schreef voor die vrienden, in het
Nederlands. Waarschijnlijk had hij in 1704 nog Focquenbroch in zijn bibliotheek. In ieder geval is
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nu duidelijk dat hij, bij het schrijven van zijn Typhon, zich in Londen zeer goed herinnerde hoe dat
zat, met opdrachten en aapjes, bij een andere Typhon.
Misschien levert verder onderzoek door Focquenbroch-connaisseurs nog enig ander resultaat op,
wanneer zij de drie Typhons naast elkaar leggen. Wie weet zijn er daarnaast in het overige oeuvre
van Mandeville nog andere sporen van Focquenbroch te vinden. In ieder geval lijkt het mij al
aardig genoeg vastgesteld te hebben dat een van de nu meestgelezen achttiende-eeuwse Engelsen
geinspireerd kon worden door het Nederlands gevoel voor het burleske.
Noten
1 Ik maakte gebruik van een reprint van die uitgave, Whitefish MT, Kessinger [2003].
2 Rietje van Vliet wees mij hierop.
3 Fumus. Mededelingen van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch.
4 Voor iets meer hierover, zie mijn Verlicht Amsterdam. Leuth 2003, p. 17-19.
5 Zie verschillende teksten op de website http://www.bernard.mandeville.nl . Overigens komt daar Focquenbroch
al een keer ter sprake. Het gaat daar echter alleen om de naamsgelijkenis van de titels, niet om een bewijs dat
Mandeville inderdaad Focquenbroch gelezen heeft.
6 Hij woonde te Rotterdam, Leiden en Amsterdam.
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RECENSIES

Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte Overzeldzaame Joodsche Vertellingen (1736).
Uitgave met inleiding en commentaar door Marja Geesink en Anton Bossers. Leiden, Stichting Jacob Campo Weyerman 2oo7.(Abdera 6).118 p. ISBN 9(3-71726-04-5. Prijs: € 15.

Colcher
S Gestalt 1st der Talmud ein herrlich gutes Buch, und gehet nach der H. Schrift fast
allen andern Bucher far: De Duitse polyhistor Johann Christoph Wagenseil (1633-1705)
wond er in zijn Denunciatio christiana (Altdorf 1703) geen doekjes om: de Talmoed, die
even bonte als ontoegankelijke juridische encyclopedie van de joden, verdiende een prominente
plaats in de stichtelijke canon van de vroeg-moderne tijd. Toch formuleerde hij die nominatie niet
zonder reserve. Immers, zelfs een leek kon zien dat deze oude exotische tekst naast voortreffelijke
inzichten ook `viel gotteslasterliche, aberglaubische, zaubrische und schadliche Sachen' bevatte. Zo'n
twintig jaar eerder had Wagenseil al een proeve van dergelijke godslasteringen gepubliceerd in de
Tela ignea satanae (`Satans vurige lans'; Altdorf 168i), een collectie joodse polemische klassieken,
waar zijn geloofsgenoten tijdens hun missiewerk en in religieuze disputaties voortaan hun voordeel
mee konden doen.
Wagenseils op zijn zachtst gezegd ambivalente waardering van de rabbijnse erfenis stond natuurlijk niet op zichzelf. Fascinatie en vervreemding kenmerken vrijwel alle door christelijke geleerden
samengestelde joodse anthologieen' uit die tijd, van Johann Buxtorfs erudiete Bibliotheca rabbinica
(1613), via Christoph Helwigs Judische Historien (1617) en Wagenseils eigen, ruim 1300 Latijnse
pagina's tellende En Jacob uit 1674, tot Johann Jakob Schudts nauwelijks minder omvangrijke Judische
Merckwiirdigkeiten (vier delen, 1714-1717). Toen Jacob Campo Weyerman in de winter van het jaar
1736 besloot om via de Haagse boekverkoper Cornelis de Ruyt een periodiek op de markt te brengen
met de titel Den Talmud ofte Overzeldzame Joodsche Vertellingen, kon hij dus (zij het op geheel eigen
wijze) voortbouwen op een eerbiedwaardige, maar nauwelijks objectieve, humanistische traditie.
Acht weken, een inleiding en negen vertellingen - een langer leven was het literaire tijdschrift
(Weyermans zoveelste onfortuinlijke onderneming) niet beschoren. De auteur had er overigens alle
vertrouwen in dat het format van zijn nieuwe reeks een breed publiek zou aanspreken. In advertenties werd het tijdschrift geroemd als een verzameling coverzeldzaame Vertellingen en onnavolglyke
Hersenschimmen, beide vermaakelyk en nut, en Weyerman zelfbeloofde in de eerste aflevering dat
uitzonderlijke materiaal te zullen presenteren 'op een Vrolyke, en Zeedekundige wyze, en dezelve
[te] doorvlechten... met Vaarzen, Aantekeningen, en Historien' (p. 33). Al lezend kun je je niet aan
de indruk onttrekken dat de convervalschte Zeedeles' die hij in iedere aflevering aan 'die Hebreeuwsche onkruiden' hoopte te ontlokken, van onderschikt belang was. Weyerman hoopte vooral dat
de `joodsche sprookjes, die hij tien jaar eerder (in Den Echo des Weerelds) als `zo belacghelyk, zo
ongerymt, en zo onwaarschynlyk' had aangeprezen, via zijn scherpe, satirische pen een flinke omzet
zouden genereren.
Firsthand knowledge van de Talmoed had Weyerman uiteraard niet. Al in 1980 wees P.J. Buijnsters,
op voorspraak van de toenmalige curator van de Bibliotheca Rosenthaliana Adri Offenberg, het
populaire Mayse-Bukh aan als mogelijke bron van Weyermans judaistische kennis. In hun inleiding
preciseren de bezorgers van Den Talmud die globale identificatie: niet de oorspronkelijke jiddisje
versie, maar een bewerking daarvan door de Duitse hebraist Christoph Helwig (de hierboven al even
genoemde Jiidische Historien), had op Weyermans bureau gelegen bij het selecteren van de meest
aansprekende Joodsche Vertellingen. Die identificatie is absoluut steekhoudend. Jammer is alleen wel,
dat de lezer vervolgens niet even wordt bijgepraat over dat Mayse-Bukh en zijn relatie tot de Talmoed
(toch niet geheel irrelevant in dit verband), of, ook niet onbelangrijk, over de aard en inhoud van
Helwigs adaptatie, die destijds niet in de laatste plaats had gediend om 'theses verstockten Volcks
Aberglauben und Fabelwerck zu ersehen'.
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De tekst op de achterflap is op dit punt iets informatiever, maar bevat helaas louter apekool. 'Het
Ma'asseboek is een collectie verhalen, onder andere uit de Talmoed en Midrasj, over de daden van
roemrijke helden uit het verleden, naar het voorbeeld van de Legenda aurea van Jacobus de Voragine,
maar ontstaan binnen de Oost-Europese, Jiddische cultuur, zo wordt ons daar verteld. Wie niet
begrijpt dat dit niet ldopt, mag nooit meer een flaptekst schrijven. Ter verheldering: de Mahabharata
is toch ook Been romantische Hollywood-komedie naar het voorbeeld van Karel ende Elegast?
Er blijft trouwens wel meer onbenoemd in inleiding bij deze (overigens degelijke) uitgave. En dat
terwijl Weyermans uitstapje naar de joodse literatuur toch een aantal fundamentele vragen oproept.
In welke traditie staat bijvoorbeeld zijn keuze voor het bewerken van de `gedrochtmirakelen der
Joden', en hoe kwam hij daarbij eigenlijk bij Helwig terecht? Is er misschien iets meer te vertellen over
de keuze van een zekere 'Rabbi Chanina als de spil van een aantal wonderbaarlijke anecdotes? En
welke visie op joden en jodendom spreekt er, al dan niet in het kielzog van Helwig, uit Weyermans
schildering van zijn joodse protagonisten en hun milieu?
Het zijn vragen die door Geesink en Bossers zoals gezegd geopperd noch beantwoord worden.
Hun heruitgave van Den Talmud stelt ons echter wel in staat om de eerdere intuitie van Buijnsters,
dat Weyermans kritiek op het jodendom vrijwel steeds `gekoppeld [was] aan zijn algemene kritiek op
wat voor hem slechts een belediging van het gezond verstand inhield, nog eens rustig te toetsen.
Om te beginnen kunnen we vaststellen dat Weyerman, in tegenstelling tot de eerdergenoemde
humanisten en veel geleerde tijdgenoten, nauwelijks geinteresseerd was in joodse antiquitates. Zijn
korte schets van de Talmoed, waarmee het tijdschrift opent, is weliswaar feitelijk en to the point, maar
dient toch vooral als uitgangspunt voor Lange, bloemrijke tirades tegen lokale prulschrijvers, naast
slechte koks en roomse hypocrisie het favoriete doelwit van onze auteur. Daarnaast was Weyerman,
op zoek naar informatie over de Talmoed, niet te rade gegaan bij een van de vele christelijke hebraisten van zijn tijd, maar bij een zekere `Morerf. Geesink en Bossers laten het tot tweemaal toe (p. io
en p. 25 n. 4) over aan de vlijtige lezer om zelf via de bibliografie te achterhalen dat het hier gaat om
Louis Moreri's Grand dictionnaire historique van 1718. Hun constatering (p. io) dat Weyerman op
basis van deze encyclopedie 'correct uit[legt] wat de Talmoed is, behoeft ook enige nuancering. We
kunnen er ongetwijfeld van uitgaan dat Weyerman zijn bron zonder haperen wist te recapituleren,
maar het ligt niet voor de hand dat Moreri's vroeg achttiende-eeuwse beschrijving inmiddels niet
op verschillende punten door de wetenschap zou zijn gecorrigeerd.
Anti-joodse stereotypen, ook altijd een goede graadmeter, zijn bij Weyerman opvallend few and
far between. Op pagina 44 krijgen joodse artsen het vertrouwde predicaat `jaerloon trekkers des
doods' toebedeeld, en elders wordt de joodse moraal afgeserveerd met traditionele argumenten als
zou brein van een Jood doorgaans wormsteekelig [zijn] door de kriewelende zucht na schatten'
(p. 47), en het spreken van de waarheid `vry wat ongemeen in een Rabbijn' (p. 102). Verder ruiken
joden nog steeds naar civetkaters (p. 88) en spreken ze elkaar, met een vette knipoog, bij voorkeur
aan als `wandelende Tarter' (p. 87). Aileen bijlage 4, een vertelling die is ontleend aan Weyermans
eerdere vertaling van een polemisch tractaat van de Brits-joodse bekeerling Moses Marcus (1727),
bevat een karakterisering die afwijkt van de overige, vaak relatief goedmoedige, vroeg-moderne
vooroordelen. Wanneer daar de tekst spreekt van een `rijken Smous, die al het Air had van de
Burger-Edelman (p. 105), krijgen we een omineus voorproefje van het veel hardere moderne antisemitisme, waarin vooral seculiere stereotypen werden ingezet om de inmiddels gelijkgestelde joden
van hun niet-joodse medeburgers te kunnen blijven onderscheiden.
Essentieel is het niet, maar ik had het wel gepast gevonden als de bezorgers van Den Talmud
dergelijke kanten van Weyermans project nader hadden uitgelicht. Het kan ermee te maken hebben, dat Geesink en Bossers' kennis van de judaica nogal summier is en in een aantal gevallen (ik
hoop maar dat ik ongelijk heb) ontleend lijkt aan Weyerman zelf. Zo spreken ze, in navolging van
hun bron, op p. 113 van `Misna in plaats van `Misjna', en karakteriseren ze (p. 32 n. 6) Maimonides'
filosofische wetscodex Misneh (sic) Tora als een `verkorte uitgave van de Talmoed' ontdaan van 'de
grootste "absurditeiten"' - een definitie waarin Weyermans typering (`een kort begrip ... over den
Talmud ...wyl by die heeft gezuivert van veele Fabelen) pijnlijk prominent doorklinkt. De voetnoot,
ten slotte, waarin ons wordt uitgelegd dat de Duitse stad 'Worms... vanaf de Middeleeuwen tot de
jaren 1940-45' veel joden herbergde (p. 86 n. 1; mijn cursivering), geeft blijk van een even beperkt
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als nonchalant perspectief op de joodse geschiedenis. Een nonchalance, die men de kleurrijke
`columnist' Weyerman graag vergeeft, maar die op sommige momenten toch wat afbreuk doet aan
deze - overigens zorgvuldige en intensief geannoteerde - editie.
IRENE E. ZWIEP

Archiefwijzer Maconnieke Archieven. Overzicht van historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsorden in openbare collecties.
OVN (Stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van
de Vrijmetselarij in Nederland.) 2007.114 p. ISBN 978-90-807778-4-2. Prijs: Cm excl. verzendkosten (info@stichtingovn.nl ).

rijmetselaren zijn in Nederland actief sinds het begin van de achttiende eeuw. Aan het einde
van die eeuw waren er in iedere grote stad een of meer loges gevestigd. Hierin kwamen
zowel `gewone' burgers, als vooraanstaande figuren uit het maatschappelijke en culturele
leven zoals ambtenaren, ondernemers en kunstenaars bijeen. Vanaf het begin van de twintigste
eeuw namen ook vrouwen actief deel in zogeheten gemengde loges. Logearchieven geven dan ook
informatie over een interessante, belangrijke en omvangrijke bevolkingsgroep. Ze bevatten onder
meer ledenlijsten, notulen van vergaderingen en rituele bijeenkomsten, inkomende en uitgaande
correspondentie, financiele administratie en boedelinventarissen. Hieraan zijn allerlei genealogische
en statistische gegevens te ontlenen, varierend van de sociale status en beroepen van de leden, tot de
interactie van de loge met de lokale bevolking en haar invloed op maatschappelijke ontwikkelingen.
Daarnaast laat de correspondentie van vooraanstaande historische figuren zien hoe onder meer
politici, schrijvers en architecten zich door het broederschapsideaal lieten inspireren.
De studie van de geschiedenis van de vrijmetselarij heeft zich de afgelopen jaren op internationaal
niveau ontwikkeld tot een nieuwe academische discipline. In Amsterdam is in 1999 een leerstoel
Westerse Esoterie met de vrijmetselarij als onderdeel opgericht, en in Leiden in 2000 een leerstoel
specifiek voor de studie van de vrijmetselarij. Andere leerstoelen en universitaire onderzoeksgroepen voor de studie van vrijmetselarij zijn te vinden in Sheffield, Bordeaux en Brussel. Ook binnen
andere disciplines is de studie van de geschiedenis van de vrijmetselarij in belang toegenomen. De
archieven van achttiende-, negentiende- en twintigste-eeuwse vrijmetselaarsloges worden geraadpleegd in diverse vakgebieden, van genealogie tot religiestudies, als bron voor allerhande soort statistisch en sociaal-cultureel onderzoek. Vandaar dat de OVN in 2005 het initiatief nam om maconnieke
archieven, documenten en beeldmateriaal in Nederlandse openbare collecties te inventariseren. In
totaal zijn 75 instellingen in binnen en buitenland in de Archiefwijzer vermeld.
Een van de vele problemen bij het samenstellen van de gids was dat men in de archiefwereld nog
weinig kennis heeft van vrijmetselarij en bijbehorende terminologie, en dat archiefbeheerders vaak
de aanwezige stukken niet herkennen. Hierdoor was het moeilijk te achterhalen welke relevante
stukken precies in ieder archief aanwezig waren. De samenstellers geven dan ook aan dat de huidige gids alleen als eerste leidraad zou moeten worden gebruikt, die in de toekomst kan worden
aangevuld. Lezers worden daarom uitgenodigd om correcties, wijzigingen en toevoegingen in te
sturen.
Na een algemene inleiding volgt een handleiding voor gebruikers. Zeer nuttig voor deze interdisciplinaire studie is de verklarende woordenlijst. Bijvoorbeeld: wat is een `constitutiebrief? - Een
oprichtingsakte van een loge, afgegeven door een grootloge. De meest voorkomende termen die
een geinteresseerde (niet-vrijmetselaar) nodig zou hebben bij een onderzoek zijn opgenomen in de
lijst. De lijst is misschien nog wat te beknopt en zou kunnen worden uitgebreid met termen die in de
archiefwereld gebruikelijk zijn. Zo is een 'charter' een vakterm van archivarissen voor grote documenten met een zegel en/of zegeldoos, wat in relatie tot maconnieke documenten tot verwarring
kan leiden. We lezen op pagina 35 bijvoorbeeld dat de term 'charter' zowel een specifiek archiefstuk
(het 'Charter van Keulen') aanduidt, als de vorm of omvang van een archief (bijv. ci omslag en i
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charter'). Meestal wordt met de term een maconniek diploma aangeduid (bijy. het Meesterdiploma
van Emanuel Wolfsen), maar op pagina 34 zien wij dat het ook een lidmaatschapsbewijs kan aanduiden. In de verklarende woordenlijst staat uitgelegd dat een Meesterdiploma een `certificaat' is,
maar volgens diezelfde woordenlijst is ook een lidmaatschapsbewijs een certificaat.
Een tweede onderdeel van de handleiding voor gebruikers is de sectie conderzoekstips. Ook bier
hebben de samenstellers met weinig woorden een grote hoeveelheid heldere informatie te geven. Zo
wordt een beschrijving gegeven van wat de onderzoeker in een logearchief zou kunnen verwachten
te vinden - een oprichtingsakte (constitutiebrief), ledenlijsten, notulenboek, kasboek, brieven en
correspondentielijsten. De Leerling-, Gezel- en Meesterdiploma's (en of en toe een diploma van een
hogere graad) leveren meer informatie op dan alleen de naam van de eigenaar, want op zo'n document staan ook altijd de handtekeningen van de leden van het logebestuur. De samenstellers maken
ons tevens attent op het feit dat er in de negentiende eeuw meer verwante maconnieke organisaties
waren: de gemengde (voor mannen en vrouwen) orde 'Le Droit Humain', het Nederlandsch Verbond
van Vrijmetselaren, de Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij, de joods-maconnieke orde B'nai
Brith en de Orde der Weefsters 'Vita Femina Textura'. Helaas zijn sommigen van deze archieven
niet toegankelijk voor niet-leden.
Er is een waarschuwing toegevoegd voor de minder ervaren onderzoeker, dat het nuttig is om bij
het zoeken in een digitale catalogus van een archief verschillende trefwoorden te gebruiken, zoals
vrijmetselarij, vrijmetselaren, vrijmetselaar, vrijmetselaars, vrij metselaren, vrijmetselaarsloge, loge,
logegebouw. Zelfs een woord als crozenkruisers' kan resultaat opleveren, want het komt (helaas) voor
dat een document door de archiefbeheerder helemaal niet als een maconniek document herkend is
en verward wordt met een document van een andere esoterische stroming.
Vervolgens is er ook een paragraaf in de gids gewijd aan handige websites. Hierna volgt een uitleg
over de indeling van de archievenbeschrijvingen. Van ieder archief worden (voor zover bekend) een
contactpersoon, adres en openingstijden vermeld. Vervolgens is aangegeven welke relevante deelarchieven, dossiers en individuele documenten in de collectie aanwezig zijn. Deze zijn aangeduid
met titel, toegangsnummer, inventarisnummer, omschrijving, omvang, en indien van toepassing
toegankelijkheidsbeperkingen of wijze van ontsluiting. De lezer wordt er op attent gemaakt dat
stukken jonger dan 75 jaar doorgaans niet toegankelijk zijn, conform de geldende regels omtrent
openbaarheid en privacybescherming.
Het belangrijkste deel, het archievenoverzicht zelf, is opgesplitst in vier categorieen: vrijmetselaarsarchieven in Nederlandse openbare collecties, in Nederlandse particuliere collecties, in
buitenlandse openbare collecties en in buitenlandse particuliere collecties. De eerste categorie
beschrijft maconnieke documenten in onder meer de gemeentearchieven, van Alkmaar tot Zwolle,
en in universiteitsbibliotheken, maar ook het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
in Amsterdam of het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid blijkt over relevant materiaal te
beschikken. Laatstgenoemde instelling heeft onder meer een opname van de vijfduizendste bezoeker
van de anti-maconnieke tentoonstelling te Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog (een zwart-wit
film uit de Polygooncollectie Hollands Nieuws).
De particuliere archieven van de drie kleinere, gemengde maconnieke Orden - de Nederlandse
Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain', het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren en de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij - zijn
alle drie (nog) niet openbaar. Ook het grootste maconnieke archief in Nederland en tevens een
van de grootste ter wereld, het archief van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden (een orde die sinds 1734 of misschien zelfs iets eerder actief is), is in particulier bezit,
maar dit archief bevindt zich in Den Haag in het Cultureel Maconniek Centrum 'Prins Frederik'
(cMc) en de omvangrijke collectie van circa 220 meter is voor iedere serieuze onderzoeker te raadplegen (uiteraard op afspraak).
Onder buitenlandse collecties met materiaal met betrekking tot de Nederlandse vrijmetselarij
worden vermeld: de Bibliotheque Nationale de France (openbaar), het Nationaal Archief van de
Republiek Indonesia (openbaar), een archief in Kaapstad (openbaar) en de archieven van Belgische Orden (particulier). De bijlagen verwijzen naar gespecialiseerde bibliotheken, opleidingen en
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academische organisaties voor het vakgebied. Natuurlijk is bij een dergelijk referentiewerk een index
onmisbaar. Deze is vrij compleet.
De Archiefwijzer geeft veel informatie over wat men in de verschillende archieven kan aantreffen
en is makkelijk in het gebruik. Bij een steekproefsgewijze controle van de online informatie van
stadsarchieven en universiteitsbibliotheken ontdekte ik enkele problemen die niets met de Archiefwijzer te maken hebben (een archief werkte niet met bepaalde browsers, de online catalogus van
de universiteit van Amsterdam was een ochtend niet bereikbaar), maar toch heb ik ook nieuwe
en leuke aanwijzingen gevonden, bijvoorbeeld documenten van een loge van de Internationale
Orde der Goede Tempelieren (1905-1972) te Amersfoort (overigens: bier gaat het om christelijke
geheelonthouders, niet maconniek maar wel met rituaal, liederen enz.). Soms, als het om beeldmateriaal gaat, is het moeilijk om de bron te vinden. Ook bij het zoeken op dissertaties of scripties
in online universiteitscatalogi lag niet alles voor de hand. Misschien zou een vermelding van een
duidelijk internet adres (http//www... met datum van raadpleging) bij het onderdeel contsluiting'
geen overbodig luxe zijn.
Daarnaast heb ik de Archiefwijzer gebruikt bij een bezoek aan de Bibliotheque Nationale de France
te Parijs, die documenten uit Nederlandse loges beheert. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
de archieven van vrijmetselaarsorganisaties in Nederland en elders door de bezitter geroofd. Een
groot deel van deze archieven is na de oorlog door de Amerikanen teruggevonden en geretourneerd
aan de oorspronkelijke eigenaren. Maar er ontstond soms verwarring over de herkomst. Per abuis
werden diverse (Franstalige) stukken van Nederlandse herkomst verzonden naar Frankrijk, waar ze
in de 'Fonds Maconniques' van de BnF werden opgenomen. Omdat deze instelling wel een acquisitiebeleid, maar geen afstotingsprocedure kent, zijn de stukken nooit aan Nederland geretourneerd.
Maar met hulp van de archiefwijzer kon ik zonder al te veel moeite (de bureaucratie is Frankrijk
niet vreemd) documenten onder ogen krijgen van 18de-eeuwse Haagse loges. Een handgeschreven brief van groot secretaris J.P.I. du Bois aan een loge in Frankfort over een hogere graad (de
Strikte Observantie). Ledenlijsten van de loge St. Napoleon van 1812-1813 (en 1814 onder de nieuwe
naam Willem Fredrik [sic] ). Een cumulatieve ledenlijst van de loge Concordia Vincit Animos te
Amsterdam - met niet 37o namen, zoals beloofd door de Archiefwijzer, maar zelfs ca. 475 namen.
In stukken betreffend een armenfonds met de aanduiding [1779?]' in de archiefwijzer vond ik in
het origineel de datum 20/7/1779, dus het vraagteken kan in de volgende editie weggelaten worden.
Maar al met al zijn dit betrekkelijk kleine foutjes die de samenstellers van de Archiefwijzer hebben
overgenomen uit secundaire bronnen. Wanneer een onderzoeker zoiets vindt en doorgeeft aan de
redactie, dan wordt het gecorrigeerd in de volgende druk.
De Archiefwijzer is een pionierswerk op het vakgebied van de vrijmetselarij. Zoiets bestond tot
nu toe niet. De samenstellers geven zeer duidelijk aan dat dit om een eerste editie gaat en dat
voortdurend verbeteringen en uitbreidingen te verwachten zijn. Zelfs in zijn huidige vorm is de
Archiefwijzer al een zeer bruikbare sleutel tot belangrijke informatiebronnen. Iedereen die bezig is
met, onder meer, sociabiliteit, geschiedenis, vrijmetselarij, genealogie en politieke geschiedenis zou
de Archiefwijzer in bezit moeten hebben. Ik wens de samenstellers veel succes met het vergaren van
de nodige informatie voor een reeks toekomstige edities.
MALCOLM DAVIES

Frans A. Janssen, Dibdin in Paris 0878) (vertaling Harry Lake)
't Goy-Houten, HES & De Graaf 2008. 43 p., ill.

ISBN

978-90-6194-050-0 (www.hesdegraaf.com )

CT

he acute bibliomaniac' werd hij wel genoemd, Thomas Frognall Dibdin (1776-1847), de
bibliofiele bibliothecaris van de tweede Earl Spencer, die pas vanaf 1822 officieel de titel
van 'librarian' mocht voeren, aldus Frans A. Janssen in zijn inleiding bij het bijzonder
fraai uitgevoerde nieuwjaarsgeschenk dat Antiquariaat Forum voor vrienden en relaties in een
beperkte oplage liet drukken. Het ontwerp is van Piet Gerards Ontwerpers, de gebruikte letter is de
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Bodoni (Berthold), het drukwerk werd verzorgd door Drukkerij Rosbeek in Nuth en het bindwerk
is van Boekbinderij Van Waarden in Zaandam.
Een stippelgravure (1819) door Henry Hoppner Meyer naar een portret van Henry Edridge werd
uitgekozen als frontispice. De jonge en aantrekkelijk ogende Dibdin leunt op een stapel boeken;
zijn elleboog rust blijkens het rugschildje van de bovenste band op deel een van de door hem
samengestelde catalogus van de bibliotheek van zijn werkgever en weldoener, George John Spencer
(1758-1834). Diens collectie is grotendeels intact gebleven, want zij werd in 1892 aangekocht door
Enriqueta Rylands, de weduwe van textielfabrikant, filantroop en verzamelaar John Rylands uit
Lancashire. Deze Cubaanse was Rylands derde vrouw en zijn voornaamste erfgename. De acquisitie
was wereldnieuws: 'Famous among libraries; the almost priceless gift of mrs. Rylands. treasures of
the Althorp collection which has been given to the city of Manchester - rare block books and early
bibles - Aldines and Caxtons, kopte de New York Times op 14 augustus 1892. De John Rylands Library
fuseerde in 1972 met de universiteitsbibliotheek van Manchester University en werd de John Rylands
University Library. In 1988 verkocht deze bibliotheek bijna honderd zogenaamde `duplicaten' van
oude drukken uit de collectie, een actie waar nu nog schande van wordt gesproken. Bijna twintig
jaar later, in augustus 2007, noteerde een verslaggever van Apollo. The international magazine for
collectors dat vanwege deze verkoop, de John Rylands University Library las since had difficulty
attracting donors.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw tot in onze tijd is Dibdin door collega-bibliografen
afgeserveerd als onbetrouwbaar: het oordeel varieerde van een 'ignorant pretender, wiens boeken
krioelden van 'errors of every description' (Alexander Dyce, 1798-1869) tot 'one of the world's worst
bibliographers' (William A. Jackson in 1965). Toch hebben zijn aanstekelijke beschrijvingen de
belangstelling voor het oude boek in de eerste decennia van de negentiende eeuw aangewakkerd.
Dibdin verloor op vierjarige leeftijd zijn beide ouders, maar genoot desondanks (`despite this')
een uitstekende 'English education, aldus Janssen in de mooie vertaling van Harry Lake. Misschien
dat het weesje bij de auteur associaties opriep met naargeestige Dickensiaanse weeshuizen en een
desolate en armoedige, van intellectuele voeding verstoken jeugd. Maar Dibdin kwam uit een tamelijk gegoede familie, en werd grootgebracht door een oom van moeders kant, die hem naar St John's
college, Oxford stuurde. Dergelijke menselijke faits divers komen niet voor in het korte hoofdstuk
`Biography' (pp. 10-15), dat voornamelijk is gewijd aan Dibdins carriere en lotgevallen als bibliofiel en
bibliograaf. Des te opmerkelijker is het daarom dat niet wordt vermeld dat Dibdin zijn kennismaking
met zijn latere mecenas, Spencer, toch een belangrijk moment in zijn loopbaan, te danken had aan
zijn eersteling, Introduction to the knowledge of rare and valuable editions of the Greek and Roman
classics uit 1802, waarvan titel en korte beschrijving overigens wel gegeven worden op p. 10.
Dibdin ontmoette Spencer in 1811 en had toen al het werk gepubliceerd dat hem in grotere kringen
roem bracht: Bibliomania (uitgebracht in 1809, in 1811 verscheen de tweede editie die in omvang
vernegenvoudigd was!) Als bibliothecaris spoorde Dibdin ijverig boeken op voor Spencers verzameling en stelde ook de zevendelige catalogus van diens collectie, de Bibliotheca Spenceriana, samen (de
eerste vier delen werden uitgebracht in 1814-1815; drie supplementen volgden). 'Sadly this catalogue,
like almost all of Dibdin's published work, is blemished by a large number of inaccuracies, schrijft
Janssen en sluit zich in beleefdere termen aan bij de rij critici van Dibdins werk (p. 12).
In 1821 bracht Dibdin A bibliographical, antiquarian and picturesque tour in France and Germany
uit in drie delen; de neerslag van zijn oversteek naar het vasteland van Europa in 1818. De Parijse
episode (45o van de in totaal 1700 pagina's zijn gewijd aan de Franse hoofdstad) is het eigenlijke
onderwerp van Janssens Dibdin in Paris, maar eerst bespreekt hij de receptie van de Tour door
enkele zeer specifieke Franse lezers (pp. 16-26). Dibdin was op werkbezoek in Frankrijk en Duitsland: hij was op boekenjacht voor zijn werkgever. Tegelijkertijd hield hij een reisdagboek bij, met
aandacht voor zowel bibliotheken en collecties als voor de kwaliteit van herbergen en maaltijden,
een bibliofiele Baedeker dus.
Dibdin werd tijdens zijn reis vergezeld door tekenaar George Lewis, die niet alleen gebouwen en
landschappen vastlegde maar ook sommige personen die het tweetal en route ontmoette, inclusief
kamermeisjes. Natuurlijk een interessant boek, zowel voor het Engelse publiek als voor de biblio-
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fiele Fransen en Duitsers wier collecties en drukkerijen beschreven werden. Bij sommige Fransen
schoten Dibdins openhartige opmerkingen echter in het verkeerde keelgat. Dibdin beschreef niet
alleen hun boeken maar ook hun wijnkelders en hun vrouwen. Hij wilde deze laatste zelfs afbeelden
in zijn Tour. De vrouw van de Parijse drukker Crapelet was er een van, maar het verzoek werd
onmiddellijk van de hand gewezen door de verontwaardigde echtgenoot. Dibdin, adding insult to
injury, bood vervolgens aan zelf de kosten te dekken wanneer Crapelets weigering misschien met
geld van doen had. 'Maar mijnheer, als ik een portret van mijn vrouw zou willen laten vervaardigen,
en dat goed zou willen laten doen, dan hoefde ik me heus niet te verlaten op de beurs of de burijn
van een Engelsman' (p. 37). Er kwam dus geen portret van mevrouw Crapelet, maar de stekelige
conversatie werd wel afgedrukt in Dibdins Tour. Het laat zich raden dat de vormelijke Fransen
dergelijke indiscreties ongehoord vonden. Dibdin in Paris is dan ook gedeeltelijk het verslag van een
culture clash tussen Engelsen en Fransen in de vroege negentiende eeuw. 'Nous resterons Francais!
... [nous avons] le bon gout, l'elegance, et la noble simplicite, reageerde boekbinder Lesne enigszins
opgeblazen op Dibdins suggestie dat de Fransen inzake boekbinden letterlijk een lesje konden leren
van de Engelsen (p. 33).
De Tour werd overigens wel grotendeels vertaald in het Frans, met (kritisch) commentaar; Dibdin
zelf reageerde op verschillende manieren op de aantijgingen van de Fransen in de tweede druk van
zijn werk. Hij verbeterde stilzwijgend de fouten of ging in discussie met zijn Franse tegenstanders.
Al met al is Dibdin in Paris (1818) een prachtig vormgegeven en uitgevoerd verslag van een pregnante
episode uit Dibdins Tour, vooral aanstekelijk omdat Dibdin zelf veelvuldig aan het woord komt.
CIS VAN HEERTUM

De wijze en de dwaas. De alchemist in woord en beeld.
Met bijdragen van prof. dr. Eric Van Schoonenberghe, dr. Karolien De Clippel, dr. Arie Wallert, Kevin D'heedene, prof. dr. Harry Snelders, onder redactie van Davy Jacobs. Brugge 2007.
101 p. ISBN 13: 978-90-76297-36-1. Prijs € 25,- (Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling
in het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt, van 16 sept. 2007 tot 6 jan. 2008).

A

rthur Brinkman (1938-1977) was een fysisch-chemicus met een grote belangstelling voor
de geschiedenis van de alchemie. In zijn korte leven legde hij een verzameling aan van
een kleine zeventig prenten die een beeld geven van de alchemist door de eeuwen heen,
veelal als een geldverslindende dwaas die door de samenlevig werd bespot, maar ook als een wijze
en volhardende onderzoeker. In 1975 publiceerde hij Chemie in de kunst. Posthuum verscheen De
alchemist in de prentkunst (1982).
In het laatste deel van De wijze en de dwaas beschrijft Harry Snelders de gehele verzameling in een
losse chronologie met aandacht voor alchemisten in embleemboeken, gravures naar het werk van
David Teniers de Jonge, spotprenten en prenten met chemische onderwerpen. De gehele verzameling is gereproduceerd, waarbij ervoor gekozen is om de omringende tekst of papierrand niet altijd
weer te geven. Dat is jammer, want de opgegeven maten zijn die van het gehele blad.
Over enkele afbeeldingen nog het volgende. De op een blad geplakte houtsneden van afb. 43 die
niet werden thuisgebracht zijn terug te vinden in het werk van Philip Ulstad, Coelum philosophorum,
seu liber de secretis naturae uit 1525 (of een latere zestiende eeuwse editie). Afb. 6o, Le chimiste, naar
David Teniers is geen zeventiende-eeuwse prent. Het blad is afkomstig uit een portfolio dat in Parijs
werd uitgegeven in 1786: Eabbe de Fontenai [Louis-Abel de Bonafous], Galerie du Palais Royal gray&
d'apres les tableaux des differentes ecoles qui la composent.

Mb. 84, 'Alchemist met aapje en godin, heeft naar mijn idee niets met alchemie vandoen maar
eerder met schrijf-, toneel- en schilderkunst. Rechts zit een gelauwerde man aan een ton te schrijven;
op de voorgrond ligt een palet met penselen, boven hem hangen maskers. Op de achtergrond is
een aapje met een vijzel in de weer. Links wijst een gelauwerde vrouw naar de tekst van de man. Ze
houdt een stok vast met een grove kwast haaks er boven op.
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Gedrukte oeuvrecatalogi van graveurs werden zo te zien niet geraadpleegd. Die bestaan wel voor
Noel le Mire (afb. 67) of Federico Castellon (afb. 81), dus met enig kunsthistorisch handwerk zouden
titels en datering verder kunnen worden gepreciseerd.
Aan de beschrijving van de Brinkmancollectie gaan vier artikelen vooraf. Erik Van Schoonenberghe,
schrijver van Jenever in de Lage Landen (1996) en voorzitter van het Nationaal Jenevermuseum,
bespreekt de alchemie in de Nederlanden met nadruk op het stoken van alcohol, medicinale wateren en de vervaardiging van zuren en verfstoffen. Hieruit bestond voornamelijk de `Nederlandse'
alchemie. Er waren geen mijnen zoals in midden-Europa.
Karolien de Klippel geeft enkele kunsthistorische overwegingen bij het beeld van de alchemist
in de zeventiende schilderkunst. Haar opmerkingen bij de intrigerende schilderijen van Teniers
overtuigen mij maar half. Teniers beeldt op schilderijen met alchemisten vaak een paardenschedel
af, volgens De Klippel een "symbool van geestelijke hoogmoed en menselijke dwaasheid"(p. 32).
Ik weet het niet. Het paard is een symbool van steigerende drift en uit dien hoofde wellicht ook
van hoogmoed, maar een dood paard? Van gevallen hoogmoed dan toch eerder? Voorts verklaart
De Klippel de "gefossiliseerde leguanen en vissen" die aan het plafond hangen: "Hun functie was
meervoudig. Zij stonden symbool voor de lapis philosophorum en verwezen tegelijkertijd naar
het vermeende gebruik van soortgelijke reptielen in alchemistenrecepten. Daarenboven waren het
opgezette dieren, ze waren niet echt en als dusdanig hadden ze een signaalfunctie." (p. 32-33)
Er komen vissen voor in alchemistische teksten maar ze zijn zeldzaam. In het embleemboekje
van Lambsprinck, Libellus de lapide philosophico (1625) zwemmen twee vissen (twee te verenigen
substanties of 'corpus' en 'anima') in de zee van een zuur of de 'prima materia'. Ze leiden tot de steen
der wijzen maar of ze er zelf symbool voor staan is de vraag. Recepten met reptielen als ingredienten
(triakel) zijn te vinden bij apothekers, niet bij goudmakers.
Het derde artikel, een nogal technische verhandeling van de hand van Arie Waller, over kleur in
alchemie en miniaturen, gaat mijn competentie te boven. Het laatste essay Distillatie van de ziel'
van Kevin D'heedene begint met een citaat ontleend aan een manuscript dat in 2004 door Annelies
van Gijsen werd uitgegeven, Joos Balbian en de steen der wijzen, daar te vinden op p. 81: "want het is
daer mede genoech, dat onze geesten d'een den anderen zuiveren. Sy en behoeven dan geen hulpe
van vreemde dingen, want sy suyveren elcanderen tot in den grond." Ik lees in deze passage "onze
geesten" als een vluchtig bestanddeel van iets, een bijtende damp. Eerder in de tekst is er sprake
van zouten, attramenten en vitriool. D'heedene begint zijn bijdrage met de constatering dat zo "een
diepere bedoeling van de alchemie [wordt] onthuld; een zuiveringsproces zowel op materieel als
op geestelijk gebied." Ik geloof daar niets van. Ik laat de rest van dit woeste essay graag aan de lezer.
Het laat zien dat met het werk van Jung in gedachte iedere onbegrijpelijke tekst zich makkelijk laat
schikken naar om het even welke filosofische intuitie. leder zijn eigen alchemie.
Tot slot. Het is niet mijn gewoonte om zetfouten aan te geven in een boekbespreking maar de
drukproeven zijn niet zorgvuldig gecorrigeerd. Bovendien is de kwaliteit van de onderschriften
bij de illustraties van de inleidende artikelen wisselend: afb. io is gedateerd ca. 1695-1754; dat is
ruim genomen, maar op de prent is 1732 te lezen. Afb. 3o komt uit werk van Geber, afb. 32 uit dat
van Michael Maier. In afbeelding 36 is de kleur groen jammer genoeg geheel verdwenen terwijl
er groene slangen en een groene leeuw te zien zijn, belangrijke symbolen uit de alchemie die met
koperverbindingen kunnen worden geassocieerd .
FRANK VAN LAMOEN

Caroline Weber, Oueen of Fashion. What Marie Antoinette wore to the revolution.
New York, Henry Holt and Co. 2006.432 p.
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et leven van de onfortuinlijke Franse koningin Marie-Antoinette (1755-1793) spreekt al
enige tijd tot de verbeelding. Een zeer succesvolle verfilming door Sofia Coppola in 2006,
en een groots opgezette tentoonstelling in het Parijse Grand Palais in 2008, dragen daar
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in niet geringe mate aan bij. In hoeverre de grondige studie over haar leven van de Amerikaanse
literatuurtheoreticus Caroline Weber de aanleiding was van deze hausse, is niet geheel duidelijk,
maar zeker is dat in dit boek een schat aan nieuwe, gedetailleerde informatie over haar leven en
haar ondergang is verzameld.
Caroline Weber concentreert zich in Queen of Fashion op de kleding die Marie-Antoinette tijdens
haar leven droeg, en gaat uit van de hypothese dat zij met haar uitdagende keuze voor een eigen
stijl zich zowel aan het hof als later bij haar yolk onmogelijk maakte en zo zelfs door haar kleding
deels direct aanleiding gaf tot de Franse Revolutie. Dit ondanks het feit dat die stijl uiteindelijk de
basis legde voor de ontwikkeling van de hedendaagse mode (en het succes van Parijs als modestad):
het culturele verschijnsel waarmee ieder individu de mogelijkheid heeft zijn persoonlijkheid uit te
drukken, en te laten zien dat hij of zij 'modern' is en 'van zijn tijd' (Baudelaire).
Weber heeft een overweldigende hoeveelheid feitenmateriaal verzameld, van ooggetuigeverslagen
van tijdgenoten (onder andere van haar dochter Marie-Therese, die zeventig zou worden) tot de
kasboeken van haar modeontwerpster Rose Bertin. Ze toont zo aan dat Marie-Antoinette vanaf de
dag dat ze in Wenen op veertien-jarige leeftijd werd uitgehuwelijkt aan de Franse kroonprins totdat
ze als 37-jarige onder de guillotine eindigde, uitsluitend door kleding haar status, haar intelligentie
en haar overige talenten kon uitdrukken. Ze heeft daarmee als een van de eersten mode tot een
moderne kunst verheven. Waar ze zich in het begin alleen heftig verzette tegen de nu als absurd te
bestempelen kledingvoorschriften en gewoontes aan het Franse hof, ging ze haar kleding daarna
- modern - gebruiken als teken, als uiting van verzet tegen alles en iedereen die haar persoonlijke
vrijheid wilde dwarsbomen. Om te beginnen weigerde ze aanvankelijk het rigide korset te dragen
dat bij haar status van kroonprinses hoorde (ze was als vijftienjarige zelf slank genoeg). Daarmee
was ze het feminisme een eeuw vooruit. Toen ze merkte dat anderen haar daarin volgden, ontdekte
ze op eigen kracht een verschijnsel dat later uitgroeide tot een pijler van de economie: de modetrend. Marie-Antoinette veroorzaakte een rage met haar hoofdtooien, zogenaamde pouffes, hoog
opgemaakte pruiken, waarin allerlei symbolen werden verwerkt die zo direct commentaar leverden
op maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. Afgezien van de werkgelegenheid die dit bood
aan zowel de beginnende modebedrijvigheid van vrouwelijke ondernemers als aan karikaturisten
en de zich ontwikkelende journalistiek van die dagen, werd zo menig familiefortuin aanzienlijk
gereduceerd doordat vele adellijke dames de kroonprinses hierin volgden. Nog veel belangrijker
werd haar bijdrage aan de modegeschiedenis door de compleet eigen stijl die ze, zowel in kleding
als in interieur, ontwikkelde in haar buitenhuis Le Petit Trianon. Ze droeg alleen daar eenvoudige
lange witte jurken (chemises) en blouses (gaulles), die bijeen werden gehouden met kleurige linten,
waarover ze een jas droeg die geinspireerd was op het uniform van Engelse en Franse officieren, de
`redingote of riding coat (want dat was een ander teken van rebellie: Marie-Antoinette reed paard,
een tijdverdrijf dat haar was toegestaan door Louis xvi zelf). In Le Petit Trianon liet ze zich op de
hoogte stellen van het werk van Rousseau en Voltaire (of ze die zelf las, heeft zelfs Weber niet kunnen
achterhalen). Beiden sterkten haar in haar streven naar onathankelijkheid. Dat de buitenwacht alleen
maar de karikaturale beschrijvingen las over de geparfumeerde schapen die ze daar zou houden,
interesseerde haar geen zier.
Dit uitdagende gedrag bracht haar uiteindelijk ten val. Voltaire riskeerde zijn vrijheid al door
zijn teksten. Deze mooie, verleidelijke vrouw die alom werd verdacht van Habsburgse sympathieen, ging over tot daden. Dat maakte haar kwetsbaar. Vooral omdat er met de realisatie van al
die modestijlen relatief enorme bedragen waren gemoeid. LAutrichienne werd 'Madame Deficit,
en gleed zo of naar 'de bakkersvrouw' (vanwege het meel waarmee ze haar haar bestoof), en de
`weduwe Louis Capet.
Caroline Weber legt nogal de nadruk op de kleding van Marie-Antoinette als haar enige wapen,
alsof het een uitzonderlijk verschijnsel zou zijn dat met kleding een geest van verzet wordt uitgedrukt.
Nu is het zo dat elke revolutionaire of verzets-beweging zijn eigen (soms geheime) kledingcodes
kent, van het dragen van een bijzondere kleur (oranje!) tot een voorkeur voor een speciaal uniform
(het pak van Mao). Ook al voor Queen of Fashion werden er insignes of ldedingstukken gedragen
die het lidmaatschap van zo'n groep onthulde. Het bijzondere van Marie-Antoinette is echter dat
zij met haar aandacht voor kleding ook nog eens een barriere opwierp tussen zichzelf en de haar
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vijandige buitenwereld. Ze was beslist geinteresseerd in mode, maar meer nog in de bescherming
die een geconstrueerd uiterlijk haar bood ten opzichte van een wereld die haar persoonlijkheid
wilde vernietigen. Ze speelde rollen om `zichzelf' te kunnen blijven, wat dat dan ook was. Die laatste
conclusies trekt Weber niet, maar haar boek biedt daarvoor voldoende bewijs.
Voor deze onvrouwelijke koppigheid is ze onevenredig hard gestraft. De gedetailleerde en levendige beschrijving van de vernederingen en pesterijen die ze in haar laatste jaren als gevangene
moest ondergaan, biedt een blik op de menselijke soort die pas voluit kon worden bestudeerd in
de twintigste eeuw.
Marie-Antoinette heeft die periode doorstaan door met haar kleding tot op het laatst een cordon
sanitaire te handhaven - niet zozeer als teken van het verschil tussen een monarch en het yolk, maar
tussen beschaving en barbarij.
Als ze zich beter had kunnen verweren tegen de decennia-lange verdachtmakingen van haar
bedoelingen in de schotschriften van die dagen, dan was haar reputatie beslist beter geweest dan
die van hersenloze modepop waar ze het twee eeuwen mee heeft moeten doen. Ze heeft zeker de
basis gelegd voor de Franse mode-industrie, die nog vaak laat merken schatplichtig aan haar te
zijn (in het werk van ontwerpers als Galliano, Gaultier en Westwood figureert ze al sinds de jaren
tachtig!), maar ze kan ook beschouwd worden als een van de eerste feministen. In plaats van een
kapper had ze een spin-doctor moeten hebben. Maar dat vereiste een inzicht in de gevaren van
reputatieschade die bijna eenentwintigste-eeuws had moeten zijn. Dat was zelfs voor de visioniare
Marie-Antoinette te veel gevraagd.
PAULINE TERREEHORST

Atte Jongstra, De avonturen van Henry II Fix. Roman.
Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers 2007.384 p. ISBN 978-90-295-6444-1. Prijs € 22,95

W

ie een roman leest, schort zijn ongeloof op. Zelfs bij het lezen van Atte Jongstra's vorig
jaar verschenen roman De avonturen van Henry II Fix betrapte ik me op het verlangen
dat alles waar mocht zijn. De titel van de roman wakkert de herinnering aan jongensboeken aan - avonturen! - en wie het boek doorbladert, ziet alom plaatjes. Ruim geillustreerd, een
vooroorlogs leesboek? De lezer waant zich in een korte broek.
De illusie houdt niet lang stand. Het omslag met de onverwoestbare Wanderer van Caspar David
Friedrich met uitzicht op in nevelen gehulde bergen doet vrezen dat wat wij te zien krijgen scherpe
omlijning mist. De naam van de schrijver doet voorts voor wie eenvoudig leesplezier verwacht het
ergste vrezen: Jongstra is een speler, geen tomeloze en meeslepende verteller van verhalen waar je
in kunt wonen.
De roman begint met een ontmoeting in Leiden van twee nog wel bevriende schrijvers, behalve
de bekende Jongstra de wat minder bekende Arno Breekveld. Van het gezamenlijk eten van een
uitsmijter komt niets terecht, omdat de schrijvers ruzien over een drietal veelbelovende kisten, die
zij zien in het veilinggebouw van Burgersdijk & Niermans. In die kisten rust wat resteert van het
Leven en werk van een zekere Henry II Fix, onder meer een autobiografie in manuscript, De avonturen van Henry II Fix. Ja, inderdaad een titel die overeenstemt met die van de roman van Jongstra.
Dankzij een laaghartige list weet Jongstra, op dat moment nog onbekend met de inhoud van de
autobiografie, de kisten in de wacht te slepen.
Met een uitsmijter, die niet doorging, begint het boek, dat een weergave (`hertaald, bewerkt,
aangevuld') van het zo verworven manuscript beweert te zijn. 'Met noten, naar waarheid, zo belooft
bladzijde 14, maar wie dan nog zijn ongeloof wil opschorten, is onverbeterlijk naief en een vreemdeling in de literatuur van de voorbije twee eeuwen. Wie daarbij enigszins 'in' Jongstra is, weet dat hij
onder de naam Breekveld - waar de naam van de beeldhouwer Arno Breker in doorklinkt - poezie
heeft geschreven. De Leidse ontmoeting is daarmee de dialoog van een schizofreen. De drie kisten,
waarin behalve een autobiografie ook nog losse overpeinzingen van Fix te vinden zijn, herinneren
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een licht belezen lezer aan het `pak van Sjaalman' (uit Multatuli's Max Havelaar). Vette knipogen
worden de lezer toegeworpen, dit alles is zo waar dat het alleen maar onwaar kan zijn.
De autobiografie van Henry II Fix is uiterst hilarisch en vermakelijk. Henry II is het mindere lid
van een tweeling; zijn flamboyante broer Louis minimaal gehinderd door een bocheltje is de lieveling
van vader, terwijl Henry tweede viool speelt en het met een horrelvoet slechts tot het medelijden
van zijn moeder weet te schoppen. Henry II wordt net als zijn broer in 1774 in Zwolle geboren en
hij is financieel onafhankelijk dankzij een familiekapitaal dat ooit veroverd is met de bloembollenspeculatie. Broer verlaat Zwolle spoedig, voor Henry blijft Zwolle, ondanks kleine uitstapjes,
het middelpunt van de aarde.
Het leven van Henry II Fix wordt bepaald door studie - als een heuse dilettant doet hij onderzoek
naar alles - als Multatuli maar altijd met droef resultaat: zijn uitvindingen komen altijd net te
laat poezie, muziek en voorzichtige liefde. Net een echt leven dus.
Al snel blijkt Henry II van karton: zijn dagboekaantekeningen zijn van een ander - van Otto van
Eck, wiens dagboeken nog niet zo lang geleden zijn uitgegeven door Arianne Baggerman en Rudolf
Dekker -, de tekeningen uit zijn leven zijn ook al niet van hem - maar van Jacob de Vos, wiens
tekeningen zijn ontdekt en uitgegeven door Eveline Koolhaas-Grosfeld -, de moederbinding is die
van het personage, dat Wim de Bie zo onvergetelijk speelde, de man die door zijn moeder verstikt
werd en een wilde vriendin wilde, maar er gelukkig wel voor behandeld was. Misschien is alleen de
poezie van Henry II Fix authentiek verzonnen.
Bij het lezen hinderde me de herkenning van bekende stukken in het personage van Henry II
Fix. Als een roman en een personage zo sterk naar de lijmpot ruiken, wordt de lezer in de wereld
van het macrame geleid. Is dat erg? Nee, ergerlijk.
Henry II Fix is een pretentieuze sukkel. Hij stuurt zijn gedichten naar de Zwolse gigant Rhijnvis
Feith en Feith oordeelt er vernietigend over, wat het begin is van een vete met Feith, die langdurig
slechts voor Fix nadelige gevolgen heeft. Ook andere ongelukken zitten in een klein hoekje: zo valt
hij voor weduwe Wilhelmina Wilders, maar veel verder dan wankelmoedigheid en uitstelgedrag
komt die liefde niet.
De briOes, die Fix aan zijn weduwe schrijft, zijn geestig genoeg en de scenes van afkeer van Feith
mogen er wezen, maar overal boor je in de lulligheid van Fix Jongstra gnuiven. Zwolle als wereldstad!
Jo, haha. De overdaad aan veelbetekenende geestigheden, die niet zo veel betekenen - zo is de strijd
van Fix II (fixie!) tegen de Feithen in naam doorzichtig, maar in feite geen duel tussen de fantasie
van Fix en de waarheid van Feith; zo wordt verder met de personages van de weduwe Wilders en de
illusionist Joseph Leonard Pfeiffer wel heel opzichtig verwezen naar de omstreden politicus Geert
Wilders en de baggerboekanier Ilja Leonard Pfeiffer, maar wat dat oplevert behalve een blik van
herkenning? Plezier hoeft geen zin te hebben, maar de suggestie van diepere zin is in dit plezier
prominent aanwezig, maar die zin is er niet. Het wordt dan aanstellerij.
Fix meent dat 'de waarheid' pas waar is 'als ze met echte elegantie verwoord is Ongeloof moet
dan opgeschort worden als de vorm en de stijl van het verhaal goed zijn. Dan zijn De avonturen van
Henry II Fix vaak waar, want wat overblijft na aftrek van de pretentieuze spelletjes met de suggestie
van diepere zin, is een levendig boek van een leven in de laatste decennia van de achttiende en eerste
decennia van de negentiende eeuw. Slechts enkele keren hinderde de stijl me: enkele malen valt
bijvoorbeeld het woord `soortement' en stilistisch dieptepunt wordt bereikt op bladzijde 175, waar
Fix meent dat hij 'hoe dan ook (...) een punt had Een punt, maar dan wel een slecht punt. Met het
Frans van de personages die geacht worden in deze periode te leven, wil het de laatste jaren maar
niks worden. In de roman van F.P. Thomese over Etta Palm en in deze van Jongstra is het Frans van
Rommeldam: `Parbleu. Elders in de roman signaleerde ik ook Toonders Venkraam'. Het vervelende
is dat ik vrees dat dat alles nog opzet is ook, maar waarom? Spel? Speel dan met verve!
De roman van Jongstra heeft me vermaakt en me op afstand gehouden. De overlijdensscenes
van de vader en moeder van Henry II Fix en die van het duel met de oude Feith zijn geweldig en
onvergetelijk geestig. Zoals de genitalische fixatie en de flauwigheden me op eerbiedige afstand
hielden, de vette knipogen me onberoerd lieten.
Het optreden van de auteur in de papieren en digitale media heeft de roman daarbij geen goed
gedaan. Het lijkt me een misverstand dat alleen tumult tot aankoop en lectuur van romans aanzet.
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Op You Tube zag ik de schrijver zich overschreeuwen dat het alles toch echt waar was, zoals hij op
Arianne Baggermans kritiek in Hollands Maandblad wel erg gemakkelijk uit de hoogte en opgeblazen reageerde. Wat minder wind graag! Dat de editeurs van de door Jongstra gebruikte werken
zich met de overname genomen voelen, kan ik me wel voorstellen, al is dat naar mijn idee bij de
beoordeling van de roman uiteindelijk irrelevant. Alle schrijvers zijn kleptomanen, de werkelijkheid
is overal en elders en die moet gekaapt worden. Romans met voetnoten spotten met de roman en de
wetenschap. Schrijvers die de waarheid zeggen te dienen, zijn de grootste leugenaars. Dat is goed zo
en wie de eer bewezen wordt dat hij de door hem geediteerde `auteurs' overgepend ziet, moet niet
ldagen. Misschien piep ik wel anders als het mij overkomt.
De manier waarop Jongstra van De avonturen van Henry II Fix een evenement heeft willen maken
- de fictie van het Zwolse gastarchivariaat, de website van de schrijver en de polemiek - heeft me
niet overtuigd, het heeft onbevangen lectuur in de weg gestaan. Wie kan schrijven als Jongstra heeft
dat theater en zulke aanstellerij niet nodig.
PETER ALTENA

DE VROLIJKE NAVORSCHER

W

ie kent De navorscher niet? Het blad dat tussen 1851 en 1960 verscheen en waarin vragen
soms na een halve eeuw werden beantwoord.' Met de zoekmogelijkheden van onze
tijd kan het wel wat sneller, maar dat is niet altijd beter. Feit is dat talloze bekende en
onbekende onderzoekers (`navorsers') ruim een eeuw lang hun resultaten van initierend of aanvullend onderzoek in De navorscher hebben gepubliceerd. Hoe gebrekkig de bronverantwoordig soms
was, vaak werden die gegevens door collega-onderzoekers gebruikt om zich over een onderwerp
in te lezen, een nieuw onderzoek te starten, een vraag te stellen of een probleem voor te stellen
of een vastgelopen onderzoek weer vlot te trekken. Weinig onderzoekers zullen het blad dan ook
niet kennen.
In de loop van de jaren hebben verschillende leden bij de redactie het idee geopperd de Mededelingen ook open te stellen voor korte berichten - 'op z'n navorschers' - over onderwerpen die
geen heel artikel vergen, maar wel de moeite van het vermelden waard zijn, zoals een vondst, een
aanvulling op een of ander onderzoek, zoals het hierna volgend stukje over vader en zoon Feith,
maar ook een vraag. Lezers annex onderzoekers stuiten immers regelmatig op aardige vondsten
over onderwerpen waar ze zelf niet mee bezig zijn, maar die anderen weer (verder) op weg kunnen
helpen. Anderszijds lopen ze wel eens tegen kwesties aan, waarover ze het 'veld' willen bevragen.
Onderzoek, en zeker archiefonderzoek, levert vaak bijvangst op. De bulk daarvan gaat zijn weg naar
het reservoir van namen en weetjes waaruit men bij gelegenheid nog wel eens met succes vissen kan.
Een enkele vis verlegt de koers van het onderzoek. En dan is er de tussencategorie, die waarin een
klein verhaaltje zit. Het verhaal van Jan Willem Jacobus van Goor is er zo een, de tweede bijdrage
voor deze rubriek.
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De redactie wil de Mededelingen dan ook graag voor onderzoekers, vrolijke navorsers, openstellen, mits de berichten beperkt blijven tot de lange achttiende eeuw. De redactie nodigt de leden
uit hun berichten of vragen in te zenden voor De vrolijke navorser. Om te kunnen verwijzen naar
de berichten zullen ze per jaargang worden genummerd. Bij wijze van voorzet volgen hier twee
voorbeelden over Feith [2008-1] en Van Goor [2008-2].
Noot
1 A.G. van der Steur, 'De Navorscher. Het blad met vervolgartikelen die over meer dan tien jaargangen werden
verspreid en vragen die soms na een halve eeuw werden beantwoord, in: De boekenwereld io (1993 - 1994),
16-25 en eerder: N. Maas, 'De Navorscher 1851-19o8, in: De Negentiende Eeuw 1 ( 1 977), 36 - 47.

[2008-1] De trouwbelofte van Rhijnvis Feith en Maria Tonneman
ob de Bree heeft in 1991 een mooi staaltje onderzoek afgerond over de verbroken verloving
van Rhijnvis Feith.' Hij, Feith dan, was in de zomer van 177o als een blok gevallen voor de
vijftienjarige dochter van een opperkoopman en een slavin, Maria Adriana Tonneman. Die
zat in Amsterdam op een kostschool, maar logeerde die zomer een tijdje in Hattem. Feith zelf was
amper zeventien, toen hij een knieval voor haar maakte. In Zwolle legden zij hun trouwbelofte af.
De weigering van een van haar twee voogden, een Amsterdammer, om in het huwelijk toe te stemmen leidde op grond van verschillende huwelijkswet- en regelgeving in de Republiek tot juridische
haarkloverijen en uiteindelijk het verbroken engagement. Maria had om onduidelijke redenen geen
trek meer in het huwelijk.
Daarna zette Rhijnvis' vader Pieter Feith werkelijk alles op alles - en tegen beter weten in - om
haar toch met zijn zoon te laten trouwen. Enige tijd later kwam de aap uit de mouw: Maria was
verliefd geworden op een stoere zeekapitein en liet zonder toestemming van de voogden haar aanstaande huwelijk met de zeeman in Amsterdam proclameren. Feith en Feith lieten het voorgenomen
huwelijk stuiten, voordat de tweede (van de drie wettelijke) proclamaties werd voorgelezen. Maar
Maria zette door: de Amsterdamse huwelijkscommissarissen kondigden het gebod toch af, waarop
vader en zoon Feith opnieuw juridische stappen ondernamen. Het daarop ingestelde Amsterdamse
onderzoek pakte voor beiden niet goed uit: uiteindelijk trouwde Maria haar zeekapitein op 8 september 1771. Vader Feith had alle gerechtelijke stappen in deze adembenemende kwestie gezet, terwijl
zijn zoon daarbij op de achtergrond bleef; Rhijnvis vond gelukkig toch zijn Julia, hij trouwde in
november 1772 Ockje Groeneveld.
De Bree baseerde zich vooral op de betreffende archivalia in Zwolle en verwees in zijn stuk
geregeld naar het Hof van Gelre en Zutphen. De wanhopige vader Feith had die instantie ingeschakeld, omdat de trouwbelofte werd gedaan op het moment dat Maria in Hattem vertoefde,
Gelderse jurisdictie derhalve. Bij de Zwolse stukken ontbrak onder meer de trouwbelofte. 2 Omdat
vader Feith relevante stukken naar Arnhem had gestuurd treffen we een afschrift van dit piece de
resistance daar in het archief van het Hof aan, en wel onder inventarisnummer 4489 (een omslag)
met een aantal andere verklaringen, die in Zwolle ontbraken. Ze veranderen overigens niets aan
De Bree's onderzoeksresultaten.

R

PIETER VAN WISSING

Noten
R.A. de Bree, 'Het verbroken engagement of een blauwe maandag: Rhijnvis Feith en de liefde, in: Overijsselse

1

Historische Bijdragen io6 (1991), 47 - 105.
2

De Bree, 'Het verbroken engagement, 93 noot
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[2008-2] Jan Willem Jacobus van Goor, krullenjongen in de vertaalfabriek
van de Weduwe Doll

I

n de nacht van 13 op 14 februari i8oi wordt op de Kalverstraat te Amsterdam een bekend oranjedeuntje gehoord: 'Al is ons prinsje nog so klein - hoezee! Alevel zal ie Stadhouder sijn - hoezee!
En al is dat Prinsje nog so klein, alevel zal 't Oranje sijn!' Nog voordat duidelijk wordt of de
zanger het lied zal besluiten met een verwensing van het kezen-, het Franse, of het Bataafse vee,
wordt hij door een schildwacht gearresteerd. Dat moet niet moeilijk zijn geweest, want op dat
moment stond hij in beschonken staat tegen een lantaarnpaal te wateren.
De volgende dag wordt de arrestant voor het Comite van Binnenlandsche Correspondentie
gebracht. Het blijkt te gaan om de 22-jarige Jan Willem Jacobus van Goor, die in Leeuwarden
woont maar tijdelijk in het `Wapen van Amsterdam' aan de Botermarkt verblijft. Wat ons de oren
doet spitsen is de manier waarop hij zegt aan de kost te komen: 'door voor de Wed. Doll, Boekverkoper alhier en ook anderen werken te vertaalen uit het Hoogduitsch Engelsch en Frans. Helaas
laat de arrestant zich over zijn vertaalarbeid niet nader uit, maar dat hij een orangist is, ontkent
hij in alle toonaarden: hij had misschien wel iets gezongen, maar was te dronken geweest om zich
nog te herinneren wat en bovendien leed hij `zeedert zeker voorval met een meisje' bij vlagen aan
verstandsverbijstering; daarbij was hij juist voorstander van de nieuwe 'order van Zaaken, had hij
zich bij het inwijden van de vrijheidsboom nog als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt, en stond ook
zijn vader, die in Amsterdam woonde, als Tverig Patriot' bekend. En trouwens, in 1796 was hij nog
tot preceptor aan de Latijnse school van Gouda benoemd, en een dergelijke post had hij toch nooit
gekregen als hij er (contrarie gevoelens' op nahield? 1
Het Comite lijkt met deze gestapelde verklaringen genoegen te hebben genomen. Maar de Navorser is dit vluchtige inkijkje in de morsige stegen rond de vertaalfabriek niet genoeg. Die wil meer.
Meer licht in de stegen, meer zicht op de wereld van broodschrijvers en hun broodheren, zeker als
blijkt dat die broodheren ook vrouwen kunnen zijn. En al helemaal als de weduwe Doll er daar een
van is, en de broodschrijver net genoeg straatstof en bravado aankleeft om te vermoeden dat er voor
hem aan de rand van de Andere achttiende eeuw nog wel een plaatsje zou kunnen zijn.
Welnu, de leeftijd die Jan Willem Jacob van Goor in februari 1801 opgaf - 22 - stemt overeen met
de datum waarop hij in Amsterdam geboren werd - 3o september 1778. Of zijn vader, de wijnkoper
Jan Willem van Goor, een Tverig Patriot' was, valt niet een twee drie te achterhalen, al is het in
dit verband wellicht niet zonder betekenis dat zijn jongere broer IJsbrand in 1789 ten doop werd
gehouden door IJsbrand van Hamelsveld en zijn vrouw Susanna Flandreau. Op 12-jarige leeftijd,
zo lezen we in Van der Aa, vertrok Van Goor naar Schiedam, waar een oom van vaderszijde rector
van de Latijnse School was. Daar zou hij van deze oom Grieks, Latijn, en door zelfstudie Frans,
Duits en Engels hebben geleerd. Dat kan kloppen: in die jaren was Johannes van Laar, gehuwd met
vaderszuster Francina van Goor, rector van de Latijnse School van Schiedam.' In 1794, we volgen
Van der Aa weer, keerde hij terug naar Amsterdam, om daar aan het Athenaeum in de letteren en
rechten te studeren, en twee jaar later met succes naar de plaats van preceptor aan de Latijnse School
van Gouda te solliciteren. Of daar enig onderzoek van zijn politieke geloofsbrieven aan te pas is
gekomen, zoals Van Goor in 1801 zal suggereren, is nog maar de vraag. Want wie was daar toen rector
van de Latijnse School? Oom Johannes van Laar. 3 Niettemin moet hij in 1798, `meer Oranjeklant dan
Patriot zijnde, zoals Van der Aa schrijft, om politieke redenen ontslagen zijn, waarna hij in Leiden
zijn rechtenstudie weer zou hebben opgepakt, die in 1800 afsloot met een Dissertatio politico-juridica
de Mercatura, inprimis Batavorum, en zich vervolgens als advocaat te Amsterdam vestigde.
Hier vliegt de levensbeschrijving van Van der Aa ruim uit de bocht van de verifieerbare feiten. Aan
de Leidse Universiteit is in de jaren 1798-1800 geen Van Goor ingeschreven, en onder genoemde titel
is in Leiden geen proefschrift verdedigd. Althans, niet in 1800. Wel in 1766, geschreven door de in
1800 al lang overleden Cornelis Johannes Bichon (1746-1770). En advocaat lijkt Van Goor ook niet
te zijn geworden. Als hij in i8oi is opgebracht en zijn beroep moet opgeven, noemt hij zich althans
geen advocaat, maar zegt hij voor de Weduwe Doll zowel als voor andere uitgevers te vertalen. Tenzij
dat grootspraak was en hij toen als vertaler nog moest beginnen, zou hij dus een van de vertalers
kunnen zijn geweest achter de vele anonieme toneelvertalingen die de Weduwe Doll in de loop van
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de jaren 1790 in omvangrijke series op de markt begon te brengen. In elk geval komen er in i8oi en
volgende jaren bij de Weduwe Doll en bij enkele andere Amsterdamse uitgevers (Abraham Mars,
Hendrik van Kesteren, Hendrik Moolenijzer) enige vertaalde toneelstukken uit, die aan Van Goor
zijn toe te schrijven. 4
Naar Leeuwarden lijkt Van Goor, die zich daar Steenbergen van Goor is gaan noemen, begin
negentiende eeuw inderdaad verhuisd te zijn. Daar zou hij volgens Van der Aa achtereenvolgens
twee weduwe-uitgeefsters om zijn vinger gewonden hebben, in 1802 met de laatste van de twee, de
Weduwe J.P. de Boy getrouwd zijn, en vanaf dat moment onder haar naam met vertalingen van zijn
hand de uitgeverij hebben voortgezet. Ook achter dit verhaal gaat naar het zich laat aanzien een
iets bescheidener praktijk schuil. Er waren in Leeuwarden inderdaad twee weduwen in het spel:
Eva Voormeulen, weduwe van Johan Fredrik Trip, die een boekhandel dreef, en Cornelia de Jong,
weduwe van Johannes Pieter de Boy, die de boekhandel van de weduwe Trip eind 1802 overnam.
Bij die gelegenheid kondigde de nieuwe boekhandelaarster aan, een aantal vertaalde toneelstukken
te willen uitgeven. 5 En dat is ook wat ze tussen 1803 en 1814 in ruime mate zal doen. Haar vertaler:
Jan Willem Jacobus Steenbergen van Goor, met wie zij in itho in het huwelijk treedt. Vanaf 1816
komen de vertalingen van Van Goor uit bij een uitgeverij die zijn naam draagt: J.W.J. Steenbergen
van Goor. In de jaren 1830, tenslotte, gaan de zaken achteruit, in 1844 krijgt Van Goor een beroerte
en in 1856 overlijdt hij in een armenhuis.
Rest een vraag: wat was de bron van Van der Aa voor het lemma over Steenbergen van Goor in
zijn Biographisch woordenboek der Nederlanden, met die duidelijke inside-informatie, die hele en
halve verdonkeremaningen, die grote en kleine opsnijderijen? Die bron, zo onthult Van der Aa, was
- de vrolijke Navorser spitst de oren - de levensbeschrijving die Van Goor zelf had geschreven en
die in handschrift bewaard was gebleven.
MYRIAM EVERARD

Noten
1 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 5061: archieven van Schout en Schepenen en van de subalterne
rechtbanken, inv.nr 542: politieke confessieboeken 1798-1801 (ongepag.).
2 A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Nieuwe uitgaaf, dl. 7, Haarlem z.j., p. 289-291;
J.M.M. Jansen, Inventaris van het archief van het College van Curatoren der Latijnse School 1782-1879, Schiedam
1986, bijlage II.
3 L.A. Kesper, Uit de geschiedenis van het Stedelijk Coornhert-Gymnasium te Gouda, Gouda 1964, p. 48.
4 Bij de Weduwe Doll: Koets en paarden (1801) van Johann Karl Wezel, met een voorwoord van vertaler AT.G:; Het
geweten (1802) van August Wilhelm Iffland, toeschrijving aan Van Goor door Lucie van Aken in haar Catalogus
Nederlands toneel, deel 2, Amsterdam 1955, p. 35; De dichter en zijn huisgezin (1803) van Max Roller [Friedrich
Gottlieb Julius Burchard], toeschrijving aan Van Goor door Ab van der Steur in zijn catalogus 25, Nederlandse
literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. i88o, deel 1, Haarlem 2003, p. 33.
5 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, familieannonces Trip: advertentie dd. 1.10.1802.
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VERSCHENEN BOEKEN EN SIGNALERINGEN

J.A. Schasz M.D., Reize door het Aapenland.
Voorwoord Gerrit Komrij. Editie Peter Altena.
Nijmegen,Vantilt 2007.127 p., ill. ISBN 978-9o775 0 3 -61 4. Prijs: € 13,50

De Reize door het Aapenland (1788) is een klein
satirisch meesterwerkje dat in een andere taal geschreven veel beroemder zou zijn geworden. Misschien moet
het alsnog in het Engels worden vertaald om het naast
Sterne en Swift op de plank te zetten. Het verhaal begint
zoals het hoort, abrupt en grotesk:
Hoe het bijkwam, weet ik volstrekt niet, maar wiskunstig
zeker is het, dat mijn Wijf, mijn Dienstmaagd, mijn Paard
en mijn Hond, bijna op een en het zelfde oogenblik, teffens
in het water vielen. (p. 17)

De verteller, die ik zonder literatuurscholastisch
onderscheid identificeer met Dr Schasz, realiseert zich
dat hij slechts een van zijn geliefde wezens kan redden,
maar hij kan geen keuze maken. Op pagina 19 zijn ze
alle vier verdronken. Einde van het hoofdstukje met
de titel 'Door lang delibereeren alles verloren: Soms
is niets doen het meest gewelddadig. Moraal van het
verhaal: er moeten keuzes gemaakt worden, ook wanneer de situatie niet kan worden overzien, laat staan
overdacht. In het licht van de mislukte revolutie van een
jaar eerder was een dergelijk inzicht niet nieuw.
In het vervolg van het verhaal gebeurt te veel om hier
te vermelden. Het zou afbreuk doen aan de kwaliteit
van de tekst. Schasz vlucht naar apenland. Daar ziet hij
wat er kan gebeuren wanneer een belangengroepering
het pragmatische denken loslaat om een fanatiek idee te
volgen. Er ontstaat partijvorming: sommige apen onder
leiding van de radicale aap nummer vijf willen aan de
mensen gelijk worden door hun staart of te kappen, de
gematigde aap nummer een is daar op tegen. Perfectie
heeft niets met uiterlijk te maken. Tijdens een cruciale
vergadering in hoofdstuk tien zegt hij:
Een echt Bewindsman moet door de begaafdheeden en
deugden zijner ziel den Rang, dien hij bekleed, verdienen, versieren en doen gelden. - Dit is de instelling der
Natuur en der Goden, en overal, waar de staarten, - dat
wil zeggen, de klederen den Man maaken, moeten wij ons
zorgvuldig wachten, om er een voorbeeld aan te nemen.
(p. 42)

Aap een verliest uiteraard zijn greep op het beleid, maar
hij biedt hulp wanneer na een collectieve verminking
de apen liggen te gillen van de pijn. Hij handelt naar de
situatie, iets wat Dr Schasz niet kon.
De Reize door het Aapenland is zonder al te veel
problemen te lezen. De tekst is kort en bondig toegelicht. Uitgebreide noten zouden de satire al snel topzwaar hebben gemaakt. Dit betekent niet dat het laatste
woord gezegd zal zijn over de vermeende misogynie
van Schasz, het gedebiteerde materialisme, of het taalgebruik van politiek en wetenschap.
Gezien het fanatisme van de apen zou ik uitdrukkingen als `Enthusiasmus' (p. 7o), `Staartenthousiasmus'
(p. 81), en `verwoestend Enthousiasmus' (p. 85) meer
in pathologische richting hebben geinterpreteerd,
ofschoon ze zonder toelichting ook te begrijpen zijn.
Het maniakale buiten zichzelf raken wordt overigens
wel gesignaleerd in het gedrag van Schasz (p. 17, 9o).
In een helder geschreven nawoord zet Peter Altena
de feiten op een rijtje en schetst een literatuurhistorische achtergrond. Dit alles in kritische aansluiting bij
de teksteditie van P.J. Buijnsters uit 1973 in de reeks
Klassiek Letterkundig Pantheon.
Buijnsters hield aanvankelijk Pieter 't Hoen voor de
schrijver van de satire maar ontdekte later dat Gerrit
Paape betere papieren had. Daarbij is het gebleven.
Het harde bewijs voor Paape's auteurschap ontbreekt.
De zaak wordt verder gecompliceerd doordat Pieter 't
Hoen zich eveneens verborg achter Dr Schasz (en wie
zegt dat er niet nog meer waren die dit kennelijk collectieve pseudoniem aantrekkelijk vonden). Wat maakte
de naam Schasz zo bijzonder? Peter Altena suggereert
een speaking name:
`schas' of `schasz' is in het Duits het woord voor een
`Darmwinci; een `scheet: Het woord is vooral in Oostenrijk en Zuid-Duitsland in gebruik en wordt bij uitbreiding
aangewend om iets wat minderwaardig is mee te typeren:
`des is a Schaff. (p. 103)

Alles is lucht, het stelt allemaal niks voor. Se non e
vero, e ben trovato.
Peter Altena grijpt terug op gegevens van Gregor
Retti, een taalkundige wiens Datenbank zum Osterreichischen Deutsch op internet te vinden is. Vervolgens plaatst hij Schasz in een traditie van Vrekpoeten'
als Rabelais, Focquenbroch en Salomon van Rusting.
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Een dergelijke typering veronderstelt nogal wat. Er
wordt, met verlof, in Aapenland geen scheet gelaten,
het woord heeft het WNT niet bereikt, wat in beginsel natuurlijk kan, maar door Duitse immigranten
— die toch veelal uit het arme noorden kwamen? — en
huursoldaten, was Jan-en-alleman met het woord vertrouwd. Aldus het nawoord, maar: "In de Schaszomanie
van de periode 1778-178o lijkt de drekkige associatie
nauwelijks opgemerkt." (p. 104) Vreemd.
Dr Schasz stelt zich voor als een arts. Veronderstel dat
hij Hippocrates of Galenus las, in een Latijnse vertaling
of in het Grieks. Dan kende hij waarschijnlijk het woord
schazo' dat (ik snijd open betekent. Dat is voor een arts
en voor een satirisch schrijver geen ongewone uitdrukking, vertrouwd als ze zijn met hakken, snijden, fileren,
villen en uitbenen. De stam van het werkwoord luidt:
`schaz. Het woord heeft nog een wonderlijke betekenis:
laten hangen van de staart. Toeval? Dit veronderstelt
natuurlijk ook weer van alles maar geen Oostenrijkse
horden die de Nederlandse taal komen vervuilen met
platte uitdrukkingen die iedereen kent maar niemand
opschrijft.
(

FRANK VAN LAMOEN

J.C. Streng, Kweekster van verstand en hart.
Boekcultuur en leescultuur in Overijssel tussen 765o en i85o. Epe 2008 (Intellectueel
Overijssel 2). 187 p. Geen ISBN. Prijs € 19 (incl.
verzendkosten). Te bestellen bij de auteur:
jcstreng@planet.nl .
Na het proefschrift van Han Brouwer over de Zwolse
boekhandel van 1777 tot 1849 was het wachten op een
studie over het boekenbedrijf in heel Overijssel. Die
is er nu, geschreven door de Overijsselse historicus
J.C. Streng. Zijn speurtochten in Overijsselse archieven leverden hem een schat aan informatie op over
uitgevers en boekverkopers, over boekenverzamelaars en boekenveilingen, over leesgezelschappen en
leenbibliotheken.
Er waren, aldus Streng, alleen in de drie stemhebbende steden Zwolle, Deventer en Kampen, boekhandelaars actief. Hoewel er voor de bestudeerde periode
165o tot 185o via de website Bibliopolis.nl al snel boekhandelaren elders zijn gevonden, is de conclusie juist
dat boekenliethebbers die Overijssel hun thuisbasis
hadden, het vooral moesten hebben van hun geletterde
vrienden in Holland. In de drie genoemde Overijsselse
steden lag voornamelijk Nederlandstalig assortiment
op de planken.
Jammer dat de auteur, die zo langzamerhand al het
archiefmateriaal van zijn provincie door zijn handen
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moet hebben laten gaan, de ambulante handel met een
`mistig terrein' moet afdoen. De lezer ontmoet slechts
een enkele colporteur, zoals Jannes Ruink, die in het
midden van de achttiende eeuw in Almelo werd opgepakt omdat hij verdachte boekjes verspreidde. Hetgeen
overigens niet bewezen werd.
Het boek van Streng geeft een aardig beeld van wat er
in de provincie aan boeken verkocht en gelezen werd,
al blijft dit beperkt tot de drie genoemde steden. De
lezer krijgt geen vat op boekconsumptie in de dorpen en
rurale gebieden erom heen. Omdat boedelinventarissen en veilingcatalogi voor de auteur een belangrijke
bron vormden, weten we wel wat de stedelijke elite in
de boekenkast had staan en wat de boekverkoper op
voorraad had. Dat waren lang niet altijd boeken. Zo
verkocht Hendrik van Welberg (volgens de Thesaurus
werkzaam 1672-1679), uit Deventer, allerlei katholieke
parafernalia, zoals wijwater en paternosters.
Ondanks de enorme hoeveelheid gedetailleerde
informatie over Overijsselse boekverkopers en boekenbezitters ontbreekt er een analyse van het materiaal.
Het is overzichtelijk gerangschikt, maar het ontstijgt
maar moeizaam het niveau van anekdotisme. Ook is de
keuze van secundaire literatuur soms arbitrair. Recente
studies die inmiddels voor boekhistorische standaardwerken kunnen doorgaan, zijn niet of nauwelijks
geraadpleegd. Maar voor het verkennende karakter van
Kweekster van verstand en hart is dit misschien niet
echt nodig. Het bevat immers genoeg aanknopingspunten voor diepgravender vervolgstudies.
RIETJE VAN VLIET

Daniel Droixhe, Une histoire des Lumieres
au pays de Liege. Livre, idees, societe, Luik,
Editions de l'Universite de Liege 2007. 410 p.
ISBN 9-78-2874-560361. Prijs € 32. Te bestellen
via LibrairieWalonie-Bruxelles to Parijs (www.
librairiewb.com ).
Er zijn mensen die de Luikse dix-huitiemist Daniel
Droixhe alleen maar kennen als blues-zanger en gitaarspeler Elmore D. Na vele optredens en een aantal cd's
heeft hij zijn muzikale talenten ruimschoots bewezen.
Zie daarover zijn website www.elmored.be .
Naast deze carriere op de bane is Droixhe hoogleraar aan de universiteit van Luik en Brussel, waar hij
zich bezighoudt met de Waalse taal en de literaire en
vooral boekhistorische geschiedenis van het 18e-eeuwse
Luik. Daarover heeft hij al verschillende keren eerder
gepubliceerd. Vorig jaar verscheen zijn Histoire des
Lumieres au pays de Liege. Voor Nederlandse historici
is zijn overzichtswerk over het prins-bisdom Luik inte-
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ressant omdat Maastricht tot 1794 een condominium
(tweeherigheid) was met Luik. Beide steden werden
bestuurd door de prins-bisschop van Luik; Maastricht
bovendien door de Staten-Generaal.
De geschiedenissen van beide steden zijn nauw met
elkaar verweven. Zo lagen Luik en Maastricht ingeklemd tussen de Republiek, Frankrijk en de Duitse
staten. Deze strategisch gunstige positie leidde ertoe
dat ze konden uitgroeien tot bolwerken van nadrukkers en smokkelaars van illegaal drukwerk. De Luikse
uitgever Bassompierre was bij vriend en vijand berucht
om zijn kopieerwerk. Maar ook zijn voormalige pupil
Jean-Edme Dufour, sinds 1766 poorter van Maastricht,
zag er geen been in om de Franse en Hollandse markt
te bestoken met nadrukken en subversieve werken.
Dat deed hij vanaf 1775 samen met zijn handelspartner
Philippe Roux, een telg uit een protestantse familie uit
Lausanne.
In de studie van Droixhe passeren verschillende
affaires de revue. Voltaire, Rousseau, Marmontel,
Diderot, Helvetius, Raynal: hun werken vonden al dan
niet nagedrukt hun weg naar de klant via uitgevers als
Bassompierre, Plomteux, Tutot en Boubers. Droixhe
biedt de lezer - soms wat gehaast - veel informatie over
deze onvermoeibare zakenlieden die het boekenbedrijf
in Luik en Maastricht domineerden.
RIETJE VAN VLIET

Voltaire, Briefwisseling met Frederik de Grote
1736-1778, editie Hannie Vermeer-Pardoen.
Amsterdam, Van Gennep 2007. 1023 p. ISBN
9-78-90-5515-772-3. Prijs: € 45.
Mooi gezegd door Voltaire: want in een land als
Holland kan men geen halt toeroepen aan de begerige
haast van een uitgever die beseft dat zijn fortuin onder
zijn drukpers ligt' (p. 353). Net als in andere werken
brengt Voltaire in zijn brieven aan Frederik de Grote
de grijpgrage haviksklauwen van de Hollandse uitgevers-boekverkopers herhaaldelijk ter sprake. Begrijpelijk, want zijn leven bestond voor een groot deel uit
denken, roddelen en schrijven. Voltaire was dan ook
voortdurend met uitgevers in de weer. Het zijn volgens
hem allemaal schurken, dieven, oplichters, uitbuiters
die hun recht om schrijvers dwars te zitten driedubbel doen gelden. Of, zoals hij schrijft op 20-7-1740 over
Hollandse handelaren:
De boekverkoper slijt zijn klant
Graag zaken die hij zelf niet snapt,
Als in de kerk de predikant;
Daar hij uit vele vaatjes tapt,

Stuurt hij per post in Duitsland rond
Karrenvrachten slechte romans,
Het werk van luie charlatans,
Die hij in Frankrijk ruimschoots vond. (p. 355)

Op 29-12-1751 doet Voltaire zijn beklag bij zijn
koninklijke correspondentievriend Frederik de Grote.
Hij schrijft over de snelheid waarmee zijn Eeuw
van Lodewijk XIV in Frankfort aan de Oder wordt
nagedrukt. 'Het werk zit vol stomme fouten', foetert
de schrijver. 'Ik word te schande gemaakt door zo'n
schurk van een uitgever: Een weinig verhuld verzoek
aan de vorst volgt. Een machtig koning als Frederik
kan gemakkelijk de boosdoener arresteren. Of de hele
oplage in beslag laten nemen. Of opdracht geven om
de wegen tussen Frankfort naar Messestad Leipzig te
controleren op de aanwezigheid van het boek in kwestie. 'Ik werp mij aan uw voeten en in de armen van uw
filosofie. Maar ik reken veel minder op uw filosofie dan
op uw bescherming:
De laatste woorden zijn tekenend voor Voltaire.
Zolang het om een uitwisseling van filosofische ideeen
gaat, correspondeert hij op voet van gelijkheid met de
grote Pruisische vorst. Maar als het erop aankomt, pingelt hij als de eerste de beste loonslaaf om bescherming.
Het is tussen de twee een haat-liefde verhouding. Frederik laat Voltaire een paar jaar bivakkeren in zijn paleis
Sanssoucis. Daarmee wil de vorst aan alle philosophes
in de wereld laten zien hoe verlicht en erudiet hij is.
Het conflict tussen Maupertuis, de president van
de Berlijnse Academie van Wetenschappen, en de
Haagse geleerde Samuel Konig (beschermeling van de
stadhouder), maakt aan de lucratieve logeerpartij weer
snel een einde. Konig had de grootsprakige Maupertuis
van plagiaat beticht. De beschuldigingen over en weer
veroorzaken een hausse aan artikelen en pamfletten.
Donkere wolken pakken echter samen boven het hoofd
van Voltaire, die nota bene zelf in Potsdam leeft van
de gunsten van Frederik maar diens andere protege
Maupertuis op scherpe toon te kijk zet. Het is daarna
gedaan met de hartelijkheid tussen Frederik en Voltaire. Frederik zet de gevierde schrijver snel weer buiten
de paleisdeuren. Pas een paar jaar later, wanneer Frederik zwaarmoedig zijn verliezen telt na de Zevenjarige
Oorlog, beurt Voltaire hem op en wordt hun bekoelde
relatie weer wat warmer.
De correspondentie beslaat ruim veertig jaren. De
6o1 brieven zijn in een levendig, modern Nederlands
vertaald. De onderwerpen die door het tweetal worden
aangesneden, zijn de thema's van de achttiende eeuw:
god en goddeloosheid, vrijheid en gebondenheid, oorlog en vrede. Fascinerend om te lezen. Er is slechts een
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minpuntje aan deze indrukwekkende uitgave: er zit
geen index in.
RIETJE VAN VLIET

Astrid Ackermann, Paris, London und die
europdische Provinz. Die fruhe Modejournale 1770 1830, Frankfurt a/M etc. Peter Lang
2005 (Europaische Hochschulschriften, Reihe
III, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften,
Band 1024), ISBN 3-631-54907-5. Prijs € 74,5o.
-

De dissertatie van Astrid Ackermann is een welkome
aanvulling op al wat er in Nederland is gepubliceerd
over modetijdschriften. Ze beperkt zich niet tot wat er
bij onze Oosterburen verscheen, maar bespreekt ook
een groot aantal Nederlandstalige, Engelse en Franse
damesbladen.
Vanaf het midden van de de achttiende eeuw gaan
tijdschriftauteurs zich expliciet tot hun vrouwelijke
lezers richten. Spectatorschrijvers zijn daar, met hun
moralistische vertogen, al mee begonnen. Toch duurde
het nog tot ver in de jaren zeventig van de achttiende
eeuw voordat de eerste modetijdschriften het licht
zagen. Van echte damesbladen kun je dan nog niet
spreken omdat zich onder zowel de auteurs als de
geintendeerde lezers ook mannen bevonden.
Anders dan tegenwoordig ging het de redacteuren
niet om het japonnetje alleen. Ze verbonden er allerlei ideeen aan die het nationaal besef en de nationale
identiteit moesten bestendigen. De Amsterdamse suikerraffinadeur Willem Hendrik Warnsinck (1782-1757)
bijvoorbeeld, lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, propageerde ten tijde
van de Belgische Opstand een nationale klederdracht
voor vrouwen. Hiermee zou de vrouw zich kunnen onttrekken aan het modedictaat uit Begie en Frankrijk. Zijn
pogingen vonden overigens geen weerklank, ondanks
het feit dat ook bladen als Penelope (Amsterdam 18211835) zich fanatiek tegen de Franse mode verzetten.
Dat mode niet waardevrij was, laat Ackermann zien
aan de hand van allerlei politieke gebeurtenissen die
hun weerslag vonden in bepaalde kledingaccessoires.
Na de slag bij Austerlitz (1805) kwam in Frankrijk de
stof Austerline op de markt en in Engeland droegen
de dames na de zeeslag bij Trafalgar (1805) sjaals en
omslagdoeken waarop de hele vloot was afgebeeld, vaak
nog vergezeld van het portret van hun nationale held
Horatio Nelson. De Zoutman-mutsen in de Republiek
refereerden op vergelijkbare manier aan een gebeurtenis waaraan de natie haar trots kon ontlenen: de glorieuze overwinning bij de Doggersbank (1781) onder
leiding van admiraal Zoutman.
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In verschillende bladen werd gepleit voor het dragen van revolutionaire mode. Het Kabinet van Mode
en Smaak (Haarlem 1791-1795) verbond de patriotse
idealen - de zo gewenste staatsomwenteling - aan de
mode. Omwille van het gelijkheidsbeginsel moest de
kleding ontdaan worden van alle luxe en andere blijken van standverschillen. Nog nooit zijn er in Europa,
schrijft Ackermann, zoveel `staatskundige dragten' te
zien geweest als in de laatste decennia van de achttiende eeuw.
Het lezen van deze studie over vroege modetijdschriften in West-Europa, in de periode 1770-1830, doet
uitzien naar de dissertatie van Eveline Koolhaas over
de kostuumboeken van de Amsterdamse uitgever en
kunsthandelaar Evert Maaskamp (1769-1834).
RIETJE VAN VLIET

Paul Baines en Pat Rogers, Edmund Curll.
Bookseller, Oxford, Clarendon Press 2007.
398 p. ISBN 978-0-19-927898-5. Prijs f 3o.
Wie op de naam van Edmund Curll googelt, komt een
verrassend groot aantal pagina's tegen waarop de relletjes rond deze Grub Street boekverkoper breed worden
uitgemeten. Curll begon in 1708 met zijn werkzaamheden in de Londense literaire onderwereld. Hij had
een fabelachtig goed gevoel voor de literaire lekkernijen
waar de lezers dol op waren. Broodschrijvers met roddelverhalen, pornografische romans en satirische
tijdschriften vonden in Curll een ijverige uitgever. Zijn
naam werd zelfs synoniem voor alle obsceniteiten die
destijds van de persen kwamen. Hij drukte met vaart
en gebruikte het goedkoopste papier, omdat zijn handelswaar toch wel aftrek vond.
Curll kreeg vorig jaar de biografie die hij verdiende:
helder geschreven, op grond van een gedegen studie,
door onder anderen de kenner bij uitstek van Grub
Street, Pat Rogers. Het is niet de eerste biografie, maar
Ralph Straus' Unspeakable Curll (1927) was nodig aan
een herziening toe. Uitvoerig wordt nu stilgestaan bij de
nadrukpraktijken waaraan Curll zich bezondigde. Zo
had hij het voorzien op de gedichten van Matthew Prior,
voor campisten geen onbekende. In de kranten kondigde Curll zijn plannen alvast aan, hetgeen hem een
onaangename, maar voor onderzoekers interessante
strijd opleverde met de uitgever die Prior had betaald
om diens werk als enige te mogen drukken.
Ook Jonathan Swift ontkwam niet aan de streken
van Curll. Niet alleen verklapte de uitgever de naam
van de auteur van A tale of a tub, ook drukte hij een
- in de ogen van Swift een uiterst inadequate en dus
stupide - sleutel tot dit werk. Alexander Pope kreeg
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het eveneens met Curll aan de stok. Beroemd is hun
affaire wegens de anonieme Court poems (1716), die
door Curll werden nagedrukt onder vermelding van
de namen van de verantwoordelijke auteurs. Een eentweetje van Pope en zijn eigen uitgever Bernard Lintot
moest ervoor zorgen dat Curll er voortaan het zwijgen
toe deed. In een herberg drogeerden ze hem, waarna
Pope schreef dat Cull de geest had gegeven. Niets was
minder waar. Weliswaar was Curll kotsend naar huis
gegaan, maar hij was weer overeind gekrabbeld. Het
was daarna oorlog tussen Curl en Pope, die elkaar in
de daarop volgende jaren het leven behoorlijk zuur
maakten. Zuurder kun je je in de boekgeschiedenis
nauwelijks voorstellen.
Het kan bijna niet anders of Weyerman moet eveneens bij deze Curll een voet over de drempel hebben
gezet. Weyerman kende immers de schrijvers die de
boekverkoper en uitgever wisten te vinden. Ook hij
bewoog zich in de contreien van Grub Street (net
zoals hij dat deed in de Amsterdamse Duivelshoek).
Nog in 1709 was Weyerman naar Londen afgereisd om
daar behalve vazen met bloemen ook diverse adellijke
personen op het schildersdoek te vereeuwigen. Toch
reppen de biografen van Curll met geen woord over de
Hollandse auteur. Zijn ze hem niet tegengekomen in
de archivalia van en over Curll? Of wisten ze geen raad
met de schilderende schrijver uit Holland? Dergelijke
vragen doen de lezer weer eens beseffen hoe weinig nog
bekend is van Weyermans levenswandel in Engeland.
RIETJE VAN VLIET

Leontine Buijnsters-Smets, Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870. Nijmegen 2007. (gebonden met stofomslag). 256
p. ISBN 978-9o-77503-79-9. Prijs € 34,9o.
Op 7 november 1626, zijn verjaardag, kreeg Engelbert
Deutz een drievoudige in het Latijn gestelde wens van
zijn kinderen ten geschenke, waarin zijn kwaliteiten
als vader, beschermer en mecenas werden geroemd.
Een zoon bidt dat de stormen uiteengeslagen mogen
worden, een tweede zoon hoopt dat zijn vader de overal
opdoemende antichrist zal verslaan, een derde hoopt
dat Deutz nog lang armen en ballingen zal beschermen,
verwijzingen naar de onathankelijkheidsstrijd. De drie
handgeschreven gedichten staan op een voorbedrukt
planovel omkranst door afbeeldingen van vrouwelijke
heiligen en de maagd Maria. Dergelijke vellen met
gekleurde sierranden, krans- of lijstprenten ook wenskransen genoemd, werden in allerlei variaties eeuwenlang door uitgevers verkocht als omlijsting en ondergrond voor gelegenheidswerk. Meestal vormde een van

de christelijke feestdagen de gelegenheid (Nieuwjaar
met stip bovenaan), maar ook werd bijvoorbeeld de
komst van de kermis met een kermisbrief aangekondigd, of inspiratie in de klassieke oudheid en de natuur
gezocht. De teksten waren clichernatig en weinig origineel want veelal uit voorbeeldboeken gehaald. Maar
de kinderen konden hun ouders en andere familieleden
laten zien hoe goed ze al konden `schoon schrijvers: Of
nog niet zo goed. In bibliotheken en musea zijn talloze van dergelijke gedichten aan te treffen, maar ook
particulieren hebben verzamelingen aangelegd. Buiten
Engeland en Frankrijk heeft dit volksgebruik zich nauwelijks of niet ontwikkeld, terwijl de kermisbrief alleen
in Nederland is verschenen.
Buijnsters-Smet heeft in haar Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870 prachtige
exemplaren van het kranswerk bij een gebracht. Het
onderzoeksmateriaal leent zich natuurlijk ook voor een
mooi uitgevoerd boek, echt een blikvanger. De tijdsbegrenzingen zijn niet toegelicht, maar het zal te maken
hebben met het feit dat ze het meest in genoemde
periode voorkwamen. Zij motiveert haar onderzoek
door op de esthetische kwaliteit van de wenskransen
te wijzen, de sociaal-historische betekenis ervan en
het feit dat ze egodocumenten zijn, althans voor zover
er een persoonlijke noot in doorklinkt. Dat laatste
gebeurde echter zelden, want de kransen zijn vooral
clichés die soms tientallen jaren meegingen. Verschillende Amsterdamse (Ratelband, Van Egmont, Meyer)
en Rotterdamse (Hendriksen, Vis en Hothout) drukkers en uitgevers boden de kransen in series (sommige
series zijn vergelijkbaar met series postzegels) aan. Er
zat kennelijk handel in.
Buijnsters-Smet heeft ruim duizend exemplaren
onderzocht. Een deel vertoonde dezelfde randversieringen, maar verschillende schrijvers schreven er hun
wensen op. De grootste verzamelingen beheren het
Nederlandse Openlucht Museum (Collectie Boekenoogen) en het Rijksprentenkabinet (Collectie Waller).
Opvallend is dat de archiefbewaarplaatsen (behalve het
Nationale Archief) niet zijn bevraagd, terwijl de daar
berustende familie- en persoonsarchieven ook wenskransen kunnen bevatten. Buijnsters-Smets maakt
niet duidelijk waarom die vindplaatsen zijn overgeslagen. Dat is jammer, want het had haar meteen allerlei
genealogische gegevens over de schrijvers kunnen
opleveren. Die ontbeert ze nu vaak, omdat verzamelaars van wenskransen, maar ook bijvoorbeeld van
bidprentjes en ex-librissen, niet zo geinteresseerd zijn
in genealogische of sociaal-culturele verbanden met
hun verzamelobjecten.
Een godsdienstig-politiek onderwerp als de hierboven aangehaalde drievoudige wens (die overigens niet
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in het boek staat) voor vader Deutz zullen kinderen niet
zo gauw kiezen, want wenskransen schreven kinderen
meestal voor volwassenen. Zelden gaven kinderen
elkaar zo'n krans: de ouders moesten de vorderingen
in het schrijven zien. Zo schrijven twee zusj es Groen
hun broer een wenskrans, waarop het alziende oog
samen lijkt te vallen met het oog van een in zijn staart
bijtende slang, symbool van eeuwig cyclische herhaling
(afb. 17, p. 53). Verreweg de meeste onderwerpen waren
van bijbelse of godsdienstige aard, maar gemoraliseerd
wordt er niet. Ook is er lang niet altijd een relatie tussen
tekst en randversiering: een nieuwjaarswens met een
afbeelding van Herodus' kindermoord bijvoorbeeld,
of een kermisbrief in een pinksterkrans of kerstversiering. Omgekeerd kun je je wel met weinig fantasie een
voorstelling maken over wie een krans krijgt met een
afbeelding waarop personen elkaar de hersens inslaan.
De meeste plaatjes zullen vanwege hun esthetiek zijn
gekozen. Er is een grote verscheidenheid aan onderwerpen, die Buijnsters-Smet soms heeft weten te herleiden
tot het oorspronkelijk ontwerp, onder meer uit het werk
van Adriaan van Ostade.
Omstreeks 184o-185o verschenen Duitse (en Belgische) prenten op de Nederlandse markt, terwijl er
in Duitsland zelf nauwelijks een afzetmarkt was. Zij
hebben vooral Kerst als onderwerp. Engelsen blijken
juist een voorkeur voor militaire en literaire thema's te
hebben. Het boek bevat een catalogus van de onderzochte c.q. geraadpleegde kransen, die verdeeld is in
kransen met en zonder uitgeversadres. In de catalogus zijn de vindplaatsen (collecties) vermeld, zonder
adresgegevens of gegevens over toegankelijkheid en
openbaarheid.
De teksten in de kransen zijn vaak niet vanaf de foto
in het boek te lezen en zijn ook niet getranscribeerd,
jammer, want die vormen nu juist een essentieel onderdeel van het geheel. Een verwijzing bij de kleurafbeeldingen naar de beschrijvingen in de hoofdtekst had
de lezer zoekwerk bespaard. Deze opmerkingen verhinderen niet dat Decoratieve prenten naast visueel
genot een aandoenlijk kijkje op onze voorouders in hun
kindertijd geeft.
PIETER VAN WISSING

Mijn landelijke Tier. Poezie en proza van Elisabeth Maria Post, verzorgd en ingeleid door
Bert Paasman. Amsterdam 2006. 172 p. ISBN
13: 978-90-5356-821-7 Prijs: € 16,45.
Als deel vijf verscheen in 2006 in de Amazone-reeks
Paasman's bloemlezing uit het werk van Elisabeth M.
Post (1755-1812). Paasman houdt zich al minstens veer-
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tig jaar bezig met Post en geldt als een kenner van haar
werk. Met onverdroten ijver publiceerde hij (en doet
dat nog steeds) over Post en haar werk. Toen in 1974
(aangevuld en gecorrigeerd in 1977) zijn bio-bibliografisch onderzoek over Post als Amsterdams smaldeel 2
verscheen was die grondige aanpak een voorbeeld voor
menige (Amsterdamse) scriptie. Het verbaast niet dat
Paasman Post eens zou bloemlezen. In zijn korte en
heldere inleiding schrijft hij dat de meeste literatuurhistorici nog steeds weinig of geen aandacht aan Posts
poezie en proza besteden. Het is de vraag of zijn oproep
veelvuldig gehoor vindt. Post is bij Paasman in goede
handen en er is nog zo veel te doen in de achttiende
eeuw. Een enkele keer buigen ook anderen zich over
haar werk, alhoewel te weinig naar Paasmans smaak.
Post, van goede afkomst, deelde met haar ouders en
broers en zusters in de jaren durende misere toen de
suikerraffinaderij van haar vader in 1768 (er staat 1786,
p. 8, een typefoutje) failliet ging. Midden jaren zeventig kreeg vader een aantal ambten in de heerlijkheid
Amerongen en waren de financiele zorgen voorbij en
kon het verlies aan status weer ingelopen worden. Voor
Elisabeth brak een gelukkige en actieve tijd aan; ze was
achttien en begon te schrijven. Die landelijke omgeving
inspireerde haar tot enkele briefromans, Het land, in
brieven (1788) en Reinhart, of natuur en godsdienst
(1791/1792). Ze was autodidact, geen genootschapster
(was na wel aarzeling lid van een dichtgenootschap
geworden), had haar drift onder controle en verkoos
het isolement, waarover zij in Voor eenzaamen (1789)
schreef. 'Ik beyond mij in de achttiende eeuw, op een
Gelderse hei, zegt de ik in `De herder, en beschrijft een
ontmoeting met een oude schaapsherder en meer jonge
knapen die 'in onbevallige ruwheid' op elkaar leken. Zij
kunnen niet zoveel genieten als een schaap 'in al zijn
dierlijk vermaak' vermag. De natuur wekt hem niet tot
medegevoel, de godsdienst in de natuur, de schepping,
evenmin. Zijn 'weinig betekenend Leven' is bijna voorbij; hoe goed is het niet, dat een `wijzer wezen' de lotsbeschikkingen doet. In het gedicht `De woning, een van
de mooiste gedichten, halt de haar eigen gevoelde eenzaamheid zich samen verrassend eigentijds verwoord:
`Ik zocht, voor vriendschap vatbaar,/een ziel zoals de
mijne,/die met mij weende en lachte,/maar — kon er
vriendschap wonen/bij stompe norse mensen,/in dit
gehucht zo — eenzaam?/Neen, vriendschap vond ik niet.
Dat gehucht was Emminkhuizen, bij Renswoude, waar
het gezin na het faillissement terecht kwam.
In Gezangen der liefde (1794) verwoordde ze haar
wisselende stemmingen in de periode van haar verliefdheid en het begin van haar huwelijksleven. Haar
huwelijk met dominee Justus Overdorp ervoer zij als
idyllisch, maar de jaren in Noordwijk waren voor haar
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een aaneenschakeling van depressies. Dat leidde tot een
zondebesef, die haaks stond op haar optimistisch vooruitgangsgeloof in de beste van alle werelden te leven,
een worsteling die zich in Ontwaakte tang-lust (18o7)
uitte. In Het waare genot des levens. In brieven (1796)
zette ze haar in Noordwijk ontwikkelde maatschappelijke normen en waarden uiteen en koos daarbij niet
meer voor de gecultiveerde maar voor de woeste, beter
vrije natuur.
De afbeelding op de omsiag past bij de bloemlezing, maar is het titelvignet van Reinhart, of natuur
en godsdienst, die ten minste drie studies over Post
opluisteren. Uit die brievenroman zijn geen teksten
in Mijn landelijke her opgenomen. Een bloemlezing
daaruit verscheen in 1987 (ik bedoel niet de gemillimeterde editie van L. de Vries uit 1988, die zelfs de - naar
achttiende-eeuwse begrippen- toch al korte titel na
Reinhart afsneed) en staat -volgens mijn boekhandelaar- voor 2011 in herdruk. We zullen wellicht nog eens
horen hoe dat zit.
Uit de andere hierboven genoemde publicaties stelde
Paasman de bloemlezing samen. Het omvat bijna twintig jaar werk van Post. Haar werk is toegankelijk, de
fragmenten hebben niet veel annotaties nodig. De inleiding had een meerwaarde gekregen, indien Paasman
ook een keuze had opgenomen uit eigentijdse reacties
op het werk van Post, die zeer toegankelijk schreef,
maar ook experimenteerde in haar poezie en in literair
opzicht een unieke positie innam.
PIETER VAN WISSING

G.J. Johannes, Dit moet u niet onverschillig

wezen! De vaderlandse literatuur in het NoordNederlands voortgezet onderwijs iftoo-igoo.
Nijmegen 2007.224 p. ISBN 978-90-77503-81-2.
€ 22,50

In het Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche
Volk van 1797, de eerste poging om het Nederlandse
yolk een grondwet te bezorgen, was een aparte afdeling ingeruimd voor het publieke onderwijs. In artikel
755 valt te lezen dat de staat zal zorgen voor scholen
waarin de jeugd onderwezen zal worden in alles `wat
tot opheldering van het verstand, beschaaving van den
smaak en veredeling van het hart dienen kan'. Hoewel
de Nederlandse eenheidsstaat in de decennia na 1797
met verschillende politieke omwentelingen en bijbehorende grondwetten te maken kreeg bleef het kernpunt
behouden dat de staat niet zou kunnen floreren zonder
goed onderwijs te bieden aan al haar leden. Het verlichte ideaal van de volksverheffing en de belangrijke rol
die het onderwijs hierin speelde zouden niet meer ver-

dwijnen. Het was natuurlijk nog wel de vraag hoeveel
onderwijs de Nederlandse jeugd zou moeten ontvangen
en, belangrijker nog, waarin?
Het belang dat gedurende de negentiende eeuw
toegekend werd aan de Nederlandse, of liever gezegd
vaderlandse literatuur in het voortgezet onderwijs
vormt het uitgangspunt van de nieuwe studie van GertJan Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen!
Johannes, verbonden aan de letterenfaculteit van de
Universiteit Utrecht, schotelt de lezer in elf thematische hoofdstukken een beeld voor van de rol van de
schone letteren in het onderwijs. Hij doet dit aan de
hand van de vele bloemlezingen en lesboeken die tussen i800 en 1900 verschenen, en complementeert zijn
bronnenmateriaal met persoonlijke herinneringen van
leerlingen en docenten, zoals R.A. Kollewijn, bekend
van de `Kollewijnse spelling, wiens memoires in het
eerste hoofdstuk aan bod komen. De auteur vraagt zich
of welk belang de schrijvers van de schoolboeken en de
docenten hechtten aan 'de literatuur' als lesstof, maar
ook wat de leerlingen er van opstaken.
De belangrijkste conclusie van het boek is dat het literatuuronderwijs gedurende de hele negentiende eeuw
bijzonder ongeorganiseerd en fragmentarisch bleef,
zelfs na de onderwijswet van 1863. Een aantal zaken
bleef onveranderd in het literatuuronderwijs, zoals de
sterke koppeling tussen literatuur en nationalisme.
Nederlands behoorde dan ook niet tot de moderne
talen maar samen met aardrijkskunde en geschiedenis tot de `Hollandsche valcken'. Aan de andere kant
signaleert Johannes ook een aantal ontwikkelingen,
zoals de historisering en de esthetisering van de literatuur. Literatuur werd aan het begin van de negentiende
eeuw nog vooral gebruikt om leerlingen te leren lezen
en spreken, en in de hiervoor gebruikte bloemlezingen
vindt men nauwelijks een gecanoniseerd corpus terug.
Rond het midden van de eeuw begon dit te veranderen en werd het literatuuronderwijs vooral gezien als
literatuurgeschiedenis, en niet alleen als
Tegelijkertijd ontstond de gedachte dat literatuur kunst
was, wat de kloof tussen leerling en lesstof verbreedde.
Hij (en in toenemende mate zij) kon de literatuur als
kunst' immers wel bestuderen en er kennis uit opdoen,
maar zich er minder mee identificeren. Literatuur werd
immers alleen geproduceerd door grote kunstenaars,
en niet door gewone stervelingen die slechts van een
afstand bewonderend mochten toekijken. Deze tendens
werd gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de 'Nieuwe
Richting' in het literatuuronderwijs aan het einde van
de negentiende eeuw. In hun poging de literatuur van
haar verheven voetstuk te stoten en meer bij de belevingswereld van de student aan te laten sluiten keerden de aanhangers van de Nieuwe Richting volgens de
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auteur eerder terug naar het begin van de eeuw dan dat
zij een sprong vooruit maakten. Van leermiddel' terug
naar leesmiddel ) dus.
De kracht van het boek schuilt in de weigering om
het literatuuronderwijs te volgen aan de hand van
officiele wetgeving. Als dit was gebeurd dan zou het
literatuuronderwijs immers niet eens bestaan hebben
tot 1863, toen het voor het eerst verplicht werd gesteld.
Door het lesmateriaal tot uitgangspunt te nemen wordt
echter duidelijk dat leerlingen in de eerste helft van de
negentiende eeuw ook al in aanraking kwamen met
de Nederlandse literatuur, zij het op een andere wijze
dan tegenwoordig gebruikelijk. De persoonlijke herinneringen van de leerlingen en docenten dragen verder
bij aan de officieuze lezing van de rol van het literatuuronderwijs. Zo schetst Johannes een intrigerend beeld
van de verschillende manieren waarop de literatuur in
de negentiende eeuw werd ingezet 'tot opheldering van
het verstand, beschaaving van den smaak en veredeling
van het hart.
MART RUTJES

Pierre Bayle, De inslag van een komeet.
Beschouwingen over geloof, ongeloof en
bijgeloof. Inleiding Bart Leeuwenburgh. Vertaling Michiel Wielema. Kampen 2006.119 p.
ISBN 9o-259-5694-7. Prijs € 20,9o.
Pierre Bayle (1647-1706) kwam in 1681 naar Rotterdam.
Lodewijk xiv zou het Edict van Nantes formeel pas in
1685 herroepen maar zette daadwerkelijk zijn maatregelen tegen de hugenoten eerder in. In 1681 werd de
protestantse universiteit in Sedan opgeheven. Bayle
die daar filosofie doceerde had het geluk door een student uit Rotterdam, Johannes van Zoelen, in contact te
worden gebracht met het invloedrijke vroedschapslid
Adriaen Paets. Deze regelde voor Bayle en zijn collega
Pierre Jurieu (1637-1713) een aanstelling als professor
aan de pas opgerichte Rotterdamse Illustre school, respectievelijk in de filosofie en de theologie.
In maart 1682 publiceerde Bayle anoniem onder het
fictieve impressum Pierre Manteau te Keulen (in werkelijkheid Reinier Leers te Rotterdam) een tekst die veel
stof deed opwaaien: Lettre a M.L.A.D.C. Docteur de

Sorbonne, ou it est prouve que les cometes ne sont
point le presage daucun malheur. Een gecorrigeerde
vermeerderde editie verscheen een jaar later onder de
titel: Pensees diverses ecrites a un Docteur de Sor-

bonne, a roccasion de la comete qui parut au mois
de decembre 1680.
Planeten bewogen zich volgens de oude kosmologie van Aristoteles in sferen, als waren ze gehecht aan
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concentrische schalen die om de aarde bewogen. Dit
wereldbeeld kon de komeet niet verklaren, want deze
baande zich een weg dwars door de sferen. Reden te
meer om de komeet als een ingreep van hogerhand te
zien. In het nieuwe heliocentrische, mechanistische
wereldbeeld van Descartes, dat Bayle aanvaardde, stelt
de schepper onveranderlijke natuurwetten in maar
blijft er zelf buiten.
Als geen ander wist Bayle zich in zijn teksten verborgen te houden. In de Pensees diverses is een fictieve
brievenschrijver aan het woord die niet met de auteur te
vereenzelvigen is. De beroemde Dictionaire Historique
et Critique (1697) bestaat uit een netwerk van annotaties en verwijzingen waarbij het zelden duidelijk is wat
Bayle's persoonlijke overtuiging was. Hij was een scepticus. `Paradoxaal genoeg was zijn rotsvaste overtuiging
misschien wel dat hij nauwelijks een vaste overtuiging
had (p. 17) Door de rede te volgen raakte hij steeds meer
overtuigd van de zwakte van het menselijk verstand. In
de inleiding merkt Bart Leeuwenburgh op:
Waar de aantrekkingskracht van de meeste filosofen in
stand lijkt te worden gehouden door hun originaliteit,
daar lijkt de fascinatie voor Bayles denken vooral levend
te blijven door zijn kameleontische heterodoxie. Vandaar
dat tot op heden de speculaties over Bayles eigen filosofische positie en de daarmee samenhangende vraag naar
zijn vermeende geloofsovertuiging voortduren. Zo is hij in
de twintigste-eeuwse literatuur nog door diverse deskundige auteurs wijd uiteenlopend omschreven als positivist,
atheist, deist, scepticus, fideist, sociniaan, libertijn, manicheeer, existentialist etc. (p. i8)

Bayle kende aan de rede en het geloof een eigen terrein toe. Hij koos voor het nieuwe wereldbeeld van
Descartes maar komt ook naar voren als een sombere
calvinist die beseft dat slechts een enkeling de genade
Gods deelachtig kan worden.
De inslag van een komeet bevat een selectie uit
de Pensees diverses met het accent op Bayle's ideeen
over geloof, ongeloof en bijgeloof. Bayle kwam tot het
inzicht dat atheisme in ieder geval geen groter kwaad
was dan bijgeloof (paragraaf 114) en maakte daaruit op
dat atheisme niet noodzakelijkerwijs tot de teloorgang
van de moraal zou leiden (paragraaf 133). Bayle was er
niet op uit de lezer van het eigen gelijk te overtuigen,
maar hij wees erop dat haastig ingenomen standpunten
bij nadere beschouwing op betwijfelbare vooroordelen
kunnen berusten. Met het oog op de verhouding tussen geloof en ongeloof in de samenleving kan hem een
zekere aktualiteitswaarde niet ontzegd worden.
FRANK VAN LAMOEN

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN 31 (2008), 1

Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor
een vrije wereld. Redactie Cis van Heertum.
Amsterdam, In de Pelikaan 2008. 336 p., ill.,
index. ISBN 978-90-71608-24-7. Prijs: € 25.
Wien lust het, aan den disch van 't zegenrijk Geloof,
Of daar de Wijsbegeert' hem wegvoert als een roof,
De bloeme van dat Woord te wiss'len met dien zemel?

Aldus Joachim Oudaen in 1683 in een gedicht waarin
hij zijn afkeer van Spinoza de vrije loop liet. Kaf, geen
koren, dat was Spinoza, volgens de vrome collegiant
en dichter Oudaen. Voor alle christelijke gelovigen, van
streng calvinistisch tot rekkelijk doopsgezind, was Spinoza synoniem met congodise. Al gauw werd hij standaard in een adem genoemd met andere beruchte atheisten uit zijn tijd en daarvoor: ook Weyerman schaarde
Spinoza, samen met Girolamo Cardano, Pietro Aretino
en John Wilmot, Earl of Rochester routineus onder de
(alderberuchtste Atheisten' (De Naakte Waarheyt 4,
1 737).

Spinoza's Tractatus theologico-politicus, in 167o
door Jan Rieuwertsz uitgegeven — noch de naam van
Spinoza noch die van Rieuwertsz worden uiteraard
vermeld in het werk — sloeg in als een bom in het land
van theologen en kooplui. Dat Spinoza in de Tractatus
het bestaan van een persoonlijke God, een aan wiens
oordeel men was overgeleverd, ontkende, droeg bij aan
zijn reputatie als godloochenaar. Ook ontkende hij dat
wonderen tekenen waren van God; zoals de secretaris
van de Royal Society, Henry Oldenburg, hem meldde,
verontrustte dit vele christelijke lezers, omdat `bijna
alle christenen ervan overtuigd zijn dat alleen daarop
de zekerheid van de goddelijke openbaring kan worden gebaseerd. De theologen waren dan ook vrijwel
unaniem in hun afwijzende oordeel. Op 3o juni 167o
bijvoorbeeld besloot de Amsterdamse kerkeraad
actie te ondernemen tegen de onbeschaamdheid van
papisten en socinianen in het algemeen en tegen het
drukken van verderfelijke werken, Vat uiterst kwalijke
werk genaamd Tractatus theologico-politicus' in het
bijzonder. In 1674 werd de Tractatus door de Staten
van Holland verboden, gevolgd door Spinoza's Opera
posthuma in 1678.
Al vrij snel na het verschijnen van de Tractatus
kwam een Nederlandse vertaling (door Jan Hendricksz
Glazemaker) tot stand; maar Spinoza zelf heeft voorkomen dat die werd uitgebracht, uit vrees voor repercussies. Glazemakers vertaling werd uiteindelijk pas
in 1693 gedrukt, waarschijnlijk door Jan Rieuwertsz'
zoon. Johannes Duijkerius meldt in het Vervolg van
Philopater over deze vertaling, die uit kwam onder de
titel Een rechtzinnige theologant: 'Het had voor lange

jaaren al gedrukt geweest, maar de ecclesiastijke, die
hun gezag hier door oordeelden benadeelt te konnen
worden, hebbender zoo nu en dan wat tegen gewoelt:
tot dat eyndelijk, en nu het vergeten scheen, dit evenwel
het licht ziet: Een concurrerende vertaling, met bijna
identieke titel, Een rechtsinnig theologant, verscheen
een jaar later.
In het kader van Amsterdam Wereldboekenstad
(Spinoza is een van de drie iconen) organiseert de
Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) een tentoonstelling rond Spinoza met als thema Libertas phi-

losophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
Vrijheid van filosoferen betrok zich volgens Spinoza op
de algemene vrijheid van denken, die niet belemmerd
mocht worden door een idolate verering van de bijbel
of andere heilige boeken als documenten met een absoluut waarheidsgehalte, want door 'God uit de hemel aan
de mensen gezonden'. De werken van Spinoza, van zijn
(Amsterdamse) vriendenkring, de reacties van theologen en andere tegenstanders en spinozistische sporen
in de Republiek zijn te zien in de tentoonstelling, die
geopend is op werkdagen van 3o juni tot en met 26
september, van 9:3o-12:3o en van 13:30-17:00.
De tentoonstelling wordt begeleid door bovengenoemde essaybundel met catalogustekst. De bijdragen
aan de bundel zijn van Wiep van Bunge, Herman de
Dijn, Carlos Gilly, Paul Juffermans, Henri Krop, Frank
Mertens, Steven Nadler, Adri Offenberg, Miriam van
Reijen, Abraham Rosenberg, Leen Spruit, Piet Steenbakkers en Piet Visser.
Bezoekadres:
Bloemstraat nrs.13-19 (ingang nr.15), Amsterdam
bph@ritmanlibrary.nl
www.ritmanlibrary.n1
telefoon 020-6258079
CIS VAN HEERTUM

Douwe Draaisma,De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom. Groningen 2008.142 p.
ISBN

978-90-6554-44o-7 Prijs €15,-

Dit boek gaat niet over de achttiende eeuw, maar het
is een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met
memoires, autobiografieen of ooggetuigenverslagen.
Het biedt bovendien troost aan de ouder wordende
geleerde die wel eens iets vergeet: het is geen teken van
sluimerende dementie. Het boek gaat voor een groot
deel over het zogeheten `reminiscentie-effect; dat is de
terugkeer van oude herinneringen, die bijvoorbeeld
teweegbrengt dat emigranten op latere leeftijd opnieuw
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heimwee krijgen naar hun geboorteplaats. Keren ze
dan, na lange tijd terug dan blijkt hun wereld totaal
veranderd te zijn. Ze kunnen de weg vinden in een
afgebroken huis. Het `reminiscentie-effect' stimuleert
uiteraard het op papier zetten van herinneringen.

Weyerman, is eerder werk van Draaisma van harte
aanbevolen: De metaforenmachine. Een geschiede-

In 1678 schreef een Zwitserse arts, Johannes Hofer,
een proefschrift over een jongeman die verteerd werd
door een ziekmakend verlangen naar huis. Geen
geneesmiddel hielp, maar alleen het voornemen naar
huis terug te keren bracht verbetering en halverwege de
reis was de jongeman hersteld. "Als naam voor de ziekte
nam Hofer het Zwitserse dialectwoord `Heimweh' en
`vertaalde' dat in het Grieks: uit nostos, terugkeer naar
huis, en algos, pijn, ontstond 'nostalgia, een neologisme
dat in veel talen werd opgenomen en zich handhaafde
toen de medische achtergrond al lang verdwenen was."
(p. 128).
Wie goed wil schrijven kan ook nog wel het een en
ander leren van Douwe Draaisma, die waarschijnlijk
het werk van Oliver Sacks als voorbeeld heeft genomen.
Voor inzicht in de werking van het geheugen volgens

Noga Arikha, Passions and Tempers. A History
of the Humors. New York 2007. 376 p. ISBN

nis van het geheugen (1995).
FRANK VAN LAMOEN

978-0-06-073116-8. Prijs $ 27,90.

leder overzicht is oppervlakkig maar in het licht van
het voorafgaande werk van Douwe Draaisma is dit
boek zeker van belang. Het bespreekt de geschiedenis
van de temperamenten en (geesten' die in samenhang
iemands lichamelijke en geestelijke gezondheid uitmaakten. De 'humoren-pathologie' bepaalde in een
zekere mate ook de (metaforenmachine' in het werk
van Weyerman of Swaanenburg. Men dacht in die termen, die gaandeweg vergleden van melancholia naar
Mesmerisme en neurose.
FRANK VAN LAMOEN

VERSCHENEN
Nil Volentibus Arduum, Tieranny van Eigenbaat (1679).
Toneel als wapen tegen Oranje. Bezorgd en ingeleid door
Tanja Holzhey en Kornee van der Haven. Melodienotatie verzorgd door Rudolf Rasch. Zoeterwoude, Astraea
2008 (Duivelshoekreeks 16). 224 p. ISBN 97 8- 9 0- 75 179 26 2. Prijs € 18,50
-

Descartes, Brief over de liefde. Ed. Theo Verbeek. Groningen, Historische Uitgeverij 2007. 52 p. ISBN 978-906 554- 453 - 7. Prijs € 15,Niccolo Machiavelli, Il Principe en andere politieke
geschriften. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Paul van Heck. 3e dr. Amsterdam, Ambo
2008. 512 p. ISBN 978-90-263-1819-1. Prijs € 39,95
Miriam van Reijen, Spinoza. De geest is gewillig, maar
het vlees is sterk. Met een voorwoord van Herman de
Dijn. Kampen 2008. 231 p. ISBN 978-90-8687-022-6.
Prijs € 22,95
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MANDEVILLE EN ZIJN FABEL VAN DE BIJEN 1
ANDRE HANOU

Apicultuur
et lijkt onschuldig, een fabel over bijen en hun korf. In 1705 publiceert de Londenaar
Bernard Mandeville (1670 -1733) The Grumbling Hive, or Knaves turnd Honest. In 1714
verschijnt die tekst nogmaals, nu als The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits.
Mandeville heeft dan aan zijn geschrift een essay over de oorsprong van de deugd toegevoegd, alsmede een aantal commentaren van eigen hand. In latere edities zal hij nog meer aanvullingen op de
tekst geven. In mijn betoog heb ik niet alleen de fabel van 1705 op het oog, maar tevens de inbedding
daarvan door Mandeville in zijn editie van 1714. Voor een goed begrip is het wenselijk eerst de fabel
en de commentaren van de auteur te lezen, waarvan recentelijk een uitstekende Nederlandse vertaling verscheen van de hand van Arne C. Jansen. 2 Mijn artikel behandelt aspecten van Mandevilles
onrustbarende verhaal over de aard van bijen en mensen. Verder geef ik enige informatie over de
uit Nederland afkomstige schrijver, die wereldberoemd is geworden dankzij deze Fabel.

H

Er was eens een florerende bijenkorf, waarvan de nijvere inwoners menselijke trekken vertonen.
Wat de rijke bij zich door slinkse manipulaties verwerft komt ten goede aan de arme in de vorm
van werk en loon. Op vergelijkbare wijze garandeert de weelde van geestelijke bijen het inkomen
van kwakzalvers en charlatans. Juridische bijen verdienen goed geld aan het blokkeren van de
rechtsgang. Politieke bijen zorgen ervoor dat zoveel mogelijk subsidies terechtkomen in hun eigen
zakken of in die van hun volgelingen. Kortom, geen enkele activiteit is moreel verantwoord, maar
de bijenkorf als geheel werkt uitstekend. Ondanks, of juister gezegd dankzij het feit dat elke bezige
bij zich gedraagt als een schurk.
Plotseling krijgt een bij, een winkelier, de geest. Deze bevlogen middenstander begint een kruistocht tegen de corruptie en zowaar vindt zijn hervormingsgedachte weerklank. Eerlijkheid wordt
mode. De prijzen zakken. Het wordt stil in de rechtbank. Medici schrijven slechts geneesmiddelen
voor die echt werken. Politici creeren niet langer onnodige baantjes en houden zich voor de verandering bezig met wezenlijke zaken. Er wordt geen geld meer uitgegeven aan nutteloze militaire
avonturen. De kroegen lopen leeg bij gebrek aan klandizie. De kledingsector krijgt het moeilijk,
want vrouwen kleden zich eenvoudig en geven niet langer om luxe en verfraaiing. Huizen worden
goedkoop, maar de bouw zakt in. Weldra zijn allerlei ondernemingen gedwongen hun werknemers
te ontslaan en in korte tijd stort de hele economie in elkaar. De korf verliest door de deugdzame
omwenteling een groot deel van haar bevolking en kan zich nauwelijks meer verdedigen. Het wordt
een zesderangskorf.
De moraal van dit verhaal, in de woorden van de auteur: 'vice is beneficial. De gemeenplaats
van de deugd, volgens kerk en staat de hoeksteen van de samenleving, legt het of tegen een nieuwe
en onbehaaglijke waarheid: de ondeugd zegeviert en blijkt de motor van het algemeen welzijn. De
tijdgenoot, misschien zelfs de lezer van nu, wordt geconfronteerd met een buitengewoon utilitaire en
pragmatische visie op het wezen van de samenleving. Een cynische visie? Het is wel een empirische,
tegelijk areligieuze benadering van de werkelijkheid.

Mandeville in Nederland'
Ondanks zijn faam in het Angelsaksische taalgebied is over Mandevilles leven betrekkelijk weinig
bekend. Als man uit twee werelden valt hij enigszins tussen de wal en het schip. Voor Engelstaligen is
het lastig onderzoek te doen in een vreemd taalgebied, terwijl hij in Nederland als schrijver en denker
tot voor kort nauwelijks werd gewaardeerd. Die stiefmoederlijke behandeling staat niet los van de
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traditioneel overmatige belangstelling voor de (Gouden Eeuw, terwijl
van de weeromstuit de periode van
THE
de Verlichting in Nederland lang
onderbelicht is gebleven. 4 Vandaar
dat Mandeville, na de eerste kennismakingsperiode tot ongeveer 1750,
weinig of geen aandacht kreeg van
onze landgenoten.
R,
Sommigen van zijn voorvaderen
waren stadsbestuurder of schoolrector, maar zijn familie van vaderskant
had vooral een medische traditie.
De Mandevilles, in tegenstelling
tot wat men zou vermoeden, waren
TURN'D
geen ingeweken hugenoten maar
autochtonen. De familie is al aan
het einde van de zestiende eeuw
traceerbaar in Friesland. Bernards
vader Michael (1639-1699) was arts
in Nijmegen en daarna in Rotterdam, waar hij tevens bestuurlijke
functies bekleedde. Hij was in Beek
LONDON:
bij Nijmegen getrouwd met de
Printed for Sant. Ballad, at the Blue-Ball, in Lietle..Britain
dochter van een binnenwaterkapileVarrvick-Lane.
17
Aildwin,
in
And Sold by
,35.
tein, die hem vijf kinderen baarde.
Als middelste in het gereformeerde
gezin werd Bernard op 20 november
167o in Rotterdam gedoopt. Hij had
1705: eerste versie van de bijenfabel
het slechter kunnen treffen met zijn
bakermat: Rotterdam beleefde tussen 1685 en 1730 een bloeiperiode en was destijds een belangrijk
literair en cultureel centrum. 5 Vanwege de haven en de handel was de stad internationaal georienteerd en een deel van de bevolking was zelfs Engelstalig, terwijl de vrijzinnigen (Remonstranten)
tamelijk nadrukkelijk aanwezig waren.
Tussen 168o en 1685 bezocht de jonge Bernard de Latijnse (of Erasmiaanse) school in Rotterdam.
Na zijn eindexamen ging hij, zestien jaar oud, studeren in Leiden en promoveerde daar op 19 maart
1689 in de filosofie op een natuurwetenschappelijk onderwerp. 6 Hij behandelde de vraag of dieren
een denkvermogen hebben dan wel in cartesiaanse zin moeten worden beschouwd als onbewuste
automaten. Mandeville betoont zich een voorstander van het dierlijk bewustzijn, zoals hij ook
later in zijn commentaren op de Fabel diervriendelijke trekjes aan de dag zou leggen. Mogelijk was
deze studie bedoeld als grondslag voor een studie medicijnen. 7 Het is onduidelijk of hij na deze
promotie een betrekking heeft gezocht, vermoedelijk niet. In 1690 duikt hij op in Rotterdam, waar
hij in de maanden september en oktober betrokken is bij geruchtmakende rellen. In die samenhang
verschijnt de eerste tekst die van hem bekend is.

Grumbling Hive :

KNAVES
HONEST.

Wat is er aan de hand? De baljuw Jacob van Zuijlen van Nievelt heeft een wegens doodslag veroordeelde burgerschutter ter dood laten brengen. Deze terechtstelling schiet een deel van de burgerij in
het verkeerde keelgat, waarop de ontevredenen zich te buiten gaan aan rellen en plunderingen. De
schutterij weigert op te treden, met als gevolg dat de provincie moet ingrijpen. Niettemin blijft het
onrustig in de Maasstad, waar verscheidene libellen tegen de baljuw de ronde doen. Een daarvan,
niet al te best geschreven, beginnend met de woorden `Schijnheylig Atheist, Liethebbent hoere
vel, wordt ter lezing aangeplakt aan de Beurs. Getuigen verklaren dat de dokterszoon Bernard
Mandeville de auteur is...
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De familie Mandeville bevindt zich in het kamp van de tegenstanders van de baljuw, maar het is
lastig uit te maken wat de twee partijen nu precies voorstaan. In deze periode wordt de politieke
stellingname (stadhouderlijk- dan wel staatsgezind) eerder bepaald door familiebanden en regenteske belangen dan door welomschreven ideeen over de inrichting van de staat. Wel lijkt de partij
van de baljuw de orangisten aan haar zijde te hebben. Interessanter is dat Bernard Mandeville in
staat blijkt zich tot een breed publiek te richten, getuige zijn schotschrift over het slechte bestuur
van de stad. De baljuw wordt in zijn tekst beschreven als een corrupt man die zich aan god noch
gebod stoort. 8 De jonge Bernard toont de aanleg van een polemicus, een satirist, een betrokkene
bij de publieke zaak.
De Rotterdamse controverse lijkt tevens van religieuze aard. De baljuw is lid van de gereformeerde
publieke kerk en wel van de dogmatische flank, terwijl zijn tegenstanders worden uitgescholden voor
`socinianen'. Strikt genomen loochenden de aanhangers van Socinus het leerstuk van de drie-eenheid, maar in de hitte van de strijd deed theologische haarkloverij weinig terzake. Het scheldwoord
behelsde het verwijt van rekkelijkheid en vrijzinnigheid, zo niet van ongelovigheid. Met evenveel
gemak kon de sociniaan worden uitgemaakt voor spinozist, wat dan ook vaak gebeurde. In de ogen
van veel rechtzinnige tijdgenoten liepen zulke begrippen naadloos in elkaar over: Spinoza's god sive
natura leek verdacht veel op die ene uitgeklede God van Socinus. Blijkbaar behoorde Mandeville
tot degenen die minder recht in de leer waren.
De strijd werd beslist in het voordeel van de orthodoxen en baljuwgezinden. Vader Mandeville
werd in 1693 uit de stad verbannen en vestigde zich als arts in Amsterdam. De Rotterdamse vrijzinnigheid werd aan banden gelegd met als gevolg dat ook Pierre Bayle (1647-1706) zijn leerstoel aan
het Athenaeum Illustre verloor. Bayle, een belangrijk protagonist van de vroege Verlichting, komt
als inspirerend auteur geregeld voor in Mandevilles commentaren bij de Fabel en ook in zijn latere
werk. Kort na de Rotterdamse troebelen keerde Mandeville terug naar Leiden, waar hij op 3o maart
1691 nogmaals promoveerde, ditmaal in de medicijnen. 9 Zoals Rudolf Dekker opmerkt, heeft hij in
deze Rotterdamse episode waarschijnlijk geleerd dat de grootste boef aan het langste eind trekt en
dat corruptie wordt beloond. 1°

Mandeville in Engeland
Na zijn tweede promotie verdwijnt Mandeville enige tijd uit het zicht. Mogelijk heeft hij ter afronding van zijn educatie een tijdlang door Europa gereisd alvorens naar Engeland te gaan: zijn werk
bevat verwijzingen naar Parijs en Rome. Hijzelf merkt later (1711) op dat hij naar Londen ging om
Engels te leren, 'in which happen'd to take great delight, and in the mean time found the Country
and the Manners of it agreeable to his Humour. Waarschijnlijk vestigde hij zich in 1693 als arts in
Londen' 1 , waar hij op 1 februari 1699 in het huwelijk trad met Ruth Laurence.
Wellicht zocht Mandeville zijn heil niet alleen in Engeland omdat het land hem beviel, maar ook
omdat hij thuis de nodige protectie ontbeerde. Een simpeler verklaring voor de oversteek kan zijn dat
hij kennissen had in Londen. Tussen de Republiek en Engeland bestond een levendige uitwisseling:
in Rotterdam woonden veel Engelsen en in Londen veel Nederlanders, die zelfs een eigen kerk hadden in Austin Friars. Het aantal Nederlandse immigranten groeide sterk na de Glorious Revolution
van 1688, die stadhouder Willem III op de Britse troon bracht en de twee staten verbond in een
bij tijden moeizame relatie. Ook schilders zochten in Londen een broodwinning, zoals Godfried
Kneller en Jacob Campo Weyerman. 12
Voorzover bekend verschijnt de eerste in het Engels gedrukte tekst van Mandeville in 1703 onder
de titel The Pamphleteers. A Satyr. Zijn geschrift werd ingegeven door verontwaardiging over de keer
die de Britse politiek dreigde te nemen. Na de dood van Willem in in 1702 achtten de Tories (conservatieven) de tijd rijp om het voormalige en katholieke vorstenhuis weer op de troon te plaatsen. Zij
probeerden achteraf de buitenlander Willem, die de steun had genoten van de meer constitutionele
Whigs, zo zwart mogelijk te maken. De Nederlandse Britten kregen in dezelfde beweging een veeg
uit de pan. Mandeville mengde zich in deze discussie, die overigens niet zou Leiden tot herstel van
de Stuarts. Al eerder, in 1701, had Daniel Defoe (1659/61-1731) zijn plotseling hyper-Britse landgenoten belachelijk gemaakt in de satire The True-Born Englishman. Hij maakte de kachel aan met de
fameuze Britsheid, die bij nadere beschouwing haar karakter ontleende aan de genen van allerlei
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binnendringers - Kelten, Romeinen, Noormannen, Normandiers, Vlamingen, Hugenoten. Die paar
Hollanders konden gemakkelijk worden meegenomen in deze Britse hutspot.
Uit uitlatingen van Mandeville blijkt dat hij in Engeland lange tijd zweefde tussen twee culturen,
wat door recente archiefvondsten worth bevestigd. Een belangrijk deel van zijn sociale leven speelde
zich of in het milieu van de in Londen woonachtige Nederlanders. Zijn financiele zaken werden
behartigd door een Londens handelshuis dat werd geleid door de Nederlanders John en Cornelius
Backer. Hij hielp in 1703 een Nederlandse bij Naar echtscheidingszaak voor het Hogerhuis" en vertaalde in 1708 een Nederlandse preek in het Engels. Onlangs vond Arne Jansen afschriften van twee
gelegenheidsgedichten die Mandeville in het Nederlands schreef en die vermoedelijk dateren van
1708." Zij zijn gericht aan ene Thijs, naar alle gedachten Matthijs of Matthew Decker (1679-1749),
een Nederlander die sinds 1702 in Londen woonde en werkzaam was als bankier en directeur van
de East India Company.' Mandeville gaf hem blijkbaar zulke gelegenheidsgedichten bij verzoeken
of boodschappen.
De titel van het eerste gedicht luidt `Versoek-schrift Door Doctor Mandeville Gepresenteerd aen
een zijner Vriende Zijnde tot London op de Verkooping der Oostlndische Compagnie. Aan het
slot vraagt Mandeville zijn vriend om drie of vier pond, nadat hij het tientallen regels lang heeft
doen voorkomen dat hij berooid langs de straten van Londen zwerft. Dat bedelaarschap zal in
werkelijkheid wel wat zijn meegevallen naar ik aanneem. Ik citeer enkele passages om to laten zien
hoe joyeus Mandeville omspringt met de basale dingen des levens en hoe hij de politiek vervlecht
met de alledaagse realiteit:
Wel hoor, Mijn Heer, zoo gij de Waerheijd
Wilt weete, 'k ben wat in de Naerheijd
Mijn meubeltjes zijn meest verteerd
En plunje zeer ontramponeert
Waer van hier nevens Inventaris
Die (sweer ik) op een Duyt toe waar is.
Mijn Schoenen, Schoenen, zeg ik, Neen,
Zoo lang, het duurd die Bruije heen
Van kousse wil ik (schoon daar legge
Wat Stoppe in) ook niet veel zegge
Maar van mijn Broek dien oude Knegt
0 Thijs, 0 Thijs die is zoo slegt
Se vald werentig van Malkander
En krijg ik in het kort geen ander
Zoo hangt haest (seg ik met een Sugt)
Mijn Poppegoed in de open lugt
Mijn Camisool, schoon 't van Damast is
Is 't slegste Stuk dat aan mijn Bast is.
De Rok, die is nog redelijk goed,
Maer 'k schrik. Een schandaleuse Hoed
Mijn Pruijk, die 'k heb van Daan van Gijsen
Die moet ik aan sien met afgrijse
En 't quaje Beest, mijn Seegen, heeft
Omdat men hem geen werk en geeft
Een groot gat in mijn Rok gebeete
En half de schee schier afgevreete.
Die Boosen Hond (Baas) maakt me dul
En lijkt het ook geen Apen Spul
Dat luijde die zoo deerlijk klagen
Kwansuijs nog Deegens moeten draagen
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Gescheurd en nog zoo'n Ding opzij
'K zeg 't is een rare Hovaerdij.
Het linne sta ik ook heel slegt mee
Met Hemde kom ik nog te regt mee
D'een aen, ende ander na de was
Maar ik heb niet meer als eenen das.
Zoo staat het Land [...]

De schrijver van dit kniedicht is dezelfde die in zijn Fabel met bijbehorende commentaren diepgaand filosofeert over de aard van de mens, het wezen van de samenleving en het doel van religie.
Toch wordt ook de fabel gekenmerkt door dezelfde lichtvoetige en lichtelijk ironische benadering
van de werkelijkheid. De rauwheid van het leven is in beide teksten overweldigend aanwezig. Angst
voor het triviale is Mandeville vreemd: dat `poppengoed' bijvoorbeeld is een oerhollandse benaming
voor het mannelijk geslachtsdeel. Dezelfde affiniteit met het alledaagse is voelbaar in andere teksten
en is ten dele herleidbaar, denk ik, op een in Nederland populaire literaire traditie.
In de laatste geciteerde regel wijst Mandeville op de toestand in de wereld. De aandacht voor de
publieke dimensie is bij hem steeds aanwezig, zoals ook blijkt uit het gelegenheidsgedicht Dankzegging voor 't Genotenen. Het gemenebest wordt op een vanzelfsprekende wijze bij zijn particuliere
preoccupaties betrokken. Na de mededeling dat hij zijn vriend bij deze een partij `Manke Gedigte'
(kreupelrijmen) doet toekomen, merkt hij op dat zijn eerdere verzoekschrift om geld 16
Geschreeve, is op Eijgentrant
Als 't aldergroost Request van 't Land
En dat al 't geen ik doe op het Spoor is
Van Annetje de Weeu van Joris
In 't End van de St Jacob Straat
Een vrouw, die er bijster wel mee staat.
En nogtans seer veel aards Gebrek heeft
Om dat 's een vent wat op zijn bek Geeft
Dees vraagd om Guinjes bij 't Millioen.
Niet denkend tegens haar Fatsoen.
Een 's Jaars met een beknopte Oratie
De Beurs te vrije van de Natie.
Gelijk ik de uwe doe om Geld,
Waar in se aan ijder een Verteld.
Eerst dat se Groot gebrek aan Poen heeft
Daar naer waar toe s' et al van doen heeft
En krijgt se wat s'is in haar Schik
En dankt de Luij zoo wel als ik
Dies blijkt, dat (schoon ik nog zoo kaal ben)
Ik in dit Cas met haar Egael ben
Anders is 't mijn maar Beed'lerij
Om dat ik minder vraag als zij.
Want als (van 't geen wij beijde zegge)
De Stukke bij malkander legge
Is er geen onderscheijd altoos
Als dat ik Rijm en Sij spreekt Sproos*. [*proza]

De `Weeu' is koningin Anna (1665-1714), die met de Republiek als bondgenoot oorlog voerde tegen
Frankrijk en Spanje. Bij de jaarlijkse begroting placht zij haar parlement om gelden te vragen,
teneinde die 'vent' (Lodewijk my) 'op zijn bek' te slaan. In het werk van Mandeville is de gedachte
aan de toestand van de natie nooit ver weg:
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Denkt niet dat d' Autheur een Plug* is [*Laag, geldbelust type]
Die op dees wijs zijn tijd verdrijft [...]
Want in een Land, daar alles duur is
En 't veel kost, eer de Pot te vuur is
Daar's Geld de boodschap en die man
Die 't maar bij Scheepels, krijge kan [...]
Die veegt zijn Gat aan Reputatie.

Zelfs in zijn burleske verzen verkondigt hij dat de elementaire behoeften van het individu de
basis zijn van de samenleving. Bij Mandeville is ldeding vaak een metafoor voor schone schijn en
opsmuk die een gebrek aan inhoud verhullen. In het kort komt ook de boodschap van de Fabel
daarop neer: de moraal is weinig meer dan uitdossing en uiterlijk vertoon. Voedsel, kleren, geld
daarentegen zijn echt noodzakelijk voor individu en samenleving." Een verstandig mens bevordert
de moraal als de publieke zaak daarbij gebaat is, maar beseft dat deze niet meer is dan verfraaiing,
lokmiddel, doekje voor het bloeden of vermeende troost. Moraal en religie (tot op zekere hoogte
identiek) ontberen een absolute basis.
Mandeville moet meer van zulke Nederlandstalige kattebelletjes hebben geschreven, maar
jammer genoeg zijn ze verloren gegaan. Met zulke teksten begint een cultuurperiode die de werkelijkheid niet langer wenst of te meten aan verdoezelende ideologie en religie. Waar lieden met
zulke oogkleppen zich blind staren op de make-up van de wereld, ontwaart de goede kijker slechts
naaktheid. Mandeville kijkt zonder illusies naar de mens en de mensheid - met hem zijn we aangeland in de Verlichting.

Karakter van Mandeville
Enkele voor 1705 verschenen teksten van Mandeville zullen nog aan de orde komen, maar zijn werk
en ook zijn leven na dat jaar blijven hier buiten beschouwing. Over zijn latere leven valt trouwens
weinig te melden. We kennen alleen een paar plaatsen waar hij heeft gewoond. Hij bleefpraktiserend
geneesheer en behandelde vooral psychosomatische kwalen bij de hogere standen. Hij stierf in
redelijk goede doen op 21 januari 1733, waarschijnlijk aan de gevolgen van een griep die in die dagen
heerste." Hoe hij bekend stond, kan worden afgeleid uit de tekst van de overlijdensadvertentie in
enkele Londense bladen:
Op zondagmorgen laatstleden overleed in Hackney, in het 63 ste jaar van zijn leven, Bernard Mandeville, dokter, schrijver van de Fabel van de bijen, van een Verhandeling over de passies zwaarmoedigheid en hysterie, en
van verschillende ander merkwaardige stukken van welke er enkele gepubliceerd zijn in vreemde talen. Hij
was een buitengewoon getalenteerd man, met veel esprit en gezond verstand. Hij bezat een grondige kennis
van de Klassieken en voelde zich thuis op veel terreinen van de filosofie. Hij was een vlijtig onderzoeker
van de menselijke natuur. Dit alles maakte hem tot gewaardeerd en onderhoudend gezelschap. Mensen
met smaak en kennis van de literatuur achtten hem. Als medicus stond hij bekend om zijn vriendelijkheid
en humaniteit. Als mens kon men geen betere vriend hebben. Zijn hele leven getuigde ervan dat hij een
echte gentleman was, integer en betrouwbaar. 19

Mocht dit portret postume verfraaiingen bevatten, dan lijken die van weinig belang. De beschrijving
komt aardig overeen met wat Mandeville zelf over zijn karakter opmerkt:
Ik heb nooit veel zaken tegelijk aangekund. ledereen moet bij al wat hij onderneemt rekening houden
met zijn eigen geaardheid en kundigheden. Ik haat een menigte en ik heb er een hekel aan gehaat te zijn.
Bovendien ben ik van nature langzaam en kan ik op een dag evenmin aan meer dan een dozijn patienten
aandacht besteden en over hen nadenken zoals ik dat doe, dan dat ik zou kunnen vliegen. Ik moet ook
bekennen dat ik een beetje zelfzuchtig ben en er niet onderuit kom te denken aan mijn eigen genietingen
en mijn eigen vermaak, kortom aan mijn eigen welzijn naast het welzijn van anderen. Ik kan van harte die
maatschappelijk ingestelde mensen bewonderen, en dat doe ik ook, die van 's ochtends vroeg tot 's avonds
laat in een dienstbetrekking kunnen ploeteren en zichzelf totaal voor hun beroep opofferen. Maar ik heb
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nooit het vermogen gehad hen na te volgen.
Niet dat ik ervan houd niets te doen, maar
ik wil naar mijn eigen voorkeur bezig zijn.
En als iemand tweederde van de tijd die hij
wakker is, aan anderen geeft, dan denk ik
dat hij het verdient de rest voor zichzelf te
hebben.'
Hier spreekt het gezonde verstand. Indien
Mandeville op deze manier naar zijn patien-

ten heeft gekeken heeft (en over hen nadenkt,
zoals hij zegt), dan zal hij op soortgelijke
wijze naar de maatschappij hebben gekeken
in zijn Fabel. Een onbevooroordeelde en
welwillende arts, die zich niet om de tuin
laat leiden en de oorzaak van de ziekte wil
achterhalen.
Bij en korf
De bijenkorf als analogie van de mensenwereld is ongeveer even oud als de literatuur

zelf, al komt het beeld weinig voor in fabels.
Doorgaans ligt het accent op de nijverheid
LONDON:
van de bijen, waaraan de mens een puntje kan
Printed for J. ROR ERTS, near the Oxzuigen. De gemeenplaats houdt de gerustford Arm: in Warwick Lane, 1714.
stellende verzekering in dat men loon naar
werken krijgt - een strekking die overheden
en kerken van oudsher hebben toegejuicht.
Geen betere stut van de bestaande orde dan
1714: eerste editie van de bijenfabel waarin
de harde werker die hoopt op honing, ook
opgenomen toelichting door Mandeville
al volgt zijn zoete beloning pas in het hiernamaals. Wordt de bij in de bijbel voornamelijk gezien als lastig steekbeest 21 , de Grieks-Romeinse
wereld daarentegen had oog voor de verdiensten van het diertje. Bijen waren volgens de Ouden
vlijtig, dapper, kuis, eendrachtig en gesteld op netheid. Ook waren zij de overtuiging toegedaan
dat bijen evenals mensen een staat vormen en wetten hebben, dat zij over vernuft beschikken en
zelfs over gevoel voor kunst. 22 Van dat overgeleverde associatieve complex maakt Mandeville in
zijn fabel gebruik.
De belezen tijdgenoot was dus vertrouwd met de deugden van de bij. Desgewenst kon hij die
nalezen in de emblemataboeken die talloze symbolen en hun diepere betekenis uitlegden. De bij
heeft het wonderbaarlijke vermogen om het bittere te transformeren in het zoete, zo leest men
bij de afbeelding van een bijenkorf, terwijl nauwkeurige observatie van deze beestjes leidt tot een
beter begrip van de menselijke maatschappij." Veel emblematiek was bijeengebracht in een oud
maar bruikbaar overzichtswerk dat velen rond 1700 in de boekenkast hadden staan: de Iconologia
(1593) van Cesare Ripa (1560-1625). Ripa geeft alle eigenschappen die sinds de Oudheid aan bijen
zijn toegeschreven.
Mandeville zet de traditionele waardering van de bijenkorf op de kop. In zijn versie is het welzijn
van de bijen niet te danken aan hun samenwerking, maar aan hun zelfzucht. De exegeten van
Mandeville nemen aan dat die omkering een schokkend effect had op de toenmalige lezers. Deze
gedachte vereist echter dat een ongemakkelijke angel uit de geschiedenis wordt getrokken. De
Ouden hadden namelijk de neiging wespen en bijen door elkaar te halen. Ook in de vakliteratuur
uit Mandevilles tijd is de bij niet zonder meer een bij. Zo werd ik wat zorgelijk na lezing van het
vaak herdrukte bijenboek van Theodorus Clutius (1546-1598), dat voor het eerst verscheen in 1597.
In Amsterdam werd in 1705 een editie uitgebracht onder de titel Van de bijen, haar wonderlijke
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oorspronk, natuer, eygenschap, krachtighe, onghehoorde seltsame werken. In de opdracht aan de Staten
van Holland wordt expliciet de overeenkomst tussen bijen en mensen aangeduid:

Waar uyt men bemercken kan de Konincklicke regeering en Polityen, die sy onder malkanderen strengelijck en wel vast onderhouden die seer na de menschelijcke Polityen en regeeringe met haren verstande
gelijck zijn.
Bij Clutius zijn echter ook wespen een soort bijen, evenals horzels en hommels. En de voornaamste
activiteit van bijen - het verzamelen van honing - wordt door hem kortweg aangeduid als crooven).
Men krijgt bij deze auteur soms het gevoel dat bijen aardige resultaten weten te boeken dankzij
een in wezen onaardige, zelfzuchtige activiteit. Mandeville kan dat boek heel goed hebben gelezen,
temeer omdat het tientallen recepten bevat van geneesmiddelen op basis van bijenproducten. Hij
was tenslotte een medicus... In een Nederlandse bewerking van Ripa worden ook de 'hummelbyen'
op weinig vleiende wijze in verband gebracht met Vieverir. 24
Zulke negatieve apiek raakt aan Mandevilles gedachte dat het naarstige gedoe van bijen en mensen in wezen hebzucht is. Dieverij, om man en bij te noemen. Indien tijdgenoten de bezige bij in
dit licht plachten te zien, dan hebben zij Mandeville wellicht beter verstaan dan men denkt. Zijn
bijenmetafoor van de vruchtbare zelfzucht zou dan evident zijn, evenals zijn advies om al dan niet
gevleugelde dieven hun gang te laten gaan ten behoeve van het nut van het algemeen.

Openbaring en deugd
De versnelde onttovering van de wereld in de laatste decennia van de zeventiende eeuw vormde
tevens de aanzet tot een civil society. Die ontwikkeling voltrok zich het eerst in de Republiek, maar
Engeland haalde zijn achterstand snel in. Mandeville was afkomstig uit een gemenebest waar de
burgerij gewend was zelf te denken en zichzelf te besturen. Hij kwam uit een stad waar het vrije
denken enige ruimte kreeg en waar mensen als Bayle, Locke, Furly en anderen zich thuis voelden. In
Engeland was na de troonsbestijging van Willem III een min of meer pseudo-Nederlandse situatie
ontstaan, waarin nieuwe morele en politieke gemeenplaatsen opgang konden maken.
Onder invloed van de gelijktijdige wetenschappelijke revolutie ontwikkelden velen het besef dat
de werkelijkheid werd beheerst door natuurwetten en niet door rechtstreeks ingrijpen van Hogerhand. In dit intellectuele klimaat rezen vragen over de aard van de mens en de samenleving. Was het
mogelijk betere mensen, een betere ethiek en een betere maatschappij te ontwerpen? Mandevilles
tijdgenoot Shaftesbury (1671-1713) meende dat de mens van nature sociaal en deugdzaam was, al
was daarvan in de praktijk weinig te merken. Francis Hutcheson (1694-1746) schreef de mens een
aangeboren ethisch zintuig (moral sense) toe. Wat de nieuwe denkers ook dachten, zij maakten zich
los van doctrines die pretendeerden de aardse werkelijkheid te ontstijgen.
De metafysica mocht dan bij de intellectuele voorhoede uit de mode zijn, in haar traditionele
gedaante was zij onontkoombaar. Het monopolie op bovennatuurlijke kennis lag sinds anderhalf
millennium in handen van de kerk, in dit geval de minder oude Anglicaanse staatskerk. Toen
Mandeville zijn commentaren bij de Fabel voegde als toelichting op zijn denkbeelden, werd zijn
publicatie ter goedkeuring voorgelegd aan een rechtbank. Hij had in Engeland te weinig speelruimte
om zijn gedachten onverhuld in de openbaarheid te brengen, wat trouwens in de Republiek evenzeer
het geval zou zijn geweest. Om te voorkomen dat zijn geesteskind in de wieg werd gesmoord, moest
hij dus zijn woorden zorgvuldig wegen. Hij kon voorzien dat zijn opvatting van de creatieve ondeugd
door andersdenkenden zou worden versimpeld tot een verheerlijking van het kwaad. Ter illustratie
een citaat uit een later geschrift, waarin Mandeville zijn Fabelverdedigt tegen zo'n simplificatie door
6R
In zijn A Letter to Dion (1732) schrijft hij:
bisschop Berkeley (,15-1753).
When I assert, that Vices are inseparable from great and potent Societies, and that it is impossible, that their
Wealth and Grandeur should subsist without; I do not say, that the particular Members of them, who are guilty
of any, should not be continually reproved, or not punish'd for them when they grew into Crimes:"
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In de Fabel schermt Mandeville zijn gedachten als het ware af: het verhaal moet als verhaal overtuigen. In de teksten eromheen geeft hij uitleg, creeert hij verdedigingswerken en poogt zich te
vrijwaren voor de aanvallen van zijn tegenstanders. In zijn eerste commentaar zet hij uiteen wat
zijn uitgangspositie is en wat in zijn ogen 'de oorsprong van de zedelijke deugd' is. Wat drijft de
natuurlijke mens? Zijn antwoord is dat eigenbelang 's mensen enige drijfveer is. Dat motief is volgens
hem compatibel met de deugd, opgevat als toepassing van het eigenbelang in een maatschappelijk
bruikbare vorm. Het egoisme van de enkeling moet de samenleving als geheel ten goede komen.
Vanaf de vroegste tijden, zo meent Mandeville, hebben wetgevers en geestelijken door middel van
vleierijen, straffen en beloften van beloning de mensen doen geloven dat de deugd een waarde op
zich heeft. Zij hebben in de loop der eeuwen 'vice' en 'virtue' opgeklopt tot metafysische grootheden
waarmee zij de mens in een zedelijk korset hebben gewrongen. Dankzij een permanente hersenspoeling heeft de overtuiging post gevat dat deugd loont en deugdzaamheid eervol is. De 'vice' of
on-deugd komt echter voort uit een natuurlijke drang en is als zodanig niet slecht. De ondeugd
wordt pas slecht, dat wil zeggen onnuttig en onbruikbaar, wanneer zij niet bijdraagt aan het leven
in de korf. 26 'De zedelijke deugden [zijn slechts] de politieke nakomelingschap die de vleierij uit
de trots verwekt:
Het streven naar een hoog niveau in kunsten en wetenschappen komt voort uit de zucht om te schitteren. Opvoeden is het wekken van de juiste eerzucht. Kuisheid is een kwestie van het aanbrengen van
de juiste begrippen. Een vrouw heeft van nature gedachten en voorstellingen 'die ze voor al het goud
van de wereld niet aan anderen zou willen onthullen: Zij bloost slechts wanneer zij denkt dat iemand
daarvan weet heeft. Overdadige kuisheid bevordert trouwens alleen maar de prostitutie. De verstandige doorziet wat achter die glanzende morele waarheden steekt. `Ik geloof niet dat de onsterfelijkheid
van de ziel, een waarheid waarover al lang voor het christendom werd gesproken, ooit zo algemeen
ingang in de denkwereld van de mensen zou gevonden hebben, als het geen aangename waarheid was
geweest, die een verheerlijking en een compliment voor de hele soort was.
Een juist begrip van de moraal doet inzien dat zelfzucht de staat tot bloei brengt. Crimineel
gedrag blijft verwerpelijk, omdat het schade toebrengt aan het publieke welzijn. Het nastreven van
de moraal omwille van de moraal verstoort echter de precaire balans van de egoistische krachten.
In dat geval komt geen 'public benefit' tot stand en raakt de bijenkorf in het ongerede. Ethiek is in
Mandevilles ogen louter utilitair, maar zijn cynisme heeft grenzen. 27 Wie zijn werk goed leest, ziet
dat hij de samenleving wil voorzien van degelijke tweedehands kleding: deugd moet. In de editie1714 eindigt hij zijn korte inleiding als volgt:
And here I must desire the Reader once and for all to take Notice, that when I say Men, I mean neither Jews
nor Christians; but mere Man, in the State of Nature and Ignorance of the true Deity.

Ook op andere plaatsen benadrukt Mandeville dat hij slechts spreekt over de mens in zijn natuurlijke staat. Over die natuurlijke mens kunnen uitspraken worden gedaan op basis van het gezonde
verstand, met voorbijzien van de bijbel en de daarin vervatte goddelijke openbaring. Met joden noch
christenen doelt Mandeville uiteraard op lieden die deze Openbaring koesteren. Hij schermt aldus
zijn fabel over mens en maatschappij deskundig af van aanvallen van theologische of religieuze
zijde. Hij bestrijdt of ontkent de Openbaring niet, hij laat slechts weten dat hij opereert in een
ander bereik. Een kerkelijk persoon kan hem hoogstens tegenwerpen dat zijn fabel zich afspeelt in
het luchtledige. 28

Mens en wereld
Mandeville zoekt met klinische, onthechte blik naar regels en wetten die een ogenschijnlijk chaotisch
geheel regeren. Het is de blik van de arts die de mechanica van de lichamelijke functies analyseert,
als zodanig tevens een voorbeeld van 'de mechanisering van het wereldbeeld. Zoals het menselijk
lichaam functioneert op basis van stinkende en onappetijtelijke organen, zo houden vieze en ordinaire mechanismen het lichaam van de samenleving in stand:
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De functies in de maatschappij. Ets door George Cruikshank, Londen 1867, naar een ontwerp uit 1840.
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[.. 1 they that examine into the Nature of Man, abstract from Art and Education, may observe, that what
renders him a Sociable Animal, consists not in his desire of Company, Good-nature, Pity, Affability, and
other Graces of a fair Outside; but that his vilest and most hateful Qualities are the most necessary Accomplishments to fit him for the [...] happiest and most flourishing Societies.
In zijn visie is geen plaats voor een God die ingrijpt in de geschiedenis, Hij zoekt geen archimedisch
houvast buiten de realiteit. De dokter observeert het maatschappelijk lichaam en stelt een nuchtere
diagnose: de wereld wordt geregeerd door de primaire hartstochten van de mens. De samenleving
moet zichzelf in stand houden met behulp van egoisten die onbekommerd hun eigenbelang najagen.
De natuurlijke mens is de slaaf van zijn hartstocht en de voortschrijdende beschaving heeft hem
alleen maar opgezadeld met nog meer begeerten. De deugd redt het niet zonder de ondeugd. De
koopman verdient aan misleiding van de koper. Verkwisting is bevorderlijk voor de economie. De
nijvere ambachtsman wordt werkeloos zonder de luiaard die alleen maar consumeert. Diefstal en
bedrog brengen het geld opnieuw in circulatie en maken nieuwe investeringen nodig.
Een regering moet een balans vinden tussen onvermijdelijke verspilling en noodzakelijke investering. Zij moet de armen arm houden, teneinde de samenleving te verzekeren van goedkope
arbeidskracht. De armoede van de enkeling draagt bij tot de overvloed van het geheel, wat met
terugwerkende kracht de arme ten goede komt door het scheppen van werkgelegenheid. Een verstandige overheid heeft dus oog voor het belang van spilzucht en weelde. Handel op zichzelf is geen
garantie voor het welvaren van de natie, want zonder ondeugd gaat zij ten onder. Het is dan ook
een ernstig misverstand dat de Nederlanders rijk zijn dankzij hun sobere levensstijl. Integendeel,
zij weten beter dan andere volkeren geld te slaan uit de ondeugd. Mandeville laat herhaaldelijk
blijken dat hij de economische praktijk in zijn oude vaderland goed heeft bestudeerd. Met smaak
vertelt hij hoe de terugkerende schepelingen van de VOC hun geld verbrassen in kroegen en aan
hoeren. Dankzij de drankzucht en de geilheid worden de koloniale baten verdeeld en vaart de stad
Amsterdam wel.
Zedelijke verheffing van de mens acht Mandeville uitgesloten - de wereld is niet vatbaar voor
verbetering en moet haar illusies dienaangaande opgeven. Deels lijkt die onverbeterlijkheid samen
te hangen met de mercantilistische opvatting van een statische economie die niet voor uitbreiding
vatbaar is. Economische ontwikkeling valt buiten Mandevilles bestek, evenals een politiek bestel in
de moderne zin des woords. 29 Niettemin vormt zijn idee dat ondeugdelijke krachten een deugdelijk
geheel draaiende houden een creatieve bijdrage aan de politieke theorie. Zijn oplossing sloot aan
bij de behoeften van de Britse burgerij die zich langzamerhand bewust werd van haar nieuwe rol.
Die burgerij kreeg dankzij de Fabel meer begrip voor de publieke ruimte waarin zij in toenemende
mate de dienst uitmaakte. Zij kreeg nieuwe gemeenplaatsen aangereikt over mens en samenleving,
waarmee ze haar eigen (ideologie kon opbouwen.
Volgens Mandeville verkeert zijn korf in goede staat wanneer zowel 'tyranny' als 'wild Democracy'
worden vermeden. In zijn commentaren geeft hij de voorkeur aan een `beperkte monarchie', volgens
hem de meest heilzame regeringsvorm. De staat heeft in dat geval een gecontroleerde leiding, wat
aansluit bij zijn opvatting van een prudente leiding van de samenleving. Het is niet verwonderlijk
dat sommigen in Mandeville een voorloper ontwaren van het economisch liberalisme. De werkelijke
grondlegger van die denkrichting, Adam Smith (1713-1790), was dan ook een uitgesproken bewonderaar van Mandeville." In de gedachtegang van lateren is die `ondeugd' bij Mandeville overigens
vaak helemaal geen ondeugd, eerder een normaal positief streven.

Vorm en genre
Is Mandeville een literator? Waarschijnlijk zag hij zichzelf eerder als arts en `geleerde' die bij tijden
in de pen Mom. Voor zijn schrijverij koos hij de vorm van een fabel, niet die van het tractaat, het
toneelstuk of de roman.' Waarom vond hij juist dat genre geschikt om een nieuwe visie op de
maatschappij onder de aandacht te brengen? Hij zal deze ouderwetse literaire vorm hebben gebruikt
om zo overtuigend en zo onschuldig mogelijk bij zijn lezers over te komen. Zijn harde boodschap
over het mensengebroed was gebaat bij een literaire verpakking van traditionele snit. De lezer die
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in deze korf stichtende honing dacht te vinden kwam echter bedrogen uit - tot zijn schrik was hij
beland in een moreel wespennest.
De Fabel was des te overtuigender omdat Mandeville zijn verhaal een poetische en geen prozaische
vorm gaf. Volgens de klassieke poetica dient de poezie algemene waarheden te geven, terwijl het
proza handelt over individuele zaken of personen. Proza hoorde daarom thuis in nieuwerwetse
genres als de roman, tot ver in de achttiende eeuw door traditionalisten beschouwd als schadelijke
lectuur. Ook Mandevilles tijdgenoot Alexander Pope (1688-1744) koos daarom voor de poezie om
wereldbeschouwelijke zaken aan te orde te stellen, zoals in zijn leerdicht Essay on Man.
In zekere zin is de Fabel ook verwant met het heldendicht of epos. Dit traditionele genre werd
destijds druk beoefend, waarbij de klassieke of bijbelse helden geleidelijk meer eigentijdse trekken
aannamen: de burger moest zich in hen kunnen herkennen. Rond 1700 was men in het bijzonder
gecharmeerd van een speciale variant van het epos, namelijk het spotheldendicht. In dit burleske
epos (mock-epic) wordt een loopje genomen met de morele glans en de hoogstaande deugden van
de Oudheid. De helden en hun samenleving worden op de hak genomen en bespot, in een omkering
van de vertrouwde waarden. Zo'n spotheldendicht was ook goed te gebruiken voor kritiek op de
eigentijdse samenleving. Pope bijvoorbeeld hekelde de zucht naar weelde in Tice Rape of the Lock
(1712-14) en het winstbejag van uitgevers en broodschrijvers in The Dunciad (1728). 32
Mandeville was een liefhebber van het spotheldendicht, getuige zijn in 1704 gepubliceerde Typhon
or the Wars Between the Gods and Giants. A Burlesque Poem in Imitation of the Comical Mons. Scarron." Het thema van de strijd tussen de goden en de reuzen is ontleend aan de mythologie, maar
wordt uitgewerkt in een travestie van het heldendicht. Scarron (1610-166o) en Mandeville laten hun
goden plat praten, scabreuze grappen maken, boeren en steunen. De goden zijn hufters en de reuzen
onbeschaafde krachtpatsers. 34 De komische omkering van het hoge in het lage en van het belangrijke
in het triviale heet `burlesk, zoals ook de ondertitel van Mandevilles Typhon aangeeft. Deze nieuwe
vorm leende zich voor de satire van verouderde denkbeelden. Voor de goede orde: de satire is geen
apart genre, maar een benadering die in allerlei genres kan worden toegepast. Om die reden is het
begrip als zodanig niet bruikbaar om vorm en inhoud van de Fabel te definieren.
Wanneer hij zijn Fabel op papier zet, is Mandeville dus vertrouwd met het spotheldendicht. Elders
laat hij blijken goed op de hoogte te zijn van de verschillen tussen literaire genres. In een van zijn
commentaren weerlegt hij de gedachte dat zijn fabel slechts een burleske is of een spotheldendicht.
De noodzaak van die weerlegging is een indicatie van de wijze waarop de tekst door tijdgenoten
werd begrepen. In zijn voorwoord bij de editie van 1714 spreekt hij eveneens over de vormgeving
van de Fabel. Hij vreest dat de vorm en de daaruit voortvloeiende verwachtingen verhinderen dat
zijn analyse ernstig wordt genomen. Hij stelt dat het niet uitmaakt hoe men zijn rijmende regels
wil noemen:
I am in reality puzzled what Name to give them; for they are neither Heroic nor Pastoral, Satyr, Burlesque
nor Heroi-comick; to be a Tale they want Probability, and the whole is rather too long for a Fable. [...] The
Reader shall be welcome to call them what he pleases.'
Wat de schrijver betreft is de Fabel dus enig in zijn soort en behoort hij tot geen van de genres
waarvan de lezer op voorhand weet dat hij ze niet serieus hoeft te nemen. Mandeville wil voorkomen
dat men in zijn geschrift slechts een literair spel ziet. Vermoedelijk gebruikt hij een burlesk ogend
genre ook als verdedigingslinie waarachter hij zich in geval van nood kan verschuilen. Zijn zojuist
geciteerde uitspraak wordt echter gevolgd door de opmerking dat het geen zin heeft het kwaad in de
samenleving uit te roeien - dat is zijn voornaamste boodschap. De gedachte van een puur-burlesk
spotheldendicht moet dan bij de meeste lezers wel verdwenen zijn.'
Het beeld van de bijenkorf maakt zich gaandeweg los van zijn literaire vehikel en kan zich in de
hoofden vastzetten als een nieuwe gemeenplaats. Omdat aanvankelijk bij het lezen de mogelijkheid
van ambiguiteit nog bestaat, moet de waarheid des te harder zijn aangekomen. De bijen die in het
literaire verleden zo braaf waren, blijken in deze verkeerde wereld door en door vicious - zij voeren
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hun samenleving ten verderve wanneer zij gehoor geven aan het goede! Mandeville benutte zijn
ervaring met het burleske en heroi-comische om een literair schokeffect te bewerkstelligen. 37

Mandeville in Nederland (2): receptie in de achttiende eeuw
In het buitenland was de Fabel in de achttiende eeuw zeer bekend, zoals blijkt uit verwijzingen van
Montesquieu, Diderot, Holbach, Rousseau, Herder, Kant en anderen." De vraag of Mandeville in
Nederland evenveel werd gelezen verdient nader onderzoek." De profeet van de on-brave wereld
lijkt in zijn geboorteland weinig te zijn geeerd, getuige het feit dat de Fabel pas na drie eeuwen in
het Nederlands werd vertaald. De geleerden in de Republiek zullen er kennis van hebben gekregen
door een zogenaamd in Londen, maar feitelijk in Amsterdam verschenen Franse vertaling: La
fable des abeilles, ou Les fripons devenues honnetes gens (1740). 4° Indien zij niet over deze vertaling
beschikten, konden zij de Fabel uit de tweede hand leren kennen door de uitgebreide samenvattingen
in verschillende Franstalige geleerdentijdschriften die hier te lande verschenen. 41
Ook de Nederlandstalige Boekzaal der geleerde werelt besteedde in 1723 maar liefst 71 pagina's
aan Mandeville. Overigens niet aan zijn Fabel, maar aan zijn in dat jaar verschenen Pensees libres
sur la religion, reglise et le bonheur de la nation,een vertaling van zijn Free Thoughts on Religion, the
Church and National Happiness (1720). De vertaling was van de hand van de bekende Justus van
Effen (1684-1735). Vrijwel gelijktijdig verscheen van dit werk een Nederlandse vertaling, zij het niet
door van Effen: Onpartydige gedachten over de godsdienst, de kerk en des yolks geluk. 42
Dezelfde Van Effen wijdde op 29 februari 1732 een heel nummer van zijn veel gelezen Hollandsche
Spectator aan de Fabel.' Hij opende aldus:
Zeker vreemd schryver heeft een groot en geestig Vertoog opgesteld, om te bewyzen zo door redenen, als
voorbeelden, dat de burgerlyke zamenleving, zo als de zelve nu in haar gansche verband onderzogt kan
worden, zonder zekere menschelyke zwakheden, vooroordelen, en ondeugden niet zoude kunnen bestaan,
en dat zonder die onvolmaaktheden geen yolk ryk bloeijend, en gedugt zoude kunnen wezen. 't Welk niet
anders betekend, als dat de waereld zo lang als ze bestaat, gelyk ze nu bestaat, niet anders bestaan kan
[...].

Nadat hij in deze openingszin Mandeville knap heeft samengevat, vraagt hij zich of of een koopman
het werkelijk kan stellen zonder christelijke oprechtheid - een aanzienlijke verschraling van het
probleem dat door Mandeville op zijn bordje wordt gelegd. Het christelijke gebod om de naaste
lief te hebben als zichzelf lijkt Van Effen een afdoende gedragsregel, daarmee te kennen gevend
dat hij de portee van Mandeville niet ziet of niet wil zien. Hij stelt dat de christelijke deugd een
daadwerkelijke realiteit is en reduceert aldus de onrustbarende implicaties van Mandeville tot een
onbenullig welles/nietes-spelletje. Desondanks kan men zich afvragen of Van Effen in het geniep
geen affiniteit voelde met Mandeville, alleen al gezien het feit dat hij een hele Spectator-aflevering
wijdde aan diens ideeen. Heeft hij misschien tijdens zijn bezoek aan Londen in 1715 zijn gewezen
landgenoot ontmoet en wilde hij alsnog bekendheid geven aan diens opvattingen? Wilde hij op
verholen wijze aandacht schenken aan Mandeville als exponent van de Radicale Verlichting? 44
Naast Van Effen kan Jacob Campo Weyerman (1677-1747) worden opgevoerd als een vroege lezer
van Mandeville. In een vrolijke erotische passage over mangrage vrouwen, in zijn Ontleeder der
Gebreken van 8 oktober 1725, stelt hij (Mandevylsche Geneezingen' voor. Het zou mij niet verbazen
wanneer hij Mandeville in zijn kast had staan, temidden van andere suspecte auteurs. Bij gebrek
aan systematisch onderzoek naar Mandevilles receptie valt weinig te zeggen over de invloed van
zijn denkbeelden. In bepaalde opzichten moet hij gemakkelijk zijn aangeslagen, zoals in zijn ridiculisering van de weelde - vrijwel alle geleerden maakten zich destijds druk over de toegenomen
macht van het geld en de verderfelijke gevolgen daarvan. 45
Daarentegen moet zijn amorele moraal veel brave Nederlanders tegen de borst hebben gestuit. Zo
blijkt de conservatieve maar originele denker Rijklof Michael van Goens (1748-1810) in 1775 weinig
op te hebben met Mandeville. Naar aanleiding van de in zijn ogen verwerpelijke esthetica van Lord
Kames schrijft hij dat die auteur
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alles zoekt om ver te smijten, door het zelfde omtrent de schoonheid ons te willen opdringen, 't geen den
schrijver van den Fable des Abeilles, met alle zijne Sceptische navolgeren, omtrent de deugd zoo zeer
mislukt is."

De christelijke Verlichting bestreed soms de vrijdenkerij qua vrijdenkerij, dat wil zeggen als levenshouding die niet uit de godsdienst was afgeleid. Mandeville zit op voorhand verkeerd, aangezien
hij niet wil inzien dat Gods wil de basis is van zedelijkheid: aldus de Rotterdamse koopman Pieter
Verstap Jr. in 1782. 4' Ook Bilderdijk (1756-1831) kent Mandeville en verfoeit de Fabel, wat geen verbazing zal wekken. 48 De medicus-schrijver Pieter van Woensel (1747-1808), zelf een buitenbeentje,
zegt in het voorbijgaan, blijkbaar zonder veel interesse, in zijn almanak Lantaarn voor 1792:
Dr Mandeville heeft een boekje geschreeven over de liefdadigheid, waarin hij meent te betoogen, dat
deze deugd eene kweekerij is der behoeftigen; en 't zou mij niet verwonderen, dat de gemaklijkheid van
onderstand bij onze diaconien, voedzel geeft aan de werkeloosheid van ligchaam en veerkragteloosheid
van geest bij deze Masse van menschen. 49
Dat is een pragmatische, `Hollandse' kijk, zonder aandacht voor de onderliggende en ondermijnende filosofie. Meer fundamentele kritiek kwam van de kantiaanse wijsgeer Paulus van Hemert
(1756-1825), die zich verdiepte in de grondslagen van deugd. Van Hemert had de Fabel gelezen,
maar verwierp de ideeen van Mandeville. Hij meende dat naast een `zinlyke' eigenliefde een zuiverredelijke eigenliefde bestond, en dat het daaruit voortkomende zedelijk gevoel best (een gevoel van
lust' kon insluiten.' Zijn afwijzing doet wat gekunsteld aan.
Waarschijnlijk is Mandeville in Nederland het meest bekend geworden door A Modest Defense of
Publick Stews, or An Essay upon Whoring (1724). In deze verdediging van het nut van georganiseerde
bordelen laat hij zien dat deze instellingen voordelig zijn voor de staat. Gedoogde en gereguleerde
prostitutie verdient de voorkeur boven loslopende hoeren en hoerenlopers. Van die tekst verscheen
in de Republiek in 1727 een Franse vertaling: Venus la populaire, ou, Apologie des maisons de joye.'
Het nut van de staat middels belastingheffing op bordelen zou volgens de auteur aanzienlijk worden
vergroot, wanneer de vrouwen naar rato van hun schoonheid in vier klassen werden verdeeld. De
klant diende al naar gelang zijn keuze een passende belasting te betalen.
De Nederlandse lezer zal destijds met belangstelling kennis hebben genomen van zulke prikkelende ideeen, maar de werkelijke belangstelling voor Mandeville als denker kwam in zijn geboorteland pas in de tweede helft van de twintigste eeuw op gang.'

Een andere Nederlandse korf
Ik kan niet nalaten te wijzen op een bijzonder aardig gedicht door Jan Kinker (,17_4
A Pt
1_45 )„ een
andere Nederlandse Verlichter. We schrijven dan 1806, ruim een eeuw na verschijning van de Fabel.
Kinker schetst aan de hand van bijen een ideaal dat het tegendeel lijkt van het illusieloze realisme
van Mandeville. De droom van Kinker is een wereldstaat met vrije, tolerante, verlichte wereldburgers. Zojuist vrijmetselaar geworden schetst hij hoe maconnieke bijenbroeders hun korven in
aller heren landen verlaten teneinde een nieuwe wereldkorf te stichten. De bijen verschillen van
elkaar qua stand, religie en nationaliteit, maar zijn verenigd in hun idealisms. In deze apiek viert
de onzelfzuchtigheid hoogtij:
-

Koomt, bijen, die den honing gaart,
Op welk een kleur gij ook moogt roemen;
Vliegt uit, verspreidt u over de aard,
Zoekt ieder uwe lieflingsbloemen.
Van welk een yolk of oord gij zijt,
De groote korf staat voor u open,
Aan welke stand gij zijt gewijd,
Laat ons op uwen arbeid hopen. [...]
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Ja, Broeders, volgt de bijen naar,
Zij zijn ons beeld in alle trekken;
In veiligheid, of in gevaar:
Onze Orde kunt ge 'er in ontdekken.
Maar vlied der wespen valsch geslacht,
En hoedt u voor de zwarte vliegen:
Zij zwermen ook bij dag en nacht,
Laat hun gebrom u niet bedriegen.

Over die wespen en zwarte vliegen (de clerus) hadden Mandeville en Kinker het nog wel eens
kunnen worden. De ideologische strekking van Kinker is echter totaal anders, want zijn wereldkorf
wordt bewoond door bijen die bezield zijn van de idealen van een optimistische Verlichting. Kinkers
mensheid laat zich opvoeden, in tegenstelling tot die van Mandeville.
Noten
Een kortere Engelstalige versie van dit artikel wordt eind 2008 gepubliceerd op http://ritualcenter .
net/commonplaces.
2 Bernard Mandeville, De fabel van de bijen. Verzameld werk, deel III. Opmerkingen bij 'De morrende korf, of
Eerlijk geworden schurken'
. Vertaald en toegelicht door Arne C. Jansen. Met inleidingen van Harro Maas en
Arne C. Jansen. Rotterdam, 2008. Recensie door Ger Groot in NRC 24-9-2008, `Wij zijn alien Gordon Gekko's.
3 Naast het onder noot 2 vermelde werk gaan de biografische gegevens over Mandeville terug op P.A. Christiaans,
`De Mandeville, Jaarboek Genealogie (1979), p. 118-125; R. Dekker, "Schijnheilig atheist. Bernard Mandeville
als pamflettist tijdens het Costerman-oproer in Rotterdam in 1690, Holland 26 ( 1 994) p. 1-17; tevens verschenen als "Private vices, public virtues' revisited: the Dutch background of Bernard Mandeville' History of European Ideas 14 (1992) p. 481-498; Arne C. Jansen, 'Het leven van Bernard Mandeville, in: Bernard Mandeville,
De wereld gaat aan deugd ten onder. Verzameld werk, deel I 1...] Vertaald en toegelicht door — . Rotterdam, 2006,
p. 329-357. Een selectieve bibliografie van en over Mandeville op http://andromeda.rutgers.eduHlynch/C18/
biblio/mandeville.html, samengesteld door Charles W.A. Prior.
4 Over de veronachtzaming van dit tijdvak, hetzij uit conservatief-christelijke angst voor de Verlichting, hetzij
als gevolg van progressief-liberale dromen over de Gouden Eeuw, zie A. Hanou, Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting 1.4. Nijmegen, 2001; idem, "De Verlichting
brandt: Een kwart eeuw Verlichte letteren in Noord en Zuid (1670-1815): Spiegel der Letteren 46 (2004) nr. 3,
p. 215-226; en Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen, 2002. De wijze waarop tijdens
Mandevilles leven juist in Nederland de Verlichting een aanvang neemt, wordt uitstekend beschreven door
Jonathan Israel, in zijn Radical Enlightenment. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750. Oxford, 2001;
over Mandeville, p. 623-627. Zeer helder over de positie van Mandeville is A.J. Kerkhof, De mens is een angstig
dier [...J. Meppel, 1992.
5 Een goede impressie hiervan bij Machteld Bouman en Marike Vierstra, Maar wie droomt er te Rotterdam! 65o
jaar literair leven aan de Maas.Naarden, 1990.
6 In oktober 1685 verliet hij de Latijnse school met een Oratio scholastica waarin hij aankondigde arts te willen
worden. Niettemin stond hij op 17 september 1686 geregistreerd als student filosofie (F.B. Kaye, The Fable
1

of the Bees or Private Vices, Publick Benefits. By Bernard Mandeville. With a commentary critical, historical,
and explanatory. Oxford, 1924, vol. 1, p. xvm). In 1687-88 was hij huurder op de Papengracht, in 1689 op de
Garenmarkt. De titel van zijn dissertatie was Disputatio philosophica de brutorum operationibus. Leyden, 1691.
7 Ook zijn promotor, De Volder, had interesse voor empirisch getinte natuurfilosofie. Zie voor hem en de wetenschappelijke kwaliteit van de Leidse universiteit op dit gebied: Gerhard Wiesenfeldt, Experimentelle Naturlehre
an der Universitilt Leiden, 1675-1715. Amsterdam, 2002. De Volders rol in de overgang van aristotelisme via
cartesianisme naar Verlichting ook bij W. Otterspeer, Groepsportret met dame II. De vesting van de macht. De
Leidse universiteit, 1673-1775. Amsterdam, 2002.
8 Dat is de betekenis van het in de aanhef voorkomende woord atheist. Destijds had dit begrip nauwelijks te
maken met stellingname inzake het bestaan van een christelijke God.
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9 Disputatio medica inauguralis, de chylosi vitiata (spijsverteringskwalen, een specialisatie van meerdere Mandevilles). Hij droeg zijn proefschrift op aan zijn vader en aan de Rotterdamse schepen Sebastiaan Schepers.
10 Dekker, a.w., p. 16.
11 In dat jaar krijgt hij een paspoort en komt hij voor in de annalen van het Medisch College: Jansen (2006), a.w.,
p. 240, 302.
12 De laatste legde het traject van Mandeville of in omgekeerde richting: vanuit Engeland vestigde hij zich in Rotterdam en begon daar in 1720 zijn literaire carriere met zijn Rotterdamsche Hermes.
13 Jansen (2006), a.w., p. 241.
14 De volledige tekst is te vinden op de door Jansen aan Mandeville gewijde website: www.bernard-mandeville.nl ;
tevens in druk, met een korte inleiding, in: Arne C. Jansen, `Vondst in de bibliotheek van de Maatschappij. Twee
Nederlandstalige gedichten van Bernard Mandeville, Nieuw Letterkundig Magazijn 23 (2005) p. 2-8.
15 Zie voor Decker: Het dagboek van Sir Matthew. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en de buitens
in de 18de eeuw. Van commentaar voorzien en bewerkt door A. Doedens, L. Mulder en A.C. Bijmans. Baarn,
198 7.

16 Vermoedelijk een dankdicht aan een vriendenkring. Jets verderop is sprake van een 'Request aan de vrinde. Het
lijkt inlegkunde om te veronderstellen dat Mandeville bier exemplaren van zijn fabel distribueert (vgl. Jansen
(2006), a.w., p. 7).
17 De achttiende eeuw was gebiologeerd door de tegenstelling eenvoud-luxe en maakte zich erg druk over exorbitante kleding en mode. Zie Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. E.J.B. Schonck, De Bonheurs uit de mode.
Heldenzang. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou. Leuth, 2006.
18 Hij bezat blijkens zijn testament vijthonderd pond aan Zuiderzee-lijfrentes, wat Been echte rijkdom kan worden
genoemd. Het is daarom overdreven te stellen — zoals Jansen (2006) doet op p. 255 — dat Mandeville op latere
leeftijd niet alleen goed aan zijn patienten verdiende, maar ook aan de talloze oplagen van zijn werken. Een
auteur verkocht in die tijd doorgaans zijn werk aan een boekhandelaar/uitgever en verloor daarmee alle
kopijrechten.
19 Naar Kaye, a.w., vol. I, p. xxix-xxx.
20 Ik citeer de vertaling daarvan door Arne Jansen (2006), a.w., p. 242-243.
21 Althans in de Statenvertaling. Zie Deut. 1:44, Ps. 118:12.
22 Voor deze opvattingen bij de Klassieken, zie Der kleine Pauly. Lexicon der Antike 1.4 Band 1. Munchen 1979, k.
898-899.
23 Voor emblematische afbeeldingen en bijschriften op het thema bijen en korven, zie: Arthur Henkel, Albrecht
Schone, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des xvi. and xvii. Jahrhunderts. Stuttgart, 1976.
24 Zie Hessel Miedema, Beeldespraeck. Register op D.P. Pers' uitgave van Cesare Ripa's Iconologia (1644). Doornspijk, 1987, p. 58. Soortgelijke uitspraken over het uitvreterige gedrag van hommels: Woordenboek der
Nederlandsche taal dl. vi (1912) k. 890-891. Dat er verschillende soorten bijen zijn, kwaad en goed, is ook de
veronderstelling in de Byencorf der H. Roomsche kercke (1569) door Philips van Marnix van St. Aldegonde
(1540-1598).
25 Bernard Mandeville, A Letter to Dion. Edited by Bonamy Dobree. Liverpool, 1954, p. 4.
26 Mandeville geeft in zijn commentaar talloze voorbeelden van gedrag dat aan de buitenkant ethisch schoon en
verantwoord lijkt, maar dat in laatste instantie niet meer is dan zelfzucht.
27 Ik ga voorbij aan Mandevilles eventuele schatplichtigheid aan Spinoza en Hobbes.
28 Aan het einde van zijn verhandeling over de oorsprong van de deugd doet Mandeville een handreiking aan de
gelovige. Indien iemand zijn opvattingen lwetsend voor het christendom' mocht vinden, dan moet hij bedenken dat de Goddelijke Wijsheid ook leiding geeft op de weg naar (wereldlijk geluk. Wie weet zal de seculiere
strever ooit ontvankelijk worden voor 'de ware Godsdienst' In Commentaar R laat Mandeville overigens versluierd blijken dat de geboden van God en de moraal van de maatschappij botsen: 'De godsdienst is gebaseerd op
nederigheid, de eer op trots. Hoe we die twee opvattingen moeten verzoenen, dat moeten we maar aan wijzer
lieden overlaten dan ik ben:
29 Vgl. F. Kaye I, p. 109, noot 1.
3o Ibid., I, p. cxxxiv en volgende.
31 Mandeville acht dit genre in deze jaren blijkbaar de geeigende vorm om zijn inzichten over karakter van
mensen en mensheid te verkondigen. In 1703 verschijnt zijn Some Fables, after the Easie and Familiar Method
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of Monsieur de la Fontaine. In 1704 volgt een uitgebreider herdruk, met toevoeging van twee eigen fabels, als
Aesop Dress'd, or a Collection of Fables. Deze editie bevat in totaal 39 fabels.
32 Over de Nederlandse traditie van het 'mock-epic, zie Nijmeegse mutsen, a.w. Een bekend voorbeeld is ook Eneas
in zyn Zondagspak (1715) van Pieter Langendijk (1683-1745). Hij was voorgegaan door de arts-dichter Willem
Godschalk van Focquenbroch (1640-167o), die ook zo'n Aeneas maakte. De laatste publiceerde eveneens een
Typhon of de Reusen-Strydt, (1665).
33 De Franse dichter Paul de Scarron schreef zijn Typhon ou la Gigantomachie in 1643. Mandeville bewerkte
niet alleen het origineel van Scarron, maar ook de Typhon van Focquenbroch (zie noot 32). Hij schrijft in de
opdracht van zijn eigen Typhon: `Toen Monsieur Scarron [...] aan het overwegen was aan wie hij zijn burleske
gedichten moest opdragen, kwam hij tenslotte bij het teefje van zijn zuster terecht. En een andere vrolijke kerel
verzocht om dezelfde reden de bescherming van de aap van een dame. Elk van hen had betere manieren dan
om mensen met verstand lastig te vallen, hoewel de laatstgenoemde bij zijn keuze de eerstgenoemde overtrof,
door hem aan het scherpzinniger dier te richten. Ik had de intentie beiden na te volgen, maar geen ervan te
kopieren, en werd zo gedwongen uit te kijken naar iets dat boven een aap en toch onder een rationeel schepsel
uitkwam [...]: (Gec. naar de vertaling op www.bernard-mandeville.nl .) De `vrolijke kerel' die Mandeville
wenst na te volgen is Focquenbroch. Diens Typhon is opgenomen in de burleske dichtbundel Thalia, of Geurige
(=grappige) Zang-Goddin (1665). Deze is opgedragen aan `Juffrouw Sara, Kleyn Meerkatje van Me-Juff. C.S.
Een meerkatje is een aapje waarmee Focquenbroch vervolgens allerlei literaire spelletjes uithaalt — zo'n altijd
kakkend aapje kan bijvoorbeeld het papier van zijn dichtbundel goed gebruiken voor bepaalde handelingen. De
aap komt uit de mouw: het is duidelijk dat Mandeville zijn Focquenbroch goed heeft gelezen.
34 Mandeville draagt zijn epos spottend op aan zijn lezers-mecenassen in Londen, aangeduid als (serenissime'
dwazen (aanspreekvorm voor de allerhoogste gezagsdragers).
35 Tekst naar Kaye, a.w., vol. i, p. 5. Dat de fabel zou kunnen worden opgevat als een pastorale doet eigenaardig
aan. Mogelijk associeerden sommige lezers de bijen met het arcadische of rurale genre. De opmerking over
`Tale' en 'Probability' verwijst naar de opvatting dat literatuur echte geschiedenis moet (lijken te) geven. Bij een
geschiedkundig verhaal is namelijk waarschijnlijkheid een vereiste.
36 In zijn toegevoegde Verldarende Commentaren in proza is Mandeville nog duidelijker: zijn les/moraal
(`ondeugd heeft nut') is serieus te nemen.
37 Ik ken slechts een voorbeeld van een tekst waarin schijn en werkelijkheid op vergelijkbare wijze dooreen lopen
en men al lezend een vreselijke werkelijkheid ontdekt. In 1729 publiceert Jonathan Swift A Modest Proposal

For Preventing The Children of Poor People in Ireland From Being A Burden to Their Parents or Country, and For
Making Them Beneficial to The Public. Op ernstige toon stelt Swift dat Engeland te weinig vlees produceert en
dat de natie daardoor verzwakt. In Ierland daarentegen is vlees genoeg, aangezien de arme bevolking veel te
veel kinderen heeft. De oplossing is simpel: koop die kinderen, verscheep ze naar Engeland en verwerk ze tot
vlees. Aldus is in beide landen iedereen geholpen. De emoties die deze publicatie opriep beantwoordden geheel
aan Swifts doel. Het Britse publiek werd zich bewust van de ellendige staat van de door de Engelsen overheerste
en verdrukte Ieren.
38 Een en ander uitgewerkter bij Kaye, a.w., vol. 1, p. cxiv en volgende.
39 Hier moet worden opgemerkt dat in het begin van de achttiende eeuw verwarring bestaat tussen twee auteurs
die elk een bijenfabel op hun naam hebben staan. Soms wordt Mandeville geIdentificeerd met Jacob Masse of
Jaques Masse. Deze is de vermeende auteur van de zeer vrijzinnige Voyages et avantures de Jaques Masse, dat in
1714 te Den Haag verscheen en dat eveneens een bijenfabel bevatte. De echte auteur is de Deventer hoogleraar
Simon Tyssot de Patot (1655-1727), die in 1727 wegens zijn onorthodoxe denkbeelden uit zijn ambt werd gezet.
Zie Aubrey Rosenberg, Tyssot de Patot and his work 1655-1738. The Hague, 1972, p. 91, 95; en Simon Tyssot de
Patot, Voyages et avantures de Jaques Masse. Edite par Aubrey Rosenberg. Oxford, 1993, p. 28, 221.
40 De vertaling wordt toegeschreven aan J. Bertrand.
41 Kaye (1924), a.w., vol. i, p. cxix-cxv, vermeldt besprekingen of uittreksels van tientallen bladzijden, in de
Amsterdamse Bibliotheque Angloise van 1725; de Amsterdamse Bibliotheque Raisonnee des Ouvrages des Savans
van 1729; en het Haagse Journal Brittanique van 1755. In Kaye vol. ii, p. 418-433, een opsomming van andere
in de Republiek verschenen bladen waarin de Fabel aan de orde kwam.
42 Over Van Effens bemoeienis met Mandeville, zie P.J. Buijnsters, Justus van Effen (1684-1735). Leven en werk.
Utrecht, 1992, p. 186-19o, 346.
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43 Het komt mij voor dat hij in zijn Haagse blad Le Misanthrope in 1712 (nr. 35) ook al in discussie is met de
Fabel, zonder Mandevilles naam te noemen.
44 Deze stroming is uitvoerig behandeld door Jonathan Israel in diens Radical Enlightenment. Overigens lijdt het
geen twijfel dat Mandeville Spinoza heeft gelezen.
45 De geschiedschrijver Jan Wagenaar keert zich in 1747 in zijn blad De patriot mogelijk tegen Mandevilles idee
dat luxe de staat ten goede komt: L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar
(1709-1773), een historiografische studie. Den Haag, 1997, p. 309.
46 Geciteerd naar J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring 1...] Tweede deel [...]. Amsterdam, 1993, p.
293

47 `Betoog dat de Christelyke Zedekunde geen eenen pligt voorschrijft, welke den Burger belette zyne belangen
te behartigen, en strydig zij tegen het bestier van het Gemenebest, naar de regelen eener gezonde Staatkunde,
in: Dissertationes 1.4 ad Christianam doctrinam spectantes, dl. iv. Leyden 1786. Dit is een antwoord op een
prijsvraag uit 1781 door het Stolpiaans Legaat over het verenigen van christelijke zedekunde met politiek
bestuur. Aldaar, p. 101: `[Mandeville] durfde beweren, dat de ondeugden van byzonderen heilzaam zyn voor
het algemeen. Het stelsel van den Ongodist met veragting verwerpende, merken wy alleen in 't voorbygaan
aan, dat MANDEVILLE, de zwakheid van zyn sonderling begrip voelende, uit alle ondeugden de weelde verkiest,
en dan enige schitterende, doch valsche sluitredenen bybrengt; die alien vervallen, zodra men slegts nagaat,
dat het voordeel, 't geen de ondeugd aan de samenleving toebrengt, altoos veel minder is, dan de tegenovergestelde deugd zou gedaan hebben, en zo dra men de bykomende omstandigheden van de zaak zelve maar
onderscheidt: Verstap verwijst naar de mij onbekende Dromen van een' menschen vriend door ene Isselin(g)
die al eerder Mandeville `bondig' weerlegd zou hebben. In de op internet raadpleegbare Vaderlandsche Letteroefeningen (1761-1855) vindt men ook een aantal passages die bekendheid met Mandeville verraden. De
mij onbekende heer Saturne, `Fransch burger' publiceerde in 1799 zijn christelijk-apologetische `Verhandeling
over de vraage: Is er in den mensch geen andere beginsel van werking dan eigenliefde LT, in: Verhandelingen
raakende den natuurlyken en geopenbaarde godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap, dl.
13. Haarlem, 1799, p. 217 370. Op p. 247 fulmineert de auteur tegen Mandeville: `Zy [de eigenliefde] is het,
die naderhand onder den naam van hoogmoed, de natuur zelve van den mensch door het penseel van enen
PASCAL vernederd heeft: terwyl het zelfsbelang, in een tegenovergesteld uitersten vervallende, zich in Engeland
bezig hield om de deugd te schenden, en door de pen van Doctor MANDEVILLE, de byna reeds vergetene
onbeschaafdheid van den Wysgeer ARISTIPPUS weder op de bane bragt: Op p. 34o somt Saturne de filosofen
op die uitsluitend het zelfbelang of de eigenliefde als drijfveer van alles hebben aangenomen; (zo als Epicurus,
Hobbes, Larochefoucault, en Mandeville, de hevigste lasteraars [...] van de menschelyke deugd, en [zij] hebben
het wezenlyke onderscheid tusschen goed en kwaad ontkend!'
48 Vgl. Bilderdijk, De Dichtwerken. Zevende deel. Haarlem, 1857, p. 453, waar de schrijver een toelichting geeft bij
een door hem vertaalde regel uit Popes Essay on Man. Die regel luidt: 'De Goddelijke kunst, die goed en kwaad
verwekt: Bilderdijk commentarieert: `[...] men moet het niet te verr' trekken, om niet in de verdorven beginsels
van Mandeville te vallen, die in zijn werk, getyteld de Fabel van de Byen, bewijzen wil, `dat zedelijke deugd de
uitvinding van Bedriegeren, en Christelijke deugd een misleiding van Dwazen is; maar dat de ondeugd noodzakelijk is en alleen strekt om de Maatschappy bloeiend en gelukkig te maken: Dit mag ons herinneren aan eene
Dichterlijke plaats uit Otways Venetie gered, I Bedrijf [...]:
49 Aldaar, p. 33.
5o Paulus van Hemert, Proeve, ter beantwoording der vrage, door Teyler's Genootschap voorgesteld, betreffende het
bestaan van beginzelen ener belangloze goedwilligheid, in het menschelyk hart. Leeuwarden, 1798, p. 20.
51 Het impressum geeft: 'A Londres, Chez A. Moore. M.DCC.XXVII? De Nederlandse Centrale Catalogus meldt dat
het feitelijk in Nederland gedrukt is.
52 Ik zwijg van uitgaven van zijn werk. Ik wijs erop dat Mandeville onlangs als Nederlands denker een lemma
heeft gekregen in Wiep van Bunge, Henri Knop en Bart Leeuwenburgh, The dictionary of seventeenth and
eighteenth-century Dutch philosophers dl. II. Bristol, 2003.
-
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MET VRIJHEIDSHOEDJE!
Een gravure van Reinier Vinkeles bij De Hollandsche natie van J.F. Helmers.'
AMBER DELHAYE

Inleiding
'k Wil thans, 6 Vaderland! mijn hulde U doen erlangen!
Versma mijn onmagt niet, mijn nederige zangen!
Der vaadren deugden zal ik schildren; hun verstand,
Hun nooit bezweken trouw voor 't heilig Vaderland
ovenstaande, naar nationalisme zwemende, dichtregels komen uit De Hollandsche natie, een
lang dichtwerk in zes zangen geschreven door Jan Frederik Helmers (1767-1813). 2 Helmers
had vanaf 1802 aan zijn tekst gewerkt, 3 maar tot een uitgave kwam het pas in 1812. Dat was
niet zonder reden. Waar De Hollandsche natie misschien eerst (rond 1802 en daarna) moest dienen
als `slechts' een werk ter verheerlijking van het eigen yolk uit pure vaderlandsliefde van de kant van
Helmers, kreeg het al snel een ander tintje toen Napoleon op 9 juli 1810 Nederland bij zijn keizerrijk
inlijfde. Een groot gedeelte van het gedicht kon nu worden begrepen als een verwijzing naar de
specifieke situatie waarin de Nederlanders zich bevonden en het lijkt niet onaannemelijk dat veel
passages in De Hollandsche natie ook daadwerkelijk bedoeld waren als een opzettelijke aanval op
de Franse overheersing. Wellicht heeft Helmers in zijn, door de komst van de Fransen nog sterker
ontstoken vrijheidsdrift, gedeelten van zijn gedicht bewust explicieter toegepast op de actuele situatie om zo in 1812 tot een eerste publicatie van De Hollandsche natie te komen.
In zijn werk maakt Helmers dankbaar gebruik van de in de achttiende eeuw in zwang zijnde
Bataafse mythe. De Bataven, de eerste bewoners van het Nederlandse grondgebied, werden gedurende de hele Verlichting geassocieerd met uiterst moderne ideeen over staatsinrichting en democratie. Het is niet voor niets dat de patriotse `partij-ideoloog Joan Derk van der Capellen tot den Pol
in het pamflet Aan het yolk van Nederland zich meerdere malen op hen beriep. 4 Ook voor Helmers
dienen de verre voorouders van de Hollandse natie als vroegste voorbeeld van een onafhankelijk
en democratisch yolk. En aldus verwijzend naar de Bataafse c.q. Hollandse vrijheidsliefde deelt
Helmers een aantal rake klappen uit aan het Franse bewind.
Vreemd genoeg komt De Hollandsche natie, ondanks deze goed uitgedeelde klappen, in de eerste
instantie toch gewoon door de censuur. 5 Het duurt echter niet lang voor de anti-Franse boodschap
wordt opgemerkt door de aangevallen partij. Die verordonneert dan een verbeterblad ter vervanging
van pagina 56 waar volgens de Fransen de meest schadelijke passage in stond. Helmers is dan al
aan een natuurlijke dood overleden, men zegt met de politie aan de voordeur, en kan niet meer ter
verantwoording worden geroepen. 6
De provocerende inhoud van De Hollandsche natie maakte de slapende hond dus aisnog wakker.
De tweede druk verschijnt dan ook pas in 1814 als Napoleon definitief verslagen lijkt en Willem I
tot soeverein vorst is uitgeroepen. Dat de Franse censuur niet eerder (vooraf) ingreep, heeft naast
het simpelweg falen van het systeem wellicht ook te maken met de vorm van De Hollandsche natie.
Nergens worden de Fransen als bezetters letterlijk genoemd. De lezer moest volgens de regels van
het literaire spel zelf zijn conclusies trekken en op de juiste plek de juiste interpretatie doen gelden.
Een taak overigens die voor de tijdgenoot geen bijzonder moeilijke zal zijn geweest.

B

Inhoud
De Hollandsche natie is opgebouwd uit een voorrede, een voorzang getiteld: lof van het eiland

der Batavieren', en zes zangen met de volgende titels waarin allerlei Nederlandse helden bezongen
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worden: czedelijkheid, leldenmoed ter land, cheldenmoed ter zee, `zeevaart; 'de wetenschappen'
en 'de schone kunsten. In deze zangen wordt heel veel gezegd maar het meest sprekende is wel de
voorzang omdat hierin meteen de bedoeling van de hele Hollandsche natie helder wordt. In de
voorzang namelijk doet Helmers een sterk beroep op de eerder genoemde Bataafse achtergrond van
Nederland. En het is vervolgens via de bekende Bataafse ideologie en mentaliteit dat hij een kader
schept voor alle nog volgende zangen:
Wij, trotsch op de eer der Batavieren,
Wij blijven dezen grond vercieren,
En 't vaderlijk gebeent' wordt nooit der Roomren buit. 7
Met andere woorden: Nederland laat zich niet overheersen, op welk gebied dan ook (de zeevaart,

op het land of in de kunst en wetenschappen). Niet door de Romeinen, niet door de Spanjaarden
en impliciet dus ook niet, zeker niet, door de Fransen.
De dappere Bataven (zij kwamen als enigen in opstand tegen de Romeinen) staan hier model voor
de ware Nederlander: die zou net zoals de vroegste bewoners van Nederlands grondgebied de eigen
rechten moeten verdedigen. De Romeinen worden binnen deze lijn van argumentatie dus gezien als
overheersers maar dit is zeker niet het hele verhaal. Want Helmers heeft wel degelijk bewondering
voor de klassieke beschaving en de grote Romeinse en Griekse denkers en poeten. Deze beschaving
had immers, net zoals de Bataafse beschaving, een in hoge mate democratische regeringsvorm.
De Bataafse en de Romeinse beschaving strekten dus tot voorbeeld voor de achttiende-eeuwer en
stelden hem in staat om een eigen moderne cultuur en identiteit te vormen. En dit is precies de reden
waarom Helmers deze voorbeelden gebruikt in De Hollandsche natie. Hij bezingt verschillende,
volgens hem typisch Nederlandse, verlichte denkbeelden over onder andere verdraagzaamheid,
(godsdienst)vrijheid en tolerantie om het nationale karakter, het eigene van de cultuur van het
Nederlandse yolk te benadrukken. 8 Dit alles zet hij in scherp contrast met de barre situatie waar
de Nederlanders dan in zitten.
o Gij, Verdraagzaamheid, alom vervolgd, verdreven,
Die overal niets zaagt dan een geopend graf,
't Was Neerlands yolk, dat u het eerst een wijkplaats gaf,
Gij, droeve balling, vloodt, gedrukt door duizend zorgen,
(Door duivlen in het kleed van priesteren verborgen,
Ter houtmijt heen gesleurd) met sidderende tred;
Maar Neerland wenkte U toe; gij kwaamt, en wordt gered. 9
Dat De Hollandsche natie in wezen een lofzang is op de het ware Nederlanderschap, wordt duidelijk

uit de passage op pagina 56, de befaamde passage waar de Fransen zich, niet onterecht, druk over
maakten. Hierin heeft de held Vondel een visioen dat duidelijk vertrouwen, herstel en overwinning
van de vrijheid uitademt:
Verheft U, helden! rijst! omwolkt uw hoofd niet langer!
De lach herleev' in 't oog, de rust keere in uw ziel.
Ja Neerlands grootheid zonk; uw werk, uw schepping viel;
Maar 'k zie een nieuwe zon rijst uit de onstuime wateren!
Zij schiet haar stralen of op Neerland! donders klateren,
En bliksems schieten neer! de welvaart wordt hersteld;
De gouden korenaar golft op het jeugdig veld!
De handel komt! De vrede keert: de goude stralen
Der nieuwgeboren zon bezielen veld en dalen!
Ja, de afgemartelde aard' schept adem, en 't heelal,
Herkent weer Nederland, gelouterd door zijn' val. 1 °

io8
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Helmers wil zijn tijdgenoten met zijn gedicht een hart onder de riem steken, ze manen tot verzet
tegen de Franse overheersing om weer verder te gaan met de opbouw van Nederland zoals Nederland zou moeten zijn.

Reinier Vinkeles: een indruk
Helmers' verzetsepos waarin de trotse geschiedenis van de Hollandse natie wordt tentoongespreid,
is door Reinier Vinkeles (1741-1816) voorzien van een prachtige gravure die de inhoud van De
Hollandsche natie krachtig samenvat. Vinkeles is een in zijn tijd zeer gewaardeerd en gewild graveur. 11 Naast zijn gravure in De Hollandsche natie heeft hij zo ongeveer 2500 andere gravures op
zijn naam staan. Vinkeles werkte voor een keur aan opdrachtgevers, onder wie Johannes Barueth,
Johannes Florentius Martinet, Hieronymus van Alphen, Lucretia Wilhelmina van Merken, Rhijnvis
Feith, Agatha Deken, Adriaan Loosjes Pz., Petronella Moens, Willem Bilderdijk en niet te vergeten Helmers. 12 Daarnaast heeft Vinkeles een aanzienlijke hoeveelheid illustraties van personen
gemaakt. Om lukraak enkele van deze personen te noemen: naast historische figuren als Alexander
de Grote, stadhouder Willem I, Philips II, Kenau Hasselaar, Jacob Cats, van Oldenbarnevelt (vader
en zoons), Hugo de Groot, Joost van den Vondel, Elisabeth Maria Post, Michiel de Ruyter, Jan van
Brakel en Herman Boerhaave beeldde hij ook een bonte stoet tijdgenoten af, onder wie Joan Derk
van der Capellen tot den Pol, Jacobus Bellamy, de hertog van Brunswijk, Frederik Adolf van der
Marck, Johan Arnold Zoutman, Petrus Camper, Cornelis Loots, Cornelis van Lennep en Rutger
Jan Schimmelpenninck. Het is een hele lijst met uiteenlopende namen: van geleerden tot poeten,
van vaderlandse helden tot vorsten.
Opvallend is verder Vinkeles' medewerking aan verschillende en vaak omvangrijke geschiedkundige werken, wat wellicht op een persoonlijke voorliefde kan duiden, zoals: De geschiedenis van de
agttiende eeuw, 13 Historie der waereld," Vaderlandsche historie,15 Geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden," en het Vaderlandsch woordenboek.' 7 Maar ook werken als Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk (1794-18o9) 18, het toneelspel Egmont van Goethe en losse prenten zoals
die onder de titel: Volks-feest in den haag, den 19den Meij 1798, ter gelegenheid van de aanneeming
der Staatsregeling door het Bataafsche yolk 19 behoren tot zijn repertoire. Carlien Jung stelt al aan de

hand van Vinkeles' boekenbezit vast dat hij `een achttiende-eeuwse man [is] : breed geinteresseerd
en nieuwsgierig naar alle nieuwe ontwikkelingen'. 2° Jets wat ook blijkt uit Vinkeles' aannemen van
opdrachten. Maar deze brede belangstelling heeft ook een consequentie voor de interpretatie van
zijn diverse oeuvre: dat lijkt niet gekleurd te zijn door een bepaalde overtuiging of specifieke achttiende-eeuwse levensbeschouwing.
Als er aan de hand van dit alles iets over Vinkeles' maatschappelijke of politieke houding gezegd
kan worden is het dat hij zich zeer interesseert voor de geschiedenis, maar als graveur toch ook steeds
de actualiteit opzoekt. Vinkeles kan het beste een verslaggever van zijn tijd genoemd worden. Zo
verschaft hij in 1772 beeldmateriaal voor een publicatie van Johannes Barueth, een zeer orthodox,
orangistisch predikant. 21 Hij voorziet hij de Bataafse omwentelingen van visueel materiaa1 22 om
ettelijke decennia later De regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden, na de verheffing van Prins
Willem Fredrik van Oranje-Nassau tot souvereinen vorst te illustreren. 23 Hij lijkt een man te zijn die
mee laveert met de tijd zoals het geval was met zo veel van zijn tijdgenoten die zich op de overgang
van het stadhoudertijdperk naar Bataafse Republiek, naar Franse overheersing en uiteindelijk naar
monarchie bevonden. Nederland zat in een stroomversnelling en de opdrachten waren navenant.

De gravure: vrijheid boven alles
Op basis van de informatie onder aan de gravure mag worden aangenomen dat Vinkeles voor het
grootste gedeelte zelf de inhoud van de gravure bij De Hollandsche natie heeft bepaald. Hier staat
immers: R. Vinkeles inv del sculp. Wat zoveel betekent als: Vinkeles heeft de idee gehad (invenit),
hij heeft de schets gemaakt (delineavit), en hij heeft hem vervolgens gegraveerd (sculpsit).
In de eerste druk, die uitkwam toen Helmers nog leefde en die hij ongetwijfeld zelf onder ogen
heeft gehad, staat de gravure direct na de voorzang getiteld: `Lof van het eiland der Batavieren'. In
de tweede druk staat de gravure direct na het titelblad van de eerste zang. De vraag is nu natuurlijk
wat deze, mijns inziens, onnodige verschuiving heeft veroorzaakt? Het antwoord helaas schuldig
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blijvend wil ik wel opmerken dat de
gravure het beste tot zijn recht komt
direct na de voorzang: de versie die
Helmers zelf nog heeft geredigeerd.
Zoals eerder opgemerkt heeft de
voorzang de belangrijke functie van
het kader stellen, duidelijk maken
hoe de rest van de zangen moeten
worden gelezen. De gravure heeft
in feite dezelfde functie: deze stelt
de rest van de tekst meteen in een
bepaald licht. Wanneer de lezer de
afbeelding ziet met daarop prijkend
de Nederlandse vrijheidsmaagd met
een speer in de hand waarop het vrij heidshoedje schittert is hem duidelijk
hoe hij de tekst moet interpreteren.
Hij weet nu dat met de Spanjaarden
in De Hollandsche natie eigenlijk de
Fransen worden bedoeld en dat vrijheid boven alles gaat.
Wat is er allemaal te zien op de gravure? Allereerst geeft de afbeelding
de kijker de indruk dat hij binnenkijkt bij een oerklassiek tafereel: de
gebogen gewelven, de aanzet van de
koepel, de zuilen, cassettes en nissen
met standbeelden, dit moet haast wel
het Pantheon zijn. En dan staat daar
opeens in het midden, te pronken op
een voetstuk, de Hollandse Vrijheidsmaagd: de meest Nederlandse dame
R. Vinkeles' prent in: J.F. Helmers, De Hollandsche natie,
die er te bedenken is.
naast p. xviii.
Toch is het niet verwonderlijk dat
ze daar staat. De Nederlandse maagd
vervult een belangrijke rol in de strijd om de vrijheid. Nadat Helmers al een keer heeft gesproken
over de verheven Nederlandse maagd die op `de zuil des roems staat', 24 wijdt hij aan het begin van de
vierde zang zelfs enkele pagina's aan haar. Hij noemt haar de `schuts der aard' 25 die wordt `verdeedigd
door haar leeuw'. 26 Deze vrouw is 'het ideaal van 't eedle, en 't ware, en 't schoon. Iedereen (dus iedereen buiten de ware Nederlanders) `schijnt voor 't juk gevormd, en zij alleen is vrir. 27 De Nederlandse
maagd symboliseert en ondersteunt dus het Bataafse gedachtegoed van De Hollandsche natie dat
Nederland een vrij land is en moet zijn, niet overheerst kan en mag worden. Dat de Vrijheidsmaagd
zich in zo'n klassieke omgeving, het Pantheon, bevindt is niet vreemd: zij is immers een dame van
epos-achtige afmetingen. Bovendien demonstreert dit in een blik Helmers' bewondering voor het
Bataafse gedachtegoed en de Romeinse beschaving als inspiratie voor de eigen cultuur.
De Vrijheidsmaagd werd van oudsher, vaak in combinatie met de leeuw, gebruikt als algemeen
symbool voor het vrije Nederland.' Eind achttiende eeuw fungeert zij echter tevens als beschermvrouwe van de patriotten. In de gravure houdt zij niet voor niets een speer in de hand met daarop
het dan alom bekende vrijheidshoedje. Eind achttiende eeuw was deze hoed het symbool bij uitstek
van de vrijheidsgezinde achttiende-eeuwer in de strijd om de onafhankelijkheid. 29 Vinkeles was zich
daar terdege van bewust. Hij had die strijdbare Nederlandse maagd al eerder afgebeeld, compleet
met leeuw en omhooggehouden vrijheidshoed, in 1781 in De zeetriumph der Bataafsche vrijheid."
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In de gravure in De Hollandsche natie staat de
hoed voor de verlichte vrijheidsdrang zoals Helmers
die voelde toen hij zijn dichtwerk schreef over vaderlandse helden en de door hem verafschuwde Fransen.
Nederland moest weer vrij zijn, vrij van overheersers,
vrij zoals de Bataven waren, die niet bang waren een
knots te gebruiken om hun rechten te verdedigen. 31 De
vrijheidshoed en de Nederlandse vrijheidsmaagd zijn
zogezegd de muren en het dak op het fundament van
De Hollandsche natie dat het Bataafse ideaal beet.
De verdere aankleding van de Vrijheidsmaagd is
opmerkelijk. Vanzelfsprekend is ze uitgedost in losse
kleding, want als strijdbare dame moet zij makkelijk
zittende, niet knellende kleding dragen als ze gedwongen is haar speer te gebruiken.' Minder traditioneel
is het borstsieraad dat ze draagt, met het embleem
van de leeuw met een opgeheven zwaard en pijlen. De
leeuw en het schild met de zeven pijlen, dat de Vrouwe
Vrijheid in haar linkerhand houdt (symbool van de
zeven gewesten verenigd in de Unie van Utrecht)
staan traditiegetrouw symbool voor het glorieuze
en machtige Nederland. Het borstsieraad plaatst de
Maagd echter ook in een bijbelse context en lijkt erop
te duiden dat ze de functie van hogepriesteres vervult. In het Oude Testament krijgt de hogepriester
van Mozes de `borstlap des gerichts' met daarin de
Urim en Thummim opgeborgen, een mysterieus soort
orakel. 33 Alleen de hogepriester mocht deze borstlap
die met gouden kettingen aan zijn schouders was
gehangen dragen.' In De Hollandsche natie krijgt
`de maagd van Nederland' door de caartspriester' de
lauwerkrans op de celpen schedel' gedrukt. 35 Is zij nu
voor Vinkeles de Bataafse hogepriesteres geworden?
De Nederlandse Maagd met speer en
Met het licht van de waarheid (Hebr. Urim = licht)
daarop de vrijheidshoed, aan haar voeten
en het zegevierende recht (Hebr. Thummim = recht)
de Nederlandse leeuw en in haar linkerverborgen in het sieraad op haar buik?
hand het rijkswapen.
De religieuze zinspeling is onmiskenbaar, maar
de figuren op de achtergrond zijn ontleend aan de
(Bron: De zeetriumph der Bataafsche vrijldassieke geschiedenis, niet aan de bijbel. Het moge
heid, op Doggersbank, bevochten den den
duidelijk zijn dat Helmers en Vinkeles er niet voor
van oogstmaand 1781, Amsterdam, 1782,
schromen meerdere registers tegelijk te bespelen. In
gravure van Reinier Vinkeles.)
zijn tekst richt Helmers zich niet alleen op de oudBataafse tijd om de kracht van Holland te tonen en
zijn standpunt over te brengen. Ook de Gouden Eeuw
dient voor hem als voorbeeld van hoe Nederland eens was (voor de Franse overheersing) en weer
kan worden. Zeventiende-eeuwse helden worden alom geroemd (de Ruyter, Vondel, Cats, Tasman)
en het is in dit verband dat Vinkeles op de achtergrond in de meest rechtse nis de 'god des handels' 36
Hermes afbeeldt. 37 De handel heeft Nederland immers (welvaart, vlijt en kunst' 38 gebracht en heeft
van een in het zompig moeras bedolven Holland een welvaartsstaat gemaakt. Die geest, de geest van
Hermes, heeft het yolk weer opnieuw nodig om weer onafhankelijk en vrij te kunnen zijn.
In de nis naast Hermes staat een vrouw met een lauwerkrans in haar rechterhand. Op haar hoofd
lijkt ze een kroon te dragen. Dit kan erop kan duiden dat Akademi' is afgebeeld. Zij staat voor het
`schrander en geslepen oordeel, haar gouden kroon voor het zuiveren en polijsten van kennis. Met
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haar lauwerkrans worden grote poeten gekranst en bovenaan de hierarchic staat de heldendichter
(Helmers?). 39
Helemaal links staat een soldaat in Romeinse wapenuitrusting met een knots in de ene hand
en iets wat lijkt op een handwerktuig om mee te slaan in de andere hand. Vanwege de knots doet
deze krijgsman denken aan Claudius Civilis: het (opperhoofd) van de Bataven, de belichaming en
symbolisering voor alles waarvoor dit aloude yolk staat. Hij is een burger maar afgebeeld in dit
bijzondere rijtje; met andere woorden: hij is onsterfelijk. Een andere interpretatie is dat de krijgsman Hercules is. Onder de Bataven bestond een Hercules (Megasanus) cultus waarbij Hercules
werd vereerd als een Romeinse halfgod en gezien werd als de vader van hun vroegste stamvader."
Zijn moeder was Bataafs en zo werd Hercules gezien als een mengeling van Romeins (beschaafd)
en Bataafs (daadkrachtig). Met Hercules konden de Bataven moeiteloos naar hun dapperheid en
tegelijkertijd naar het bondgenootschap met de Romeinen verwijzen.
De vrouw op de voorgrond brengt de kijker in eerste instantie waarschijnlijk in verwarring. Want
wie wordt hier nu eigenlijk afgebeeld? Zij lijkt een mengeling te zijn van verschillende muzen en
eveneens een personificatie van de dichtkunst. De dichtkunst wordt altijd afgebeeld als een vrouw
met een kroon van lauwerkransen en een Tier. Ze laat haar borsten zien (in dit geval een borst) en
draagt een met sterren bezaaid kleed. Dit kleed verwijst naar de goddelijkheid van poeten van wie
werd gedacht dat ze hemels geinspireerd waren. Helmers hoopt met de dichtkunst zijn werk en
helden onsterfelijk te maken zoals vrouwe Dichtkunst de mens onsterfelijk maakt en beschermt
tegen de crampen des tijts' (voor Helmers de Franse overheersing). 41 En dus spreekt Helmers over
de dichtkunst als zijn geleidegeest die hem de kracht geeft te dichten over alle grootse vaderlandse
helden en om als een van de `ingewijden' het `Tempelhof' te betreden; een heilige plek waar de echte
dichtkunstenaars proeven van 'het heilig naf.' Buiten de personificatie van de dichtkunst kunnen
ook twee muzen worden gezien in de dame. Enerzijds is dit Klio, de muze van de historian. Zij is
met laurier bekranst en draagt een boek of schrijfrol. 43 En anderzijds is dit Kalliope, onder andere
de muze van het heldendicht." Daarmee geeft deze gemengelde muze-dame iets opmerkelijks
van De Hollandsche natie weer: dat is de vermenging van de dichtkunst (via Kalliope en vrouwe
Dichtkunst) met de geschiedenis (via Klio).

Conclusie
Hoe het ook zij: Reinier Vinkeles' gravure laat in een oogopslag zien waar De Hollandsche natie
nog zes zangen over zal `zingen': het Nederlandse yolk moet de Bataafse daadkracht hervinden, de
welvaart hervatten en samen met de Nederlandse vrijheidsmaagd als een leeuw strijden om de vrijheid terug te krijgen, al dan niet met een vrijheidshoedje op. Hiertoe heeft Helmers zijn heldendicht
geschreven over de geschiedenis van de Hollandse natie en hij wacht er alleen nog op de lauwerkrans
aangereikt te krijgen van Akademi' cNoten
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EEN LIBERTUNSE LITTERATEUR OVER SPINOZA:
JEAN-FRANcOIS DREUX DU RADIER
CIS VAN HEERTUM

n de kaartenbak die inspecteur van politie Joseph d'Hemery (1722-1806) van 1748 tot 1753
bijhield van alle auteurs in Parijs die volgens hem politietoezicht behoefden komt ook JeanFrancois Dreux du Radier (1714-1780) voor. Boekinspecteur D'Hemery registreerde in zijn
rapporten beeldend het voorkomen (`signalement') en de achtergrond (`histoire') van iedere auteur.
Hoewel Dreux, een jurist van goede huize, niet echt behoorde tot de krabbelaars van bescheiden
komaf die Grub Street bevolkten, werd hij daar door D'Hemery toch gesitueerd: hij was getrouwd,
met kinderen, en dus gedoemd om net als velen te schrijven voor zijn bestaan. 1 In 1753 stelde
D'Hemery het volgende profiel op:

I

Nom: Dreux du Radier, Auteur, ier Janvier 1753
Demeure: Chez M. Pautriere [sic], Con au Parlement
Age: 35 ans
Pays: Poitiers
Signalement: Moyenne taille, brun, visage haut en couleurs et asses bien
Histoire: Il est Secretaire de M. de la fautriere Conseiller au Parlement. C'est un garcon d'esprit, mais qui a
eu anciennement des affaires avec la police qui je crois le fit exiler pour des propos; it a eu sans doute son
rappel, puisque depuis longtemps it est de retour a Paris on it est made et a des Enfants. Il est auteur d'un
ouvrage intitule: Histoire des hommes illustres de Poitiers qu'il va faire imprimer. Il est aussi auteur d'un
ouvrage que Lambert vient de faire imprimer intitule: La vie de Castracio Souverain de Lucques avec des
notes critiques et politiques, brochure in octavo.

In de officiele biografie van Dreux heet het dat hij na een korte carriere als magistraat rond 1750
het literaire leven verkoos en naar Parijs trok. Daar staat echter ook te lezen dat hij in 1749, "pour
quelque faute dans le service ou pour quelque soupcon de faute", door een lettre de cachet verbannen werd naar Poitiers. D'Hemery specificeert deze "soupcon de faute" enigszins maar weet ook
niet veel meer: Dreux zou verbannen zijn wegens opruiende praat ("pour des propos"). 2 In ieder
geval werd hij het volgende jaar al weer gerehabiliteerd en verliet hij zijn plaats van ballingschap om
uiteindelijk neer te strijken in Parijs; daar was hij volgens D'Hemery in dienst van Louis Davy de la
Fautriere (1700-1756), een magistraat van adellijke komaf en een alleszins opmerkelijke werkgever. 3
1727 lid van de Club de l'Entresol, een politieke thinktank die inDavydelFutriwsanf
1723 door abbe Pierre Joseph Alary was opgericht en die in 1731 op last van kardinaal Fleury werd
opgedoekt wegens verdenking van subversieve activiteiten. Davy was daarnaast mason en maakte
niettemin in de jaren vijftig, toen Dreux in zijn emplooi was, deel uit van de parti janseniste in het
Parlement de Paris.'
In 1760 trok Dreux zich terug in zijn geboortestreek, waar hij twintig jaar later stierf. In de tussentijd produceerde hij een hele reeks werken, voornamelijk literair-historische compilaties, poezie, en
bijdragen aan diverse tijdschriften. Hij was daarnaast werkzaam als journalist, o.m. voor Le glaneur
francais. De twee werken die D'Hemery noemt, de Bibliotheque historique et critique du Poitou,
uitgegeven in Parijs door Etienne Ganeau in 1754 en La Vie de Castruccio Castracani, souverain de
Lucques. Traduction de l'italien de Macchiavel, uitgegeven in Parijs door L. Lambert in 1753, zijn op
zich niet subversief: waarschijnlijk kreeg Dreux voor de zekerheid een aantekening in D'Hemery's
archief vanwege zijn eerdere "affaires avec la police".
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Van jurist tot veelschrijver
Jean-Francois Dreux du Radier werd geboren in Chateauneuf-en-Thymerais, nu onderdeel van
het departement Eure et Loire, op to mei 1714. Zijn vader, Francois Dreux, was er griffier (`greffier
en l'election de Verneuil et Chateauneuf'), zijn moeder was Jeanne Truffaud-Horeau. De jonge JeanFrancois werd naar het College de Chartres, daarna naar het College de Tiron gestuurd, dat rond
1630 was gesticht en werd beheerd door de erudiete Benedictijnen van de orde van Saint-Maur. Nog
op latere leeftijd blikt hij met affectie terug op zijn tijd in dit onderwijsinstituut. 5 Dreux studeerde
vervolgens aan het beroemde College de la Marche in Parijs. Hij trouwde op zeventwintigjarige
leeftijd met Catherine Copineau du Mareuil, die elf jaar ouder was dan hij. Het huwelijk werd
gesloten op 29 september 1741. Overigens vergiste D'Hemery zich in de leeftijd van Dreux, die in
1753 wat ouder was dan de 35 jaar die hem werden toebedeeld in het politierapport; zijn huwelijk met
Catherine, die hij overleefde, werd gesloten in Chateauneuf, niet in Parijs, en ook was het huwelijk
niet bijzonder kinderrijk: officieel had Dreux slechts een dochter, Louise Francoise Euphrasine, die
in 177o trouwde. 6
Na zijn rechtenstudie kocht Dreux zich in als officier van justitie ("lieutenant particulier civil et
criminel") in zijn geboortestad, die sinds het begin van de zeventiende eeuw een eigen baljuwschap
vormde. Hij hield het vanwege zijn literaire aspiraties niet lang uit in zijn beroep: "Relegue dans ma
province, l'amour des lettres m'y suivi, il y devint une ressource necessaire a l'ennui de ma petite
magistrature". 7 Na zijn korte exil in Poitiers teruggekeerd in Chateauneuf verkocht hij daarom
zijn ambt en vertrok naar Parijs en een schrijversbestaan, waar hij onder de aandacht kwam van
D'Hemery. Tot de Academie Francaise heeft hij het nooit geschopt, maar hij pikte wel lidmaatschappen op van de koninklijke academies van Lyon, Rouen, La Rochelle, Angers en Chalons sur Marne.
Bovendien was hij lid van de Societe Royale d'Agriculture van Alencon. Dreux werd op 3 maart
178o begraven in Saint-Eliph (eveneens in de Eure et Loire). Blijkens de boedelinventaris stierf hij
als een man in bonis. 8
Dreux' specialiteit was zoals gezegd het historisch-literaire overzichtswerk - in het jaar van zijn
verbanning kwam in Parijs zijn Eloges historiques des hommes illustres de la province du Thymerais
uit, een lofzang dus op de grote mannen uit zijn geboortestreek. Helaas heeft Dreux als auteur nooit
bijster goede kritieken gekregen: "au Parnasse il n'etait que mediocre", schreef Adrien Beuchot over
hem, hoewel hij er aan toevoegde dat Dreux "etait plus heureux dans ses ouvrages historiques, et
surtout dans ses travaux relatifs a l'histoire litteraire". 9 Dit oordeel werd al eerder geveld door een
Engelse auteur: "We may spare ourselves the trouble of his poetical productions, because there is
no poetry in them: a loose, dull, prosaic versification:' Als historicus stelde Dreux weliswaar meer
voor, maar zijn stijl werd desondanks afgedaan als "prolix, negligent and familiar; there is a want of
method, too, in the distribution of the facts, as well as of grace in the narration". Hij was blijkbaar wel
een genereuze historicus, die geregeld "with pleasure the business of searching records, archives and
papers for families, or for literary men who wanted the assistance of his pen or his erudition" op zich
nam. 1° Al na tien jaar vond Dreux het zoals gezegd welletjes in Parijs, waar het leven "trop agitee,
trop bruyante" was. In 1760 trok hij zich terug bij Saint-Eliph op een landgoed dat hem toebehoorde,
waar hij zich tot zijn dood wijdde aan zijn literaire bedrijf. Volgens zijn necroloog werd hij er ook
nog eens de steun en toeverlaat van de streek: "Il y devint encore, comme avocat, le conseil de tous
les Bens honnetes de son canton:' In 1776 publiceerde Dreux - misschien niet zonder ijdelheid, maar
vast zonder enig vermoeden van het latere literaire oordeel over hem - een Catalogue des ouvrages
imprimes ou manuscrits de M. Dreux Du Radier, die door toedoen van Jean-Baptiste-Guillaume
Haillet de Couronne in Rouen werd gedrukt."
Uit het commentaar dat Dreux toevoegde aan zijn gedrukte werken en aan de vele bijdragen aan
tijdschriften, blijkt dat de auteur minutieus bijhield wie wat over hem schreef. Zo noteert hij over zijn
eersteling, de Temple du bonheur: "Il en fut parle dans quelques Journaux. Et l'Auteur des Nouvelles
Litteraires de Caen en donna des extraits" (Dreux, Catalogue nr. 1, p. 1). Wanneer bijdragen van hem
(gedeeltelijk) in de nieuwe Moreri zijn opgenomen wordt dit heuglijke feit steevast nadrukkelijk
vermeld. De bijdragen aan tijdschriften geven een goed beeld van de gebruikelijke antiquarische
interesses van de leisured gentleman: inscripties op medailles, Romeinse (funeraire) monumenten:
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allemaal een stukje waard. Daarbij schuwde Dreux niet de sensatie: dat de harteloze aartsbisschop
Hatto van Mainz in 97o door ratten werd opgevreten wekte eveneens zijn interesse: "Je pretends
prouver la realite de ce fait". 12

Libertijnse sympathieen
Een van Dreux' eerste literaire produkten is de als libertijns gekwalificeerde Dictionnaire d'amour
(Dreux, Catalogue nr. 6, p. 4), een werk dat in 1741 anoniem verscheen in Den Haag. Dreux' Dictionnaire wordt beschouwd als een " Victionnaire philosophique' de l'amour que ni Voltaire ni Laclos
n'aurait desavoue", een werk "ancree dans l'ambition desinvolte et le militantisme philosophique
des Lumieres'. 13 Zelf beweert Dreux over zijn Dictionnaire dat het werk een morele grondslag had,
want de Franse kanselier, de vrome Henri Francois D'Aguesseau, wilde alleen maar weten van serieuze werken, en dus kreeg Dreux van D'Aguesseau een `stilzwijgende goedkeuring' op basis van de
synopsis die zijn vriend 'M. le Comte d'Argencon' (Marc-Pierre de Voyer de Paulmy) de kanselier
had voorgelegd. Minister van Oorlog D'Argenson steunde de encyclopedistes en ook Dreux - with
friends in high places, who needs censores librorum?
In 1754 publiceerde Dreux een historische compilatie, de Bibliotheque historique et critique du
Poitou (Dreux, Catalogue nr. 9, p. 5-6) waarin opgenomen biografieen van savants uit de provincie
Poitou, een van de twee werken die D'Hemery in zijn fiche over Dreux noteerde. Over zijn overigens
erg succesvolle Bibliotheque du Poitou merkte Dreux droogjes op: "j'ai commence cet ouvrage a
Poitiers oil retois par ordre de la Cour, en 175o, & l'ai fini a Paris" - een man met een onverwoestbare
historiografische interesse dus, ook in ballingschap. Het is een veelomvattend werk, compleet met
bibliografieen, vanaf het vroegste begin (derde eeuw!) tot het toenmalige heden. Ook in dit werk
zijn libertijnse sympathieen gesignaleerd, door Olivier Bloch, expert op het gebied van de Franse
clandestiene literatuur. Hij wees op Dreux' evidente enthousiasme voor het werk van Abraham
Gaultier (ca. 1650-1720), een arts afkomstig uit Niort, een stad ten zuiden van Poitiers. In 1714 bracht
deze er een traktaat uit met de uitvoerige titel Reponse en forme de Dissertation a un Theologien qui
demande ce que veulent dires les Sceptiques qui cherchent la verite par tout, dans la nature, comme
dans les ecrits des philosophes, lorsqu'ils pensent que la vie & la mort sont la meme chose, oii l'on voit
que la vie & la mort des mineraux, des metaux, des plantes & des animaux avec tous leurs attribute
ne sont que des facons d'être de la meme substance a laquelle les modifications n'ajoutent rien." Over

dit werk zegt Dreux dat het uitgaat van "het pure mechanisme van Descartes". Hij herhaalt zonder
kritische kanttekening Gaultiers tamelijk transparante excuus dat de Reponse geen materialistisch
werk is omdat zijn theorieen slechts betrekking hebben op het dierlijke, plantaardige en minerale
leven en zich niet uitstrekken tot de mens, laat staan de onsterfelijkheid van de zie1. 15 Dreux trekt
Gaultier nog verder op het droge door Melchior de Polignacs anti-materialistische Anti-Lucrece to
verbinden aan Gaultiers Reponse: de befaamde kardinaal zou zich wat betreft tenminste een passage
hebben kunnen laten inspireren door Gaultier. 16
Dat Dreux Gaultier oprecht bewonderde blijkt verder uit een opmerking over een episode uit het
leven van de arts uit Niort, die in de jaren 168o naar Amsterdam vertrok. In nauwe samenwerking
met een eveneens Franse collega, de arts Nicolas de Blegny, 17 bracht Gaultier er kortstondig een
tijdschrift uit onder de naam Mercure savant, een medley van medische bijdragen, poezie, liederen
en politieke nieuwtjes, door Henri Desbordes in Amsterdam voor het eerst uitgebracht in februari
1684 (het tijdschrift kende slechts twee afleveringen). De episode zoals Dreux die brengt is weliswaar
bijna letterlijk overgenomen uit Desmaizeaux's Vie de Mr. Bayle, maar het bijbehorende sentiment
komt op het conto van Dreux: "Il a encore eu beaucoup de part a un assez mauvais journal qui ne
pouvoit faire honneur ni au coeur ni a l'esprit de l'Auteur." 18
Bloch is ook van mening dat Dreux in aanmerking komt - in samenwerking met de filosoof
Pierre-Charles Jamet (1701-ca. 1780) en de verlichte arts Antoine Le Camus (1722-1772) - voor het
auteurschap van het anonieme en puur materialistische Lettres a Sophie: Lettres sur la religion, sur
lame humaine et sur l'existence de Dieu, dat rond 177o werd uitgebracht. In Dreux' Catalogue komt
dit werk (om die reden?) niet voor. Wel had Dreux al eerder samengewerkt met Jamet en Le Camus,
aan het satirische Essai historique, critique, philologique, politique, moral, litteraire et galant; sur les
lanternes uit 1755 (Dreux, Catalogue nr. 13, p. 8). Hij noemt hen overigens niet bij naam: "Cc badi-
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Gravure van Spinoza door Fessard/Babel, met dank aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam.

nage de 156 pages, fut le resultat d'une conversation avec quelques personnes de lettres, qui parlent
de quelques sujets ingrats en apparence", schrijft hij neutraal. Volgens Bloch was Jamet, auteur van
Essais metaphysiques en epicurist, ook een spinozist. In ieder geval lijken er vanaf het prille begin
van Dreux' schrijverschap tot ver in de jaren 1750 libertijnse lijntjes door zijn werk to lopen. Misschien wel tot in de dood: het begin van het grafschrift van Dreux, door hemzelf opgesteld, zou zijn
ontleend aan dat van de beruchte Nederlandse libertijn Adriaan Beverland.'

L'Europe illustre: Dreux en Spinoza
Een ander werk dat op naam staat van Dreux du Radier is L'Europe illustre, een biografisch lexicon
van prinsen, prelaten, juristen, geleerden en wetenschappers (Dreux, Catalogue nr. 12, p. 5-6). 20
1755 en 1765. Dreux was als tekstschrijver voor dit project Hetwrkvschnizdeltu
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aangezocht door de Parijse prenthandelaar Michel Odieuvre (1687-1756), die diverse platen van
beroemde dames en heren in zijn bezit had en kennelijk wel brood zag in een rijk geillustreerde
uitgave. Iedere gravure werd voorzien van een biografische schets van twee pagina's. Dreux kreeg er
drie livres per schets voor. 21 Dat L'Europe illustre overvloedig gefflustreerd was, werd als aanbeveling
op de titel vermeld: "Ouvrage enrichi de portraits, graves par les soins du Sieur Odieuvre".
Ook van Spinoza had Odieuvre overigens al een kleine twintig jaar voor de uitgave van L'Europe
illustre een portret in de aanbieding voor de liethebbers. De graveur ervan was Etienne Fessard
(1714-1777); het portret werd omlijst door een fraaie rococorand ontworpen door Pierre Edme
Babel (1720-1775). Het verkoopadres luidde: "Odieuvre, Md. D'Estamp., rue d'Anjou la derniere
Porte Cochere a gauche entrant par la rue Dauphine", in de Marais, het adres waar Odieuvre van
1741 tot 1747 was gevestigd. 22 Fessards gravure is gebaseerd op het portret dat voorkomt in sommige
exemplaren van Spinoza's Opera posthuma of de Nederlandse vertaling, de Nagelate Schriften (beide
uitgegeven door Jan Rieuwertsz sr. in Amsterdam eind 1677 of begin 1678). De gravure in L'Europe
illustre bevindt zich - zonder Babels lijst - in het vijfde deel, dat pas in 1765 uitkwam. 23
De volledige titel van dit salontafelboek in zes delen is: L'Europe illustre, contenant l'histoire abregee
des souverains, des princes, des prelats, des ministres, des grands capitaines, des magistrats, des savans,
des artistes, et des dames celebres en Europe: dans le xve siecle compris, jusqua present. Het werk is

opgedragen aan Louis Philippe d'Orleans (1725-1785): "C est au premier Prince du Sang de France,
que roffre une longue suite de Heros de toutes les Nations de l'Europe." Verrassend genoeg wordt
Spinoza onder de helden van Europa geschaard - in 1727 gold hij in Frankrijk nog als een "Auteur
d'un dangereux sisteme", althans, volgens het onderschrift van een kopergravure dat een overigens
fictief portret van Spinoza begeleidde. 24 De gravure door Odieuvre uitgebracht heeft echter het
neutrale onderschrift: "Benoit Spinosa. Ne a Amsterdam, l'An 1632. Mort le 21. Fevrier 1677. Age de
44 ans." Geen verkettering dus.
Zou de libertijn Dreux het aandurven om het op to nemen voor Spinoza, die samen met de andere
"savans" in het vijfde deel voorkomt?
Que de monstres! que d'absurdites! que d'extravagances!
Benoit de Spinosa, Juif de Naissance, etoit d'une famille pauvre, & tres-peu considerable. Il s'appliqua de
fort bonne heure a la Theologie, qu'il abandonna dans la suite pour se livrer a ses monstrueux systemes,
oil "il s'efforce d'aneantir toute idee de Religion, & s'il refit pii, l'existence de Dieu meme, en subsituant a sa
place une substance unique dans l'Univers, de laquelle tous les autres titres ne sont que des modifications, &
qui est douee d'une infinite d'attributs, & entr'autres de l'etendue & de la pensee; en sorte que tous les corps
qui se trouvent dans l'Univers sont des modifications de cette substance, en tant qu'etendue, & les ames des
hommes, en tant que pensee. De sorte encore que Dieu, l'Etre necessaire & infiniment parfait, est la cause de
toutes les choses qui existent, sans differer d'elles; il n'y a qu'un Etre, qu'une Nature, & cette Nature produit
par elle-meme, & par une action immanente tout ce qu'on appelle Creatures. Il est tout ensemble agent &
patient, cause efficiente & sujet: il ne produit rien qui ne soit sa propre modification!'
Que de monstres! que d'absurdites! que d'extravagances! A-t-on jamais imagine d'hypothese plus diametralement oppose aux notions les plus evidentes de l'esprit humain? Ces impietes, destituees de la moindre
vraisemblance, n'ont eu l'affreux merite de la nouveaute que pour ceux qui ignorent les systemes des Payens, le dogme de Fame universelle, ou celui de cette nature aveugle, inanimee de Straton, & des autres
Philosophes payens qui, comme le dit Lactance, ne trouvant plus rien de nouveau a dire, aimerent mieux
d'imaginer des extravagances que de suivre la route que les autres avoient tracee. On dit que Spinosa, qui ne
s'accomodoit pas des idees des Rabins, seroit pourtant reste dans la Synagogue, si en sortant de la Comedie
il neat pas etre attaque par un Juif qui lui donna un coup de couteau en traitre. Il devint Chretien, ou plutot
il fit divorce avec toutes les Religions. La philosophie de Descartes le charma d'abord mais la methode de
ce grand Philosophe, qui a fait tant d'honneur a l'esprit humain, ne servit qu'a hater la perte de la raison
de Spinosa. Ce fut une liqueur qui, versee dans un vase empoissone, en contracta la corruption. Retire a la
campagne, il n'y travailla qu'a se fortifier dans ses noires pensees. Les personnes qui se donnoient le nom
d'esprits forts, accouroient a lui, ils vantoient sa maniere de raisonner. Sa reputation, s'etablit parmi eux;
on pretend meme que la Court Palatine lui fit offrir une chaire de Professeur en Philosophie a Hildelberg
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[sic], qu'il refusa. II tomba dans une maladie lente qui purgea le monde d'un monstre qui ne travailloit qu'a
l'infecter, le 21 Fevrier 1677, age d'un peu plus de quarante ans. Apres qu'on vient de dire de l'horreur de ses
Systemes, qui croiroit que sa vie a toujours ete fort reglee, & ses moeurs pures? C'est portant ce qu'on nous
dit de sa morale, tant il est vrai que l'homme est inconsequent dans sa maniere de se conduire!
Voyez sa Vie, & Bayle, Dictionnaire critique.

Zoals Dreux aangeeft is zijn bron Bayle's Dictionnaire critique (het citaat komt uit paragraaf een
van noot N). Maar in vergelijking met Bayle is hij veel venijniger, zoals blijkt uit het staartje van
Spinoza's leven in Dreux' versie:
Il tomba dans une maladie lente qui purgea le monde d'un monstre qui ne travailloit qu'a l'infecter, le
Fevrier 1677, age d'un peu plus de quarante ans.

21

Bayle zelf is feitelijk:
Il tomba dans une maladie lente qui le fit mourier a la Haie le
quarante ans.

21

de Fevrier 1677, a l'age d'un peu plus de

Ter vergelijking: nog geen tien jaar later is het levensbericht over Spinoza in de Levensbeschryving

van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, in hetzelfde deel waarin Jacob
Campo Weyerman is opgenomen, heel wat milder. Deze beschrijving is eveneens gebaseerd op
Bayle en besluit kritisch met de constatering dat "de schadelykeid deezer schriften [van Spinoza] by
veelen in 't oog liep, dus heeft ook eene groote menigte Schryvers ... de pen tegen dezelve opgevat"
(p. 301). Maar over de onbesproken levenswandel van Spinoza, die Dreux doet concluderen dat
"il est vrai que l'homme est inconsequent dans sa maniere de se conduire" merkt de Nederlandse
Levensbeschryving relativerend op: "Ondertusschen verdient het ingetogen leeven van Spinosa niet
meer onze verwondering, dan het kwalyk leeven der zulken, welke voorgeeven het Evangelie te
gelooven" (p. 297). 25 Dit "doopsgezinde project" van Simon Stijl en Johannes Stinstra, een poging
tot nationale biografie, komt in opzet overeen met L'Europe illustre. De uitgever prijst de Levensbeschryving als volgt aan in het Bericht aan de Lezer: "Het heeft onzen Landgenooten altyd aan een
Werkje als dit ontbrooken, dat naamelyk hen zonder moeite onze Voorouders leerde kennen." De
teneur van het lemma over Spinoza is echter geheel anders dan dat van L'Europe illustre. Blijkbaar
achtte Dreux het onder het Ancien Regime wat betreft een filosoof als Spinoza nog steeds wijs om
- in druk althans - zijn weerzin tegen diens filosofie te betuigen. Mogelijk ook paste Dreux dezelfde
strategie toe als Henri de Boulainvilliers een paar decennia voor hem, die een bloemlezing uit de
Ethica verspreidde onder het mom van verontwaardigde afkeer. 26

De voc mentaliteit volgens Spinoza
-

De gravures in L'Europe illustre kenden een onverwacht Nachleben in Japan. Sommige daarvan stonden namelijk model voor gelakte koperen plaquettes, die van 1780 tot 1800 op het eiland Deshima
op bestelling werden gemaakt voor de Europese markt. Het Rijksmuseum voor Volkenkunde heeft
een dergelijke plaquette van Spinoza in zijn collectie, die in 1952 werd verworven. Het onderschrift
onder het portret is zorgvuldig gekopieerd van het voorbeeld en gegraveerd op de achterzijde:
"Benoit Spinosa. Ne a Amsterdam, l'An 1632. Mort le 21. Fevrier 1677. Age de 44 ans."
Johan Frederik baron van Reede tot de Parkeler (1757-1802), Opperhoofd van de voc-factorij op
Deshima, plaatste gedurende zijn bewind van 1785 tot 1789 een grote bestelling voor deze plaquettes. 27 Het valt niet na te gaan of Spinoza ook op zijn bestellijst stond, maar het is een opbeurende
gedachte dat de beeltenis van de grote "ongodist" ooit hing te prijken in de Japanse burelen van de
Compagnie waaraan hijzelf refereerde in zijn Tractatus theologico-politicus:
Wie leeft in een staat waar de uiterlijke godsdienst verboden is, verplicht zich ervan te onthouden, terwijl
hij toch zalig zal kunnen leven. Een voorbeeld hiervan hebben we in het koninkrijk der Japanners, waar de
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Plaquette van Spinoza ontleend aan

L'Europe illustre, Rijksmuseum voor
Volkenkunde, Leiden, inv. nr . 2993-1.

christelijke godsdienst verboden is en waar de Nederlanders die daar wonen, op last van de Oostindische
Compagnie zich van alle uiterlijke eredienst moeten onthouden.

Volgens Jean Baptiste Stouppe, een vijand van de Republiek, bewijs dat de Hollanders alleen de afgod
Mammon dienden en voor geldelijk gewin hun geloof en zeker hun geloofspraktijken verzaakten:
cSpinoza had het zelf gezegd. 28
Noten
1

Zie Robert Darnton, "Policing writers in Paris ca. 1750", in Representations 5 (1984), p. 1-31, D'Hemery over
Dreux, p. 18. D'Hemery's archief is te vinden onder signatuur nouv. acq. Fr. 10781-10783 in de Bibliotheque
Nationale de France (BNF): "Notes de police sur divers ecrivains francais du xviiie siecle redigees par les soins
de Joseph d'Hemery inspecteur de la librairie sous les ordres du lieutenant de police Berryer, et intitulees
Ilistorique des auteurs en 1752'" (Dreux' signalement op fol. 156, nouv. acq. Fr. 10781). Ik ben Nathalie Gailius
zeer dankbaar voor de transcriptie ervan.
2 Roman d'Amat, lemma over Dreux in de Dictionnaire de biographie francaise, Parijs 1967, dl. 11, p. 758. Zie
ook Darnton, a.w., p. 25. Overigens gaf Dreux zelf als reden voor zijn verbanning dat hij te streng (`trop juste
et trop severe') zou zijn geweest voor de burgers van zijn stadje, Nemoire de M. Jean Francois du Radier sur
les principales époques de sa vie, gevoegd bij de catalogus van zijn gedrukte werken (zie noot 11); zie: Francois
Moureau, lemma over Dreux, in: Jean Sgard, Dictionnaire des journalistes, 1600-1789, Oxford 1 999, nr. 247. De
BNF bezit een exemplaar van zijn catalogus met de autobiografische schets van 26 pagina's.
3 Bij zijn verscheiden liet Davy de la Fautriere een vermogen na van "232.000 livres de capital immobilier"; zijn
bibliotheek werd geveild op io mei 1756. De veilingcatalogus, Catalogue des livres de Monsieur Davy de la Fautriere, conseiller au Parlement, werd gedrukt door Francois Didot in 1756. De bibliotheek van Dreux' werkgever
in Parijs was vooral sterk in historische werken (nrs 1375 234o), maar tamelijk zwak in theologie (nrs 1-90) en,
opmerkelijk voor een "conseiller en parlement", in jurisprudentie (nrs 93-198).
Voor
de Club de L'Entresol zie o.a. Antoine Lilti, Le monde des salons, sociabilite et mondanite a Paris au
4
xviiiieme siecle, Parijs 2005. Voor Davy als vrijmetselaar, zie Pierre Chevallier, Les ducs sous l'acacia, Parijs
1964, p. 54 (herdrukt 1994, met daarin opgenomen een artikel uit 1969: "Les idees religieuses de Davy de La
Fautriere"). Voor Davy als Jansenist in het Parlement: Julian Swann, Politics and the Parlement of Paris under
Louis xv, 1754-1774, Cambridge 1995, p. 99.
5 Het College de Tiron wordt genoemd in Dreux' catalogus (zie noot ii), meer speciaal de docent retorica, "dont
la memoire me sera toujours chere & precieuse, par les bontes que ce scavant Benedictin a eues pour moi, &
son attention pour mon education", p. 5o.
-
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6 Behalve een wettige dochter had Dreux du Radier ook een buitenechtelijke zoon, Francois Michel Aimable,
geboren in 1748, die hij niet erkende. Ik dank Emmannuelle Hellot-Cintract voor deze informatie.
7 Zie de necrologie die Jean-Baptiste-Guillaume Haillet de Couronne schreef in Pierre-Laurent-Guillaume
Gosseaume, Précis analytique des travaux de lAcademie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen depuis sa
fondation en 1744 jusqua repoque de sa restauration, le 29 juin 1803, Rouen 1814-1821, p. 318-322.
8 Emannuelle Hellot-Cintracts webpagina http://hellot.cintract.freeir/fiches/fiche731.htm#f3659, biedt biografische informatie over Dreux gebaseerd op de archieven van Eure et Loire, inclusief een boedelinventaris. Dreux
stelde op 9 augustus 1779 zijn testament op in Saint-Eliph (Minutes des proces, archives departementales Eure
et Loire. Jean-Francois Dreux du Radier inv. nr . B 3124 (28240).
9 Zie Adrien Beuchot, Biographie universelle, ancienne et moderne, Parijs, Louis Gabriel Michaud, 1814, dl. 12,
p. 25
10 A new and general biographical dictionary (ed. William Tooke), dl. 5, Londen, G.G. & J. Robinson et al., 1798,
p. 153-1 54.
11 "Haillet de Couronne a fait imprime le Catalogue des ouvrages imprimes ou manuscrits de M. Dreux Du Radier,
Rouen, Machuel, 1776, in 12°, tire a soixante exemplaires, c'est l'auteur meme qui l'avait imprime", Beuchot,
a.w., p. 25. De catalogus telt 27 drukken, 6o bijdragen aan diverse tijdschriften en twintig werken in handschrift. Deze laatste categorie bevat naast de gebruikelijke historische en genealogische notities ook juridisch
materiaal. Volgens de veilingcatalogus van zijn bibliotheek (Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M.
J.B.G. Haillet de Couronne. Parijs, Tilliard freres, 1811) bezat Couronne ook een "Vie et liste des ouvrages de
Dreux du Radier (ecrites par lui-meme). 1780" (nr. 2286), dat werd omschreven als een "Copie manuscrite
de la main de M. de Couronne d'apres l'original communiqué par M. Beaucousin, et de plus le catalogue des
ouvrages tant manuscrits qu'imprimes de Dreux Radier (dont it n'a ete imprime que 6o exemplaires) avec les
notes, corrections et changements de M. de Couronne." Van Dreux zelf is overigens geen veilingcatalogus van
zijn bibliotheek bekend.
12 De herdruk van Dreux' Le temple du bonheur, uitgebracht in Bouillon in 1770, beyond zich overigens onder een
partij geconfisceerde boeken uit 1790, zie Robert L. Dawson, Confiscations at customs: banned books and the
French booktrade during the last years of the Ancien regime, Oxford 2006, p. 259. Dreux over Hatto, Catalogue,
p. 2 5
13 Stephanie Loubere, "Un abc des lumieres. Le Dictionnaire d'amour de Dreux du Radier", Dix huitieme siecle 38,
(2006), p. 337-35o; citaat op p. 339.
14 Gaultiers Reponse verscheen oorspronkelijk in Niort, Jean Elies, 1714 en is door Olivier Bloch uitgebracht als:
Parite de la vie et de la mort, Paris 1993 (Libre pensee et litterature clandestine 1), zie ook Reponse en forme de
dissertation a un theologien, ed. Olivier Bloch, La Versanne 2004.
15 "L'Auteur declare dans un court avertissement que quand it dit que la vie & la mort sont la meme chose, it
n'entend que de parley des animaux, des plantes, & des mineraux, n'ayant pas dessein de confondre ni de donner
la moindre atteinte a tout ce que la foi, & la Religion enseignent de la spiritualite & de l'immortalite de Fame",
Bibliotheque du Poitou, dl. 4, p. 371.
16 "J'ai cru y trouver un developpement du systeme de Gaultier. L'illustre prelat, compare, comme lui, les animaux,
ou les Brutes, aux arbres, & aux plantes", p. 372, met een verwijzing naar Anti Lucretius sive de deo et natura,
dl. 2, Boek 6, p, 75 in een 12° uitgave. Polignacs werk werd postuum gepubliceerd in 1747; vele herdrukken
volgden.
17 Voor Nicolas de Blegny (1652-1722) zie o.m. Albert G. Nicholls, "Nicolas de Blegny and the first medical periodical", The Canadian Medical Association Journal, 1934, p. 198-202; Lynn Thorndike, A history of magic and
experimental science, 1958, dl. vii, p. 188, dl. viii, p. 149, 524; David A. Kronick, "Devant le Deluge" and other
essays on early modern scientific communication, Lanham (MD), 2004, p. 1-11. Volgens Nicholls zou De Blegny
de redactie van zijn tijdschrift, oorspronkelijke titel (Journal des) Nouvelles Decouvertes, hebben overgedragen
aan Gaultier nadat het succesvolle maandblad door het Parlement was verboden, p. 199; Kronick denkt ten
onrechte dat mogelijkerwijs De Blegny de naam Gaultier gebruikte als pseudoniem: Gaultier "may have been a
Dutch physician with whom Blegny entered into collaboration, but just as likely may have been a nom de plume
that Blegny assumed for the occasion", p. 8.
18 Cf. Pierre Desmaizeaux, 'La Vie de Mr. Bayle' in Bayle's Dictionnaire historique et critique, 1740, p. xxxi. Volgens
Desmaizeaux zou Bayle, gepikeerd door de Mercure savant (`un ouvrage si mal concu & si mal execute'), zijn
-
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oude plan om een eigen tijdschrift te beginnen, weer hebben opgevat: dat werd Nouvelles de la Republique des

Lettres.
19 Olivier Bloch, "Les Lettres a Sophie: un traite clandestin dans son rapport a la culture des Lumieres", in:
Transactions of the Ninth International Congress on the Enlightenment, Oxford 1996 (Studies on Voltaire and the
Eighteenth Century 347), p. 782-83. Les Lettres a Sophie, ed. Olivier Bloch, Parijs 2004. Voor Jamet zie Antony
McKenna en Alain Mothu, "D'Epicure a Jamet en passant par Bayle: La Lettre metaphysique sur la creation"
in Der Garten und die Moderne. Epikureische Moral und Politik vom Humanismus bis zur Aufklarung, red. E.
Tortarolo en Gianni Paganini, Stuttgart 2004, p. 2 47 - 75. De eerste twee regels van Dreux' grafschrift luiden:
"Hic jacet J. Fr. Dreux, Peccator unus e multis"; volgens necroloog Couronne ontleend aan Beverlands epitaaf,
dat begint: "Hadrianus Beverlandus, non unus e multis peccator, hic jacet".
20 Jean-Francois Dreux du Radier, L'Europe illustre, Paris, Michel Odieuvre & Andre-Francois Le Breton, 1 755 1765, 6 dln in groot-octavo. L'Europe illustre werd door Jean-Luc Nyon herdrukt in Parijs in 1777. De BNF heeft
geen exemplaar van deze editie; de bibliotheek van het Rijksmuseum bezit wel een exemplaar, signatuur 323 C
1-6.
21 M. Preaud et al., Dictionnaire des editeurs d'estampes a Paris sous l'ancien regime, Parijs 1988, p. 253-54. Dreux
over L'Europe illustre, Catalogue, nr. 12, p. 7-8: "Les planches dont le Sieur Odieuvre, connu par la suite de
Portraits, etoit muni, donnerent naissance a cet ouvrage dont la suite complette aura toujours son merite".
22 Mogelijk verscheen het portret van Spinoza al in een eerdere serie: "Le principal series editees par Odieuvre
sont les Portraits des personnages illustres de l'un et de l'autre sexe, 1 735 -1 745 (•..) 'ensemble est reuni dans
L'Europe illustrem, Preaud, a.w., p. 253. Ik heb geen exemplaar van dit werk kunnen vinden.
23 Rudi Ekkart, Spinoza in beeld. Het onbekende gezicht. Voorschoten 1999, p. 13; Ernst Altkirch, Spinoza im Portrat, Jena 1913, no. 43 (P. 96). Altkirch verwijst in zijn beschrijving van L'Europe illustre naar de vroege variant
met de omlijsting door Babel, maar beeldt de gravure of zoals die voorkomt in de uitgaven van 1765 en 1777
(plaat 25). De Vereniging Het Spinozahuis bezit een exemplaar van Fessards gravure met een variante rococo
omlijsting; met dank aan haar secretaris Theo van der Werf.
24 Het zogenaamde portret van Spinoza beeldt in werkelijkheid Rene' d'Anjou uit en werd in koper gestoken door
Etienne Johandier Desrochers, zie Ekkart, a.w., p. io.
25 Simon Stijl, Johannes Stinstra, Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en
vrouwen ... uit egte stukken opgemaakt, Amsterdam, P. Conradi en Harlingen, E van der Plaats jr., 1775, dl. 2, p.
291 - 3 01
Volgens Wiep van Bunge, Filosoof van de vrede. De Haagse Spinoza, Den Haag 2008, p. 61: "Deze clandestiene
verspreiding van het spinozisme kon ronduit hilarische vormen aannemen. Zo bestond de Normandische graaf
De Boulainviller het om in 1731 (...) een deftig Refutation des erreurs de Benoit de Spinosa in het licht te geven.
In werkelijkheid was dit een zeer competent vertaalde bloemlezing uit de Ethica, want De Boulainviller citeerde
pagina na pagina van dat boek, om daar vervolgens steeds aan toe te voegen dat het een schande was en dat het
boek verboden moest worden."
27 Zie www.museumkennis.n1/1p.rmv/museumkennishoo1379•html; voor een Japanse site over de productie van
"makie" plaquettes: www.rekihaku.ac.jp.e-rekihaku/i2o/index.html.
28 Benedictus de Spinoza, Theologisch-politiek traktaat, vert. E Akkerman, Amsterdam 2008, p. 180. Jean Baptiste
Stouppe, La religion des Hollandois. "Keulen, Pierre Marteau" [= Leiden, Officina Hackianan, 1673, brief 5.
26
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0 SO MOOY! 0 SO FRAAY! 0 SO CURIEUS!
De Lanterne magique (1782-1783)
TON JONGENELEN

0

december 1781 verscheen het gerenommeerde stadhoudersgezinde weekblad De Ouderwetse Nederlandsche Patriot voorlopig voor het laatst. Nicolaas Hoefnagel, de patriotse

p8

publicist die herhaaldelijk stelling genomen had tegen dat naar zijn mening allerminst
vaderlandslievende blad, zag het met genoegen aan. Sterker nog, Hoefnagel meende met zekerheid te mogen constateren dat het staken van de uitgave te wijten was aan zijn eigen inspanningen. De ondergang van de Ouderwetse Nederlandsche Patriot ontlokte hem dan ook een keur aan
pseudo-rouwklachten waarin hij met boosaardig genoegen de treurende orangisten uitnodigde op
de begrafenis van hun lijfblad. 1
Hoefnagel was er zo trots op dat hij hoogstpersoonlijk de Patriot geelimineerd had, dat hij in zijn
Manifest of declaratie van oorlog tegens de liebel-schryvers plechtstatig alle doemenswaardige prinsgezinde libelschrijvers de wacht aanzegde: wie een landverraderlijk standpunt verkondigde, zou te
maken krijgen met hem, Nicolaas Francois Hoefnagel. 2 Helaas liet niet iedereen zich zonder slag
of stoot uit het veld slaan. De Ouderwetse Nederlandsche Patriot stond op uit het graf en er zouden
nog tientallen afleveringen verschijnen. Weliswaar hield de oorspronkelijke uitgever, Gosse, het
definitief voor gezien, maar de anonieme schrijver, Rijklof Michael van Goens, ging eenvoudigweg
verder met de deftige Rotterdamse vennoten Lambert Bennet en Charles Richard Hake en met hun
wat minder deftige stadgenoot Johann Philipp Kraefft.
Het Manifest bleek zelfs een averechts effect te hebben, want er verscheen een serie van anonieme
pamfletten die duidelijk bedoeld waren om die megalomane oorlogsverklaarder lik op stuk te geven.
In januari werd in een t'Samenspraak beweerd dat de funeraire fantasieen van Hoefnagel deel uitmaakten van een macaber plan om op maandagavond 31 december 1781 in Den Haag een oproer
te verwekken. Er was geld uitgedeeld zodat het janhagel zich kon bezatten en de Amsterdamse
nachtschuit leverde een lading duistere types uit de Jordaan af. De schrijver prees zich gelukkig dat
deze boze opzet mislukt was.'
In februari werd de t'Samenspraak opgevolgd door Den Ouderwetschen Nederlandschen Patriot
ontmaskert, of de bedroge verwagting, van sommige kwalykgezinden. In dit niet voor opvoering
bedoelde blijspel doet een niet nader aangeduide vermogende Hagenaar verwoede pogingen om
met geld, drank en speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde liederen slecht yolk er toe aan
te zetten om op 31 december fysiek geweld te plegen tegen de Haagse orangisten. Iedereen zegt hem
medewerking toe, incasseert het geld en komt vervolgens de beloften niet na. Aan het einde is de
vermogende Hagenaar niet alleen een illusie, maar ook een behoorlijk aantal dukaten armer. 4
Het drieluik was compleet toen er in maart een klassiek trekschuitpraatje verscheen. In De naakte
waarheid keuvelen twee passagiers over de "vuilaardige prullen" van Hoefnagel. Ze zijn het roerend
eens: die onbeschaamde vlerk slaat lasterlijke taal uit en het is zonder enige twijfel zijn boze opzet
om oproer te verwekken. Hun conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Amsterdam
moet zich schamen dat het deze vuilbekkerij toelaat en Hoefnagel behoort achter de tralies - een
paar jaar rasphuis zou hem goed doen. 5

Cornelis Vermijnen
Als schrijver van de oorlogsverklaring was het Hoefnagels eer te na om niet te antwoorden. In april
kwam hij met een eigen trekschuitpraatje, waarin een Hagenaar zijn medepassagiers een lezenswaardig boekje - De naakte waarheid - toont en een Amsterdammer "dat vod" onmiddellijk herkent
en vervolgens punt voor punt weerlegt. Aan het einde moet de Hagenaar deemoedig zijn ongelijk
bekennen. 6
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Dit weerwoord zou niet afdoende blijken. In juni 1782 publiceerde Hoefnagel een fel gedicht tegen
de Amsterdamse predikanten die in donderpreken de oorzaken van 's lands onheil zochten in de
,,
vrouwentooisels" en andere uitingen van "weelde". Hij verweet hen dat ze de aandacht afleidden
van de werkelijke oorzaak, het verderfelijke oranjebewind. 7 Prompt verscheen er een pamflet, de
Echo of scherpe weerklank, waarin een onbekende, na eerst te hebben beweerd dat niet de onvolprezen
stadhouder maar de verfoeilijke Amsterdamse regentenkliek verantwoordelijk was voor de oorlog met
Engeland, daarna ook nog eens op de man speelde door zich of te vragen waarom de Amsterdamse
overheid toeliet dat loonschrijvers als Theodorus van Brussel en Hoefnagel hun misdadig bedrijf uitoefenden. Verdiende de redacteur van de Diemer- of Watergraafsmeersche Courant niet de strop in
plaats van loon? En waarom aarzelde men om "den prul of hongerigen broodrot Hoefnagel" op zijn
Jan van Leidens in een ijzeren kooi aan de Westerkerk op te handen?'
De te kooien rat reageerde verbijsterend snel, dat wil zeggen: hij publiceerde zijn weerwoord zelfs
nog voor de Echo of scherpe weerklank in het schap lag. Helaas is de desbetreffende aflevering van zijn
weekblad De Onmondige of het kind spreekt de waarheid niet bewaard gebleven, maar Hoefnagel was
zo verguld met zijn slimmigheid dat hij theatraal uit de doeken deed hoe hij dit had klaargespeeld: hij
liet zijn klucht De verraders verraden beginnen met de opkomst van de sjofele boekverkoper Kraefft,
die zich al jammerend bij zijn collegae Bennet en Hake meldde: "6 Lieve Hemmel, wie zyn Ferraoden".
Daarna verscheen Cornelis Vermijnen ten tonele. Hij mocht de anderen vertellen door wie zij zo
gruwelijk bedot waren: de beroemde patriotse onderzoeksjournalist Nicolaas Hoefnagel had tijdens
een bezoek aan Rotterdam een drukproef van de Echo in handen gekregen en tot overmaat van ramp
was hem ook nog ingefluisterd dat Vermijnen daarvan de schrijver was. Terwijl hij de Rotterdamse
orangisten ontredderd achterliet, glorieerde de scenarioschrijver. Met superieur dedain wreef hij nog
zout in de wonde door een triomfantelijke noot toe te voegen: "De Letterzetters Gezel, die de Heer
Hoefnagel de proef, bevoorens dezelve uitkwam, gaf, heeft als een Afkeer hebbende voor Land-Verraders te werken, permissie gegeeven aan de gem. Heer, om het Vry te mogen verhaalen, dat by Zetter,
de Verraders Verraden heeft." 9
Het bleef niet bij een weekbladaflevering en een kluchtspel. Hoefnagel begon zich te documenteren. Vermijnen was in 1779 verliefd geworden op het dienstmeisje. Zijn ouders waren niet enthousiast, stuurden hun zoon naar Nijmegen en ontsloegen de al te vrijpostige werkneemster, maar het leed
was al geschied. Gerarda Maria Loncq schonk het leven aan een dochter. Toen haar, in barensnood,
gevraagd werd naar de vader, antwoordde zij dat Cornelis Vermijnen de enige man was met wie zij
"vleselijke conversatie" had gehad. Cornelis was echter niet van zins de jonge moeder te trouwen.
Zijn vader vond een getuige die verklaarde dat Gerarda Maria een lichtzinnige snol was. Hijzelf
legde een eed of dat hij nooit en te nimmer met haar naar bed was geweest.'°
Hoefnagel maakte dankbaar gebruik van deze affaire en ontketende een hetze tegen Vermijnen
door hem steevast te portretteren als een booswicht die een braaf en deugdzaam meisje had bedrogen en die zich vervolgens met een valse eed aan zijn verantwoordelijkheid had onttrokken. 11 Voor
die laaghartige schelm kon Been straf wreed genoeg zijn. Zo liet hij begin augustus een overleden
Amsterdamse schuitenvoerder spoken bij de familie Hake, bij Bennet, bij Kraefft en tot slot bij
Vermijnen. De geest van Jan Muf dreigde hem met loon naar werk: Vermijnen zou, met siroop
ingesmeerd, worden opgehangen in dezelfde kooi waarin hij een ander had willen laten ophangen.'
Voor Hoefnagel was het oog om oog, tand om tand. Wel veroorloofde hij zich nog een enkele
punitieve variatie: min of meer tegelijkertijd met Jan Muf gaf hij in een ander pamflet de voorkeur
aan het afkappen van de meinedige rechterhand en ophanging in een hondenhok."
De Lanterne magique
Inmiddels zat de tegenstander die zo graag onbekend was gebleven, maar van wie Hoefnagel dankzij
de zo behulpzame letterzettersgezel de identiteit had achterhaald, bepaald niet bij de pakken neer. In
september verscheen het eerste nummer van de Lanterne magique. De vertoner opende met de geest
van de in 1778 ter dood veroordeelde Amsterdamse moordenaar J.B.F. van Goch die zijn boezemvriend
Hoefnagel, omschreven als een hoerenknecht, zwendelaar en trompeur van de eerste soort, aan zijn
oreille trekt en hem weinig goeds voorspelt: "se jou keef de strop om je alse pour al jou scelmstuk". Het
tweede plaatje toonde Hoefnagel bij de kwakzalver Lehman, "hum moet zweet en kwyl". Tot slot zag
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het publiek hoe Hoefnagel gearresteerd werd omdat hij een beurs had gestolen. Hij klimt op het trapje,
de beul maakt de strop vast en "ha! Ha! Dat is kedaan. - hei! - daar krykt y de bonse. - Um ang! Urn
ang! - Keeve wel akte op syn been, se spartele, set rekke urn by syn neuse. - Ha! Ha! Hy is doodte: y
sal niet meer Swendel, niet meer scryf de Paskwil. - Ha! Hoefnagele, se heb wel kedact, urn was een
kroote scurke, se eb wel keseid um was kebooren pour de raaf. Se sel um nou pik. - 0 soo pik, pik, pik
Hoefnagele - se sel urn vreet de oogen uit die kop. - Ha! Ha! Se smake lekker van de Swendelare, van
die scelme Hoefnagele. - Kyk! Oe freet de vogele. - Um is delicate"."
Het onbeholpen koeterwaals van de lanternier had een hoge vermakelijkheidswaarde en het
blad was dan ook een groot succes. De eerste aflevering moest worden herdrukt en er zouden tot
juni 1783 nog negentien andere afleveringen volgen. Alleen het slachtoffer was niet geamuseerd.
De Lanterne magique was een uitgave van J.P. Kraefft, dezelfde die enkele maanden eerder de Echo
of scherpe weerklank had uitgegeven. En zijn tegenstander herhaalde twee beschuldigingen uit De
naakte waarheid die Hoefnagel al uitvoerig had weerlegd, namelijk dat hij bevriend was geweest met
Van Goch en dat hij ooit werkzaam was geweest als speelhuisknecht. Hoefnagel trok zijn conclusie
en ontwaarde nu overal de verdervende hand van Vermijnen.
Aangezien een inhoudelijke discussie met zijn anonieme aanvaller toch boter aan de galg was,
heeft hij zich echter nooit verwaardigd om de twee nieuwe aantijgingen, dat hij aan syfilis leed en
dat hij bestraft was wegens diefstal, te weerleggen. Die eerste beschuldiging viel eigenlijk ook niet te
weerleggen. Hoefnagel, die in zijn laatste levensjaren wellicht juist vanwege zijn ziekte excelleerde
in morbide fantasieen, ging gewoon voort op het pad dat hij ingeslagen was en verlustigde zich in
nog meer wrede straffen voor die fielt der fielten, Cornelis Vermijnen.
Zo riep hij kort na de verschijning van de Lanterne magique op tot voltrekking van de doodstraf
aan alle verraders. Deze straf moest bij voorkeur worden voltrokken binnen het wettelijke kader,
maar mochten de overheden hun plichten verzaken, dan waren de vaderlandslievende burgers
volstrekt gerechtigd zelf het vonnis te voltrekken. Hoefnagel liep op de gang van zaken vooruit en
noemde alvast wat namen. Onder de verraders die moesten sterven bevonden zich de publicisten
Van Goens, Luzac en Verbrugge en de boekverkopers Gosse, d'Age, Van Os, Bennet en Hake. Hun
collega Kraefft hoefde niet te worden opgeknoopt, voor dit mOe volstond een simpele geseling en
brandmerking. Voor Vermijnen daarentegen was een simpele onthoofding een te milde straf:
Dees Schelm verdien een dubbel straf,
Een gloeyende Priem door zyne tongen,
Die laage Zakkedragers Jongen,
Hak voorts zyn voorste Vingers af,
Dus word dees Schelm het valsch zweeren afgenomen;
Laat verder op 't Schavot by zyne straf bekoomen. 15

Enkele weken later mijmerde Hoefnagel nog eens over de dag dat men zou afrekenen met alle
landverraders. Die waren zoals zijn lezers vast wel begrepen allemaal strafwaardig, maar Vermijnen
moest het weer dubbel ontgelden:
Te meer als Kees Vermynen dan,
Een Lugtsprong van de Leer moest maaken,
Schoon dubbeld waardig te Rabraken.'
En toen hij in januari 1783 een quasi-testament van de Haagse courantier Pierre Gosse uitgaf, bedeelde

Hoefnagel zijn kwelgeest Cornelis Vermijnen met tien a twaalf tuchtroeden, om niet in de kosten
van de justitie te vallen als hij gegeseld zal worden, en een gloeiend wafelijzer om zijn lid mee te
brandmerken.'
De vraag was hoe deze fantasie werkelijkheid te maken. Hoefnagel achtte het zijn burgerplicht om
de lanternier het zwijgen op te leggen en besloot daartoe de hulp van de overheid in te roepen. Hij
deed dat op een cruciaal moment aangezien juist in het najaar van 1782 in de Republiek de vrijheid
van meningsuiting ter discussie stond. Nadat begin september de Haagse boekverkoper Johannes
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Nicolaas Esgers gearresteerd was wegens de verkoop van de prent Moriatur Orange, werd de "licentie
van de drukpers" bijzonder actueel. De procureur-generaal maakte het Hof attent op de stortvloed
van "zeer seditieuse en gevaarlyke geschriften". Hij moest echter tot zijn leedwezen erkennen wegens
gebrek aan rechtsmiddelen niet in staat te zijn om de auteurs daarvan te achterhalen. Het Hof nam
zijn klacht serieus en wendde zich tot de Staten van Holland met een verzoek om nieuwe wetgeving,
maar aangezien de patriotsgezinde steden bang waren dat die nieuwe wetgeving eenzijdig zou
worden toegepast, ten voordele van de orangisten, waren de Staten niet genegen algemene plakkaten uit te vaardigen - nieuwe wetgeving moest en zou gelegenheidswetgeving zijn, bedoeld voor
de aanpak van specifieke gevallen.' 8
Terwijl de spanning te snijden was, gebeurde er vooralsnog niets. Enkele maanden later zouden
er beslissingen worden genomen, maar tot die tijd kreeg het Hof, dat in het schrijven aan de Staten
aanstoot had genomen aan de openbaarmaking van staatsstukken en daarmee de indruk wekte de
aanzwellende maatschappelijke kritiek op de stadhouder als een ongewenst fenomeen te beschouwen, het zwaar te verduren. In een Cordate brief becommentarieerde Hoefnagel de brief van het
Hof. Hij kon zich niets voorstellen bij de klacht over het door de druk gemeen maken van "zaaken
welke voor het oog van het Publiek behoorden verborgen te blyven". Wat voor zaken konden dat
zijn? Was het niet het onvervreemdbaar recht van de burger dat de overheid aan hem rekenschap
moest afleggen? Wilde men niet simpelweg de "verdervende hand" die verantwoordelijk was voor
het falen van de vloot aan het zicht van het yolk onttrekken? Wel was hij het hartgrondig eens met
de verzuchting over geschriften die de overheid aan de bespotting van het gemeen blootstelden.
Die waren er inderdaad, en hij wees het Hof fijntjes op die verfoeilijke toverlantaarn die bij de
boekverkoper Kraefft te verkrijgen was.'
Steeds weer slaagde Hoefnagel er in om op zijn eigen, onnavolgbare manier, het nationale belang en
zijn persoonlijke ressentimenten in elkaar te doen overvloeien. Een treffend voorbeeld is zijn reactie
op de tweede aflevering van de Lanterne magique. Die aflevering bevatte een hilarisch verslag van de
ontvangst van de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiger John Adams. Hoefnagel concludeerde
dat niet alleen de gezant, maar ook de door hem bezochte steden Schiedam en Leiden, grof beledigd
waren. Met name de Schiedamse magistraten mochten het niet over hun kant laten gaan dat ze waren
afgebeeld als dronkelappen die met Adams en plein publique, op straat, jenever hadden gedronken.
Dit affront mocht niet te licht worden opgevat. Volgens Hoefnagel stond daar het zwaard ofliever nog
de strop op. En de bewijsvoering was ongetwijfeld niet al te moeilijk, want als men het mOe Kraefft
maar wat op zijn bast touwde, dan zou hij Vermijnen wel verklappen. 2°
Hoefnagel bleef verwoed op hetzelfde aambeeld hameren. In december 1782 drong hij in een
namaak-burgerrekwest aan op de politieke verbanning van Bennet en Hake. Hij meende dat hun
Lanterne magique waardig was om door beulshanden verbrand te worden en dat ook de schrijver
strafwaardig was - overigens zonder diens naam te noemen. 21 Inmiddels was hij echter ook andere
wegen gaan bewandelen. De lanternier had zijn beschuldiging in een commercieel aantrekkelijke vorm
gegoten en dus liet Hoefnagel zien dat het ook hem kon worden toevertrouwd om een Waals typetje
neer te zetten. Hij kwam met zijn eigen kolderieke toverlantaarn, De vrolyke Walon met de rarekiekkas.
Vanzelfsprekend maakte ook Cornelis Vermijnen zijn opwachting. Het hooggeeerde publiek mocht
zich vergapen aan de terechtstelling van de vermeende lantaarnschrijver en valse eed-zweerder: nadat
eerst zijn giftige tong met een gloeiende priem is doorboord, klimt hij de ladder op om met een scheve
nek de wereld te verlaten. 22
Hiermee was de inspiratie nog niet uitgeput, want in november verscheen de Nieuwmodische patriotsche rarekiek waarin Hoefnagel het bekende verhaal over de valse eed van Vermijnen aanvulde met
een anekdote over een mislukte poging tot vruchtafdrijving bij juffrouw Loncq. Ms straf voor zijn
wandaden wordt Cornelis door de beul naar het schavot gesleept en publiekelijk gegeseld. "Oort um
reis Schreeu! Oort um reis roep kenaad, Kenaad, kenaad! - kyk yum reis dans! Kyk um reis trek de
smoel! Kyk urn reis scud de bast! 0 kyk em reis bloed! Ha dat is koete! - ha, ha, ha! Liefebbers, dat is
Curieus! 0 so mooi." 23
Het moge duidelijk zijn: de Echo of scherpe weerklank kwam Vermijnen duur te staan. Door de
loslippigheid van de letterzettersgezel fungeerde hij in het oeuvre van Hoefnagel als kop van jut. Zelfs
het tegenoffensief in de vorm van de Lanterne magique bood geen soelaas: Hoefnagel herkende zijn
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vijand onmiddellijk en verdubbelde zijn inspanningen. Dit scenario heeft zich vastgezet in de historiografie: sinds Knuttel zijn pamflettencatalogus samenstelde, worden de Echo of scherpe weerklank en
de Lanterne magique zonder enige terughoudendheid toegeschreven aan Cornelis Vermijnen.
Het opmerkelijke is echter dat Hoefnagel op het einde van 1782 een andere mening toegedaan bleek.
De Utrechtse advocaat Adriaan Hoevenaar had in de zaak van de Utrechtse hoofdofficier tegen De
Post van den Neder-Rhzjn betoogd dat de vaderlandslievende Post niet in de termen van de aanklacht
viel, maar dat er daarentegen andere titels waren die op grond van de vigerende wetgeving zouden
moeten worden vervolgd. Hij gaf enkele voorbeelden, waaronder het Politiek Vertoog van Van Goens,
de Ouderwetse Nederlandsche Patriot en de Lanterne magique en voegde in de gedrukte uitgave daaraan
toe dat die infame toverlantaarn, gezien de betrokkenheid van Bennet en Hake, hoogstwaarschijnlijk
geschreven werd door de in zijn stad welbekende en al even infame Van Goens.' Ongetwijfeld werd
er her en der besmuikt gelachen, want Hoevenaars client, Van Paddenburg, had enige tijd de Ouderwetse Nederlandsche Patriot gedrukt en drukte op dat moment nog steeds de Lanterne magique, maar
terwijl Hoevenaar strikt genomen ongelijk had, was het toch een schot in de roos. Van Goens moet
van deze opmerking geschrokken zijn, want dat de Ouderwetse Nederlandsche Patriot en de Lanterne
magique in een adem genoemd werden met het Politiek Vertoog, waarvan hij onmiskenbaar de auteur
was, beduidde niet veel goeds. Hier stond zijn anonimiteit op het spel. De laatste aflevering van de
Ouderwetse Nederlandsche Patriot eindigde dan ook met een bekendmaking van Bennet en Hake:
de schrijver van het Politiek Vertoog, R.M. van Goens, wilde graag laten weten dat hij in weerwil
van alle aantijgingen niets van doen had met de Lanterne magique. Enige tijd later was de lanternier
zo vriendelijk dit te bevestigen. 25
Hoevenaar was echter zo resoluut in zijn overtuiging dat zelfs Hoefnagel ging twijfelen. Rondom de
jaarwisseling vervolgde Hoefnagel de reeks rarekieken met twee afleveringen van Le nouveaux Lanterne
magique. Daarin conformeerde hij zich aan de opvatting van Hoevenaar: de Lanterne magique werd
toegeschreven aan "Van Sneog den Savojaar". Vermijnen figureerde nog wel, maar alleen als echoschrijver en "maagdenonteerder". 26 Ook in een vrijwel gelijktijdig gepubliceerd los pamflet, het Avertissement, portretteerde Hoefnagel niet Vermijnen, maar Van Goens als de vertoner van de Lanterne
magique.' Maar door die pertinente ontkenningen, zowel van Van Goens als van de lanternier, bleef
de twijfel over de identiteit van zijn tegenstander Hoefnagel achtervolgen. Dat bleek enige tijd later,
in juni 1784. Toen hij na de beeindiging van de Lanterne magique aan de serie een eenentwintigste
vertoning toevoegde, beschreef Hoefnagel daarin "Het leven en de bedryven van den alom beruchte
Savojaart Cornelio Vermynio sakkedragerio sonio". 28

De vriendenkring van Johannes Olivier
Van Goens heeft zich altijd volledig gedistantieerd van die zo platvloerse Lanterne magique. Dat
deed hij in 1782 en ook zeven jaar later, in 1789, toen hij een uitgebreid curriculum vitae schreef met
de bedoeling om in aanmerking te komen voor de post van Engels zaakgelastigde bij de Zwitserse
kantons. Zijn agitatorische verleden leek hem geen goede aanbeveling en om die reden ontkende
Van Goens in zijn "Memorandums" nadrukkelijk elke betrokkenheid bij laag-bij-de-grondse politieke satires in de trant van de Lanterne magique. In zijn eigen woorden: "The Lanterne Magique,
a droll piece of work, but of the lowest kind of humour, was the production of quite different a
sort of a man, with whom I never had any direct connexion, a Rotterdam Printer."' Dat geeft te
denken, want degene die voor de auteur doorgaat, Cornelis Vermijnen, was geen drukker, maar een
kostschoolhouder. Er is nog iets merkwaardigs: Vermijnen heeft enkele jaren later een overzicht
opgesteld van zijn publicitaire activiteiten en in dat overzicht schitteren de Echo of scherpe weerklank
en de Lanterne magique beiden door afwezigheid." Had Hoefnagel inderdaad ongelijk, maar niet
omdat Hoevenaar gelijk had? Hadden ze het misschien allebei fout?
Het bevestigende antwoord op deze vraag bevindt zich in de correspondentie van Rijklof Michael
van Goens met Johannes Olivier, de Rotterdamse impostambtenaar die in de jaren dat Van Goens
de Ouderwetse Nederlandsche patriot redigeerde allerlei hand- en spandiensten verrichtte. Uit die
briefwisseling stijgt een daverend gelach op. Olivier verkneukelde zich. Al die boosaardigheden van
Hoefnagel hadden Vermijnens vriendin ertoe gebracht om hem te verlaten en naar het schijnt was
hij nu zo gek van verdriet dat hij niet eens meer kon reageren op de beschuldiging dat hij de Echo
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geschreven had. Je zou haast medelijden met hem krijgen! Overigens had Vermijnen op medelijden
niet het minste recht, zo schreef Olivier, want afgezien van zijn bedenkelijke seksuele escapades had
hij als pamflettist heel opportunistisch zowel voor als tegen het stadhouderlijk bewind geschreven.'
De teneur van het betoog laat zich maar op een manier verklaren: Vermijnen was het slachtoffer
geworden van een intrige. Aan al die pamfletten waarvan Hoefnagel hem verdacht, had hij part
noch deel en Van Goens, die hem niet kende, moest gerustgesteld worden: Vermijnen verdiende
niet beter.
De correspondentie biedt ook aanknopingspunten met betrekking tot de identiteit van de ware
dader. Vooral over de pamflettenreeks uit het voorjaar bieden de brieven van Olivier verrassende
informatie. Het blijkt dat zich in de nabijheid van Johannes Olivier een behoorlijk productieve pamfletschrijver verschool wiens bestaan tot dusverre nooit vermoed is. Weliswaar verontschuldigde
Olivier zich bij Van Goens voor het lage allooi van diens geschriften, maar omdat de onbekende toch
de goede zaak diende, en met zijn volkse boekjes een breed publiek bereikte, hield hij Van Goens
voortdurend op de hoogte van de werkzaamheden van die niet bijzonder fijnbesnaarde vriend. Zo
vernam Van Goens in januari 1782 dat de schrijver van de t'Samenspraak, gehouden in de Delftsche
trekschuit inmiddels werkte aan een nieuw stuk, Den Ouderwetschen Nederlandschen Patriot ontmaskert, of de bedroge verwagting, van sommige kwalykgezinden. 32 En medio maart werd hem bericht dat
de auteur van Den Ouderwetschen Nederlandschen Patriot ontmaskert en van De naakte waarheid
een nieuwe titel op de markt zou brengen, De vuile gewinzoekers ten toon gesteld. 33
Kortom: uit de brieven van Olivier blijkt, voor zover dat nog niet duidelijk was, dat de drie pamfletten tegen Hoefnagel die in de eerste drie maanden van 1782 het licht zagen, vervaardigd waren
door een en dezelfde auteur. Deze onbekende vriend van Olivier schreef bovendien min of meer
tegelijkertijd nog een blijspel in drie bedrijven over de mislukte Rotterdamse herdruk van Aan het
Volk van Nederland.

Die vier titels leveren al meteen een eerste aanwijzing op omtrent de identiteit van de schrijver,
want in een "lijst van publieke geschriften" tekende Van Goens bij de De vuile gewinzoekers aan:
"van St- te R". 34 Het is ook duidelijk dat die R voor Rotterdam stond: begin september beschaafde
Van Goens in opdracht van Sigismund Pieter Alexander graaf Van Heiden Reinestein een kritische
beschouwing over een voorstel van de stad Leiden. De tekst werd gedrukt door "St. te R." en Van
Goens liet zijn beschermheer weten dat hij was afgereisd naar Rotterdam om ter plekke de drukproeven te corrigeren. 35
Ook blijkt uit tal van brieven dat St. niet alleen de vier voorjaarsstukken schreef, maar ook de
Lanterne magique. De correspondentie suggereert echter ook dat St. oorspronkelijk uit een andere
stad afkomstig was, want Olivier moest meer dan eens berichten dat hij niet met de lanternier kon
communiceren omdat die bij zijn ouders in D. logeerde. 36

De gestrafte landheer
Wie was die raadselachtige "St. te R."? Voor een antwoord op die vraag moeten we zo'n twintig jaar terug: in 1764 besloot de Delftse tabaksverkoper Bernard Mulder een nieuwe heining om
zijn tuin te bouwen. Daartoe verwijderde hij enkele planken die toebehoorden aan zijn buurman
Isaac Knoll. Knoll reageerde woedend en daagde Mulder voor de welgeboren mannen, die Mulder
veroordeelden.
De verloren rechtszaak zette kwaad bloed. Anderhalfjaar later, op 14 juni 1766, kwam het tot een
uitbarsting. Knoll begaf zich op straat, want als hartstochtelijk tuinier wilde hij zijn allermooiste
ranonkels tonen aan een bevriende bloemenliethebber die iets verderop woonde. Hij bereikte diens
tuin echter niet, want buurman Mulder wachtte hem op en gaf hem een geweldig pak slaag.
De mishandeling leidde tot een nieuwe aanklacht. De dader probeerde de zaak in der minne te
schikken - een knokpartij met de blote vuisten en zonder blijvend letsel kon toch wel onderhands
worden afgedaan? - en zegde toe zijn tuin te zullen verkopen, maar het slachtoffer ging niet op het
aanbod in. Er moest recht worden gedaan. Mulder besloot het oordeel van de schepenen niet of te
wachten en verhuisde naar Utrecht.
Met het vertrek van de boosdoener was de zaak echter nog niet afgedaan. Begin augustus verscheen er een pamflet, Loon naar werk, of de gestrafte landheer, waarin sympathie doorklonk voor
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de arme Mulder.' Had die onverbiddelijke Knoll geen genoegen kunnen nemen met een spijtbetuiging? Verder grapte de schrijver dat Knolls inmiddels gefortuneerde ouders ooit begonnen
waren als marskramers. Dit viel niet in goede aarde. Vader Chrispinus Knoll deed zijn beklag bij
de burgemeesters, die de titel verboden. Twee Delftse boekverkopers lieten desgevraagd weten de
titel niet meer op voorraad te hebben en hun collega Henrik Sterck, de eigenlijke uitgever, leverde
plechtig het allerlaatste onverkochte exemplaar ter stadhuize in."
In werkelijkheid stoorde hij zich niet aan het verbod. Op donderdag 14 augustus stelde de procureur van de familie Knoll de burgemeesters in kennis van het feit dat Sterck die ochtend "niettegenstaande de serieuse ordres" minstens een exemplaar verkocht had. De burgemeesters ontboden
Sterck, die de overtreding van het verbod glashard ontkende.
Enkele weken later, nadat hij bekomen was van de schrik, had Sterck zelfs de euvele moed om
een vervolg op de markt te brengen. Het leeven en bedryf van den zeer beruchten landheer bevatte
een kleurig boeket van hilarische verhalen over die merkwaardige Isaac Knoll. De mooiste passage
betreft wellicht zijn aanstelling tot diaken: Knoll bereidde zich thuis voor op dit gewichtige ambt.
Hij verbeeldde zich dat zijn stal de kerk en de koeien de gelovigen waren, nam een bonestaak, bond
er een appelmand aan en hield de ene na de andere koe de mand voor de bek. Na een week oefenen
bogen ze de kop als hij langs kwam. Knoll oogstte dan ook bewondering voor zijn natuurlijke
optreden als diaken - alsof hij nooit iets anders gedaan had.
Inmiddels was de identiteit van die ongezeglijke schrijver een publiek geheim. Vermoedelijk was
Sterck herkenbaar als de boekverkoper uit Het leeven en bedryf die een kostbare atlas had verkocht
aan de verzamelaar Isaac Knoll onder voorbehoud dat de eigenaar, die de atlas als onderpand aan
de boekverkoper in bewaring had gegeven, zijn bezit terugkreeg als hij zijn schulden zou voldoen.
Toen de eigenaar zijn financiele verplichtingen alsnog nakwam en zijn onderpand opeiste, had de
boekverkoper een probleem, want Knoll weigerde alle medewerking. Het akkefietje met de boze
ldant leverde hem een financiele schade van dertig gulden op." In ieder geval had een pamflettist die
aandrong op vervolging van de uitgever geen twijfel over de identiteit van de schrijver: hij meende
dat de "boekworm" die het pamflet uitgaf ook als de auteur mocht worden aangemerkt."
De Delftse heren konden deze burgerlijke ongehoorzaamheid niet over hun kant laten gaan. De
hoofdofficier stelde de schepenen in kennis van de belastende informatie die hij omtrent Sterck had
verzameld. Diens familieleden verzochten de zaak civiel en composibel te verldaren en deden daartoe een beroep op "hunnen supplianten burgerlijk fatsoen" en op de "tedere bediening" van Henriks
broer ds. Franciscus Sterk, hervormd predikant te Aalburg, maar tevergeefs - de schepenen gaven
de hoofdofficier toestemming om de verdachte, die de bui al zag hangen en daarom veiligheidshalve
uitgeweken was, publiekelijk in te dagen.' In februari 1767 werd hij bij verstek veroordeeld tot een
boete van drieduizend gulden en eeuwige verbanning uit het gewest. 42

Henrik Sterck
Die verbannen Delftse boekverkoper behoorde tot de familiekring van Johannes Olivier en diens
vrouw Maria Elisabeth (Emilie) Schilperoort. Emilie was namelijk de dochter van Tielman Schilperoort en Francina Witbols en de jongste zuster van Francina, Johanna, was getrouwd met Henrik
Sterck. Hoewel neef Henrik formeel uit Holland verbannen was, verloren de familieleden elkaar
niet uit het oog, want hij negeerde het vonnis en woonde tamelijk onbekommerd in Rotterdam.
Hoe hartelijk het contact was, bleek eind maart 1782. Olivier, die op dat moment in Delft verbleef,
ontving een brief van ene "J.H. Sterck" (kennelijk noodzaakte de verbanning hem toch tot enige
behoedzaamheid) die hem aansprak met "waarde neer. "J.H. Sterck" waarschuwde hem dat de
burgemeesters van Rotterdam de Ouderwetse Nederlandsche Patriot verboden hadden en dat de
drukker inmiddels de naam van Olivier genoemd had.'
Die goede verstandhouding kwam ook tot uitdrukking in het weekblad De Nassausche en Pruissische Couriers in compagnie dat Sterck tussen 1 augustus 1785 en 25 apri11788 redigeerde. 44 Ingezonden stukken "van de punt van het eiland Flacquee" en later uit Zaltbommel en van "den rand van
Hollandsch streeken" doen vermoeden dat Johannes Olivier, die door de Gecommitteerde Raden bij
wijze van straf was overgeplaatst naar Middelharnis en later in Zaltbommel de Geldersche historische
courant uitgaf, tot de contribuanten behoorde. Ook diens echtgenote Maria Elisabeth Schilperoort
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lijkt haar steentje te hebben bijgedragen, bijvoorbeeld in de brief van de lezeres S.E.M. uit Delft."
Verder bevlijtigde Sterck zich in lofzangen op de Geldersche historische courant." Hij nam dan
ook meerdere malen stukken over uit dit prachtige blad, dat "door deszelfs stoute onpartijdigheid,
deftigen redeneertrant en geleerde Aanmerkingen, de Opmerking der Natie hoe langs hoe meer
schijnt te verdiened. 47
Vergeleken met zijn twee boosaardige biografieen uit 1766 was het weekblad tamelijk keurig en
beschaafd. Toch had Sterck nog niets van zijn humor verloren. De Pruisische interventie van september-oktober 1787 betekende het einde van het patriotsgezinde Rotterdamse tijdschrift Het Saturdags
kroegpraetje. Sterck liet zich deze buitenkans niet ontgaan en betoonde zich met een serie van drie
funeraire spotpamfletten een meer dan voortreffelijke leerling van zijn voormalige opponent, wijlen
Nicolaas Hoefnagel. De Plechtige lykstaatsie, welke 'er plaats heeft gehad bij het putwaards bezorgen
van het Saturdags kroegpraatje opende met een klacht over de logistieke problemen bij de uitvaart van
het teerbeminde blad: helaas beschikte Rotterdam over onvoldoende galgekarren. Daarom moest er
worden geimproviseerd en waren de rouwenden ook vervoerd op mestkarren en horden. 48 Daarna
gaf Sterck een uitvoerige beschrijving van de begrafenisstoet, met vanzelfsprekend aan het hoofd de
schrijver van het Kroegpraetje, Jan Verveer, en daarachter al zijn sympathisanten.
Hoefnagel was een meester in het uitmelken van een succesformule en ook Sterck liet nog twee
vervolgen het licht zien. Eerst verscheen het Testament of uiterste wille van Jan Verveer.' Daarna zette
hij de succesreeks voort met de Catalogus en appendix der nagelatene goederen van Jan Verveer. In de
Catalogus vinden we onder de boeken in octavo het item nr. 17: "Nederduitsche en Latynsche Keurdichten, mitsgaders 't Praaltoneel van Neerlands Wonderen, met extra platen, wierd gekocht door een
ouden Knaap die wel uit een Dolhuis scheen gebroken te zyn, de meesten zagen hem voor een ouden,
verroesten Smous aan, dog na gedaan onderzoek bleek dat by was, Ysak Knol, van Delft, bekend onder
de aliasbenaming van den Landheer, by grimmelde en grunselde gelyk een oude Susanna-Boef, met
zyne gewoone houding en actie, over de voordeelige Koop die by gedaan had; want by besteedde niet
meer als - - - f 14-0-0." 5° Het moge duidelijk zijn wie die satirische lijkbezorger was. Sterck was Isaac
Knoll nog niet vergeten. Ook dat had hij van Hoefnagel - rancune doet goed schrijven.

D ubb elsp el
Het wordt duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Vermijnen kon in Rotterdam niet op bijzonder
veel sympathie rekenen. Dat hij het dienstmeisje had laten zitten, moet hem in brede kring kwalijk
genomen zijn. Ook Henrik Sterck was juist op dat punt nogal rechtlijnig. In de Lanterne magique
nam hij het tweemaal op voor een meisje dat door haar minnaar bedrogen was. Zijn morele verontwaardiging is voelbaar in de passages waarin hij de twee ontrouwe verwekkers, de Rotterdamse
brandstoffenhandelaar Otto van Erkel en ene luitenant-kolonel Munts, afserveerde.' Sterck kreeg
dan ook een voor de hand liggende lumineuze inval toen hij in juli 1782 bespeurde dat zijn grote
tegenspeler naarstig op zoek was naar informatie over de Rotterdamse orangisten die hem vanuit
hun schuilhoek belaagden. Hoefnagel kon zijn geluk niet op toen de vriendelijke letterzettersgezel
bereid bleek inlichtingen te verstrekken over het fonds van Kraefft, hem een drukproef in handen
speelde en zelfs nog de naam van de schrijver noemde. Hij begreep niet dat zijn informant dubbelspel speelde, sterker nog, dat niemand minder dan degene naar wie hij op zoek was met een
slinkse manoeuvre zowel hem als de in Rotterdam niet bijzonder geliefde Cornelis Vermijnen een
mooie poets bakte.
Toch blijft er ook nog heel veel verborgen. De briefwisseling tussen Johannes Olivier en Rijklof
Michael van Goens beperkt zich grotendeels tot het tijdvak 1781-1783, toen ze samen aan de Ouderwetse Nederlandsche Patriot werkten. Ook de bibliografische aantekeningen van Van Goens zijn juist
voor die periode, toen hij veel pamfletten aangeleverd kreeg en er een praktisch gebruik van wilde
maken, uitgebreider dan voor de jaren ervoor en erna. Maar zelfs met betrekking tot deze periode is
nog veel onduidelijk. Zo liet Olivier zich ooit ontvallen dat de Echo of scherpe weerklank geschreven
was door ene Van den Brink uit de Nieuwstraat. 52 Het kan zijn dat Olivier grossierde in bevriende
schrijvers-van-formaat. Het kan echter ook zijn dat hij voor Sterck veiligheidshalve een codenaam
gebruikte. Ik vermoed het laatste. In ieder geval bleef de Echo of scherpe weerklank nog enige tijd
nagalmen, want de schrijver gooide nog wat olie op het vuur met een pamflet, Naaklank van de

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN 31 (2008), 2

131

Echo, waarvan de titel door Olivier uitdagend was uitgebreid met de toevoeging "niet door Klaas

Vermyn'. 53 En bij een in september 1782 verschenen pamflet waarin de patriotten worden afgeschilderd als prinsenmoordenaars die om erger te voorkomen preventief moeten worden terechtgesteld,
Het gewette moortgeweer op den Prins en zyn gunstelingen getrokken, teegende moordenaars gekeert,

noteerde Van Goens: "door den Schryver van de Echo en Naklank op de Echo". 54
Na het beeindigen van de Ouderwetse Nederlandsche Patriot stokt de correspondentie. Dat betekent
dat Sterck min of meer uit het zicht verdwijnt. Dat laat zich mooi aflezen aan de Lanterne magique.
Uit de briefwisseling blijkt dat Van Goens, in tegenstelling tot wat hij beweerde, daar wel degelijk bij
betrokken was. In de eerste maanden probeerde hij samen met Olivier de auteur in toom te houden
en de teksten nog enigszins te beschaven, hetgeen een schier onmogelijke opgave was, want Sterck
ging gewoon zijn eigen gang. Daarnaast stond Van Goens tot het einde toe garant voor de kosten
- in ieder geval zou hij later door Hake financieel aansprakelijk worden gesteld voor bijna alle afleveringen. 55 Over zijn bemoeienis met de laatste nummers is echter weinig bekend. Overigens was
het na de verschijning van een titelplaat, bij de zestiende aflevering, een aflopende zaak. Johannes
le Francq van Berkheij schreef de zeventiende aflevering in opdracht van de Leidse boekverkoper
Frans de Does." Daarna deelde de lanternier mede dat er nog twee vertoningen zouden verschijnen
en dat hij dan zijn werk zou staken - hetgeen hij ook deed.
Rijklof Michael van Goens verdween van het toneel, maar het netwerk rondom de Rotterdamse
boekverkopers Bennet & Hake en Kraefft en de schrijvers Sterck en Olivier bleef voortbestaan. Dat
is een interessant gegeven, aangezien het er in Rotterdam in de jaren 1783-1787 hard aan toeging:
het vrijkorps schoot met scherp, er vielen doden, Kaat Mossel en nog wat andere woordvoerders
van de orangistische kleine gemeente verdwenen in de gevangenis en de stadhoudersgezinde boekhandelaren, met name Kraefft en Bal, werden voortdurend aangeklaagd. Net zoals in andere steden
wordt het historisch onderzoek ernstig belemmerd door een mer a boire van anonieme pamfletten,
maar veel Rotterdamse orangistische publicaties doen vermoeden dat ze geschreven zijn door een
en dezelfde auteur. Ik heb geen systematisch onderzoek gedaan en het is geen geringe opgave om
te bewijzen dat Sterck de spin in het web was, maar toch - het zou me niet verbazen.
Ook na de Pruisische interventie bleef Sterck nog enige tijd actief. Zijn naam zou nog een keer
opduiken. In december 1789 verscheen de Dordrechtsche oprechte Hollandsche historische courant. De
krant werd uitgegeven door J.P. Kraefft en Jan van Stipriaan. De dagelijkse leiding en de financiele
verantwoordelijkheid berustten bij Van Stipriaan en bij "directeur" Henrik Sterck. Het was geen succes. Na 17 nummers gaven de uitgevers er de brui aan. Henrik Sterck zou het niet lang meer maken.
Vermoedelijk is hij in april 1793 overleden in Alkmaar, waar zijn zoon Adrianus woonde. cNoten
1 Cf. mijn 'De Ouderwetse Nederlandsche patriot' in: Pieter van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek
tussen 1780 en Moo, Nijmegen 2008, p. 19-36.
2 [N. Hoefnagel], Manifest of declaratie van oorlog tegens de liebel-schryvers en schenders van Staaten, Erfstadhouder

en Magistraaten, mitsgaders misleiders der goede gemeente deezer Nederlanden.
3 De t'samenspraak, gehouden in de Delftsche trekschuit; tusschen een heer uit Middelburg en een heer uit 's Hage.
4 Den Ouderwetschen Nederlandschen Patriot ontmaskert, of de bedroge verwagting, van sommige

kwalykgezinden.
De naakte waarheid; of de onverwagte ontdekking. T'samenspraak tusschen Een welmeenend Amsterdammer, en
een opregte Hagenaar; zynde een weerklank op Den O.N.P. ontmaskerd.
6 [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.
7 [N. Hoefnagel], Rondborstige en vinnige spoorslag. Voor de heren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden, en
verdre predikanten binnen Amsterdam [1782].
8 Echo of scherpe weerklank, op de Rondborstige en vinnige spoorslag, p. 7 noot.
9 [N. Hoefnagel], De verraders verraden, Kees Vermynen berispt, en de verraders in tweedragt, citaat p. 4 noot.
Hoefnagel verwijst naar De onmondige of het kind spreekt de waarheid nr. 9 van 22 juli 1782.
5
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10 Zie de getuigenverklaring in Gemeentearchief Rotterdam, archief 18 [oNA] nr. 3418, p. 769, nr. 3419, p. 5 0 3 504 en nr. 3419, p. 805-807 [Woutherus de Prill, 18 september 178o, 26 juni 1781 en io september 1781] en de
verklaring van Cornelis dat hij bereid is een eed of te leggen in GAR, archief 15 [oRA] nr. 388, ongepagineerd
[civiele rol, 7 maart 1781].
11 [N. Hoefnagel], Herklinkende echo, of te rug kaatzende weerklank ter beantwoording aan den schryver van de
Echo of scherpe weerklank, op de rondborstige en vinnige spoorslag, ongepagineerd [= p. 7].
12 [N. Hoefnagel], Jan Muf, op de oever van de rivier de Styx, p. 19-2o.
13 [N. Hoefnagel], De onmondige, nr. 11 (12 aug. 1782), p. 84.
14 Lanterne magique, nr. 1, p. 12-16.
15 [N. Hoefnagel], Lof-bazuin aan de magistraat van Amsterdam, afgeeischte straf, en wraak-trompet, aan de ingezeetenen, om zich op de engelschgezinde te wreeken, p. io.
16 [N. Hoefnagel], De druk-pers, en het schryven over de dagelyksche gebeurtenissen, opentlyk beschermd, p. 23.
17 [N. Hoefnagel], Testament, ofte uiterste wille; van Pierre Gosse, p. 12.
18 M. de Jong Hzn., 'De overheid en het pamflet Aan het Volk van Nederland, Jaarboek Amstelodamum 28 (1931),
p. 249 - 2 53.
19 [N. Hoefnagel], Cordate brief van een heer van Amsterdam, aan een heer in 's Gravenhage, tot opening der oogen

van alle Nederlanders.
[N. Hoefnagel], De door het infaame pasquil, geintituleerd Lanterne magique of Toverlantaern, zeer zwaar
gehoonde steeden Schiedam en Leiden tot wraak aangezet.
21 [N. Hoefnagel], Request van burgers en inwoonders van Rotterdam, aan Hun Edel Groot Achtbaare, de heeren
Burgemeesteren en Regeerderen van gemelde stad. Ten einde op het aller eerbiedigste te verzoeken, dat Bennet en
Hake, twee pesten voor het vaderland, uit gemelde stad mogen worden geweerd.
22 [N. Hoefnagel], De vrolyke Walon met de rarekiek-kas.
23 [N. Hoefnagel], De nieuwmodische patriotsche rarekiek vertonende veele seldzaamheden welke in Holland nog
nooit vertoont zyn, citaat p. io.
24 A. Hoevenaar, Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1783,
20

p. 124-125 noot.
25 Ouderwetse Nederlandsche Patriot, nr. 65 [28 december 1782], p. 326. Lanterne magique, nr. io (januari 1783),
p. 149.
26 [N. Hoefnagel],

Le nouveaux Lanterne magique ou comique toverlantern, d'011ande vertoonende zeer duidelyk,
veele interessante zaaken welke Van Sneog den Savojaar, niet heeft durven vertoonen, nrs. 1 en 2 (december 1782

en januari 1783). Een derde aflevering, uit augustus 1783, is niet relevant.
27 [N. Hoefnagel], Avertissement. Te Rotterdam. By Kraefte, boektrukke van die princelyke gesavoyartiseerde verklikkere.

1782.
28 [N. Hoefnagel], Lanterne magique of toverlantaarn. Een en twintigste vertooning. Juny MDCCLXXXIV.

29 R.M. van Goens, 'Some memorandums of my life, in: W.H. de Beaufort, Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, 3 dln., Utrecht 1884-189o, deel I, p. 55.
3o C. Vermijnen, Jets ter verdeediging, Rotterdam, N. Cornel, 1788, bijlage L [bibliografie van Vermijnen], p. 47.
31 KB, handschrift 13o F 5 : 81 [Olivier aan Van Goens, 18 augustus 1782].
32 KB, handschrift 13o F 5 : 18 [Olivier aan Van Goens, 13 januari 1782].
33 KB, handschrift 13o F 5 : 37 [Olivier aan Van Goens, 16 maart 1782].
34 KB, handschrift 13o D 2 : E 2 [R.M. van Goens, lijst van publieke geschriften, maart-april 1782].
35 De Beaufort, Brieven, II, p. 203-206 [Van Heiden Reinestein aan Van Goens, 3o augustus-8 september 1782].
Het betrof de Propositie door de heeren gedeputeerden der stad Leyden overwogen en door eenige historische en

politieque ophelderingen verrykt.
36 KB, handschrift 13o F 5 : 139 [Olivier aan Van Goens, 24 januari 1783]. Idem in 13o F 5 : 141 [io februari
1783] en 13o F 5 : 148 [20 maart 1783].
37 [H. Sterck], Loon naar werk, of de gestrafte landheer. Kluchtspel, 1766 en [H. Sterck], Het leeven en bedrijf van

den zeer beruchten landheer, grootmeester van de duivenmelkers en Flora's troetelkind, 1766.
38 GA Delft, archief 1.1 [stadsbestuur] nr. 16.8, p. 29-3ovo [burgemeesters, ldadmemoriaal, 12 en 14 augustus
1766] en nr. 17.7, p. 214vo-215vo [burgemeesters, netmemoriaal, 12 en 14 augustus 1766].
39 [H. Sterck], Het leeven en bedryf, p. 39 - 40.
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40 Philaletes, Brief van een vriend uit de stad D. aan syn vriend in Den H., Den Haag, Wed. Otto van Thol en Zoon,
1766, p. 14 16
41 Rekwest van Adriaan Sterk, Michiel Sterk en Franciscus Sterk in GA Delft, archief 13 [oRA] nr. 84 [verzoekschriften in strafzaken, 16 oktober 1766].
42 GA Delft, archief 13 [ora] nr. 51 fo. 132 [crimineel boek, februari 1767].
43 KB, handschrift 130 F 5 : 41a [J.H. Sterck aan J. Olivier, 31 maart 1782].
44 [Henrik Sterck], De Nassausche en Pruissische Couriers in compagnie, Rotterdam, Johannes Bal, 1785-1788.
45 Idem, nr. 41, p. 347 - 34 8 .
46 Idem, nr. 9 1 , p. 743-745, nr. 96, p. 785-787, nr. 105, p. 859, nr. 113, p. 917-922, nr. 115, p. 937-940. Voor de
Geldersche historische courant, zie R. van Vliet, "Wy zyn immers Prinsluidjes met malkander' De productie van
de Geldersche historische courant, in: P. van Wissing (red.), Stookschriften, p. 129 - 145.
47 Idem, nr. 115, p. 937.
48 [H. Sterck], Plechtige lykstaatsie, welke 'er heeft plaats gehad bij het putwaards bezorgen van het overleedene
weekblaadje genaamd het Saturdags Kroegpraatje.
49 [H. Sterck], Testament of uiterste wille, van wylen den heer Jan Verveer.
5o [H. Sterck], Catalogus en appendix der nagelatene goederen, van wylen den Heer Jan Verveer, p. 9. Isaac Knol wordt
ook genoemd op p. 14 en 16.
51 Beiden in de Lanterne magique, nr. 7 (ultimo november 1782), p. 99-105. Van Erkel opnieuw, maar nu vanwege
een financiele kwestie, in nr. 11 (primo februari 1783), p. 172-173.
52 KB, handschrift 130 F 5 : 76 [Olivier aan Van Goens, 29 juli 1782].
53 Naaklank van de Echo, op de vinnige en rondborstige spoorslag enz. Met wel honderd vraagen en merkwaardige
dingen. N.B. niet door Klaas Vermyn, en enkel voor de rarigheid gedrukt. Geen exemplaar aangetroffen. Dit
pamflet was geschreven door de auteur van de Echo, zie KB, handschrift 130 F 5 : 81 [Olivier aan Van Goens, 18
aug. 1782].
54 KB, handschrift 130 D 2 : E 2 [hjst van publieke geschriften, september 1782].
55 KB, handschrift F 3 : B 112 [archief Van Goens, rekening van J. Rogatsnik aan Bennet en Hake wegens de
Ouderwetse Nederlandsche Patriot en de Lanterne magique]. Rogatsnik declareerde de Lanterne magique nrs.
9-14, 17, 19 en de herdrukken van nrs. 1 en io a ii gulden per blad.
56 Gemeentearchief Leiden, archief Le Francq van Berkhey, nr. 17: "deeze eenige is van mij voor de Does
opgesteld".
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TUSSEN DOGGERSBANK EN DAENDELS
De politieke pers als vriend voor het vaderland
Op 3o juni jongstleden presenteerde de Stichting Jacob Campo Weyerman de bundel Stookschriften.
Pers en politiek tussen 1700 en Moo tijdens een goed bezocht symposium in het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis en het Persmuseum te Amsterdam. De bundel verscheen onder redactie van
Pieter van Wissing bij de Nijmeegse Uitgeverij Vantilt. Joop W. Koopmans, docent aan de Universiteit
van Groningen en oud-voorzitter van de Stichting, hield bij die gelegenheid de volgende voordracht.

n de afgelopen jaren heeft op landelijke schaal in de Nederlandse perswereld de gratis krant zijn
intrede gedaan. 1 Of u nu een trein of bus instapt, bij een supermarkt of benzinepomp arriveert,
of nog weer een andere druk bezochte ruimte betreedt, grote kans dat u daar tegenwoordig een
of meer gratis tabloids aantreft. Het begon met de kranten Metro en Sp!ts en vorig jaar zagen we
daar De Pers en Dag bijkomen. Alweer nieuwe bladen, zo zullen velen toen gedacht hebben. Zullen
ze lang bestaan of zijn het eendagsvliegen? Wie zitten er eigenlijk achter? En de sceptici onder ons
wellicht: zagen we hierop nu te wachten?
In de laatste decennia van de achttiende eeuw hebben ongetwijfeld ook velen dit soort gedachten
uitgesproken. Vanafi781 kwam de ene nieuwe periodiek na de andere van de drukpers, in een tempo
dat amper bij te houden viel en voor die tijd ongekend hoog was. Sommige bladen hielden het een
aantal jaren uit; andere waren binnen het jaar - soms slechts na enkele afleveringen - alweer oud
papier en verleden tijd, bijvoorbeeld als gevolg van te geringe belangstelling en slechte verkoopcij fers, door censuur en ander repressief overheidsoptreden, of om nog weer een andere reden.
De bundel Stookschriften, die vandaag wordt gepresenteerd, opent met een chronologisch overzicht, waarin alleen de nieuwe Nederlandse politieke bladen staan die in de bundel zelf voorkomen.
Dat is al een mooi lijstje van bijna twintig titels, maar er zijn destijds veel meer nieuwe periodieken
op de markt gebracht. In zijn inleiding op de bundel schat Pieter van Wissing voor de periode 1780i800 het totale aantal tussen de honderd en tweehonderd, athankelijk van de criteria die je stelt. 2
Stookschriften Eenwarstovldieuprsoctn,hauediv trsan
in zijn eerdere werk toepasselijk typeerde als (politieke regenbuien'. 3 Het waren echter geen gewone
`politieke regenbuien'. Nee, er was inhoudelijk gezien sprake van donder en bliksem, van hagelstenen
die op de mensen neerkletterden en waarmee men elkaar bekogelde. Er werd directer op de man
gespeeld dan tevoren, veel meer dan gebruikelijk was geweest in de Nederlandse pers. Dat had
alles te maken met de gepolariseerde verhoudingen waarin de Nederlandse samenleving verzeild
was geraakt, met de scherpe strijd tussen de patriotten en prinsgezinden. Nederland verkeerde
na 178o in een staat van burgeroorlog, in een situatie waarin politici en bestuurders liever niet
terechtkomen. Een toestand ook waarin Nederland sinds de vorming van de Republiek niet vaak
had verkeerd, vergelijkbaar en mogelijk nog erger dan de eerdere strijd tussen de remonstranten
en contraremonstranten, de controverse tussen Johan van Oldenbarnevelt en prins Maurits in de
eerste decennia van de zeventiende eeuw. Of vergelijkbaar met latere gebeurtenissen tijdens de
zeventiende eeuw, zoals de toestand in het rampjaar 1672, toen de Haagse bevolking de gebroeders
De Witt naar de strot was gevlogen.
In 1672 was echter niet de gehele Nederlandse bevolking zo tot het bot toe verdeeld geweest als
na 1780 het geval zou zijn. In het rampjaar was er bovendien een krachtdadige stadhouder gekomen, Willem III, die weldra de orde en rust had weten te herstellen en de vijanden had weten te
bedwingen. Nu, rond 178o, ontbrak een dergelijke stadhouder en nam het tumult alleen maar toe,
mede door de weifelende houding van de stadhouder van die tijd, de geplaagde Willem V. Vooral
toen eind 178o de Britten ons land de oorlog verklaarden en de Nederlandse zeemacht voor het
eerst sinds lange tijd weer eens strijd moest leveren voor het vaderland. Het werd een strijd met
povere resultaten, met een slag op de Doggersbank in augustus 1781 met admiraal Zoutman, een
slag die gevierd werd als overwinning, maar in werkelijkheid onbeslist was en veel materiele schade
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opleverde. Met als gevolg nog meer onrust en onenigheid, en nog meer pennen in beweging van
auteurs die de oude traditie van het schrijven van pamfletten voortzetten, maar ook stukjes gingen
schrijven voor al die nieuwe politieke bladen die van start gingen.
Zelfs de bestaande kranten werden meegesleurd in deze ontwikkeling. De tot dan toe neutrale
Nederlandse krantenpers, die het altijd verboden was geweest te schrijven over de binnenlandse
politiek, roerde zich. Voor het eerst was er in de Nederlandse krantenwereld sprake van een landelijke politieke scheiding van geesten, van enerzijds patriotse en anderzijds prinsgezinde titels, met
daarnaast nog maar een handjevol kranten dat krampachtig neutraal probeerde te blijven.
Ik sprak zo juist over `politieke regenbuien' met hagel en bliksem. Hoe vriendelijk klinken binnen deze context dan toch de titels van al die nieuwe politieke bladen waarmee Nederland werd
overspoeld. In Stookschriften gaat het bijvoorbeeld over De post naar den Neder-Rhijn en De nieuwe
post van den Neder-Rhijn, de Ouderwetse Nederlandse patriot, de Haagsche correspondent, de Geldersche historische courant en de Duinkerksche historische courant, en De vriend maar gelukkig ook
De vriendin van 't vaderland, want het was niet alleen maar een mannenzaak. Veel mooiere namen
dan onze huidige korte en kreterige titels zoals Dag, Sp!ts of NRC-Next.
Maar van of voor welk vaderland was die politieke pers na 178o dan de vriend of vriendin? Voor
het patriotse of het prinsgezinde vaderland? Hoe wilden al die auteurs Nederland uit het slop
halen en op welk Nederland wilde men weer trots kunnen zijn? Dat waren de vragen waar het
om draaide in al die nieuwe persproducten, waarover principieel werd nagedacht, zonder twijfel,
maar waaraan evengoed nieuwe broodschrijvers probeerden geld te verdienen. Ook in deze tijd
wisselden sommigen immers gemakkelijk van politieke richting als dat meer gewin kon opleveren,
bijvoorbeeld de mislukte predikant Philippus Verbrugge, die in 1781 eerst anoniem twee patriotse
pamfletten publiceerde, maar daarna eenvoudig overstapte naar het orangistische kamp en tegen
betaling hartstochtelijk stadhouder Willem V ging verdedigen. 4
Met welke motieven men ook schreef, de discussie ging over de toekomst van het vaderland,
waarin beide partijen, de patriotten en de prinsgezinden, alleen zichzelf een politieke plek gunden.
Zowel de patriotten als de prinsgezinden beschouwden zichzelf als de enige en ware Nederlandse
politieke natie. 5 De patriotten versterkten dit door de benaming 'patriot' uitsluitend voor zichzelf
te reserveren. Tijdens het rampjaar 1672 en de Franse invasiedreiging van 1747 hadden degenen
die de Oranjes terug in het zadel wensten, zich `patriotten' genoemd. Rond 178o bleken de rollen
omgedraaid te zijn. Nu waren het de tegenstanders van de Oranjes die de benaming `patriotten'
opeisten en het `vaderland' voor zijn verval meenden te kunnen behoeden. 6 De prinsgezinden
waren het hiermee uiteraard oneens, vandaar ook de Ouderwetse Nederlandse patriot als titel van
een van hun periodieken.
Gezien de onoverbrugbare meningsverschillen is het begrijpelijk dat de tijdgenoten twee verschillende politieke naties in Nederland zagen ontstaan. Toch kunnen we achteraf gezien evengoed van
slechts een politieke gemeenschap-in-wording spreken, maar dan wel een die hopeloos verdeeld
was. Zelfs zo verdeeld dat eerst in 1787 een deel van de patriotten en later in 1795 een deel van de
prinsgezinden het land zou verlaten. Het ging dus om twee deelgemeenschappen die heftig op
elkaar reageerden, haat zaaiden en demoniseerden, elkaar tot een burgeroorlog veroordeelden en
het land uitjoegen, maar uiteindelijk toch weer in datzelfde land elkaar zouden moeten vinden. De
vriend van 't vaderland stelde in 1786 de burgeroorlog zelfs als een zegen en medicijn voor, zo valt
in Stookschriften te lezen in de bijdrage over dit gematigd patriotse tijdschrift. De burgeroorlog was
noodzakelijk om te komen tot een fundamentele verandering in de maatschappij. 7
Die toestand van burgeroorlog is een lastig verschijnsel voor theoretici die zich bezig houden
met het proces van natievorming. Zij beschouwen immers de natie als een groep mensen met
overeenkomstige kenmerken die vanwege diverse redenen lotsverbondenheid ervaren. Dus niet als
een yolk waarvan de leden elkaar onderling verketteren, laat staan uitmoorden. De situatie waarin
Nederland na 178o verkeerde, toont weer eens aan dat de historische praktijk veel complexer is
dan de theorie graag wil doen geloven. De Nederlandse natievorming ging namelijk juist in de
twee decennia voor i800 in versneld tempo verder. Ondanks en wellicht zelfs door die ernstige
verdeeldheid was er sprake van groeiende bovengewestelijke eenwording, meer dan in eerdere fasen
van de Nederlandse geschiedenis was voorgekomen. Toen hadden meestal alleen de gewestelijke
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politieke elites onderlinge politieke contacten onderhouden. Nu raakten veel grotere groepen uit
alle Nederlandse provincies betrokken bij activiteiten die zich elders in het land afspeelden. Dit gold
voor zowel de patriotten als de prinsgezinden.
We kunnen hierbij de nieuwe politieke pers als grote katalysator aanwijzen. Door rapportage
over lokale gebeurtenissen in kranten en tijdschriften met een landelijke dekking ontstond een
proces van voorbeeld doet volgen. Bij lezing van de bijdragen in Stookschriften viel mij opnieuw
op hoeveel contacten er ontstonden tussen redacteuren, uitgevers, drukkers en scribenten afkomstig uit het gehele land. Ook de landelijke spreiding van verkooppunten van op het eerste gezicht
regionale bladen, zoals de vanuit Zaltbommel aangestuurde orangistische Geldersche historische
courant, spreekt boekdelen. 8
Voor de Nederlandse persgeschiedenis over de tijd van de slag bij de Doggersbank tot de driftige
( revolutiegeneraal' Daendels is de bundel Stookschriften een fantastische aanwinst. De artikelen
in deze bundel vormen nuttige en fraaie bouwstenen voor nieuwe syntheses en nodigen uit tot
onderzoek naar de vragen die worden opgeworpen. Veel gebeurde in het geheim, talloze stukken
zijn anoniem gepubliceerd, of onder initialen, schertsnamen en prachtige pseudoniemen zoals
Klaas Bijgeloof, Pieter Nugter en Jasper Smerriebol. Wie waren deze auteurs en wat waren de individuele motieven zich te verschuilen? Er hangen met andere woorden nog vele mysteries rond al
deze politieke tijdschriften. Dit maakt het lezen van Stookschriften spannend. Laten we echter de
tragiek van de periode niet uit het oog verliezen. Intimidatie op grote schaal, duizenden burgers
die het land moesten verlaten om hun leven veilig te stellen, van wie de huizen werden vernield en
geplunderd, er was veel leed en ongemak. Bovendien was er geen permanente vrijheid van pers en
meningsuiting, zoals die er hoort te zijn in welk politiek systeem dan ook.
Met het voorgaande hoop ik verder duidelijk gemaakt te hebben dat de titel Stookschriften
voor de bundel die zo dadelijk wordt gepresenteerd, zeer geschikt en goed gekozen is. Bovendien
hoop ik u nog nieuwsgieriger gemaakt te hebben naar de inhoud. Ik kan u verzekeren, u zult er
straks op de terugweg, mocht u met het openbaar vervoer reizen, de Sp!ts en de Metro voor aan
de kant leggen. cNoten
De papieren versie van de gratis krant Dag is inmiddels verdwenen. Sinds 2 oktober 2008 bestaat deze krant
alleen nog in digitale vorm.
2 P. van Wissing, Toorwoord. In: Idem (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en Moo, Nijmegen 2008,
p. 11-17, aldaar p. 16.
3 G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, Den Haag 1995, p. 169-171.
4 P. van Wissing, 'De post naar den Neder-Rhijn: een "mission impossible"?. In: Idem (red.), Stookschriften,
p. 37-58, aldaar p. 37.
5 Vgl. N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900, Amsterdam
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2004,
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210.

6 Vgl. N.C.F. van Sas, 'De vaderlandse imperatief. Begripsverandering en politieke conjunctuur, 1763-1813. In:

Idem (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 194o, Amsterdam 1999, p. 275-308, aldaar
p. 278-279.
7 G.J. Johannes, 'De vriend van 't vaderland. Een intrigerend fiasco. In: Van Wissing (red.), Stookschriften, p. 147 164, aldaar p. 160.
8 R. van Vliet, "`Wy zyn immers Prinsluidjes met malkander". De productie van de Geldersche historische courant.
In: Van Wissing (red.), Stookschriften, p. 129-145, aldaar p. 131.
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DE LANNOY'S KEIZERINNENGIFT
1
EN EUROPESE FARM
WR.D. VAN OOSTRUM

I

n mijn proefschrift over Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) moest ik het antwoord schuldig blijven op de vraag welk cadeau Catharina II de dichteres gaf voor heur A sa Majeste
l'Imperatrice de Russie (1776), een 68-regelige lofzang op Catharina's politieke successen en
vooral op haar gulhartige bevordering van de kunsten en wetenschappen, zoals dit trouwens volgens
De Lannoy een goed vorst ook betaamde. Talrijke gedichten op De Lannoy's portret en bij haar
dood memoreerden de imperiale gift. De succesrijke dichteres was zelfs door de tsarina beloond met
een `schitterende eerekroon, kreeg een (eerlauwrier' om haar hoofd gestrengeld. Toen het Haagse
letterkundige genootschap Kunstliefde spaart geen vlyt haar tijdens de jaarvergadering op 6 augustus
1782 herdacht, sprak ds Johannes van Spaan over een keizerlijk lostbaar en schitterend eergeschenk'. 2 Maar wat kreeg ze? Bood eerder het archief van Johan Isaac de Swart, zaakgelastigde voor
de Republiek en sinds oktober 1773 resident in Sint-Petersburg, geen uitsluitsel, dat van Hendrik
Fagel de Oude, griffier van de Staten-Generaal, deed dit wel. Alleen lag toen mijn boek over De
Lannoy al in de winkel en verkeerde ik zelf volop in de fase 'even niets over haar'. Nu is het moment
een en ander te reveleren.
Op 18 mei 1776 verzocht De Lannoy griffier Fagel beleefd haar bijgesloten brief aan De Swart, 'qui
contient mes remercimens a l'imperatrice de Russie, via de daartoe geeigende kanalen te verzenden.
Ze had willen wachten tot ze Catharina's geschenk daadwerkelijk in handen had maar omdat dit
nog even kon duren, wenste ze in ieder geval van haar dankbaarheid te getuigen. Fagel, immers
mecenas 'de notre Societe Poetique' (Kunstliefde spaart geen vlyt) zou haar deze gunst zeker willen bewijzen, veronderstelde ze. 3 Met haar bekende vrijmoedigheid ging ze er voorts van uit dat
zowel haar confraters-in-de-poezie als de beschermheren haar niet alleen verbaal zouden blijven
bejubelen maar haar ook anderszins - net als Catharina? - zouden chonoreren ). 4
Op to juli 1776 dankte ze Fagel voor het haar doorgestuurde pakket. De keizerinnengift bleek een
zeer aards gebruiksvoorwerp, zij het een om haar cercle mee de ogen uit te steken, en zelfs fraaier
dan dat van haar stiefmoeder Paulina Aleida Putman: 'Line boite d'or, emaillee, et garnie de brillans.
Abraham de Bosson, tijdelijk arts van Elisabeth Bekker en Agatha Deken, omschreef het als een
(gouden snuifdoos, versierd met briljanten'. 5 Meteen vroeg ze Fagel een volgende gunst. Zelf had
ze enkele kopieen van haar vers voor de tsarina gemaakt. Maar ook anderen hadden de tekst afgeschreven en daarin bleken onregelmatigheden geslopen. Daarom hadden vrienden aangedrongen
op publicatie in de Gazette Litteraire de l'Europe (gericht op Frankrijk, Engeland, Duitsland en de
Republiek), een periodiek die ze ook zelf regelmatig las. Zou Fagel de Russische ambassadeur prins
Galitzin, die hij immers regelmatig sprak, willen vragen of hij hiermee kon instemmen? Ze vond
dat ze dit verschuldigd was aan de vertegenwoordiger van een vorstin aan wie ze zoveel te danken
had. Bovendien had ze voor hem vriendschappelijke gevoelens opgevat na zijn bijzonder aardige
brief, waarop ze uiterst trots was; ze wilde zijn gunst behouden.
Ze overwoog prins Galitzin de schertsende dichtbrief te sturen, die ze Fagel al eerder toezond.
Die was echter niet in de verheven stijl die haar toestond deze zelf naar de ambassadeur te verzenden. Maar omdat mensen met 'esprit' zoiets wel konden waarderen, dacht ze dat een dergelijke
vrijpostigheid van haar kant voor Galitzin acceptabel zou zijn, indien Fagel zo vriendelijk was hem
haar dichtbrief te overhandigen. Ze hoopte daarom dat dit geschriftje Fagel had geamuseerd. Dat
had ze nodig, schreef ze, opdat hij haar haar vrijmoedig optreden tegenover hem zou vergeven;
ze meende dat het hem niet zou mishagen te zien dat ze veel vertrouwen in zijn goedheid had! Zó
kennen we De Lannoy weer. Vanuit Geertruidenberg, hoog te paard gezeten, richt haar pen zich
zonder enige schroom tot de machtigen.
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Mr. Hendrik Fagel, sinds 1744 tot aan zijn dood in 1790 hoofd van de griffie van Hare Hoog
Mogenden, fungeerde als ceerste minister' en bepaalde samen met de raadpensionaris, de thesaurier-generaal en de secretaris van de Raad het politieke beleid van de Republiek. Hoe men ook
tegen de oranjegetrouwe, anglomane Fagel aankeek (kleurloos, plichtsgetrouw, eigenzinnig, geringe
realiteitszin), hij opereerde in het centrum van de macht en was de aangewezen middelaar om een
ambt of buitencommissie te verwerven. 6
En De Lannoy? Die zweefde. Eerst hoog geprezen door `mannen van esprit' zoals Van Lelyveld,
Van Goens en talloze anderen onder wie Hieronymus van Alphen om haar debuut Aan myn Geest
(1766), vervolgens bejubeld om haar in de Amsterdamse schouwburg opgevoerde treurspelen Leo
de Groote (1767) en De belegering van Haerlem (177o) en vanwege bewezen dichterlijke kwaliteit
als eerste vrouw toegelaten tot het Haagse letterkundige genootschap Kunstliefde spaart geen vlyt
en later ook tot het Leidse Kunst word door arbeid verkreegen, klom de glorie naar het zenit toen ze
in 1774 bij Kunstliefde spaart geen vlyt de zilveren erepenning won voor `De waare vereischten in
een' dichter, en in 1775 buitendien de gouden medaille bij Kunst word door arbeid verkreegen voor
haar lierzang tot lof der heeren van der Does, van der Werff en van Hout'. 7 En nu die kostelijke
keizerinnengift. Wie zou na zoveel eerbetoon wel aan de aarde kunnen blijven kleven?
Het is niet bekend of prins Galitzin haar gedicht ook gekregen heeft. Wel verscheen al in september 1776 haar vers voor Catharina II in de Gazette Litteraire de l'Europe, met daarbij uiterst lovende
woorden van de redactie voor de `charmante De Lannoy'. 'Rendre hommage a vos talens, nouvelle
Muse du Parnasse, nest plus en notre pouvoir; l'auguste Souveraine du Nord a prevenu tous nos
desirs, schreef men. Men hoopte haar verzen in alle periodieken te zien zodat velen de 'onsterfelijke'
poezie konden genieten van 'une Hollandaise, issue d'un sang illustre, ceuillir le laurier sur le mont
Helicon. Ook haar brief met verzoek tot publicatie was daarbij afgedrukt. Ze herhaalde de reden
die ze eerder aan Fagel schreef, maar benadrukte dat het wel een waagstuk was haar gedicht, 'dans
une langue qui nest pas la mienne, & dans laquelle je n'ecris pas ordinairement' aan deze kenners
van de Franse taal voor te leggen. In principe bediende ze zich van het Nederlands om van haar
vaderlandsliefde te getuigen. Desondanks zou het 'Line chose charmante' wezen, op tweeerlei wijze
toegang tot de Parnas te krijgen: `je ferois ma cour a Melpomene dans notre langue noble & ellergigue, & aux Graces dans votre langue elegante'. 8
Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit eerbetoon behoorlijk wat scheve ogen en 'jalousie de
métier' zal hebben losgemaakt. Mogelijk zo zeer dat sommige critici het tijd vonden voor wat zo
treffend 'en nu weer met de beide benen op de grond' heet. Vond de onverklaarbare stilte van de
officiele kritiek bij haar derde treurspel, Cleopatra, koningin van Syrien, een 'autonoom vrouwendrama, dat in augustus 1776 viermaal in Amsterdam werd opgevoerd, hierin mede een oorzaak?
Klonk in de anonieme aanval op haar stuk waarin haar hoofdpersoon werd verweten czekerlyk
meer by de Mannetjes dan by de Wyes Gooden Bekend geweest [te] zyn', indirecte afkeuring van
de Franse Helicon-lof door?'
Hoe het ook zij, voor De Lannoy volgde nogmaals 'Frans' eerbetoon. Ook haar 74-regelige gedicht
voor Alexander Ludwig von Deneken von Nienlande, secretaris van gezant De Swart in Sint-Petersburg, in afschrift aanwezig in het archief Fagel, werd in januari 1777 in dezelfde Gazette gepubliceerd. 1° In dit gedicht schreef ze Von Deneken op zijn woord te geloven noch 'Poete ni Scavant' te
zijn, maar hij bleek wel galant. In vloeiende verzen had hij immers bekend haar vers voor Catherina
te bewonderen en beweerd dat de vrouwelijke sekse de zijne 'en esprit' evenaarde. Maar was dat idee
hem niet ingegeven door het voorwerp harer admiratie? Het 'empire de l'esprit' nodigde immers
ook vrouwen uit te schitteren op Parnas? Het was goed leven waar keizerinnen de wet hervormden,
zoals in het Oostenrijk van Maria Theresia (de Nemesis-Theresia) en in het Rusland van Catharina de
Grote (haar Nakaz [Instructie]). Kunsten en wetenschappen floreerden en daarmee de beschaving,
terwijl vrouwen steeds soepeler met mannen concurreerden: `notre esprit se derouille, Au grand
profit du genre humain'. Hoezeer loftuitingen in de Republiek haar ook streelden, ze was het meest
vereerd met Catharina's gunst: 'On fait si bien des vers en epanchant son coeur.
Op 18 december 1777 schreef ze Fagel opnieuw, zeer aangedaan dat hij niet had ingestemd haar
een voordeel te onthouden. Waarop ze precies doelde, blijkt niet uit de brief. Het is echter alleszins
mogelijk dat de heren van het Haagse Kunstliefde spaart geen vlyt - die blijkens de notulen uit 1774
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en latere jaren of wilden van de (slechts vier!) verleende gratis lidmaatschappen, waarvan een voor
De Lannoy - haar hadden gesommeerd tot betaling van de jaarlijkse contributie van twee gouden
dukaten. 11 Iets dat ze, waarschijnlijk diep beledigd, had gezegd te moeten weigeren; Fagel zou dan
haar positie hebben verdedigd. Als dank zond ze hem haar door het Leidse Kunst word door arbeid
verkreegen zojuist met zilver bekroonde lierzang 'De waare liefde tot het vaderland' We leven hier
duidelijk niet in het land van Vergiliussen en Tasso's, vervolgde ze, waar onder (nationaaF applaus
gunsten en onderscheidingen zich opstapelden op de hoofden van succesvolle dichters, waar vorsten
`se disputoient Fhonneur de les accueillif, en waar men zich beijverde niet met geldelijk fortuin
bedeelde dichters zo te begunstigen dat deze hun leven kunnen wijden 'a relever la gloire de leur
Patrie. De mannelijke galanterie bleek omperkt door een materieel hekwerk. Houdt men in onze
Republiek eigenlijk niet zo van de schone kunsten, vroeg ze retorisch. Maar uitzonderingen als
Fagel vergoedden veel.
Tot slot had ze nog een verzoek: een post voor secretaris Von Deneken. Fagel kende toch diens
vader, Nicolaus von Deneken, in 1748 geheim legatieraad en minister van de hertog van BrunswijkWolfenbuttel? De zoon kende ze weliswaar niet persoonlijk, maar op grond van hun correspondentie
achtte ze hem Fagels protectie waardig. Was Fagel voldoende overtuigd? Na juli 1778 zou ex-secretaris Von Deneken, net als zijn latere schoonpapa, in Russische dienst treden. 12
Het zou niet de laatste keer zijn dat De Lannoy in aanvaring kwam met Kunstliefde spaart geen
vlyt en de genootschapswetten, maar ik ben zo vrijmoedig dat sinds 1995 en 1999 als genoegzaam
bekend te veronderstellen. cNoten
Met dank aan Suzan van Dijk voor de hulp bij de vertaling van De Lannoy's Frans.
W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782): ambitieus, vrijmoedig en gevat, Hilversum 1999,
p. 182, 270, 284, 297; Haags Gemeentearchief (HGA): bnr 46 (archief KsGv) inv. nr . 11. Naast een afschrift van
het lofdicht voor Catharina II in Het Bilderdijk-Museum (hs. A 38) bevindt zich er ook een in de collectie Van
Dedem van de Gelder (NA 2.21.049 inv. nr . 126; met dank aan Kees van Strien).
3 Deze brief en de volgende in: NA 1.10.29 (archief Fagel) inv. nr . 2490 (13 ongen. pagina's); d.d. 18.5.1776 (1-2),
d.d. 10.7.1776 (3-5), gedicht (6-9), d.d. 18.12.1777 (10-13).
4 Over de verbale aanvaringen die deze houding haar bezorgde, zie mijn artikel `Honneurs aux dames? J.C. de
Lannoy en de heren van KSGV, in De nieuwe taalgids 88 (1995), p. 307-321.
5 P.A. Putman erfde van haar moeder Hermanna Rouse een gouden snuifdoos en een gouden horloge met ketting
met een geschatte waarde van 304 gld. (Hco-Zwolle: toegang 34o, inv. nr . 41). A. de Bosson (1755 - 1819),
`Dichtstukje' in zijn Dichtkundige akademische uitspanningen, Leiden 1777, p. 22-23; na zijn promotie vertrok
hij naar Purmerend en was van september 1777 tot zeker eind december 1779 de huisarts van Bekker en Deken
in De Rijp. Vgl. P.J. Buijnsters (red.), Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht 1987, nrs. no, 131.
6 A.J.C.M. Gabriels, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van
de achttiende eeuw. Den Haag 1989, p. 154-156.
7 Hieronymus van Alphen (niet genoemd in mijn dissertatie) schreef aan Laurens van Santen: (Gy hebt zekerlyk
geleezen het gedicht van eene Juffr. La Noi aan mijnen Geest dat is zeer fraai en rouleert over het aankweeken
der dichtkunde en wijsbegeerte van eene vrouw' (uBL: hs. BPL 224 I, d.d. 1.9.1766 — 14.4.1767).
8 Gazette Litteraire de l'Europe. Amsterdam, E. Van Harrevelt 1776, Tome Lxxv (sep. 1776), p. 142- 149.
9 Van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy, p.137 - 143, 1 53 -1 54.
10 Gazette Litteraire de l'Europe. Amsterdam, E. Van Harrevelt 1777, Tome Lxxvii (jan. 1777), p. 156-162. Von
Deneken was van 1776 tot voor juli 1778 secretaris van J.I. de Swart; 0. Schutte, Repertorium der Nederlandse
15-4-1_10.Den
_en H_aag 1976, p. 290-293, 291.
vertegenwoordigers, residerende in het buitenlandRR
11 HGA: bnr 46 (archief KSGV), inv.nrs. 3 - 5 (notulen t.a.p.).
12 Schutte, Repertorium, p. 291; Von Deneken trouwde op 4.9.1786 Sophie Elisabeth de Chardon, dochter van
Maria Theresia Ruhle von der Ruhe en Charles Paul de Chardon, generaal-majoor in Russische dienst.
1
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POOT MOEST DOOD
ANDRE HANOU

D

oodsimpel. Banaal, en toch inslaand als bliksem. Bij mij, en bij waarschijnlijk een hele
generatie, kwam dat moment toen ik in een van die eerste pocketboeken in het collectieve
bezit van mijn generatie, de Ongerijmde Rijmen uit 1954, 1 het volgende las:

Hier ligt Poot.
Hij is dood.

Duidelijker en definitiever kan niet.
Zoals bekend is dit distichon een gedicht van 'de Schoolmeester, ofwel Gerrit van de Linde
(1808-1858). Hij publiceerde het in zijn Gedichten van 1859. Vrijwel iedereen heeft nadien die Poot
geidentificeerd met Hubert Korneliszoon Poot (1680-1720), hoewel dat niet echt noodzakelijk is.
Maar men worstelde veel meer met de vraag waarom dit grafschrift zo effectief was. Ik breng u de
befaamde Huizingalezing van Karel van het Reve in herinnering. Hij zei:
Andere vakken, lijkt het, zijn ontstaan uit vragen, uit problemen, uit onregelmatigheden waar men op
gestoten was. Maar het lijkt of aan het ontstaan van de literatuurwetenschap iets anders ten grondslag
ligt. Men vroeg zich niet af: hoe zit dat nou eigenlijk, soms komt een plaats waar een auteur twee keer
hetzelfde zegt ons uitermate storend en vervelend voor, terwijl net zo'n herhaling op een andere plaats
juist een geweldig effect schijnt te hebben. Of een andere vraag: waarom is het bekende grafschrift van de
Schoolmeester 'Hier ligt Poot. / Hij is dood' een nogal indrukwekkend gedicht, terwijl 'Hier ligt Van het
Reve. / Hij kon niet langer leven' wel aardig, maar toch veel minder goed is? Zo zou ik nog menige vraag
kunnen noemen [...]. 2

Mij interesseerde eigenlijk meer de vraag of de Schoolmeester dit vers uit eigen duim gezogen had.
Indien dat niet het geval was, ontstond er misschien meer duidelijkheid over het effect van die
versjes. Vandaar dat ik ooit verrast opkeek toen ik de eerste twee regels van een burlesk-politiek
rouwliedje las:
Poot aan poot!

Louw is dood.

Zij komen voor in het tamelijk populaire politiek-satirische weekblad Janus Verrezen, op 20 maart
1797. Wie die Louw geweest is, en binnen welke context deze regels binnen de politiek van 1797
geinterpreteerd moeten worden, is nu even minder belangrijk.
Er is een opvallende gelijkheid van rijmklanken en van idee. Er is ook een andere overeenkomst:
natuurlijke eenvoud van taal, gemakkelijkheid van dictie. De volledige eerste strofe laat iets zien van
de kwaliteit van dit (volkse, van het soort eenvoud waartoe alleen een goede schrijver in staat is:
Poot aan poot!

Louw is dood.
Jongens nu zal 't lukken.
't Zal nu onze beurt eens zijn
Om de oude vink te plukken.

Misschien hoorde er een dansje bij. Dat is althans het geval bij andere liedjes in dit tijdschrift. Naar
ik vermoed is deze tekst afkomstig van Jan Kinker, aan wie tot nader order het auteurschap van de
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Janus Verrezen (1795-1798) toegeschreven kan worden. In ieder geval heeft Kinker een groot aantal

teksten van vergelijkbare aard geschreven. 3 Kinker zal altijd vooral aandacht krijgen wegens zijn
geschriften van wetenschappelijke, poeticale of ideologische aard. Maar zijn liedjes en liederen zijn
vaak heel goede voorbeelden van soepel taalgebruik, van zegbare en zingbare teksten. Zij houden
vaak verband met de dagelijkse ervaring van de doorsnee-Nederlander.
Ik ga nog verder terug. Doedijns schrijft in zijn Haegse Mercurius op 18 febr. 1699:
De Paus heeft [ ... ] gepermitteert, dat Comedien vertoont, en de gewoone Masquerades en Festijnen, geduurenden de Vasten-avond gehouden zullen worden. [...] Yder moet sijn profijt zoeken, zei de Boere-schout,
en by gaf een ton Bier ten besten, op hoop dat de Kinkels in den dronk t'samen vechten zouden, tot styving
van sijn beurs [...I. Belangende de Masquerades, men heeft een troup vermomde Tovenaersters vernomen,
in de gedaente van Katten, die 's nagts songen en dansten poot aen poot, noom Jan is dood [...].

Dit geeft nu stof tot nadenken! Want er lijkt wel een een soort rijmdwang te zijn waarbij het noemen
van een poot vaak de dood met zich meebrengt - ook dan wanneer de heer Poot zelf nog in leven is.
Verder hebben we blijkbaar soms te maken met een soort kermisachtige, vaudeville-achtige liedjes,
meezingers. De geciteerde teksten hebben ook wel wat van kinderrijmpjes, aftelrijmpjes. Door die
laatste mogelijkheid geIntrigeerd, keek ik eens naar wat op het internet aan dat soort rijmpjes te vinden
is. Wat vond ik? Een heel fraai vers overgenomen uit de Baker en kinderrijmen (van rond 1830?):
-

Daar waren zeven kikkertjes al in een boerensloot;
Die zouen kermis houen en dansten poot aan poot:
Louw is dood, Louw is dood.
Leg hem in een kistje
Je zet hem een boerenslaapmuts op, dan lijkt hij een Mennistje.
Een Mennist, twee Mennist,
Morgen in de doodkist.
Poot aan poot,
Louw is dood,
Leg hem in een kistje,
Zet hem dan een trekmuts op
't Lijkt wel een Mennistje.

variant
Lot is dood, Lot is dood,
Lijsje leit op sterven;
Dat is goed, dat is goed,
Is er iets te erven?
Dat is toch wel buitengewoon toevallig. Alweer poot en dood. Alweer de combinatie van kermis en
dans. En nu valt ook nog een andere constante veel duidelijker op. De naam van degene die dood
gaat begint altijd met een L (Lot, Lijsje) maar wie er het allereerst dood gaat is: Lou. Die naam Lou
wordt ook al genoemd in de Janus Verrezen van 1797. Gebruikte Kinker dus een bekend liedje? Lou
zei me tot dan toe uitsluitend iets als naam van de geliefde kater van Jacob Campo Weyerman. 4 En
merkwaardig - in de Haegse Mercurius zijn het ook al katten die het poot/dood-liedje zingen. 5 In
het bakerrijm daarentegen ontmoeten we kikkers, dus dat is mogelijk toeval.
Nog een ander geval van de combinatie dood, poot en katten vond ik in een gedicht van Jan
Goeree, opgenomen in diens Mengelpoezy van 1734. De titel: `Katte-ldugt Op 't overlyden van H.
St ' 6 De auteur vertelt hoe zijn nachtrust verstoord wordt wegens een feestje van de katten in de
buurt. Die zijn namelijk blij wegens het overlijden van de lokale kattenmepper:
Hy was noch naauwlijks dood,
Of al de buure Katten,
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Daar hy naar pleeg te vatten,
Die dansten poot aan poot.
Alles bijeen genomen: hebben we soms te maken met een heel lang bestaand hebbend rituaal, en
met een soort kinderliedje, over het begraven van dieren, waarbij dieren (of kinderen als dieren)
zelf meedoen, en een dansje rond het graf maken? Waarbij zij uiteraard poot aan poot dansen?
Bestaat er een traditie van een heksendansje rond de dood, waarbij men zich verkleedt als kat, of
zich voordoet als kat?
Ten overvloede nog zo'n soort kampvuurlied, van wat later, in het liedjesboek van zomerkamp
Hopsitopsiland:
(canon / klaplied)
Tijsje Wijs ging op reis
hij ging schaatsenrijden
eerst naar links toen naar rechts
hij ging baantje glijden
Schiet hem dood in zijn poot
stop hem in een kistje
doe er dan wat water bij
dan zwemt hij als een visje
toemba toemba toemba toemba toemba toem-ba!

Hier helaas geen Lou.
Wanneer ik even de oude letteren laat voor wat die zijn, valt het me op dat zelfs in modernere
meezingers een soort onherroepelijk verband bestaat tussen `poot' en 'clood'. Dat genoemde Hopsitopsiland herinnert u zich misschien nog uit een tekst van Freek de Jonge. Freek zong echter ook
ooit:
Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van elf meter schoot
Er is leven, er is leven na de dood
Steek je snikkel zonder rubber in een hetero of een poot
Er is leven, er is leven na de dood.
Dat is een onverwacht soort poot, die met de dood verbonden wordt! Maar de verbinding blijft... 7

Na dit alles was het in zekere zin teleurstellend te ontdekken, in een te laat geraadpleegde bloemlezing van Gerrit Komrij, 8 dat al in 1734 een twaalftal 'Graf-schriften' door Z.D.P., op Poot, opgenomen
waren in Parnassus kunstkabinet of verzameling van weergadeloze dichtstoffen. 9 In drie gevallen komt
de combinatie Poot / dood voor. In het meest zakelijke grafschrift luidt het:
Hier legt begraven Poot,
Die leeft, al is hy doot.

Niet gek. Maar het heeft niet de kracht van het grafschrift van de Schoolmeester. Ook heeft het
een heel andere tendens: Poot is hier allesbehalve onvermijdelijk dood. Heeft de Schoolmeester dit
Kunstkabinet gekend? Ik weet het niet.
Men kan zich nu afvragen of die hele besproken traditie van poot-dood-rijmpjes met katten
en wat al niet er nog wel toe doet. Ik kan het niet bewijzen - maar ik denk dat dit wel degelijk het
geval is.
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Ik concludeer. De gouden vondst van de Schoolmeester is in zekere zin niet origineel. Daarnaast
was Poot poeticaal al ten dode gedoemd toen hij geboren werd. Niet eens omdat het binnenrijm
poot-dood zich als het ware opdwong. Wel omdat alles wat al eeuwen voorzien was van poten in
verband gebracht werd met (een feestelijke) dood. Toen Poot zelf nog een klein jongetje was dansten
de kinderen waarschijnlijk al om hem heen en zongen iets als
Hand in hand!
Poot aan poot!
Ook Poot gaat dood.

Dat hadden ze ook al gedaan bij het begraven van hun konijn, hun poes en zo nog wat.
Hoe dan ook: Poot moest dus dood. En daarmee is die vraag van Karel van het Reve toch een
cbeetje opgelost, denk ik.
Noten
1 Ongerijmde rijmen. Een blik in de speelkamer van muzen en poeten [...1. Samengesteld door Michel van der Plas.
Utrecht, Antwerpen 1954. Prisma 9o.
2 K. van het Reve, Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid. Baarn 1979, p. 24.
3 Zie A. Hanou, "Hier van daan naar moeder Mallet': Liedjes in het werk van Kinker: In: Kunst & LetterKunst.
Opstellen voor George Vis. Onder red. van G.J. van Bork en N. Laan. Amsterdam 2000, p. 6o-76.
Zie
mijn (Rede bij de opening, op 16 januari 1987, in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, van de tentoon4
stelling ter gelegenheid van het lo-jarig bestaan van de Stichting Weyerman, in de Koninklijke Bibliotheek to
's-Gravenhage [...]; in: MedJCW to (1987), p. 4-10.
5 Katten en dood zijn vaak gezellen. Vergelijk het rijmpje:
Bom, bam, de klokken luien;
Wat zou dat beduien?
Wie is er dood?
Een oud vrouwtje van slikkesloot.
Moeder mag ik eens kijken?
Neen, meisje, lap je kousjes wat!
meteen kwam daar een zwarte kat,
Die nam het meisje der beste lap.
6 P. 207-208.
7 Nog een andere doodswens, uit de twintigste eeuw, waarin die blijkbaar onvermijdelijke poot erbij gehaald
wordt:
Op de hoek van de straat stond een NSB-er,
't was geen man ook geen vrouw maar een fariseer
Schiet hem dood in zijn poot, leg hem in een kissie.
8 Gerrit Komrij, De Nederlandse poezie van de 17de en 18de eeuw in duizend en enige gedichten. Tweede druk.
Amsterdam 1987, p. 974 976.
9 Amsterdam, Alexander Woutmans 1735; p. 143-145. Op p. 146 147 nog andere grafdichten op Poot.
-

-
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FRANS HEMSTERHUIS' GEESTELIJK HUWELIJK:
EEN SOCRATES IN DE ACHTTIENDE EEUW
Marcel Franz Fresco (ed), Lettres de Socrate a Diotime. Cent cinquante lettres du philosophe
neerlandais Frans Hemsterhuis a la princesse de Gallitzin. Frankfurt am Main etc. Dr. Hansel-Hohenhausen, 2007. 556 p. + xxxv p. ill. ISBN 978-3-937909-19-6. Prijs: €128,CAMIEL HAMANS

elaties bestaan er in soorten en maten: een keurig huwelijk, een stiekeme verhouding, een
lat-relatie, een driehoeksverhouding en zelfs een vergeestelijkte, platonische relatie. De
ambtenaar-filosoof Frans Hemsterhuis (1721-1790) onderhield met zijn schone Adelaide
Amalia, prinses von Gallitzin, geboren gravin von Schmettau (1748-1806), een aantal van deze
alternatieven tegelijkertijd.
Het was een driehoeksverhouding, niet met de prins-echtgenoot als Dritte im Bunde, maar tot
diens vroege dood met een Geneefse geestelijke, Dentan, het was het grootste gedeelte van hun
vriendschap een lat-relatie, want de prinses verhuisde van Den Haag naar Munster, het was een
geestelijk huwelijk in hoofdzaak geconsumeerd in litteris, want de gelieven schreven elkaar dagelijks,
soms zelfs enige malen per dag, maar het had ook iets van een keurig bezegeld huwelijk, want de
beide partners hadden een heus `samenschrijvings'-contract opgemaakt.
Stiekem was de relatie geenszins. Samen reisden Hemsterhuis en zijn vriendin door Duitsland
en bezochten onder meer de nog jonge maar al wel beroemde Goethe. Bovendien was de prins,
eigenlijk beter Vorst, Dmitri Alekseevic Golycin, ambassadeur van Catharina de Grote in Den Haag
en eerder te Parijs waar hij een hartsvriendschap met Diderot had gesloten, van alles op de hoogte.
Het echtpaar leefde na een paar eerste huwelijksjaren niet meer onder een dak en de prinses werd
van de faits et gestes van haar echtgenoot op de hoogte gehouden door onder meer Hemsterhuis.

R

Loopbaan
Hemsterhuis, zoon van de befaamde Graecus Tjebbe (Tiberius) Hemsterhuis (1685-1766), grondlegger van de Schola Hemsterhusiana en daarmee van de Hollandse traditie in de klassieke filologie,
leek helemaal niet in de wieg gelegd voor een zo avontuurlijk papieren liefdesbestaan. De jonge
Frans, vernoemd naar zijn ook al befaamde grootvader Frans, arts te Groningen, kwam in Franeker
ter wereld, waar zijn vader, na een eerste hoogleraarschap in de wiskunde en wijsbegeerte te Amsterdam vervuld te hebben, een professoraat in de vaderlandse geschiedenis en het Grieks aanvaard
had. Met zijn ouders verhuisde hij vervolgens in 1840 mee naar Leiden, omdat sr. daar een leerstoel
Grieks aangeboden had gekregen. In Leiden schreef onze Frans zich in voor de wiskunde. In die
richting leek hij vervolgens ook verder te gaan, want van 1749 tot 1755 diende hij als ingenieur bij de
genie. Daarna viel hem het eervolle, maar weinig spectaculaire baantje toe van conservator van het
stadhouderlijke penningen- en antiquiteitenkabinet, wellicht omdat hij van moederszijde affiniteit
met de beeldhouw- en penningenwereld had.' Zijn moeder, Cornelia Maria de Wilde (1686-1766),
een Amsterdamse regentendochter, had talent en interesse in deze richting. 2 Weer enkele jaren later
werd Frans commies, naderhand secretaris, van de Raad van State, een hoog College van Staat,
maar wel vol bezadigdheid.

Spinozismusstreit
Voordat Hemsterhuis de prinses in 1775 ontmoette, had hij al enige filosofische geschriften op zijn
naam, zoals de Lettre sur la sculpture (1765/1769), de Lettre sur les desirs (1768/1770) en de Lettre sur
l'homme et ses rapports (1771/1772), maar pas na hun kennismaking begon zijn schrijfader werkelijk te vloeien. Een 1300-tal brieven aan Amalia is bewaard gebleven, naast enige andere kleinere
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collecties, en een viertal voltooide Socratische dialogen, waarin hij op de wijze van Plato actuele
hoofdthema's uit de wijsbegeerte behandelde: Sophyle ou de la philosophie (1777/1778), Aristee ou de
la divinite (1777/1779), Simon ou les facultes de lame (1779/1792), Alexis (I) ou de loge dor (1781/1787).
En een laatste brief, de op verzoek van de prinses en de Duitse wijsgerige auteur en munter van de
term `nihilisme' Friedrich Heinrich Jacobi geschreven Lettre sur latheisme3 (twee versies, 1787/1789),
waarmee hij zonder de naam van Spinoza te noemen een positie innam in de Duitse Spinozismusstreit, die woedde tussen onder meer de filosofische polemist Jacobi en de grote Joodse verlichter en
Berliner Schutz-Jude Moses Mendelssohn over de vraag of Lessing op zijn oude dag nog Spinozist
of zelfs atheist geworden was. Deze brief heeft er voor gezorgd, dat Hemsterhuis' naam niet op de
mestvaalt van de geschiedenis beland is, doordat Mme de Stael in haar De lAllemagne het Spinozismedebat in een paar pagina's weergeeft waarbij ze niet verzuimt de belangrijkste antagonisten te
noemen. De jonge Amalia werkte dus inderdaad als een muze op de indolente Hemsterhuis, die al
over de vijftig was toen ze elkaar beter leerden kennen.

Opvoeding
De prinses, die zich omringde met filosofen en kunstenaars - in Den Haag woonde Diderot enige
jaren bij haar en haar man in en in Munster werd ze naderhand de spil van de Mansterse Kring, die
het beginpunt vormde voor de vernieuwing van het katholicisme in (Noord en Midden) Duitsland
- had Hemsterhuis niet uitgezocht als filosofisch klankbord, zij had hem te hulp geroepen bij de
opvoeding van haar zoon en dochter. Ze had nog voor haar trouwen Helvetius gelezen - een
gelukkige coincidentie want haar man die, zoals zoveel Russische edelingen uit die tijd, filosofisch
gezien een volstrekte materialist was heeft later het nagelaten werk van deze filosooflaten uitgeven
- en van hem had ze geleerd dat opvoeden een zaak van hoogste importantie was. De mens kan
door opvoeding gevormd worden. De natuur doet zijn werk, als men haar leidt, zo is het ook bij
het opvoeden van kinderen. Een juiste leiding kan de mens en de mensheid verheffen. Zelf ontbrak
het haar, door haar gebrekkige opvoeding als dochter van een Pruisische militair, aan voldoende
kennis en inzicht daarvoor. Dus wilde ze zich laten bijscholen en sturen. Wegens zijn naam in de
Haagse society en vanwege zijn interessante publicaties klopte ze daarvoor bij Hemsterhuis aan.
Zij wist hem vervolgens zo te stimuleren en tot grote hoogte te brengen, dat hij eerder haar als
zijn leidster zag dan andersom.
Om die reden stelt hij na enige tijd voor dat hij haar in hun correspondentie Diotime zal noemen,
de profetes uit Plato's Symposium en zichzelf Socrate, de onwetende die door Diotime geleid en
ingewijd wordt in de geheimen van de ware kennis. Vanzelfsprekend koos hij voor de Franse en niet
de Nederlandse of eventueel Griekse naam, hoewel hij zijn brieven vaak als Zuwpcurric ondertekent.
Frans was de geleerdentaal, de taal van diplomatie en adel. De taal waarin Hemsterhuis schreef en
de taal waarmee alle geschoolde en beschaafde lieden opgegroeid waren. Amalia's zoon Dmitri
(Gallitzin 1770-184o), die als Rooms missionaris in de Verenigde Staten zo veel furore gemaakt
heeft dat de katholieke kerk sinds 2005 onderzoekt of hij niet in aanmerking kan komen voor
heiligverklaring, getuigde later dat zijn moedertaal Frans geweest was. Voor een adellijk Russische
jongeling uit de tijd niet erg vreemd, zelfs de grote Russische schrijver Toergenjev heeft eerder en
beter Frans geleerd dan Russisch.

Bloemlezing
Van de 1300 brieven van Hemsterhuis aan zijn Diotime zijn er nu 150 met inleiding en commentaar
uitgegeven door Marcel Fresco, emeritus hoogleraar filosofie aan de RU Leiden en bekend vanwege
zijn Der Mouw-, Socrates- en Hemsterhuis-studies. Van de retourbrieven, die voor een deel ook
bewaard gebleven zijn, is ter verduidelijking of en toe een deel of een fragment opgenomen. Of deze
selectie representatief is kan niet vastgesteld worden. Het is de eerste en enige publicatie tot nu toe
van brieven van Hemsterhuis, op wat fragmenten en een enkel klein uitga4e na. Er zal een Geert
van Oorschot en een nieuw Belle van Zuylen Comite nodig zijn om de volledige correspondentie
van Hemsterhuis in druk, of in elektronische vorm toegankelijk te maken.
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En de selectie smaakt naar meer. Anders dan in zijn filosofische geschriften betoont Hemsterhuis
zich hier een levendig scribent. Vol grapjes en zelfspot. De prinses heeft niet alleen een gevoelige
snaar bij hem geraakt maar ook een tot dan toe verborgen bron aangeslagen.
In de briefwisseling gaat het over wijsgerige thema's maar net zo goed over de reizen en ondernemingen van wederzijdse vrienden als over Hollandse kaas die Hemsterhuis voor kennissen van
Amalia moet opsturen, over de Zeeuwse loterij waar hij in opdracht van haar in speelt en over
walvissensperma dat als lampenolie moet dienen en dat maar niet vanuit Londen afkomt.
In de correspondentie komen grote namen langs alsof het regendruppels zijn op een Hollandse
herfstnamiddag: Herder, die hij meestal Harder noemt en wiens werk hij wel amusant vindt, en
die de moeite genomen heeft Hemsterhuis' Lettre sur les desirs in het Duits te vertalen (1771/1781),
Kant, van wie hij nauwelijks iets weet en over wie hij daarom graag door de vrienden van Amalia
geinformeerd wordt, d'Alembert, die hij als mens mag maar met wie hij het voor geen steek eens is,
Diderot vanzelfsprekend, die hij ook graag mocht, maar wiens materialisme hem een gruwel was,
Swedenborgh, die hij, hetgeen geen verbazing zal wekken, een fantast vindt, Bernhard Nieuwentyt,
die hij in het heetst van het Spinozistendebat een Spinozist noemt, waarover deze fysico-theoloog
toch wel verbaasd geweest zou zijn, Petrus Camper met wie hij in zijn Leidse studiejaren al bevriend
geraakt is en die tot aan dood zijn beste makker gebleven is, Rhijnvis Feith, die hem met een enkele
romance paf doet staan, etc. etc.

Christelijk
De brieven zijn niet alleen interessant als een Fundgrube voor namen, petites histoires en details.
Socrate en zijn Diotime gebruiken de correspondentie ook om filosofische denkbeelden te ontwikkelen en om standpunten te verhelderen. Dat maakt deze bloemlezingzeer de moeite waard, zeker
in een tijd waarin onder invloed van Jonathan Israels lezing van het verleden, iedereen Spinozist
of atheist geweest moet zijn.
Hemsterhuis is absoluut geen atheist. Met verve keert hij zich zowel tegen de Radicale Verlichting
als tegen de Christelijke Orthodoxie, hoewel hij ervan overtuigd is dat 'le Christianisme [.. .1 est
parfaitement necessaire pour le maintien de la Societe, et pour nous sauver d'une barbarie pire que
celle dont nous venons de sortir depuis deux ou trois siecles' (brief 13/11/1783).
De goedheid en dus het bestaan van het opperwezen bewijzen uit de perfectie van zijn schepping, als Nieuwentyt maar eigenlijk al Swammerdam deed, is volgens Hemsterhuis onzin. Er is
simpelweg een God omdat de mens over een moreel zintuig beschikt, organe morale, een soort ziel.
Dit zintuig, essentieel voor de mens naast de vrije wil, het verstand en de creatieve vermogens, stelt
hem in staat vast te oordelen over goed en fout. Dat orgaan, waarvan de werking overigens wel te
perfectioneren, te vormen valt, zoals dat ook het geval is met de verbeeldingskracht, moet ergens
vandaan komen. Dus moet er een God zijn, niet een zoals bij Spinoza die overal in al het geschapene
huist, maar daarbuiten. Een schepper dus, maar een die zich niet meer bemoeit met de dagelijkse
gang van zaken in zijn schepping.
Newton
Een spinozist is Hemsterhuis, hoewel hij daar niet geheel ten onrechte wel van verdacht is, ook niet,
stelt Fresco vast. Over Spinoza zegt hij in een brief aan Jacobi dat het jammer is dat die niet dertig
jaar later geboren was. Dan had hij het werk van Newton kunnen leren kennen, naast Socrates
en Plato de derde held van Hemsterhuis. Dat natuurwetenschappelijk werk zou Spinoza meteen
overtuigd hebben van de onhoudbaarheid van zijn inzichten.
Maar Hemsterhuis beperkt zich niet tot het reageren op anderen. Hij komt ook zelf met ideeen.
Zo beschouwt hij zichzelf, als 'ne grec, voor wie zich herinnert dat Hemsterhuis' belangstelling
voor een geestelijke bruid pas ontwaakte na zijn vijftigste misschien een toespeling op mogelijke
interesse voor Griekse beginselen, voor Hemsterhuis zelf evenwel tot uitdrukking brengend dat hij
`vrij geboren' is. Grieks betekent voor hem, de zoon van de grondlegger van de wetenschappelijke
Griekse traditie in de humaniora, vrij, niet als slaaf geboren en levend. Met dit vrij bedoelt hij
geestelijk onathankelijk, dus zowel in staat tot onbevooroordeeld filosofisch onderzoek, zoals dat
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van Socrates, als tot artistieke, creatieve vrijheid. Deze creatieve vermogens moeten als bij Plato
leiden tot zo'n literaire bevlogenheid dat de woorden overtuigen.
Voor Hemsterhuis is een goed filosoof dus iemand die zich niet laten leiden door vooringenomenheid en partis pris en die het resultaat van zijn onderzoek zo welgekozen onder woorden weet te
brengen dat hij overtuigt. Was dat maar het adagium voor elke wijsgerig geschrift geworden.

Commentaar
Fresco's editie is, het moge duidelijk zijn, een aanstekelijk boek. Zowel door Hemsterhuis als door
Fresco. Diens eruditie is zeer behulpzaam bij het begrijpen van de tekst van deze achttiende-eeuwse
geleerde zowel als voor het kunnen plaatsen van de brieven in context en situatie. Daarbij had best
nog wat meer informatie gegeven mogen worden. Bijvoorbeeld over de man van de prinses von Gallitzin, over wie we in het commentaar vrijwel niets vernemen, of over de kinderen die met hulp van
Hemsterhuis opgevoed moeten worden, Mitri en Mimi — met niet overal het gewenste resultaat zoals
duidelijk moge zijn uit de bekering tot het door Hemsterhuis verfoeide katholicisme van de jonge
Dmitri — of over zijn boezemvriend Petrus Camper, over wie we niets te weten komen, behalve dat
hij of en toe komt eten, dat hij naar Berlijn is om zijn kandidatuur te stellen voor de Akademie of dat
hij zijn officiele functie in Workum uitoefent, waar hij na zijn aftreden als hoogleraar in Groningen
burgemeester is geworden. Dat deze arts-zooloog, groot voorman van de proefondervindelijke wijsbegeerte en hoogleraar aan drie universiteiten, in zijn tijd maar ook nu nog net zo bekend is geweest
als Hemsterhuis, lezen we nergens. Dat niet alleen Hemsterhuis contact heeft gehad met Goethe
maar dat Camper zelfs een hele polemiek met hem heeft gevoerd over het tussenkaaksbeen en de
anatomische consequenties daarvan voor de evolutionaire relatie tussen mens en aap, dat Camper
met zijn theorie van de gezichtshoek zowel de studie naar de relatie tussen mens en aap maar ook
de portretkunst jarenlang heeft beInvloed komen we jammer genoeg evenmin te weten.
En dat er behalve een werk uit 188o en een enkel artikel uit 1974 geen andere literatuur over
Camper genoemd wordt, is jammer. Al was het maar alleen de verzamelbundel uit 1989 geweest
van J. Schuller tot Peursum-Meijer en W.R.H. Koops (eds.) Petrus Camper 1722-1789, onderzoeker
van nature, Groningen.
Misschien dat deze ontbrekende informatie opgenomen is in het tweemaal (p. 20 en p. 525) in
het boek genoemde tweede deel met een systematisch commentaar dat apart uitgegeven zou zijn,
maar waarover nergens nadere bibliografische informatie valt te verkrijgen.
Editie
Fresco's editie is een critische. Dat betekent dat hij Frans van Hemsterhuis naar deze tijd heeft
overgebracht, dus geen (il pensoit' maar het voor de moderne lezer begrijpelijker (il pensait. Verder
zijn evidente verschrijvingen, leestekens en hoofdletters aangepast. Maar Fresco gaat nog een stapje
verder. Hoewel hij zegt Hemsterhuis niet te willen corrigeren doet hij dat toch. Met de pedanterie
van een klassieke filoloog van een vroegere generatie kritiseert hij met de moderne Grevisse van Le
bon usage in de hand Hemsterhuis' batavismen en `verbeterf hij bijvoorbeeld diens subjonctif- en
conditionnel-gebruik waardoor de goede Hollandse filosoof zich nu ineens uitdrukt als een Franse
president uit de eerste jaren van de Vijfde Republiek. Geen Franse taalkundige die bij de levendige
epistolaire stijl van Hemsterhuis zo'n ouderwets stadhuisregister zou aanbevelen.
Verder is de uitgave 'impeccable, een enkel zetfoutje daargelaten. De keurige professor Fresco zal
rood kleuren als hij op p. 258 in de noot ineens con ziet opduiken waar mon bedoeld is.
Jammer dat het onduidelijk blijft of deze meeslepende bloemlezing wel zo eenvoudig verkrijgbaar
is. De Duitse uitgever verstrekt nauwelijks inlichtingen, bijvoorbeeld over bestelmogelijkheden. In
de fondslijst op de website komt het hele boek niet voor en dat terwijl de uitgever in een andere
hoedanigheid zelf de editeur is van een studie over Amalie Farstin von Gallitzin' en dus vakinhoudelijk maar misschien toch ook commercieel interesse moet hebben in dit werk. c-

148

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN 31 (2008), 2

Noten
Er is een aantal tekeningen, vignetten en penningen van Hemsterhuis bekend. In een appendix bij het hier
besproken boek zijn er enige gereproduceerd.
2 Een tante van Frans Hemsterhuis was de dichteres en in haar tijd en later bekend gebleven beeldend kunstenaar
Maria de Wilde (1682-1729). Grootvader Jacob de Wilde (1645-1721) was een befaamd collectioneur (informatie W.R.D. van Oostrum).
3 Het filosofisch oeuvre van Hemsterhuis is recentelijk met een vertaling in het Nederlands heruitgegeven door
de Brits-Nederlandse filosoof en promotor van Nederlands wijsgerig erfgoed Michael Petry: Frans Hemsterhuis,
Wijsgerige Werken. Uitgeg., ingel. en van een commentaar voorzien door M.J. Petry. Budel/Leewarden: Damon,
2001. De originele teksten wzijn in pdf-formaat toegankelijk gemaakt door Hemsterhuis' bibliograaf Jacob van
Sluis via www.rug.nl/bibliotheek/catalogibestanden/elekpubrug/publicatiesub/hemsterhuis/literatuur.
4 Markus von Hansel-Hohenhausen, Amalie Farstin von Gallitzin, Bedeutung and Wirkung. Anmerkungen zum
200. Todestag. Frankfurt a. M, Miinchen, London, New York: Dr. Hansel-Hohenhausen Verlag der Deutschen
Hochschulschriften, 2006.
1
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RECENSIES
Paul van der Velde, Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner ( 0 754 1809), Amsterdam, Bert Bakker 2008. 223 p., ill. ISBN 978-90-351-3241-2. Prijs € 19,95.

et was koud in Makkum, `een aardig Vriesch plaatsje, toen Jacob Haafner (1754-1809) er
in 1787 een baantje trok. Op de vaart. Na zijn jarenlange omzwervingen over de wereld,
die hem voor de heetste vuren brachten in Zuid-Afrika, India en Sri Lanka, arriveerde
Jakob Haafner nietsvermoedend in Friesland, onderweg en op weg naar Amsterdam. Het ijs nabij
zijn herberg nodigde hem uit tot schaatsen. Waar hij geweest was, kon dat niet.
Op het ijs verschilde de wereld die hem overviel enorm van de wereld die hij in 1766, toen hij
ternauwernood twaalfjaar oud was, samen met zijn vader vaarwel gezegd had. In Makkum richtten
zich alle blikken op de schaatsende Haafner, hij werd uitgescholden voor 'Kees, hij droeg immers
geen oranje kokarde. En slechts door ijlingse aankoop van oranjelint en wat vrijgevigheid wist hij
zich te ontworstelen aan het boerengeweld. Haafner kwam thuis en de botsing met de nieuwe,
gepolitiseerde wereld die hij nauwelijks begreep was zo hardhandig dat de verbijstering en boosheid
jaren later onder zijn pen nog vers klinken.

H

0! Hoe zeer verschillend vond ik dat Europa bij mijn terugkomst terug. Hoe ver stond het of van het idee
dat ik er mij van had gevormd. Nee, in Europa en voornamelijk in het noordelijk gedeelte ervan geniet men
zijn leven niet. Men kwijnt er zogezegd weg: in een woord, men sterft er zonder echt geleefd te hebben.

Jacob Haafner bekende dat hij geleefd had. Hij is een fenomeen, niet alleen omdat hij de beste
jaren van zijn leven over de wereld ging en met een scherp oog de hem omringende wereld zag,
maar vooral omdat hij na terugkeer dat leven overdeed door het te beschrijven. In een vijftal reisbeschrijvingen is zijn avontuurlijke leven vastgelegd en zijn zijn waardevolle observaties over de
niet-westerse culturen bewaard. Een kostbare schat.
Haafners reisbeschrijvingen verschenen in een schitterende heruitgave in drie delen, in 1992, 1995
en 1997 in de reeks `Werken van de Linschoten-Vereeniging' en die drie delen staan al jaren op een
prominente plaats in mijn boekenkast. Ze gapen mij al jaren aan, maar gelezen heb ik ze niet. Erin
gebladerd, meer niet. Maar de ongelezenheid heeft haar langste tijd gehad. Dat komt door het aanstekelijk pleidooi dat Paul van der Velde, een van de tekstbezorgers van Haafners werken, hield met zijn
korte Haafner-biografie: Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809).
In Haafners reisbeschrijvingen neemt de reiziger een vooraanstaande plaats in. Misschien met
terugwerkende kracht kreeg die reiziger haast romantische trekken: de onvervuldheid en de onmogelijkheid te kunnen leven in een geregelde en kalme maatschappij, die Haafner zich nadien als
karaktertrekken meegaf, maakten van hem een 'modern mens met een modern levensgevoel'. Het
was zijn zwerflust, zo zag hij het later, die hem ongeschikt maakte voor onderdanigheid en eentonigheid: 'Hij die door deze boze geest geplaagd wordt, wil voortdurend ergens anders naartoe en denkt
dat hij alleen geluk kan vinden daar waar hij het verst vandaan is Wo du nicht bist, ist das
Dergelijke (romantische' vertekeningen zijn zeldzaam. De werkelijkheid van Haafners leven is dan
ook wild genoeg. Zijn amourette met een Hottentotse is aangrijpend en getekend zonder reserve
of vaderlands `fatsoen ). Zijn liefde voor het meisje Mamia is hartveroverend. Nu en dan moest ik
denken aan John Gabriel Stedman en zijn wilde liefde voor Joanna, een mooi meisje uit Suriname.
De goede meisjeswilde! In zijn dagboek laat Stedman zich echter kennen als een stoute jongen, als
een vrolijke schelm, zo weggelopen uit de romans van Fielding. Haafner keek beter en leek niet zo
hedonistisch als Stedman. Haafners lotgevallen in Batavia, de massale ziekte en sterfte, de verhalen
over de hongersnood in Madras, ze worden nauwgezet beschreven.
Op reis liet Haafner zich meer dan eens - door zichzelf, dat spreekt! - betrappen op extase en
bewondering, bijvoorbeeld bij een schitterende zonsopgang. Hij schreef het echter precies op,
de sentimentele schrijfmode had geen vat op hem. Niet de taal van het hart, van het zuchten en
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kreunen hanteerde hij, maar een levend en doeltreffend Nederlands, dat in onopgesmuktheid
modern aandoet.
Meestal treedt hij op als een nuchter man, afkerig van dweperij en uiterlijk vertoon. Op de berg
Schiemanchelon, waar hij kwam om de zonsopgang te zien, liepen de lieden die naar een heiligdom
zochten hem in de weg. Niet de wonderschone natuur trok de aandacht van de deze bergbestijgers,
maar `betekenisloze en nutteloze ceremonies en belachelijke plechtigheden'. Het lijkt erop of vooral
ergernis over het kabaal hier overheerste, want het is juist Haafners open en onbevooroordeelde blik
op de andere mens en de andere culturen, die bij lezing van zijn werk treft. Misschien ook liet die
onbevooroordeeldheid hem in de steek als het om godsdienst ging en maakte zich dan een zekere
symboolblindheid van hem meester.
In Nederland begon Haafners tweede loopbaan, die van de schrijver. Hij putte uit de goudmijn van
zijn avontuurlijke leven, zeker nadat zijn in Franse assignaten omgezette kapitaal in 1795 in enkele
dagen tijds van nul en generlei waarde bleek. In 1807 verscheen zijn onbarmhartige Onderzoek naar
het Nut der Zendelingen en Zendelingsgenootschappen en met de vaststelling van de nutteloosheid ervan
raakte hij in Nederland gevoelige snaren. Niemand ook was zo goed op de hoogte - tot in de details - als
Haafner en dat maakte de waarheid van zijn ontmaskering allerpijnlijkst. Rhijnvis (en niet: Rheinvis,
zoals het boek wil) Feith spartelde vergeefs tegen en dat deed hij vaker, vergeefs tegenspartelen..
Het boek van Paul van der Velde beschrijft het leven van Haafner, goeddeels langs de lijnen van
Haafners schrijven. Dat Levert een mooi verhaal op. Bijna altijd houdt Van der Velde op het juiste
moment halt om het woord aan Haafner te geven en op passende momenten onderbreekt hij hem.
Het kompas van de biograaf staat vrijwel steeds goed afgesteld, al heb ik moeite om zijn constructie
volgens welke Haafner direct invloed uitoefende op August Wilhelm Schlegel - op dat moment ook
in Amsterdam - te geloven. Ook kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het onderzoek in de
archieven nog heel wat biografisch materiaal op tafel kan brengen. Het ontbreken van voetnoten
vereenvoudigt dan wel de lectuur, maar hindert de controleerbaarheid en verleidt tegelijkertijd tot
de gedachte dat er meer moet zijn.
Zoals de reisbeschrijvingen er ook om smeken als literatuur' beschouwd en geanalyseerd te
worden. In handen van historici worden oude reisbeschrijvingen gemakkelijk en uitsluitend een
bron, een hier en daar gewantrouwde bron van kennis over het verleden elders, maar toch vooral
een bron, waar au fond vermoedelijk niet zo veel mee aan de hand is. Aan een dergelijk gebruik
zou - ja, het klinkt nuffig en betweterig, dat spijt me - een analyse van de tekst vooraf moeten gaan.
Met de driedelige uitgave bij de hand lijkt een dergelijke analyse een klus waar men de deur niet
voor uit hoeft.
Het hoofdstuk over de reputatie van Haafner, hoofdstuk negen, is niet een erg geslaagd hoofdstuk,
opsommerig en obligaat. Nu en dan heeft Van der Velde de neiging om de lezer voor de voeten te
lopen en te vertellen waarom hij dit boek geschreven heeft, wat hij met zijn biografie heeft willen
aantonen en dat hij deze biografie ziet als een sluitsteen van zijn onderzoek. Mooi, maar dat hoeft
de lezer echt niet te weten.
De drie delen van Haafners werk staren me dankzij de Haafner-biografie van Paul van der Velde
niet meer zo maar aan, ze dwingen me tot lectuur. De vingers en de ogen jeuken ervan! cPETER ALTENA

Pieter van Wissing (red.), m.m.v. Edwina Hagen, Ton Jongenelen, Frank van Lamoen, Catharina Th. Bakker en Renee de Vet-van Leeuwen, Stookschriften. Pers en politiek tussen igo
en aoo, Nijmegen, Vantilt, 2008, 367 p. ISBN 978-9o-77503-85-0. Prijs € 24,9o.

W

ie het register van namen in deze opmerkelijke bundel over politieke journalistiek en
propaganda eind achttiende eeuw doorneemt ziet een bonte stoet personen van allerlei
slag voorbij trekken. Onder hen zijn schrijvers die als stokebranden of politieke tinnegieters de moderne beroepsaanduiding 'journalist' nauwelijks verdienen, maar ook drukkers en
boekverkopers die in de keten van productie en verspreiding hun eigen avontuurlijke rol speelden.

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN 31 (2008), 2

151

Sommigen hebben verlatiniseerde namen, bij anderen denkt men aan fantasienamen die als dekmantel moesten dienen. Menig pseudoniem, zoals Philalethes, getuigt van kennis van de ldassieken.
Wie veert niet even op als aan een bekende naam, zoals die van Pieter 't Hoen, een pseudoniem is
toegevoegd, Martinus Scriblerus in dit geval.
Het gaat overwegend om mannen, maar ook vrouwen speelden een rol. De `vriendin van het
vaderland' Petronella Moens is geen onbekende, maar de meesten betekenden voor mij een eerste, verrassende kennismaking. Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth tot Holthuizen,
gezegend met vier voornamen, was een Oranjegezinde freule in de Graafschap die, zo blijkt uit de
bijdrage van Peet Theeuwen, in de `tragische nasleep' (p. 250) van het Bataafse bewind werd terechtgesteld. Men houdt het niet voor mogelijk en denkt aan `bijltjesdag' bijna anderhalve eeuw later.
Maria Elisabeth ofwel Emilie Schilperoort in Rotterdam werd verraden door haar eigen vader. Rietje
van Vliet opent er het resultaat van haar onderzoek naar de Geldersche Historische Courant mee (p.
129). Wie leest dan niet verder? Ze had haar man, Johannes Olivier, bij de uitgave van de genoemde
krant geholpen. Gelukkig schoot ze het leven er niet bij in. Het minderjarige nichtje Margaretha
Weygel ontpopte zich als een steun en toeverlaat voor het `courantiersechtpaar. De weduwe Levina
Westerbaen hield de patriotse Leydsche Courant gaande (p. 115). Pas in de negentiende eeuw zouden
weduwen regelmatig in firmanamen opduiken en daarmee een zekere erkenning krijgen.
Namen als Drikkie Snapagtig, Hakdoot en Janus Copij deden mij als een nieuwsgierige gluurder
terugbladeren naar de opgegeven bladzijden. In wat voor wereld speelden de stookschriften hun
geheimzinnige spel van verdeel en heers, van twist en tweedracht? Dit alles uiteraard met het oog
op het heil van de door politieke partijschappen tot op het bot verdeelde samenleving. Wat op die
manier oprijst is een vreemde wereld van stookschriften die soms meer aan spookschriften doen
denken. Daarin speelt effectbejag, vaak uitmondend in een neiging tot populisme, een opvallende rol
als middel dat een politiek doel moet heiligen ongeacht de ideologische lading van de gefavoriseerde
politieke stroming. De heldhaftige en schilderachtige typen, onder wie ook vrouwen, hebben al met
al toch de grondslag gelegd voor de politieke opiniejournalistiek zoals die zich in de negentiende
eeuw uitkristalliseerde in gerespecteerde kranten en opinierende tijdschriften, nog voordat sprake
was van politieke partijen en het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting.
Om in de zee van namen van personen en persorganen het hoofd boven water te kunnen houden
was ik blij met het chronologisch overzicht van periodieken en de Nederlandse en Franse revoluties,
maar ook met het voorwoord van de hand van de initiatiefnemer van de bundel, Pieter Wissing.
Graag had ik ter inleiding een typologie van de diverse soorten periodieken en andere media gelezen.
In de afzonderlijke bijdragen is sprake van pamfletten, liedjes, brochures, tijdschriften, geschriftjes,
boekdeeltjes, blaadjes, kranten, spectator, pamflettijdschriften, propagandatijdschriften, nieuwsbladen, oortjesbladen, historische couranten en andere varianten. Een eerste aanzet tot het scheppen
van enige orde vond ik op bladzijde 183 en 286-287. Wissing is in 2003 gepromoveerd op een van
die oude stokebranden: het satirisch politiek-literaire weekblad Janus. Zijn individuele promotieonderzoek heeft hij niet als eindpunt, maar eerder als beginpunt voor een collectieve inspanning
opgevat. Mag men in de voortzetting van het onderzoek misschien een poging zien om in een
volgende ronde tot een synthese te komen?
Bij het lezen van de soms hemelschreiende situaties die de pennenstrijd van patriotten en orangisten veroorzaakten rijst menigmaal de vraag of het achteraf bezien allemaal wel de moeite waard
was. Wissing is in zijn inleidende leeswijzer overtuigd van de blijvende waarde die al tijdens de
`Bataafse repressie' zou zijn gebleken. De jarenlange beoefening van het publieke debat zou de
journalisten weerbaarder hebben gemaakt: Vat de machthebbers ook wilden, de geest ging niet
meer terug in de fles. Daarmee was het laatste kwart van de achttiende eeuw een tijdvak dat van
doorslaggevende betekenis was voor de vorming van de moderne tijd: (blz. 15) Men zou hierbij de
kanttekening willen maken, dat iedere suggestie van een ononderbroken opgaande lijn van vrijheid van schrijven en politiek bedrijven misplaatst is. De opgang van de parlementaire democratie
bleef in de negentiende eeuw een kwestie van vallen en opstaan. Tot op de dag van vandaag roept
de politieke journalistiek in de kritische beoordeling van het politieke bedrijf bij tijd en wijle het
beeld van de processie van Echternach op.
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Heeft men de kleine formaten van de in de bun Tel onderzochte periodieke uitgaven voor ogen,
dan beseft men dat het bij de bestudering ervan om onderzoek op de vierkante centimeter gaat.
Men kan bewondering hebben voor het succes dat de onderzoekers boeken bij bijvoorbeeld
het thuisbrengen van zoveel personen die zich uit veiligheidsoverwegingen van schuilnamen
bedienden. De zestien auteurs die bijdragen aan de bundel hebben geleverd, zijn zonder uitzondering experts in de periode tussen 1780 en 180o. Men krijgt echter de indruk dat ze bovendien
specialisten op het gebied van bepaalde personen en persorganen zijn. leder van hen heeft de
acribie van mr. W.P. Sautijn Kluit, de aartsvader van de beoefening van de persgeschiedenis in
Nederland, maar ze kunnen meer dan deze negentiende-eeuwer, namelijk: boeiend schrijven, een
spannend verhaal vertellen en cumulatief werken. Omdat in het bestek van deze bespreking de
afzonderlijke bijdragen geen recht gedaan kan worden noem ik met ere de namen van de zonder
uitzondering zo competente en onderhoudend schrijvende auteurs zoals ze in de inhoudsopgave
staan: Ton Jongenelen, Pieter van Wissing, Hannie van Goinga, Jacques Baartmans (een blad in de
Oostenrijkse Nederlanden), Peter A.J. van den Berg, W.R.D. (Pim) van Oostrum, Rietje van Vliet,
Gert-Jan Johannes, Jan de Vet, Andre Hanou (over een uitgave in Duinkerken), Joost Rosendaal,
Simon Vuyk, Peet Theeuwen, Geert van den Bossche (over de Franse tijd in de Zuidelijke Nederlanden), Ans J. Veltman-van den Bos en Peter Altena. Het door samenwerking tot stand gekomen
boek brengt hun kennis samen en helpt de lezer zich een nauwkeuriger beeld te vormen van een
turbulente tijd in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek. Een enkele keer bekroop mij
het gevoel dat de benijdenswaardige deskundigheid van een selecte groep onderzoekers een zeker
risico van elkaar een vlo te willen afvangen inhoudt. Ik doel dan op de ontmaskering van achter
pseudoniemen verborgen schrijvers, uitgevers, drukkers en hun helpers, óók bij de verspreiding
van de begeerde leesstof. Zo vraagt Van Oostrum zich in haar bijdrage over De Haagsche Correspondent met het de aandacht trekkende trefwoord (momerie' in de titel af, of de door Wissing
in zijn proefschrift opgevoerde Janus Index (echt niet' in aanmerking komt om voortaan met
het pseudoniem `Nomsz' in de persgeschiedschrijving vereeuwigd te worden. Misschien moet
ik het maar zien als een gezelschapsspel van experts die wel aan elkaar gewaagd zijn. Ze hebben
mij in ieder geval na het symposium en de boekaanbieding op 3o mei 2008 in het Persmuseum
leerzame en aangename zomerlectuur verschaft. Voor de wintermaanden is de met toewij ding
samengestelde en typografisch goed verzorgde bundel echter even aanbevelenswaardig. cJOAN HEMELS

M.-Ch. Le Bailly, Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, Hilversum, Verloren, 2008.
158 p. ISBN: 978-90 - 8704-056-7. (Reeks Procesgids 7) Prijs € 16,-

egelijk met de ingebruikname van de nieuwe online inventaris van het archief het Hof
van Holland, werd in het Nationaal Archief op 2 oktober 2008 de zevende procesgids van
Verloren gepresenteerd. 1 Hiermee is voor een groter publiek dit belangwekkende archief
een stuk toegankelijker geworden.
In het eerste deel van de gids worden de samenstelling en de organisatie van het Hof van Holland
uitgelegd en de instructies en competenties verduidelijkt. Het Hof van Holland bestond in feite al
voor de Opstand en had nog twee andere namen: Raad van Holland of Raadkamer. Ook de andere
provincies hadden hun gerechtshoven. Het waren in die tijd niet alleen rechtbanken, zij hadden
tevens politieke en bestuurlijke taken. In het midden van de vijftiende eeuw verloor het Hof voor
een groot deel de laatste twee functies. De naam werd toen definitief Hof van Holland. Ook andere
provinciale rechtbanken in den lande zoals de Etstoel in Drenthe boetten in op hun functies. In
dezelfde periode verdween de hoogste rechtsinstantie, de Grote Raad van Mechelen, waarop men
besloot de Hoge Raad op te richten. Deze Raad zou de beroepsinstantie voor het Hof van Holland
worden en zou tevens moeten uitgroeien tot een interprovinciaal gerechtshof voor alle provincies
van de Republiek. Daar is het niet van gekomen.
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Het Hof heeft sinds de vijftiende eeuw twaalf bezoldigde raadsheren, zes ordinaris raadsheren en
zes commissarissen. Voorzitter is een president die ook de werkzaamheden verdeelt. Deze functionaris was in feite de plaatsvervanger van de stadhouder, die van oudsher de rol van voorzitter had.
Per zitting hadden twee raadsheren dienst. Beslissingen werden in een plenaire zitting genomen.
Naast dit college was er nog een griffier, bijgestaan door diverse hulpgriffiers, een procureur-generaal
en een advocaat-fiscaal. Al vrij snel - in 1520 - werd besloten deze twee laatste ambten in een persoon
te verenigen. De griffier had een uitgebreide functie. Hij regelde niet alleen de zaken rondom de
processen, maar voerde ook de administratie van het Hof zelf. Hij lette op de aanwezigheid van de
raadsheren en betaalde de wedde uit.
De belangrijkste instructies werden in de vijftiende en zestiende eeuw opgesteld, waarbij die
van 1531 voor wat de civiele procedures betreft de belangrijkste blijkt te zijn. In 1570 volgde nog
de basistekst, de Criminele Ordonnantien, in een poging de criminele procedures voor de gehele
Nederlanden te uniformeren. Na de pacificatie van Gent ging echter ieder gewest zijn eigen weg en
bleef de Criminele Ordonnantie alleen voor Holland en Zeeland van kracht.
Aandacht wordt besteed aan de verschillende competenties van deze rechtbank. Zo kon men er in
de periode 1428-1811 terecht voor rechtszaken in eerste aanleg, hoger beroep, criminele rechtspraak,
middelen van herstel en gunning, maar ook voor de vrijwillige en de gratieuze rechtspraak. De
eerste aanleg was weggelegd voor gepriviligeerden - edellieden, grafelijke officieren, geestelijken
en kerkelijke instellingen. Daarnaast nog de groep weerlozen die onder vorstelijke bescherming
vielen: vrouwen, weduwen, wezen, geestelijken en arme mensen. Ook buitenlanders mochten van
dit recht gebruik maken. In hoger beroep ging men tegen schepenenvonnissen. Er was een aantal
gevallen waar beroep niet mogelijk was. Zo mocht men niet in beroep in criminele zaken die
extra-ordinair - als een civiel proces - waren afgehandeld. Volgens de instructies was het Hof
bevoegd om bepaalde criminele zaken in eerste aanleg te behandelen. We kunnen dan denken
aan kapitale misdrijven die niet onder de jurisdictie van baljuwgerechten of stadsgerechten vielen.
Andere zaken, zoals misdaden tegen ambtenaren en functionarissen van het Hof zelf behoorden
eveneens tot haar competentie. De competentie om middelen van herstel en gunsten te behandelen
was beperkt. Hiertoe behoorde bijvoorbeeld de athandeling van verzoeken tot ongedaan maken
van proceshandelingen, verzoeken tot meerderjarigheidsverklaringen, naturalisaties etc. Interessant
zijn de competenties binnen de vrijwillige en gratieuze rechtspraak. Als vrijwillige rechter traden
de raadsheren op als partijen een overeenkomst wilden laten bekrachtigen. Zij waren dan zelf tot
overeenkomst gekomen en hadden veelal een notariele akte laten opmaken. In de vroegmoderne
tijd omvatte het begrip gratie meer dan tegenwoordig. Sinds de grondwet van 1848 kan men gratie
verkrijgen, maar het strafblad bijvoorbeeld blijft bestaan. In de vroegmoderne tijd kon gratie ook
inhouden dat een proces werd stopgezet - dus nog voor het vonnis was uitgesproken - of dat alle
strafrechtelijke gevolgen van een misdrijf werden opgeheven. Het Hof had een adviserende rol. Het
behoorde tot de bevoegdheden van de stadhouder om gratie te verlenen.
Het vervolg van de gids bevat een uitgebreide beschrijving van de procesgang voor de verschillende competenties. De rechtsgang wordt ook in een schema weergegeven waardoor de gebruiker
van de gids haar of zijn specifieke proces als het ware in het schema kan inpassen om zo de verschillende stappen te kunnen onderscheiden. Tot slot worden aan de hand van een aantal praktijkgevallen
de verschillende competenties verduidelijkt en uitgeschreven. Het boek sluit of met een verklarende
woordenlijst en de nodige literatuurverwijzingen voor verdere studie.
M.-Ch. Le Bailly tekent voor dit deel van de reeks. Zij is goed thuis in de materie. Zij is historica en
promoveerde op de geschiedenis van het Hof van Holland. Zij schreef samen met Chr. M.O. Verhas
de gids over de Hoge Raad van Holland en zij is verantwoordelijk voor de digitale inventaris van het
Hof van Holland, waarvan de inleiding ook nog veel informatie over het Hof bevat.
Het verdient aanbeveling om deze zevende procesgids in samenhang te gebruiken met nr. 5 De
Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795). De competenties van het Hof van
Holland en de Hoge Raad waren niet altijd even duidelijk gescheiden. Men zat niet alleen fysiek
dicht bij elkaar op het Prinsenhof, er waren ook personele verstrengelingen. Vanaf het begin van de
oprichting van de Hoge Raad waren er in feite onduidelijkheden. Van oorsprong was het de bedoeling dat de Hoge Raad de Raad van Mechelen zou opvolgen en dientengevolge een beroepinstanties
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zou worden voor gerechtsinstanties van de gehele Republiek. Dat lukte niet. De diverse gewesten
zaten hier namelijk niet op te wachten en wilden hun competentie niet afstaan toen zij eenmaal
vrij waren gekomen.
In de vroegmoderne tijd bestond er nog niet zoiets als een landelijke uniforme rechterlijke organisatie. De onderzoeker kan daardoor in de verschillende delen van ons land geconfronteerd worden met
verschillende manieren van procederen en voor de plaats kenmerkende instructies en competenties.
De Stichting Oudvaderlands Recht doet er dan ook goed aan verschillende procesgidsen uit te geven
waarin vooral het civiele recht centraal staat. Reeds verschenen gidsen zijn:
• E.J.M.F.C. Broers & B.C.M. Jacobs, Staatse Raad van Brabant. Hilversum, Verloren

2000.

57 p.

ISBN 90-6550-627-6. € 10,-

• B.S. Hempenius-van Dijk, Hof van Friesland. Hilversum, Verloren 2004. 96 p.
779 - 5. € 10,

ISBN

90 6550-

-

• H.G.G. Becker, De Etstoel van Drenthe. Hilversum, Verloren 2004. 76 p. ISBN 90-6550-825-2. € 10,• P. Brood & E. Schut, Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van
Groningen, Hilversum. Verloren 2006. 64 p. ISBN 90-6550-826-0. € 10,• M.-Ch. Le Bailly en Chr. M.O. Verhas, Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland
(1582-1795). Hilversum, Verloren 2006. 94 p. ISBN 90-6550-918-6. € 10,• M.-Ch. le Bailly, Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795). Hilversum, Verloren
2007. 96 p. ISBN 978-90-6550-968-0. € 10,Net als de gids voor het Hof van Holland gaan deze gidsen uitvoerig in op de samenstelling, organisatie en bevoegdheden van de betreffende rechtelijke instanties. Waar nodig wordt ingegaan op de
historische ontwikkeling van de rechtsinstantie, die per gewest heel verschillend kan zijn. De civiele
procedures staan steeds centraal en worden aan de hand van een stappenplan uitgelegd waarbij
steeds ruimte is voor het procesrecht (de regels en procedures voor het voeren van een proces). Ter
verduidelijking wordt in een schema het geheel van stappen weergegeven. Daarna volgen enkele
voorbeelden uit de rechtspraktijk. Het geheel wordt afgesloten met een verklarende woordenlijst
en een `eigentijdse evenals een `moderne' literatuurlijst. Het geheel blijft natuurlijk droge kost en
voor niet-juridisch geschoolden altijd even doorbijten, maar de voorbeelden die men behandelt
maken de materie toegankelijk.
Voor wie nog haar of zijn jurisdictie mist, weest gerust. Er volgen nog delen over het Hof van
Utrecht, het Klaring van Overijssel te Zwolle, de Soevereine Raad te Roermond, het Justiz Collegium
te Geldern en het Staatse Hof van Gelre te Venlo, de Commissarissen Deciseurs te Maastricht en
het Hof van Gelre te Arnhem. Als de reeks klaar is hoeven we niet langer te struikelen over de
eigenaardigheden van de rechtsgang in deze of gene windstreek van ons land en met een wijde boog
om de rijke civielrechtelijke bronnen heen te lopen. Met een van de gidsen in de hand kunnen we
vele aspecten van het menselijke gedrag uit deze bronnen gaan opdiepen. cDINI HELMERS.

1 Zie de website van het Nationaal Archief, zoek op Hof van Holland. Daarin is de inventaris (pdf) te vinden.

Cis van Heertum (red.). Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
Amsterdam, In de Pelikaan, 2008. 336 p. ISBN 978-9o-71608-26-1. Prijs € 20.

A

msterdam was in 2008 vanwege de Unesco uitverkoren tot `Wereldboekenstad; wat aanleiding gaf tot diverse manifestaties en publicaties. Drie kopstukken werden opgevoerd om
invulling te geven aan de mondiale status, te weten Anne Frank, Annie M.G. Schmidt en
Benedictus de Spinoza. De filosofische component van dit trio kreeg onlangs een standbeeld op het
Waterlooplein, terwijl hij daarnaast onderwerp was van tentoonstellingen in de Openbare Biblio-
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theek en de Bibliotheca Philosophica Hermetica. De laatstgenoemde bibliotheek gaf bovendien in
samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis de bundel Libertas philosophandi uit, die werd
gepresenteerd op een Spinoza-symposium in de Westerkerk op 27 juni j.l.
De ondertitel voert Spinoza op als `gids voor een vrije wereld, kennelijk met de bedoeling de
actualiteit van zijn gedachtengoed te onderstrepen. In het licht van de `Wereldboekenstad' is een
dergelijk uithangbord begrijpelijk, maar gelukkig hebben de contribuanten aan de bundel de verleiding weerstaan om Spinoza (1632-1677) op te pimpen tot een eigentijdse denker. Het valt trouwens
niet mee hem van deze tijd te maken, tenzij je hem van alle scherpe kantjes ontdoet en vervlakt tot
Profeet van het Vrije Woord, Held van de Geest en wat dies meer zij aan gemakzuchtige gemeenplaatsen. "Het doel van de staat is vrijheid", naar de fiere inscriptie op de sokkel van dat nieuwe
standbeeld meedeelt, maar de meeste voorbijgangers zouden zich vermoedelijk niet erg thuis voelen
in de staat die Spinoza in de Tractatus theologico-politicus voor ogen stond. Ook valt te vrezen dat
zij weinig begrip kunnen opbrengen voor zijn rationele mystiek en zijn ascetische opvatting van
de deugd - de weinig uitnodigende mos geometricus van de Ethica is al afdoende om de moderne
lezer of te schrikken.
In de eerste artikelen van de bundel wordt aandacht besteed aan de omgeving waarin Spinoza
geboren en getogen is. Hoe uniek zijn denkwerk ook is, het is ondenkbaar zonder de historische
context waarin het ontstond. Zijn bakermat was het zeventiende-eeuwse Amsterdam, in ruimere
zin de Republiek ten tijde van Johan de Witt. Amsterdam bood een grote godsdienstige en intellectuele vrijheid, al waarschuwt Piet Visser in zijn bijdrage terecht dat die vrijheid in relatieve zin
moet worden begrepen. Religieuze verscheidenheid kwam in de praktijk neer op het gedogen van
andersdenkenden, uitgaande van de geprivilegieerde positie van de publieke kerk. Het streven van
de overheid om godsdienstige en intellectuele conflicten beheersbaar te houden was het pragmatische richtsnoer voor tolerantie. In Amsterdam kon veel, maar lang niet alles - de trieste dood van
Adriaen Koerbagh in het Amsterdamse Rasphuis illustreert de grenzen van de verdraagzaamheid.
Spinoza's Tractatus theologico-politicus (167o) kon evenmin door de beugel van het oorbare. Johan de
Witt weerstond de kerkelijke druk om het boek te verbieden, hoewel hijzelf weinig ingenomen was
met Spinoza's pleidooi voor een radicale vrijheid van denken. Na de val van De Witt versmalden de
marges van de tolerantie en in 1674 werd de Tractatus alsnog verboden. Spinoza zag nadien of van
publicatie van zijn geschriften. Toen zijn verzamelde werken in 1678 postuum verschenen, werden
ze onmiddellijk verboden.
Abraham Rosenberg gaat in op Ets Haim, in het bijzonder de aan de Portugese synagoge verbonden school die Spinoza in zijn jonge jaren bezocht. Het curriculum was uiteraard gericht op
het bestuderen van Tora en Talmoed, terwijl de voertalen Hebreeuws en Spaans/Portugees waren.
Niettemin vertoont de opbouw van het onderwijs volgens Rosenberg overeenkomst met dat van
de Latijnse scholen van die tijd. Steven Nadler, bekend van een recente biografie over Spinoza,
schrijft diens verbanning uit de joodse gemeenschap in 1656 toe aan de ketterse ideeen die hij reeds
op jeugdige leeftijd koesterde. Daarentegen heeft Odette Vlessing de afgelopen jaren in meerdere
publicaties betoogd dat Spinoza in conflict kwam met de synagoge omdat hij zich onttrok aan de
joodse jurisdictie: tot ergernis van de parnassim wendde hij zich tot de Amsterdamse overheid om
te ontkomen aan de nagelaten schulden van zijn vader. Nadler gaat voorbij aan de opvatting van
Vlessing, zoals ook Jonathan Israel doet in zijn Radical Enlightenment. Het lijkt mij dat de `seculiere'
en ideele interpretaties van de banvloek elkaar niet hoeven uit te sluiten. Spinoza's breuk met het
jodendom was definitief, al ontwaart Nadler joodse elementen in zijn latere denken.
Frank Mertens beschrijft de Amsterdamse vriendenkring waarin Spinoza verkeerde na zijn verbanning uit de joodse gemeenschap. Hij schetst een intrigerend allegaartje van afvallige joden,
doopsgezinden, collegianten en cartesianen, deels met elkaar verbonden door familiebanden. Franciscus van den Enden, ex-jezdiet en uitbater van een Latijnse school, was in meerdere opzichten
Spinoza's wegbereider naar de niet-joodse wereld. Deze mentor bracht hem ook in aanraking met het
cartesianisme, dat zich juist in deze jaren manifesteerde als het Nieuwe Denken en dat van blijvende
invloed op hem zou zijn. Het cartesianisme sloeg neer in zijn geest en in zijn kleine bibliotheek,
waarvan de inhoud wordt geanalyseerd door Henri Krop.
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Een tweede groep artikelen gaat in op de filosofie van Spinoza. Wiep van Bunge inventariseert de
verschillende tradities die daarin samenkomen, terwijl Piet Steenbakkers een beschouwing wijdt aan
Spinoza's opvatting van het begrip "vrijheid". In politieke zin kan die opvatting worden omschreven
als afwezigheid van dwang, maar in filosofisch opzicht ligt het gecompliceerder. Op grond van
Spinoza's strikte determinisme is de vrije wil een inbeelding die in strijd is met de rede. Spinoza
heeft geen boodschap aan een traditioneel Opperwezen, maar de predestinatie in zijn universum
gaat verder dan de calvinistische orthodoxie lief was. Deus sive Natura ontvouwt zich met absolute noodwendigheid in zijn attributen Denking en Uitgebreidheid, zodat slechts degene die deze
causaliteit miskent zich kan koesteren in de illusie van een vrije wil. De menselijke vrijheid, zoals
wordt uiteengezet in het vijfde deel van de Ethica, bestaat in aanvaarding van en onderschikking
aan dat determinisme. Spinoza's opvatting van vrijheid is nogal paradoxaal - vrijheid is het opgeven
van de illusie van vrijheid.
Het verbaast mij enigszins dat Herman de Dijn in zijn beschouwing over Spinoza's godsbegrip de
notie "transcendentie" invoert. Spinoza hamert er immers op dat de Substantie of God de immanente of "inblijvende" oorzaak is van de schepping. De Natura Naturans is de immanente werking
van de oneindige Substantie en als zodanig onkenbaar; zij doet zich aan ons voor als Natura Naturata
die wij maximaal sub specie aeternitatis kunnen begrijpen. De Dijn koppelt de notie "transcendentie"
aan de Natura Naturans om het verschil met haar passieve gedaante te benadrukken. Het komt mij
voor dat daardoor begripsverwarring ontstaat in de toch al complexe terminologie van Spinoza.
Paul Juffermans en Mirjam van Reijen verdiepen zich in de Tractatus theologico-politicus, die
meer dan de Ethica de inzet vormt van deze bundel. Leen Spruit gaat in op de overeenkomsten in
het denken van Spinoza en Giordano Bruno (1548-1600), hoewel het weinig aannemelijk is dat de
eerste het werk van de tweede heeft gekend. Carlos Gilly waarschuwt in zijn bijdrage dat pietisten
in de traditie van Jacob Bohme en socinianen niet over een "atheistische" kam geschoren moeten
worden met spinozisten. Weliswaar ontwikkelden al deze zoekers naar waarheid non-conformistische godsbeelden, maar zij leefden in verschillende geestelijke werelden. Gilly komt ook met een
merkwaardige en tot dusverre onbekende overlevering: Spinoza zou zich in zijn jonge jaren hebben
bezig gehouden met kabbala. Met behulp van kabbalistische spreuken zou hij tevergeefs hebben
getracht zijn dode vader tot leven te wekken. Het uitblijven van resultaat zou hebben bijgedragen
tot zijn afval van het jodendom. Naar Gilly meent kan er een verband bestaan tussen deze kabbalistische jeugdbevlieging en Spinoza's latere filosofie. Dat zou kunnen, al zal het niet meevallen
dat aan te tonen.
De laatste bijdrage is een interessante beschouwing van Adri Offenberg over de negentiende-eeuwse
verbeelding van Spinoza. De bundel besluit met de catalogus van de inmiddels afgelopen Spinozatentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Veeleer dan een catalogus is dit een kleine
encyclopedie van de wereld van Spinoza. Aan de hand van honderd compacte lemmata geeft Cis
van Heertum een rondleiding door die wereld en ook zonder de tentoongestelde objecten is haar
tour d'horizon zeer de moeite waard. Dat is ook mijn oordeel over deze bundel in zijn geheel, die
een overzichtelijke weergave biedt van de stand van zaken qua Spinoza. cSYTZE VAN DER VEEN
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DE VROLIJKE NAVORSCHER
[2008-3] De violist Johannes Quickelenberg
A en van de tijdgenoten die enkele keren in het werk van Weyerman opduikt, en die kennelijk
enige bekendheid genoot, is de violist Johannes Quickelenberg. Elly Groenenboom besprak
hem in De Rotterdamse Woelreus, 1 maar daarmee is vrijwel alle literatuur over hem genoemd.
Een poging meer over zijn wel en wee na zijn vertrek naar Engeland in 1721 te vinden heeft vooralsnog weinig opgeleverd: in de kranten uit de jaren na 172o, waarin advertenties voor concerten toch
al niet in grote aantallen voorkomen, lijkt hij niet genoemd te worden. Wel is, met enig voorbehoud,
zijn overlijdensdatum te noemen: in de begraafboeken van St. Leonards, Eastcheap, wordt onder
9 oktober 1727 een J [oh] n Quicklenberg vermeld. 2
cWie weet er meer over deze vioolvirtuoos te melden?

F

JAC FUCHS

Noten
1 Elly Groenenboom Draai, De Rotterdamse Woelreus, Amsterdam/Atlanta 1994, 0.a.
Microfiche in de Guildhall Library, Londen.
-

p. 247 - 248.

2

[2008-4] Van der Capellen, het `schrijven tot verlichting, de dringende nood en
de telemarketeers.
Een brief van J.D. van der Capellen tot den Pol aan de directie van het Utrechts genootschap
Testeed den Tijd, met Konst en Vlijd' (1777).
p 1 januari 1773 werd in Utrecht een (Konst-genootschap' opgericht. Het voerde de zinspreuk `Besteed den Tijd met Konst en Vlijd' en het ontwikkelde zich mettertijd tot een
vooral op wetenschappen gericht genootschap, met een andere naam ook: het Provinciaal
Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (kortweg PUG).
In het Utrechts Archief wordt het archief van het genootschap bewaard (HUA 713-11) en in dat
archief bevinden zich brieven van diverse geleerde en aanzienlijke landgenoten, die antwoorden op
de genootschappelijke uitnodiging om lid te worden (inv.nrs. 87 en 88). Er waren diverse soorten
leden: schrijvende en `contribueerende' leden. De uitnodiging ging meestal vergezeld van de `Wetten'
van het genootschap. De man tot wie de antwoorden kwamen, was Johannes van Haeften (1751-1827),
advocaat en raad te Utrecht. Anderen beloonden hem later voor zijn ijver en zij vereerden hem met
het lidmaatschap van Dulces en Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen.
Het is een merkwaardige brievencollectie. Sommige briefschrijvers gaan op de uitnodiging in,
zoals Le Francq van Berkheij, Hieronymus van Alphen en J. Luzac, al gaat de instemming vaak
gepaard met gepruttel. Van Alphen bijvoorbeeld reageert op de vraag naar zijn titulatuur provocerend met `Titels heb ik niet. De kroon spant zoals zo vaak Berkheij, die wel lid wil worden, maar
aan bepaalde wetten van het genootschap liever niet gehoorzaamt, zoals de voor hem onverteerbare
regel dat door het genootschap gepubliceerd werk eigendom van het genootschap blijft en door de
auteur niet elders - in een eigen boekdeel bijvoorbeeld - opgenomen mag worden.
Het wemelt echter van de weigeringen, de bedankjes voor de eer, en die zijn het mooist. De
Perponcher schrijft op to augustus 1776 dat hij of wenst te zien van een lidmaatschap vanwege een
( vermeenigvuldiging van beezigheden: Ook Aernout Vosmaer laat de beker het liefst aan zich voorbij
gaan, in zijn schrijven van ii november 1776 wijst hij behalve op zijn `meenigvuldige bezigheden'
nog op zijn `zwakke constitutie. Petrus Camper is voor zijn weigering gaan zitten: in zijn brief,
geschreven vanuit Franeker op 12 november 1776, zegt hij gevleid te zijn door het aanzoek, maar dat
in de Vetten' hem heel veel niet bevalt. Het bezwaar van Berkheij is ook het zijne. Het lijkt erop of
hij al schrijvend steeds kwader is geworden, want aan het slot van zijn brief ontploft hij bijna waar
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hij op het genootschappelijke verzoek om in geval van een weigering de `Wetten' weer naar Utrecht
te zenden reageert door voor te rekenen wat hem dat kosten gaat. Camper adviseert het genootschap
in zekere zin om naar de maan te lopen.
Aan de vage kant is daarentegen de motivering van Robert Jasper van der Capellen: vanuit de
Lathmer bericht hij op 20 mei 1777 dat (bijzondere redenen' hem tot een neen hebben aangezet. Een
paar dagen ervoor, op 17 mei 1777, schreef zijn neef Joan Derk van der Capellen vanuit Wittenstein
een wat uitvoeriger reactie. Kennelijk waren Robert Jasper en Joan Derk vrijwel tegelijkertijd benaderd om lid te worden. Omdat de brief van Joan Derk niet voorkomt in de bekende bundeling van
zijn brieven en bij mijn weten niet eerder gesignaleerd is,' wordt die hieronder weergegeven:
WelEdele Gestrenge Heer
Hoe zeer het belang der nuttige Kunsten en Weetenschappen, waarmede dat van ons Vaderland ten naauwste
is verbonden, mij moge ter harte gaan, zo is 't mij egter niet mogelijk, vooralsnog, tot derzelver bevordering
iet meer dan bloote wenschen toetebrengen. Ik bezit geenen dier kundigheeden, die noodig zijn om aan
het oogmerk en de verwagting des Loflijken Kunstgenootschaps te kunnen beantwoorden. Het schrijven
tot verlichting van anderen is mijne zaak niet: ik gevoel mijne onbekwaamheid hierin zo wel dat ik nooit
de pen gebruik dan wanneer er de nood mij toe dringt en ik geene kans zie om het werk door kundiger
verrigt te krijgen. Aan mijne verhandelingen zou 't Genootschap derhalve zeer weinig hebben; terwijl aan
den anderen kant de contributie van een enkel Lid min of meer luttel zou toebrengen ter voortzetting van
het plan, dat zig Hetzelve zo edelmoedig heeft voorgesteld: Ik heb nog daarenboven zo vaak ondervonden
wat het in heeft aan zijne oude verpligtingen naar behooren te voldoen, dat ik voorgenomen heb zo weinig
nieuwe verbindtenissen, als mogelijk zal zijn, meer aantegaan. Om alle welke redenen ik de vrijheid neem
UWelEdelgestr: te verzoeken het Genootschap uit mijnen naam hartelijk te willen bedanken voor de eer
van het aangebooden Medelidschap; met verzeekering dat het mij leed doet dat mijn toestand mij niet
toelaat hetzelve te kunnen aanneemen.
De Wetten gaan hiernevens met deszelfs gelegenheid waarmede UWelEdelgestr: mij die heeft gelieven
te zenden, te rug, en ik ben inmiddels
WelEdele gestrenge Heer
Wittenstein
Den 17. May 17772

UWelEdelegr: onderdaanige Dienaar
J.D. van der Capellen

Een opmerkelijk schrijven! Capellen wil dus niet, omdat hij zich niet waardig acht. Tot `verlichting
van anderen' schrijft hij niet, de pen vat hij naar eigen zeggen alleen op `wanneer er de nood mij
toe dringt. Misschien toch ook niet zo opmerkelijk, want wat moet je antwoorden als je de last
van een dergelijk lidmaatschap niet wilt dragen? Je kunt natuurlijk Oen reden opgeven, zoals J.F.
Martinet in zijn briOe deed. Je kunt ook liegen: je kunt voor je reputatie altijd beter verwijzen naar
je wankele gezondheid of je overvolle agenda, ook al ben je kiplekker en heb je zoals gebruikelijk
niks om handen. Misschien is de reactie van Van der Capellen dan ook te vergelijken met de net niet
korzelige reactie, die ik me veroorloof als me telefonisch een fantastisch aanbod gedaan wordt om
over te stappen op een andere rente-regeling of een nieuwe stroomaanbieder. Meestal verklaar ik
dan balorig dat ik liever te veel geld betaal en dat ik de andere kant nog een lang en gelukkig leven
toewens. Hopelijk leggen de telemarketeers mijn reactie niet vast. cPETER ALTENA

Noten
1

W.H. de Beaufort (ed.), Brieven van en aan Joan Derk van der Capellen van de Poll. Werken, uitgegeven door
het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, Nieuwe reeks, no 27. Utrecht 1879. Ook het door J.A. Sillem in
1883 bezorgd vervolgje biedt deze brief niet.
Archief Provinciaal Utrechts Genootschap (713-11), inv. nr 87: Correspondentie, bij de directie ingekomen brieven.

2 HUA,
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VERSCHENEN BOEKEN EN SIGNALERINGEN

Blog van de Stichting JCW

Natuurlijk, de Stichting Jacob Campo Weyerman
beschikt over een eigen site (www.weyerman.nl ).
Daarop staat informatie over grond- en expeditievergaderingen, over nog verkrijgbare uitgaven, over
de MedJCW en over onder andere de levensloop van
Weyerman. Sinds kort is er ook een weblog van de
stichting (http://j acobcampoweyerman.blogspot.
corn). Leden van de stichting kunnen daar hun notes &
queries kwijt die met campistisch onderzoek te maken
hebben.
De blog lezen kan altijd, maar om bijdragen te kunnen leveren moet je je eerst aanmelden bij rietjevanvliet@mac.com . Culicampo, de Herkauwer en Campo
hebben al menig bericht achtergelaten over de prijzen
van weyermanniana, de expeditie te Franeker, campistisch smullen en publicaties die op een of andere manier
met Weyerman te maken hebben.
RIETJE VAN VLIET

C. Dingemanse, Rap van tong, scherp van
pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse
praatjespamfletten (circa 1600-1750). Hilversum 2008.400 p., ill. isbn 978-9o-8704-042o. Prijs € 39,-

Voor letterkundigen en historici zijn pamfletten
doorgaans puur bronnenmateriaal, zonder dat men
aandacht schenkt aan of zelfs benul heeft van de specifieke (literaire) wetten van dit medium. Was een van de
redenen wellicht de spaarzame aandacht voor het genre
zelf, sinds kort is dat excuus passé. In het Nwo-Aspasia-project van Marijke Meijer Drees, Literatuur met
effect. Nederlandse pamfletten ca. 1600-1750, was het
pamflet voor het eerst object van een interdisciplinair
onderzoek. De congresbundel Het lange leven van
het pamflet (Hilversum 20 06) bewees hoe vruchtbaar
samenwerking tussen boekwetenschap, geschiedschrijving, letterkunde en iconografie ook kon zijn. Naast veel
losse artikelen zijn inmiddels ook twee proefschriften
uit dit project voortgekomen. In Het poetisch accent
behandelde J. Vrieler drie literaire genres die nogal eens
in 17e-eeuwse pamfletten opduiken: sonnetten, liederen
en echo's (Hilversum 2007). En C. Dingemanse promoveerde in juni 2008 op wat als een als wezenlijk onderdeel van de Hollandse identiteit geldt: polderen.
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Uit de circa 18000 pamfletten uit de periode 1600 1750 in de Knuttelverzameling in de Koninklijke Bibliotheek destilleerde zij 41 zo(in de titel)genoemdepraatjespamfletten (corpus ook in afzonderlijke bijlage), te
onderscheiden van gesprekspamfletten (discoursen en
samenspraken). De praatjes bevatten alledaagse en
realistisch overkomende conversaties tussen (mannelijke) vertegenwoordigers van onderscheiden sociale
groeperingen of uit verschillende provincies van de
Republiek, die onderling ieder een ander standpunt
innemen over een actueel (politiek) onderwerp. Dingemanse weet overtuigend te bewijzen dat deze praatjes
gebruik maken van een scala aan retorische technieken om de mening van de gespreksdeelnemers (en die
van de lezers) een richting op te sturen en zodoende
de publieke opinie doeltreffend te manipuleren. Ze
bedrijft intensieve tekstanalyses, waarbij ze pamfletten royaal in hun politieke en sociaal-culturele context
inbedt en daarbij tevens de interactie met nog eens 24o
andere pamfletten uit de periode 1510 -1794 betrekt.
Samen met de tien door de lopende tekst gevlochten
intermezzi, bijvoorbeeld over de schuit als gesprekslocatie, beoogde publieken, verwantschap met de spectator, is dit boek — anders dan alleen de titel zou doen
vermoeden — een goed geschreven en meeslepende
cultuurhistorische studie geworden. Haar analyse van
dialoogtype en retorische technieken blijkt ook bruikbaar voor internationale vergelijking van vroegmodern
pamflettenmateriaal.
In de praatjes blijken vrouwen geen volwaardige
deelnemers aan het publieke debat, maar worden als
`stille getuigen' wel geinstrueerd hoe ze over actuele
kwesties dienden te denken. Hiermee bevestigt Dingemanse de eerdere kritiek van Meijer Drees op IJkpuntdeel 1650, toen deze de stelling van Frijhoff en Spies corrigeerde en opmerkte dat de politieke meningsvorming
wel degelijk om vrouwen heen kon. Ook anderszins
weet Dingemanse de IJkpuntdelen 165o en Moo drastisch te nuanceren. De auteurs van 165o meenden dat
het praatjespamflet gekenmerkt werd door een open
dialoogvorm, die de 17 e-eeuwse eveneens open discussiecultuur schitterend ondersteunde. Dit proefschrift
maakt duidelijk dat er geenszins sprake is van een proces waarbij verschillende standpunten welwillend tot
een worden gekneed, maar dat het doel is een mening
te laten domineren. De auteurs van Moo betoogden
dat de publieke opinie in de 18 e eeuw een groeiende
behoefte aan harmonie en gelijkgestemdheid spie-
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gelde, het kalmpjes willen bezweren van controversen.
Dingemanse toont dat er juist een groeiende behoefte
bestond aan polarisatie, het verscherpen van (politieke)
tegenstellingen om de maatschappelijke consequenties
te verhelderen en een weloverwogen keuze te kunnen
maken voor een rechtvaardiger samenleving dan de
toen bestaande. Zeer van harte aanbevolen.
W.R.D. VAN OOSTRUM

Arie Wilschut, De tijd van pruiken en revolutiesuoo-7800. Zwolle, Waanders 2008.160 p.
ISBN 978-9o-40o-88482-9. Prijs € 17,95
Dit boek maakt deel uit van de tiendelige populairwetenschappelijke serie 'Kleine geschiedenis van
Nederland' (in wording), een reeks waarin de recente
canon van het Nederlandse geschiedenisonderwijs,
met zijn tien tijdvakken, als rode draad fungeert. De
Amsterdamse historicus en didacticus Arie Wilschut
heeft diverse delen van de serie voor zijn rekening genomen, waaronder de periode van de achttiende eeuw.
De publicatie van dit deel is goed getimed, aangezien
`dynamiek en stagnatie in de Republiek' een van de
aanstaande eindexamenonderwerpen is.
De auteur behandelt de achttiende eeuw in vier
hoofdstukken. Hij begint met de economische en
sociale ontwikkelingen. Daarna volgen de cultuur- en
mentaliteitsgeschiedenis. De twee resterende hoofdstukken gaan over de politiek, van 1702 tot 1806, met de
meerderjarigheid van stadhouder Willem V in 1766 als
cesuur. Het boek is prachtig geillustreerd en bevat naast
het lopende betoog kaders met verklarende en illustratieve informatie, bijvoorbeeld over het koffiewinkeltje
van Egbert Douwesz, de medicus Herman Boerhaave,
Eise Eisinga's planetarium en de begrafenis van Daniel
Raap. De auteur bereikt zijn doelgroep verder door
aansprekend taalgebruik te hanteren, met instructieve
- zij het vaak te lange - citaten en ook via aardige vergelijkingen met het heden, al kan men bij sommige
daarvan zijn bedenkingen hebben. Zo schrijft Wilschut
over Marijke Meu, de echtgenote van stadhouder Johan
Willem Friso: `Zij was een prinses van het type dat het
tegenwoordig ook nog zo goed doet: En dan volgt als
toelichting dit wonderlijke citaat: Ten voorbeeld van
godvrugt, verstandig, opregt, vriendelijk, bescheiden, lankmoedig, minzaam, goedaartig, zagtmoedig,
nedrig, mededeelzaam aan de armen' (p. 83).
Kenners van de achttiende eeuw zullen hooguit in
de anekdotiscbe sfeer iets nieuws in dit overzichtswerk
vinden, maar dat is natuurlijk niet vreemd. Wel zullen
zij zich afvragen waarom sommige onderwerpen en
personen uitgebreid worden behandeld, terwijl andere

ontbreken of amper worden vermeld. Waarom bijvoorbeeld het verloop van de Spaanse Successieoorlog
slechts terloops genoemd en bij de Oostenrijkse Successieoorlog wel de Franse inval in Staats-Vlaanderen
behandeld, maar niet de val van Bergen op Zoom?
Daarnaast maakt Wilschut Maria Theresia gemakshalve al keizerin in 174o, terwijl ze dit pas in 1745 via
haar echtgenoot werd. De lezers van dit tijdschrift zullen bovendien tevergeefs zoeken naar Jacob Campo
Weyerman en zijn context. Jets minder aandacht voor
de brave Justus van Effen was de oplossing geweest.
In zijn epiloog breekt Wilschut een lans voor de
patriotten en Bataven die volgens hem meer waardering verdienen. Straatnamen vernoemd naar Van der
Capellen, Schimmelpenninck of Pieter Vreede zouden
er niet eens in Nederland zijn.
De auteur had even moeten googelen, want dan zou
hij beter hebben geweten. Maar het is uiteraard een
kniesoor die hierop let, want door de bank genomen
betreft het bier een heldere samenvatting van de recente
historiografie, met goed afgewogen oordelen.
JOOP W. KOOPMANS

N il Volentibus Arduum/Francesco Sbarra,

Tieranny van Eigenbaat 0679). Tone& als
wapen tegen Oranje. Bezorgd en ingeleid
door Tanja Holzhey en Kornee van der Haven.
Melodienotatie verzorgd door Rudolf Rasch.
Zoeterwoude, Uitgeverij Astraea 2008. 224 p.,
ill. ISBN-13: 978-90-75179-26-2. Prijs € 18,5o. Te
bestel len via www.uitgeverijastraea.nl .
Elke editie van een zeventiende- of achttiende-eeuws
toneelstuk, serieus, komisch of farcicaal, dient toegejuicht te worden, zeker als het gaat om een stuk dat
buiten de literatuur-historische canon valt. Van de stukken van de heren Balthazar Huydecoper, Lucas Rotgans
en Pieter Langendijk hebben we langzamerhand echt
genoeg min of meer hedendaagse edities. Alleen al
daarom lofaan Tanja Holzhey en Kornee van der Haven
voor hun uitgave van Tieranny van Eigenbaat van ons
roemruchte classicistische genootschap Nil Volentibus
Arduum (NVA), waarover wel van alles geschreven werd
en wordt, maar waarvan de toneelstukken zich mogen
verheugen in een denderende stilte. En dat terwijl
het genootschap juist via zijn stukken probeerde zijn
gedachtegoed aan de man te brengen.
Holzhey en Van der Haven hebben ook een bedoeling met hun editie: aantonen dat politiek wel degelijk
ten (Amsterdamse) tonele kwam, ondanks het al uit
1677 daterende verbod daarop. Natuurlijk, wat voor dit
verbod geldt, geldt voor veel van die andere verboden
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en geboden uit de tijd van het classicisme, dat behalve
een dwingende toneeltheorie ook een nogal vergaand
puritanisme probeerde op te leggen: de soep wordt niet
altijd zo heet gegeten als hij opgediend wordt. Ik durf
mijn hoofd eronder te verwedden dat bijvoorbeeld
met name veel van de - nimmer onderzochte - toneelstukken uit eind zeventiende, eerste helft achttiende
eeuw lang niet zo braaf classicistisch waren als ze wel
claimden.
Hier gaat het om politiek dus, of beter misschien:
actualiteit. We schrijven 8 januari 1679. Op die dag
gaat in de Amsterdamse Schouwburg het zinnespel

Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrijekeur
in premiere. De recettes zijn zeer goed, maar er komen,
nogal ongebruikelijk, geen vervolgvoorstellingen. Holzhey en Van der Haven achten het mogelijk dat er al bij
deze premiere een zodanige politieke draai aan het stuk
gegeven werd, dat men het raadzaam vond het meteen
weer van het repertoire te halen.
De dubbelzinnigheid, om zo te zeggen, zit 'm in het
feit dat Tieranny een zinnespel is, een allegorisch stuk
met personages als Deugd, Verstand, Gemeenebest,
Kwaadaart en Eigenbaat. Dat maakt het mogelijk in
gedachten zo'n allegorisch personage te vervangen
door een werkelijk persoon. Zo waren veel zinnespelen
ook bedoeld en het is opvallend dat juist actualiteiten
hun uitbeelding op het toneel vonden in de vorm van
zinnespelen. Tieranny is echter in zoverre een uitzonderlijk voorbeeld, dat er liefst 25 sleutels (identificaties
van de allegorische personages) op gevonden zijn door
Holzhey en Van der Haven. Tachtig procent van deze
sleutels, in handschrift en gedrukt, is staatsgezind:
daarin wordt Eigenbaat geidentificeerd met stadhouder
Willem iii. In de prinsgezinde sleutels is het uiteraard
Deugd die geacht wordt Willem iii te verbeelden. Ook
de andere personages krijgen een passende werkelijke
identiteit aangemeten.
Men kan erover twisten of de leden van NVA het stuk
ook echt politiek bedoeld hebben (volgens Holzhey en
Van der Haven wel). De opdracht, aan hun voorman
Andries Pels, om het zinnespel van Francesco Sbarra
- de Italiaanse bron van Tyrannie - te vertalen dateert
van eind 1671, dus nog van voor het Rampjaar. De
premiere vond echter pas enige jaren na het Rampjaar
plaats. Toen kon men een parallel trekken tussen de
verheffing van Willem iii tot stadhouder (1672) en
de overwinning van Eigenbaat in Tyrannie. Eigenbaat weet namelijk letterlijk over de lijken van enkele
deugdzame personages de heerschappij over het eiland
Vrijekeur aan zich te trekken. Ofwel: Willem iii wordt
stadhouder over de lijken van zijn staatsgezinde tegenstanders Jan en Cornelis de Witt. Men kan zich afvragen
of de schouwburgregenten een dergelijke interpretatie
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voorzien hebben. Onbekend is of er toen al sleutels op
Tyrannie rondgingen.
Het duurde tot 1705 - drie jaar na de dood van Willem iii - voordat Tyrannie weer ten tonele verscheen.
Voor de politieke bedoelingen van de programmering
van het stuk - het aanwakkeren van anti-prinsgezinde
gevoelens - hebben Holzhey en Van der Haven een
goede aanwijzing boven water gehaald. We mogen
tenminste aannemen dat de Franse politieke agent in
de Republiek, Helvetius, zijn berichten dienaangaande
niet compleet uit zijn duim gezogen heeft.
Na een reeks voorstellingen tot in 1707 verdwijnt
Tyrannie weer van het toneel, tot 1726, waarna het
tot 1745 om de pakweg zes jaar gespeeld werd. Voor de
politieke bedoelingen van de opvoeringen in 1733 hebben Holzhey en Van der Haven eveneens een getuigenis gevonden. In dat jaar berichtte namelijk de Engelse
spion Louis Renard dat Amsterdamse staatsgezinden
met deze voorstellingen de bevolking tegen de prins
van Oranje wilden opzetten.
Holzhey en Van der Haven hebben van Tyrannie van
Eigenbaat een voorbeeldige editie gemaakt met passende illustraties, een ingetogen maar adekwate annotatie en informatieve bijlagen. Vooral bijlage 6 verdient
speciale aandacht: daar gaat muziekhistoricus Rudolf
Rasch in op de liederen die in Tyrannie voorkomen
en staan ook de melodieen genoteerd. In hun inleiding
besteden Holzhey en Van der Haven aan meer aspecten aandacht dan ik hierboven heb aangestipt. Dat ze
daarin soms wat speculatief zijn is bijna onvermijdelijk:
systematische informatie over vooral het toenmalige
toneel - en de betrokkenen - is nu eenmaal schaars
voorhanden, wat dwingt tot reconstrueren. Dat Tyrannie geen `waardenvrij' stuk was, lijkt me aangetoond.
Vooral maakt het boek nieuwsgierig naar de mogelijk
even politieke strekking van andere in de schouwburg
opgevoerde zinnespelen uit de late zeventiende en
vroege achttiende eeuw.
ANNA DE HAAS

Rene Bakker, Reizen en de kunst van schrijven.
Pieter van Woensel in het Ottomaanse Rijk, de
Krim en Rusland 1784-1789. Zeist, Uitgeverij
Christofoor 2008. [Uitgave in eigen beheer].
Diss. 184 p. ISBN 978-9o-9022758-o. Prijs:
n.v.t.

Het is een tijdje stil geweest rond de arts-schrijver
Pieter van Woensel, dus komt een monografie mooi
uit. In zijn Toorwoord' probeert de historicus Rene
Bakker al bij voorbaat kritiek op zijn dissertatie te
pareren door te stellen dat hij keuzen moest maken in
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het onderzoeksmateriaal en onderzoek verrichten op
voor hem onbekende gebieden, (in de wetenschap de
kans te lopen dat het resultaat door de ware specialist
te licht zou worden bevonden' (p. 7). Om meteen al de
handdoek in de ring te gooien ... mmwahh. Maar goed,
laat ik naar goed gebruik niet meer uit het voorwoord
citeren, hoewel de verleiding groot is.
In een Inleiding' geeft Bakker bekende biografica
over Van Woensel en de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar diens leven en werken.
Daarbij meldt hij dat Van Woensel niet is aangemeld
bij het Centraal Register van Particuliere Archieven
(p. 2o), maar ja, dat fichesysteem wordt al jaren niet
meer bijgehouden c.q. door andere beheerssystemen
links en rechts ingehaald. Hij maakt meer van die
uitglijders. Eventuele familiepapieren kunnen slechts
door (een toevallige vondst in een willekeurig archief'
opduiken, maar zó willekeurig zijn archieven inhoudelijk toch niet, tenzij hij serendipitaire vondsten
bedoelt, maar dat is wat anders. Elders (p. 22) schrijft
hij dat een veilingcatalogus door twee in elkaar
geschoven bibliotheken `onbetrouwbaar' is; zulke
catalogi kunnen best onbetrouwbaar zijn, maar toch
niet om die reden. Ik val dan nog maar niet over het
feit dat in een aantal gevallen archiefbewaarplaatsen
bij de naam worden genoemd die zij jaren geleden
voerden. Het is het aloude probleem van onderzoekers
die zich erover verbazen dat archiefstukken niet per se
voor onderzoeksdoeleinden zijn vervaardigd (al kun
je ze daarvoor wel gebruiken), of niet de moeite willen
nemen na te gaan hoe het archiefwezen in Nederland
is georganiseerd.
De centrale vraagstelling van dit boek behelst Van
Woensels opvattingen over zijn reizen naar Turkije,
de Krim en Rusland en de politiek-institutionele ontwikkelingen in die gebieden, die in drie hoofdstukken
worden uitgewerkt. Leven en werk nemen al bijna de
helft van de lopende tekst in beslag, waarbij vooral het
levensberige van Adriaan van der Willigen als leidraad
dient. Van Woensels onderbroken theologische studie,
zijn medische studie, reizen naar Rusland, ontwikkeling als arts-schrijver, kortom het feitenrelaas komt
keurig aan bod, zoals elders al is gesignaleerd.
Ook Van Woensels reizen zijn door Bakker adequaat
beschreven. Nauwelijks echter de contemporaine waardering. De kritiek op Van Woensel, bijvoorbeeld de
fake-biografie van Van Woensel door Bernardus Bosch
(de redacteur die Bakker overigens niet vermeldt) die
in De burger politieke blixem Van Woensels positie
bij de marine hekelde, wordt nauwelijks op zijn merites
getoetst. Volgens Bakker zet Van Woensel Bosch c.s.
als (beteuterde provincialen te kijk, maar daar blijft het
ook bij. Hij kan wat moeilijk kritiek op zijn held velen

en benadert hem dus te weinig kritisch. Van Woensel bestrijdt vooroordelen en zet er andere voor in de
plaats.
Terwijl de Tegenwoordige staat van Rusland bier
te lande lauw werd ontvangen (p. 103), was de Gottingsche Anzeigen von Gelehrten Sachen met een
positieve bespreking 'in de achttiende eeuw een ongeevenaarde periodiek. Dat blad leverde een `constante
stroom geleerde artikelen en boekbesprekingen, die
door [Duitse, PvW] tijdgenoten onbetwist tot de beste
in hun soort werden gerekend' (p. 104). Het is, laten
we zeggen, wat ongenuanceerd. Ook in zijn politiekinstitutionele beschrijving van de Republiek (p. 5455) gaat Bakker wat al te grofmazig te werk. Hier en
elders wreekt zich dat Bakker recent onderzoek niet
heeft verwerkt en wat al te gemakkelijk werk aan Van
Woensel toeschrijft zonder nadere bewijsvoering (zie
bijvoorbeeld p. 6i).
De twee laatste hoofdstukken betreffen Van Woensels reizen naar Turkije, de Krim en Rusland, waar hij
`de pest' gaat onderzoeken. Hij zocht daarvoor steun
bij de ambassades vanwege de contacten en omdat hij
geen Turks of Russisch kende en in die talen hooguit
de weg kon vragen (p. 7o). Probleem bij dit alles is dat
Bakker Van Woensels observaties over de pest niet
toetst aan andere contemporaine medische opvattingen (waarvan er in die tijd honderden verschenen (p.
103)), zodat je als lezer te veel vragen zonder (bevredigende) antwoorden overhoudt. Een ervan is: waar
komt een interessant deel van Bakkers titel, namelijk
`de kunst van schrijven, in het boek aan de orde? Wat
bedoelt hij er eigenlijk mee? Schrijfkunst, schrijfvaardigheid, het opschrijven, overschrijven of verwerken
van de observaties (`Statistik') of studieresultaten? Feit
en fictie? Het is mij niet zo duidelijk. De 'kunst van
het reizen' past beter, gezien de vele passages over de
manier waarop Van Woensel zich verplaatste en zijn
reizen voorbereidde; zie bijvoorbeeld het hoofdstukje
over de reis naar de Krim.
Van Woensel reisde volgens Bakker uit `woeligheid,
een gemoedstoestand die wel vaker voorkwam bij reizigers [...]. Deze aandoening [...] kan als een ziektebeeld
beschouwd worden, dat ook in de literatuur als een
bijverschijnsel van het reizen is beschreven' (p. 103),
een observatie die niet wordt herzien of geactualiseerd.
Nog een kleinigheid. Waarom literatuurverwijzingen
bij tweede en volgende vermeldingen verkort worden
en archiefverwijzingen niet is onduidelijk. Dat valt te
meer op, omdat voetnoten zijn gebruikt waar eindnoten
zinvoller geweest waren. Het boek is niet in de handel,
in eigen beheer uitgegeven. Mooi vormgegeven en
prachtig geillustreerd, dat wel.
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Roelof van Gelder, Zeepost. Nooit bezorgde
brieven uit de 77de en 78de eeuw. Amsterdam/
Antwerpen, Atlas 2008. 176 p. ISBN 978-90450-0489-1. Prijs € 22,95

In het maandmagazine M van de NRC, maart 2006,
publiceerde Roelof van Gelder de eerste hertaalde
brief uit de 'Prize Papers, een enorme verzameling
door Engelse kapers buitgemaakte brieven en andere
papieren afkomstig van Nederlandse schepen. Nu heeft
hij een boek gepubliceerd vol met dit soort brieven en
gunt ons daarmee een ruimer kijkje in deze rijke bron.
Waar gaat het over?
Vanaf de late middeleeuwen tot in de 19 e eeuw werden tijdens de vele zeeoorlogen regelmatig schepen
gekaapt. Kaapvaart was een door de overheid geregelde
en gesanctioneerde vorm van particuliere oorlogsvaart.
Een schipper vroeg een kapersbrief aan, ronselde zijn
manschappen en voorzien van leeftocht, bewapening
en munitie, schuimde hij de zeeen of op zoek naar een
schip van de vijand. Dat werd geenterd en als alles
volgens de regels van de toegestane kaapvaart was
verlopen, werd de buit verdeeld over schipper en manschappen. Daar ging, in het geval van Engeland, wel
een onderzoek door de High Court of Admiralty aan
vooraf. Als bewijsmateriaal voor een gerechtvaardigde
actie golden de scheepspapieren, de vrachtbrieven, de
persoonlijke papieren van de opvarenden en de post. De
juridische afwikkeling kon maanden tot jaren duren en
advocaten, notarissen, boekhouders en ga zo maar door
hadden er hun handen vol aan en hebben een omvangrijk archief nagelaten. Dit archief wordt de `HCA series'
genoemd.
Voor Zeepost heeft Van Gelder in opdracht van de
Koninklijke Bibliotheek acht maanden mogen grasduinen in dit omvangrijke archief en heeft zich daarbij
geconcentreerd op de 'post. Meer specifiek brieven van
Nederlanders die op de schepen zaten of van Nederlanders die brieven hadden meegegeven. Brieven dus die
door de oorlogssituatie nooit zijn aangekomen en waar tot
voor kort - Van Gelder noemt 198o als eerste jaar - nog
nooit iemand naar heeft gekeken. Het zijn er ruim 38000
vooral uit de tijd van de Vierde Engelse Oorlog, de Franse
Tijd, maar ook uit de 17e eeuw.
Niet alle brieven zijn eigenhandig geschreven of konden door de ontvanger zelf gelezen worden. Kunnen
lezen en schrijven gaat toch iets verder dan het kunnen
zetten van een handtekening. Men liet dan een brief
door een ander schrijven, waardoor we soms verstoken blijven van de echt intieme berichten. Ook werden brieven vaak volgens voorgeschreven instructies
geschreven, wat de spontaniteit niet ten goede komt.
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Toch kunnen deze brieven bijdragen tot meer inzicht
in het wel en wee van gewone mensen.
Na een uitvoerige inleiding over lees- en schrijfvaardigheid, het verzenden en ontvangen van brieven en een beschrijving van de meest besproken
onderwerpen - familie, nieuws, cadeaus, armoede
en berusting - volgt in 46 miniatuurportretten een
selectie uit de duizenden brieven. Zij zijn uitgekozen
op periode en geografie, op onderwerp en schrijver. We
lezen brieven van mannen en vrouwen, van zeelieden,
soldaten, maar ook van een chirurgijn, een gouverneurgeneraal, en natuurlijk van vaders en moeders, broers
en zusters, ooms en tantes, neven en nichten en van
vrienden. Aandoenlijk is bijvoorbeeld het briOe van
P.H.B. Leeman aan zijn nichtje Clara Sluijsken. Hij
vertelt dat hij gezond is en hoopt dat zij dat ook zal
blijven. Graag zou hij bij haar willen zijn want: `Als u bij
mij was, dan zouden wij samen spelen met de poppen,
want ik ben een poppengek en houd er veel van om met
meisjespoppengoed te spelen'. Clara is dan vier jaar, dus
wij kunnen ervan uitgaan dat hij meende wat hij schreef
en dat zijn wens geen dubbele bodem bevatte.
Van de bekende Aagje Luijtsen - van haar hebben we
al meer brieven kunnen lezen in het boek Kikkertje lief
van Perry Moree (Texel 2003) - wordt een uitvoerige
brief aan haar man Harmanus Kikkert gepubliceerd. Zij
sluit een briefje van hun zoon Lammert in. De jongen
kan nog niet schrijven en bootst de brieven van zijn
moeder na met het tekenen van rondjes en vierkantj es. Er werd niet alleen geschreven over verlangen naar
elkaar, maar er bestond ook achterdocht. Waar Geertrui
Jans van verdacht werd is onbekend, maar zij beklaagt
zich in haar brief aan haar man Reinier Witte wel over
zijn `toorn) en verdedigt zich tegen `valse tongen. Ouders
- zie moeder D. van Spall aan haar zoon Willem - zijn
trots op de berichten over het goede gedrag van hun
zoon, maar blijven hem wijzen op zijn plicht om zijn
best te doen en zuinig te zijn met wat zij hem sturen.
Dat was immers uit de mond gespaard en de overige
broers en zuster kregen niets.
Van Gelder heeft zich veel moeite getroost om van
iedere briefschrijver informatie op te diepen waardoor
een persoon voor ons gaat leven en het boek naar meer
gaat smaken. De brieven zijn door hem hertaald en
voorzien van leestekens en alinea's.
Jammer dat hij in zijn boek niet de adressen van de
websites vermeld, want niet iedereen zal zijn artikel
van io februari 2006 in het Cultureel Supplement van
de NRC hebben bewaard. Daarom hierbij: www.kb.n1/
sailingletters . Zie ook www.nationalarchives.gov.uk
zoeken in de Catalogue in HCA 30, 32 en 49. En wie
meer wil weten over het onderzoek en geinteresseerd
is in statistieken en cijfers wijs ik graag op het verslag
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van het inventariserend onderzoek van Van Gelder. Dit
is te googlen onder 'Sailing Letters.
DINI HELMERS

Machiel Bosman, Elisabeth de Flines. Een
onmogelijke liefde in de achttiende eeuw.
Amsterdam, Polak&Van Gennep 2008, 158 p.
ISBN 987-90-253-6362-8. Prijs €17,50
Bosman heeft een dossier uit de archieven opgediept
om je vingers bij of te likken. Niet alleen in het Amsterdamse stadsarchief heeft hij stapels akten gevonden,
ook bij het Hof van Holland, de Hoge Raad en het Hof
van Friesland heeft hij zijn hart kunnen ophalen. Zelfs
bij vrouw Schrader, de Friese vroedvrouw van wie het
Memoryboeck is overgeleverd, heeft hij zijn hoofdpersoon kunnen terugvinden. Wat een verhaal zal daarover
te vertellen zijn.
Op 22 december 1700 loopt de jonge dochter van de
rijke Amsterdamse koopman Jacob de Flines, Elisabeth,
weg met haar minnaar, Eduart Back, de knecht van pa.
Het stel duikt onder en vader De Flines ontsteekt in
woede. Hij is niet alleen bang voor zijn reputatie, maar
vooral voor de gevolgen van een eventueel huwelijk.
Immers, als Elisabeth huwt, zal de erfenis van haar
moeders kant vrijvallen en dat is onder andere juist
zijn mooie huis aan de Amsterdamse Herengracht.
Hij schakelt de schout in om Eduart te vervolgen voor
`cloorgaan', dat is weglopen met de bedoeling om te gaan
trouwen tegen de zin de ouders in. Eduart durft niet te
verschijnen voor de rechtbank, maar het dossier van
Jacob is zo schamel dat Eduart wel wordt vrijgesproken. Ook in reauditie — een zaak opnieuw voorleggen
aan een voltallig college - wint Eduart. Hij laat zich nu
vertegenwoordigen door zijn ouders, die de rechters
vertellen dat niet hun zoon Elisabeth heeft geschaakt,
maar dat Elisabeth zich aan hem had opgedrongen.
Inmiddels is de relatie bezegeld met de geboorte
van een dochter, Maria genaamd. Elisabeth moet
haar uitbesteden want de onderduikadressen laten de
kindergeluidjes niet toe. Hoewel vader De Flines zijn
eerste procesronde heeft verloren, laat hij het er niet
bij zitten. Tot de Hoge Raad wordt er geprocedeerd,
waar uiteindelijk niemand als winnaar uit tevoorschijn
komt, op het kind Maria na. Zij zal tot nader order een
alimentatie van 400 gulden per jaar ontvangen van De
Flines. De voortdurende juridische strijd heeft Elisabeth inmiddels murw gemaakt. Zij stemt erin toe naar
haar vader terug te keren. Mocht zij na drie maanden
nog steeds willen trouwen met Eduart, dan zal de
kwestie opnieuw bekeken worden door de rechters.
Vader De Flines laat er echter geen gras over groeien

en heeft al snel een juiste huwelijkspartner gevonden,
de wat dociele Fries Adriaan Penterman. Zij trouwen
en samen verhuizen zij naar Friesland, waar Elisabeth
ondanks het niet gelukkige huwelijk acht kinderen op
de wereld zet. Haar echtgenoot die uit een geslacht van
pistoolmakers komt en zelf gewestelijk tonnenmeester
is, kan niet goed met geld omgaan en maakt zich steeds
athankelijker van zijn schoonvader. De schande van de
oplopende schulden wordt hem echter door een vroegtijdige dood bespaard.
Elisabeth blijft op 32-jarige leeftijd achter met
acht kinderen. Zij zoekt haar vroegere en misschien
wel enige geliefde weer op, die nog steeds ongehuwd
is en met hun dochter Maria bij zijn moeder woont.
Zij willen trouwen, maar hoewel Elisabeth inmiddels
volwassen is, probeert pa De Flines daar opnieuw een
stokje voor te steken. Weer worden de rechters erbij
gehaald. Ondanks zwangerschappen en kinderen kunnen Elisabeth en Eduart het gelijk niet aan hun zijde
krijgen. Ook de familie van haar overleden echtgenoot
laat zich horen, omdat die bang is voor de kosten van
de acht Friese kinderen te moeten opdraaien en dat hun
een erfenis door de neus geboord zal worden. En of
er niet genoeg partijen betrokken zijn bij de juridische
gevechten, ook de familie van Elisabeth van moederskant bemoeit zich met de kwestie.
Het eind van het liedje is dat er niemand wint. Pa
de Flines sterft op 63-jarige leeftijd, Eduart zoekt ten
einde raad toch een andere vrouw en Elisabeth zwerft
na nog wat juridische gevechten met haar halfbroers,
van het ene huishouden naar het andere van haar zes
overgebleven Friese kinderen. De kinderen die zij in
tweede instantie bij Eduart heeft gekregen zijn inmiddels allemaal overleden. Dochter Maria behoudt haar
alimentatie maar sterft op 44-jarige leeftijd.
Boeken als Elisabeth de Flines worden geschreven
om het publiek aangenaam te verpozen en te laten
zien hoe spannend geschiedenis wel is. Zo'n boek moet
daarom niet te dik worden en vlot weg lezen. Het schijnt
er dan bij te horen dat er wat algemeenheden te berde
worden gebracht. Twijfels en nuances zijn uit den boze.
Dat is jammer. De leek wordt al snel op het verkeerde
been gezet of, erger, in zijn overtuiging bevestigd. Ik
neem een voorbeeld dat mij aan het hart gaat. Zodra
Bosman iets uitlegt komen de gemeenplaatsen uit de
kast, bijvoorbeeld 'de torenhoge proceskosten'(p.45)•
Zo'n uitspraak bevestigt wat in het collectief geheugen
vastzit: procederen was alleen weggelegd voor de rijken. En dat is nu juist niet waar. In de vroeg-moderne
tijd kon men ook pro Deo procederen. Het is zelfs de
vraag of het daarmee voor de lagere Masse niet makkelijker was om te procederen, dan voor de iets meer
kapitaalkrachtigen. Die moesten immers hun eigen
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geld inzetten voor het halen van hun gelijk en was hun
het dat wel altijd waard? Uit dit boek blijkt dat Eduart,
een knecht, zich in de juridische strijd kan meten met
zijn tegenstander. Dat wordt niet verder uitgelegd. De
lezer moet het er zelf maar uithalen. Het zou toch aardig
zijn om te weten of hij pro Deo procedeerde. Te weinig
wordt duidelijk gemaakt dat vrouwen wel degelijk actie
konden ondernemen bij de rechtbank. Elisabeth doet
dat ook in de herfst van 1701, nog wel bij het Hof van
Holland en vervolgens bij de Hoge Raad. Zij wilde de
patstelling doorbreken en toestemming krijgen om te
mogen trouwen. Zij wint niet, maar heeft wel zelf actie
kunnen ondernemen. Gelukkig zouden we zelf het een
en ander kunnen nazoeken in de archieven want Bosman heeft uitvoerige aantekeningen opgenomen achter
in het boek.
Tot slot moet mij nog een ding van het hart: wat doet
toch de krakeelkamer? Er zouden echtelijke twisten zijn
beslecht, aldus Bosman en dat schrijven vele andere
auteurs ook. Ik ben echter in dat archief nog nooit een
vechtend echtpaar tegengekomen. Hebben we bier te
maken van een staaltje van herhaald overschrijven?
Het zou mooi zijn als iemand zich eens zou vastbijten
in deze bron.
DINT HELMERS

Aldo Lieffering, The French Comedy 1749-1793.
Opera, drama, and the stadholder court in The
Hague urban culture. Utrecht, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 2007. 689 p., ill. ISBN 978-9o-6375-20o-2.
Prijs € 75,In 1999 promoveerde Aldo Lieffering in Utrecht op
het proefschrift De Franse Comedie in Den Haag
1749 1793. Helaas was er toen slechts een beperkt aantal exemplaren in ringband beschikbaar, uitsluitend
bestemd voor de promotiecommissie. Ondergetekende
was dan ook in haar nopjes desondanks toch een exemplaar te bemachtigen, waar ze sindsdien meermalen
dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Nu is Liefferings
studie dan eindelijk uitgegeven, zij het in het Engels,
als dee119 in de reeks Muziekhistorische Monografieen
van de KVNM.
Voorzover ik kan zien is deze uitgave een integrale
vertaling van de Nederlandse versie. Na een inleiding
met onder meer een korte verhandeling over betekenis
en inhoud van de begrippen mecenaat en patronage,
volgen vijf omvangrijke hoofdstukken. Deze bestrijken
achtereenvolgens: (1) het theateraanbod en de verhouding tussen theater en de overheden die daar in Den
Haag mee te maken hadden (zoals bekend, had — en
-
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heeft — Den Haag met meerdere bestuursinstanties en
hun wensen te maken), (2) de organisatie van de Haagse
Franse Comedie onder haar diverse directeuren, (3) de
herkomst van het repertoire van die Comedie, (4) Haagse kringen en het theater (in het Engels is dit vervaagd
tot 'Social life and the theatre in The Hague'), en ten
slotte (5) de herkomst van de fondsen waar de Franse
Comedie op draaide, ofwel mecenaat en patronage.
Al geeft deze inhoudsopgave een indruk van de
breedheid en rijkdom van het boek, die indruk is schriel
vergeleken bij wat de inhoud zelf allemaal te bieden
heeft. Eigenlijk is er voor een recensent geen beginnen aan. De studie ontleent haar breedte en rijkdom
aan het feit dat Lieffering om geen enkele steen op zijn
onderzoekspad been loopt, om een Engelse spreekwijze
te parafraseren. Hij kijkt onder elke steen om te zien
wat eronder ligt. In de praktijk betekent dat, dat hij
een ongehoorde hoeveelheid archiefmateriaal bijeengebracht heeft en aldus toegankelijk gemaakt. Van het
Familiearchief Van Heiden Reinestein in Assen tot het
Familiearchief Pesters in Utrecht, en van het Familiearchief Van Haren in Leeuwarden tot het Koninklijk
Huisarchief plus uiteraard alle in aanmerking komende
andere archieven in Den Haag. Ook andersoortige
bronnen heeft hij aangeboord, zoals de bibliotheek van
de Franse Comedie in het Haags Gemeentemuseum,
correspondenties, dagboeken, contemporaine literatuur en wat dies allemaal meer zij.
Ik licht er een paar onderwerpen uit die uitvoerig ter sprake komen, maar die de lezer wellicht niet
direct verwacht op grond van titel en inhoudsopgave.
In hoofdstuk 1 is dat een overzicht van toneel en theaters in Den Haag in de eerste helft van de achttiende
eeuw en het `Nederduitse' theater van Jan Bouhon en
Marten Corver in de tweede helft. `Organisatie van de
Franse Comedie' (hoofdstuk 2) gaat niet alleen over de
directeuren, maar ook over bijvoorbeeld de samenstelling van het orkest, het aantal zangers en dansers, en
de bijverdiensten van de leden van de troep. Het derde
hoofdstuk, over het repertoire, opent met een informatief algemeen stuk over Frans theater buiten Parijs:
in de Franse provincie en in andere Europese steden.
Hoofdstuk 4, dat op zich al een boeiend beeld schetst
van het mondaine leven van de Haagse society, besluit
met het verhaal van de geruchtmakende liaison tussen Rosette Baptiste (eigenlijk: Anselme), actrice bij
de Franse Comedie, en Jacob Jan graaf van Wassenaer
Obdam. Een liaison die ondanks alles toch maar liefst
veertien jaar duurde. Ook hoofdstuk 5, dat vooral over
de (financiele) betrokkenheid van het stadhouderlijk
hofbij de Comedie handelt, biedt verhalen van het lager
bij de grondse soort, in dit geval over de intriges van
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de Friese jonker Douwe Sirtema van Grovestins en van
Willem Bentinck, de eerste een vertrouweling van Anna
van Hannover, de tweede een invloedrijk man aan het
hof van Willem IV.
Nog is Lieffering niet gedaan. Het boek besluit met
enkele omvangrijke Appendices. Appendix 1 geeft een
overzicht van de optredens van diverse toneelgezelschappen in Den Haag tussen 1748 en 1794, Appendix
2 van de optredens van de troep van de Franse Comedie buiten Den Haag (1750-1792). Ook geeft de tweede
appendix een overzicht van de samenstelling van de
troep onder de verschillende directeuren (1749-1793).
De derde, en grootste, appendix biedt een chronologische lijst van alle bekende Franstalige voorstellingen in
Den Haag van 1728 tot 1794. Appendix 4 bevat verscheidene documenten betreffende Rosette Baptiste en haar
amant, en Appendix 5 is een overzicht van de financiele
steun van het stadhouderlijk hofaan andere theatermakers dan die van de Franse Comedie. Appendices 2 en
3 hebben bovendien nog een eigen register op namen
en titels. Deze zijn niet opgenomen in het algemene
register aan het eind van het boek.
Bijna vergeet ik nog te zeggen dat Lieffering uiterst
leesbaar en helder schrijft. Hij verliest zich nooit, of in
ieder geval hoogst zelden, in wat doorgaat voor wetenschappelijk verantwoorde formuleringen en jargon. Hij
vertelt, maar blijft altijd kritisch tegenover zijn bronnen die, zoals elke archiefonderzoeker weet, soms zeer
subjectief of bevooroordeeld kunnen zijn. Wat ik maar
wil zeggen: 75 euro is eigenlijk geen geld voor een zo
rijk boek!
ANNA DE HAAS

D. Kranen, Advertenties van alternatieve genezers in de Oprechte Haerlemse Courant (16561 733), Ede, D. Kranen 2007. 78 + 114 + 46 p., ill.
ISBN 978 - 90-811951-1-9. Prijs € 15 euro (excl.
verzendkosten). Te bestellen bij de auteur:
adk@solcon.nl .
Dit boekje (bij elkaar opgeteld toch nog 238 pagina's)
bestaat uit drie apart gepagineerde gedeelten. Het eerste is een flinke inleiding, waarin de auteur allerlei
aspecten van advertenties en van kwakzalversadvertenties in het bijzonder bespreekt. Aan de orde komen
bijvoorbeeld de prijzen van geneesmiddelen, enkele
aandoeningen (koningszeer, breuken, melancholie
enz.), geadverteerde geneesmethodes (koninginnewater e.d.), en enkele specifieke kwakzalvers, onder
wie de baron de Almarigo en Jacques Fabre. De inleiding eindigt met een kort stukje over 'De kwakzalver in de literatuur, dat wil zeggen in het werk van

Samuel Coster, Thomas Asselyn en, uiteraard zou ik
bijna zeggen, Jacob Campo Weyerman. Dan volgt nog
een stukje over de vraag waarom kwakzalvers zoveel
aandacht kregen. Als besluit: de tekst van de eed van
Hippocrates.
Het tweede gedeelte bevat de teksten van de advertenties die kwakzalvers in de Haerlemse Courant
plaatsten. De auteur heeft ze allemaal overgetypt, in
hun oorspronkelijke spelling, en waar nodig in voetnoten van een toelichting of woordverklaring voorzien.
Herplaatsingen van advertenties zijn niet opnieuw in
hun geheel opgenomen, maar worden alleen vermeld.
Aangezien kwakzalvers met allerlei obscure kruiden en
mengsels adverteerden ademen de voetnoten soms een
zeer exotische sfeer. Dit deel heeft een uitvoerige, maar
helaas toch niet complete index op eigen- en plaatsnamen, op medicijnen en nog zo het een en ander.
`Geneesgrein' (p. 3) bijvoorbeeld staat er niet in.
Het derde gedeelte is een in tabelvorm weergegeven
chronologisch overzicht van de advertenties. Eerst is
er een kolom `aangeboden "medische" behandelingen
en/of te koop aangeboden medicamenten, gevolgd
door kolommen met respectievelijk `bijzonderheden',
betrol(kene(n)' - meestal de namen van de kwakzalvers -, `beroep' en `plaats; d.w.z. de plaats waar de
kwakzalver zijn spullen aanbood. De kolom `beroep'
verdient wellicht enige toelichting. Natuurlijk adverteerde een kwakzalver zichzelf niet als zodanig, dus hij
geeft een ander, en wie weet ook wel zijn werkelijke
beroep op. Zo zijn er meester-chirurgijns, breukmeesters, oogmeesters, medisch-doctors, geneesmeesters,
practisijns, tandmeesters en zowaar een vroedvrouw.
Een enkel beroep heeft niets met de medische stand
van doen, zoals boekverkoper of koffiehuishouder
(waarschijnlijk alleen verkoopadressen), harnasmaker
(o.a. advertentie nr. 7), pruikmaker (nr. 189), zegelsnijder (nr. 222), klokkenist (nr. 24o) en zwaardveger (nr.
271). De distillateur (nr. 86) is een twijfelgeval. En hoort
Fredrik Ruysch, met de aankondiging van een openbare
anatomische les (nr. 89), wel thuis bij de kwakzalvers?
Ook dit deel heeft een eigen index, en deze keer staat
`geneesgrein' er wel in.
D. Kranen is een enthousiast onderzoeker, een man
die iedereen graag laat delen in wat hij zoal in de archieven vindt (zie zijn site: www.dkranen.net ). Dat is een
lovens- en beslist navolgenswaardig streven. Wij vergeven hem dus zijn typografische onvolkomenheden.
Zijn kwakzalversgids is buitengewoon informatief en
een must voor lezers van de meer esoterische en laagbij-de-grondse literatuur van de zeventiende en achttiende eeuw.
(
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A.E. Leuftink, Harde heelmeesters. Zeelieden en
hun dokters in de 78de eeuw. Zutphen, Walburg Pers 2008. 288 p., ill. ISBN 978-9o-573o543 - 6. Prijs € 39,5o
Deze ldassieker, nog steeds niet ingehaald door nieuwe
publicaties, verscheen oorspronkelijk in 1991. Een
gedetailleerde, zelden opwekkende medische gids
naar het vaak miserabele leven aan boord, een studie
van de door ziektes bepaalde dus weinig eervolle, maar
evengoed fatale weg naar het zeemansgraf. De uitgever
heeft het boek in een aan 'de moderne eisen' aangepast
jasje gestoken, dat wil zeggen: illustraties toegevoegd
— sommige zelfs in kleur — en, niet onbelangrijk, een
register. Over de tekst is de uitgever wat ambigu: enerzijds beweert hij dat de oorspronkelijke tekst niet is
gewijzigd, anderzijds spreekt hij van een `heruitgave
op basis van de oorspronkelijke tekst' (p. 7). Aan een
exercitie in tekstvergelijking ben ik niet begonnen. Het
laat zich zo ook best lezen, als je tenminste op de juiste
momenten over een sterke maag beschikt.
ANNA DE HAAS

Charles Taylor, Bronnen van het zelf, de ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit,
vertaald door Marjolein Stoltenkamp, met een
inleiding van Joep Dohmen. Rotterdam 2007.
773 p. ISBN 978-90-5637-851-6. Prijs € 59, 95.
De Canadese moraalfilosoof Charles Taylor geeft in zijn
boek uit 1989 een diepgaande inleiding op de vraag
naar de oorsprongen van het moderne zelfbeeld. Hij
bindt de strijd aan met het beperkte mensbeeld van
de analytische filosofie en voert ons mee in het spanningsveld tussen Verlichting en Romantiek. Met een
uitvoerige bespreking van hoe Augustinus de weg naar
het innerlijk opende, van de ware betekenis van Descartes' cogito en van de doorwerking van Locke's roep om
zelfverworven kennis schetst de schrijver een boeiende
achtergrond van de ontwikkeling van de Europese cultuur. Wie niet gelooft in de teleologie van ons menselijk
bestaan in dit universum, of Taylor's verborgen platonische agenda te lijf wil gaan, vindt hier een tegenstander voor wie men de mouwen op moet stropen. Het
is een boek om mee te debatteren over de noodzaak
van persoonlijke resonantie en het gevaar van subjectivisme. In elk hoofdstuk, of het nu over de 17e , de 18e
of de 19e eeuw spreekt, ligt een intellectuele uitdaging
besloten, omdat de soms bekende stof opnieuw wordt
beoordeeld. Het boek is geschreven vanuit een oprechte
verontrusting over de problemen van de samenleving
en vanuit Taylor's persoonlijke ervaring met het mul-
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ticulturalisme in eigen land. Hoewel we alweer twintig
jaar verder zijn sinds hij het boek schreef, is het toe
te juichen dat Sources of the Self (Harvard University
Press) nu voor een breder publiek toegankelijk is. Je
moet er wel even voor gaan zitten.
SIMON VUYK

Daniel Liebowitz en Charles Pearson, De laatste expeditie van Stanley, een waanzinnige
tocht door de Congo, vertaald door Jeroen de
Keyser. Amsterdam 2007. 341 p. ISBN 978-90533o - 59 1-1 . Prijs € 29,9o.
Op de ontdekking van vreemde werelddelen in de eeuw
der Verlichting volgde de imperiale onderwerping
ervan in de negentiende eeuw. Was het eerste aspect
nog ruimschoots aanwezig in de beroemde reizen van
Livingstone die door de journalist Stanley in het hart
van Afrika werd teruggevonden, in een rap tempo
werd nieuwsgierigheid vervangen door heerszucht.
In de nasleep van Engelands macht in Egypte en zijn
oorlogvoering in de Soedan onderneemt Stanley tussen
1887 en 1889 een even adembenemende als gruwelijke
expeditie vanuit de Congo naar Zuid Soedan om een
vooraanstaande officier van de omgekomen Engelse
generaal Gordon te redden. Het verhaal van deze zinloos blijkende tocht door oerwouden die nog nimmer
betreden waren, kostte onder verantwoordelijkheid
van Stanley honderden levens. Zijn megalomanie en
wreedheid staan in schril contrast tot het beeld dat wij
doorgaans van hem overgeleverd kregen. Tegelijk geeft
het boek een blik van binnenuit op wat kolonialisme
betekende in de tijd dat Afrika opgedeeld werd.
SIMON VUYK

Joris van Eijnatten, Een cultuurgeschiedenis
van het publiek, over kritische betrokkenheid
in heden en verleden. Amstelveen, EON pers
2008. 32 p. ISBN 978-90-77146-2-XX
Dit is de inaugurele rede waarmee Joris van Eijnatten op
20 maart 2008 zijn professoraat in de cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit aanvaardde. Op zoek
naar het historische publiek wil hij onderzoek entameren naar de kritische afstandelijkheid en geengageerde
betrokkenheid ervan. Hij geeft geestig een beknopt
overzicht, beginnend met de preek, van de effecten
van performance, media-impact, audience research en
cultural research. Met een uitgebreide argumentatie om
juist dit onderzoeksveld naar voren te schuiven, pleit
hij voor een interdisciplinaire aanpak ervan. Nu maar
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hopen dat zijn oratie als geslaagde performance en
preek voor eigen parochie beter scoort in de memorie
van zijn publiek dan mag worden verwacht op grond
van de door hem opgevoerde cijfers die aantonen hoeveel een gehoor doorgaans bijblijft!
SIMON VUYK

Ulrike Leuschner e. a. (red.), Johann Heinrich
Merck: Briefwechsel. Gottingen, Wallstein
Verlag 2007, 5 delen, 3306 p. ISBN-10: 3-83530105-5. Prijs € 148,De geschiedschrijving richt zich doorgaans op de grote
schrijvers en geleerden van de achttiende eeuw; de
minores blijven op de achtergrond. Op grote, originele
gedachten kan men ze niet betrappen. Hun werk ademt
een grote belezenheid, maar het haalt het topniveau
niet. Ze moeten het dan ook meer hebben van hun netwerk. Ze bemiddelen tussen deze en gene, brengen zeer
uiteenlopende geleerden met elkaar in contact, komen
op bezoek bij vorsten en regenten, en corresponderen
met de groten uit de Republiek der Letteren. Hun naam
duikt in de verste uithoeken telkens weer op.
Dergelijke tussenpersonen zijn van groot belang
geweest voor de uitwisseling van ideeen, de ontwikkeling van de wetenschap en de verspreiding van het
culturele gedachtegoed. Wie de correspondenties tussen geleerden erop naleest, ontmoet er velen. De Leidse
hoogleraar Jean-Nicolas-Sebastien Allamand was zo'n
tussenpersoon die met vele geleerden uit West-Europa
contact had en de Amsterdamse boekverkoper MarcMichel Rey het ene manuscript na het andere in de
schoot wierp. Ook de Utrechtse filoloog Petrus Wesseling fungeerde als tussenpersoon: in zijn geval voor de
Italiaanse oudheidkundige Biagio Garofalo.
Johann Heinrich Merck (1741-1791), wiens correspondentie nu is uitgegeven, was een goede bekende
van de meest uiteenlopende geleerden in Nederland
en Duitsland. Hij woonde in Darmstadt, schreef talloze
kritische bijdragen voor Nicolai's geleerdentijdschrift
de Allgemeine deutscher Bibliothek, publiceerde in Wielands Teutsche Merkur en was een van de oprichters van
de Frankfurter gelehrte Anzeigen. Hij schreef een aantal
verhandelingen over kunst en literatuur, was militair
adviseur en had daarnaast zijn handen vol aan zijn
uitgeverij en boekhandel.
De brieven van en aan Merck zijn voorbeeldig uitgegeven. Franse brieven zijn voorzien van een vertaling in
het Duits en alle brieven zijn nauwkeurig geannoteerd.
Een gedetailleerde index maakt ze zeer toegankelijk
voor de onderzoeker. Die kan er dan ook heel wat van
zijn gading aantreffen. Want Merck was niet alleen goed

5cvriend met Goethe (helaas heeft deze de brieven
van Merck verbrand), ook Nederlandse geleerden als
Petrus Camper kon hij tot zijn relatienetwerk rekenen.
In menige brief wordt de naam van Hemsterhuis, Van
Marum of Vosmaer genoemd.
De editie omvat meer dan duizend brieven met 150
correspondenten, van 1764 tot 1791. Op 27 juni van dat
jaar zat Merck aan zijn schrijftafel. Depressief. Met zijn
zaken ging het niet naar wens. In Parijs had hij zich
onder de Jacobijnen geschaard. Eenzaam richtte hij
zijn geladen pistool op zijn hart en haalde de trekker
over. Een triest einde van een man die schitterde in de
schaduw van vele grote geleerden.
RIETJE VAN VLIET

Marc De Koninck, Angelie Sens e.a., K'ranti! De
Surinaamse pers, 1774-2008. Amsterdam, KIT
Publishers en het Persmuseum 2008. 240 p.
ISBN 978-90-6832-535-5. Prijs € 24,50
Op initiatief van de in 2006 overleden oud-journalist
Archie Sumter verscheen onlangs het overzichtswerk
van de Surinaamse pers. Het boek volgt de tentoonstelling K'ranti! die tot maart jl. in het Persmuseum was to
zien. Op www.surinaamsepers.nl is de webtentoonstelling nog steeds toegankelijk.
Voor lezers van de MedJCW is vooral de periode 1774
1816 interessant. De webtentoonstelling laat diverse
voorpagina's zien van kranten en tijdschriften die in
deze periode verschenen. Zo zien we de Weeklyksche
Woensdaagsche Surinaamse Courant, die in 1774 als
eerste Surinaamse krant het licht zag. Pas elf jaar later
kwam er concurrentie, in de vorm van de Surinaamsche
Nieuwsvertelder. Angelie Sens, directeur van het Persmuseum en een van de auteurs van de bundel, schrijft
in een begeleidende tekst over de geschiedenis van de
Surinaamsche Courant en laat diverse andere media de
revue passeren.
In de papieren bundel, waaraan diverse Surinaamse
en Nederlandse auteurs een bijdrage hebben geleverd,
heeft Sens deze wordingsgeschiedenis verwerkt in het
artikel Terstelingen van Surinaamse couranten. De
vroege Surinaamse pers 1774-1816. Zie over de Surinaamse pers ook het artikel van Michiel van Kempen
en Hugo Enser, (Surinaamse kranten en hun vindplaatsen. 1774-2000, oorspronkelijk verschenen in Oso:
-

tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en
geschiedenis (2001), maar via www.dbnl.n1 ook digitaal
raadpleegbaar.
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Sa rah Hutton (red.), Benjamin Furly 7646-7774:
a quaker merchant and his milieu. Florence,
Leo S. Olschki 2007. 276 p. Studi e testi per la
storia della tolleranza in Europa io. ISBN 97888-222-5713o. Prijs € 29.

Quakers zijn bevers. Dat wil zeggen: ze beven onder
invloed van Gods Geest. Hun spirituele voorganger
George Fox riep zijn volgelingen op om begeesterd toe
te geven aan het beven, schudden en trillen van hun
lichaam, als zij het woord Gods aanhoorden. Hij verwees daarbij naar de bijbel, niet vermoedend dat zijn
ondogmatische leer al in 165o onder vuur zou komen te
liggen. Het is om deze oproep dat Weyerman quakers
doorgaans aanduidt als (beevers'
Hij moet weinig van ze hebben. In zijn Ontleeder
der gebreeken (nr 21, 25-3-1725, p. 167) noemt hij de
geloofsrichting 'de koude Koorts der Religie' die na het
gebeef van de gelovigen overgaat in een vurig gescheld
en getier. Een zinnig mens kan geen wijs worden uit
deze wartaal, vervolgt Weyerman. Zeker de vrouwen
bieden door hun handengeklap een vermakelijke
aanblik. `Daar is geen aangenaamer Secte als de Quakery, want een iegelyk zonder Onderscheyt spreekt zo
onverstaanbaar als 't hem lust, ook zyn de Vrouwen niet
buyten 't Vermaak van mee te klappen uytgeslooten, zy
snappen mee op haar beurt, en dat voorrecht houd de
Vergaderplaats zo digt geslooten, als 't moogelyk is
Weyerman kent ze uit Bristol, zo blijkt uit dezelfde
aflevering van de Ontleeder, maar ook uit Rotterdam,
waar de rijke erudiete koopman Benjamin Furly (16361714) een informele maar invloedrijke quakerclub
om zich heen had geformeerd. De `mercator theologico-philosophicus' was bevriend met vrijdenkers als
Pierre Bayle, John Locke, Franciscus Mercurius van
Helmont, Shaftesbury en John Toland, die hij dikwijls
in zijn woonhuis ontving. Radicaler kon het daar, aan
het Haringvliet, niet worden.
Voor Weyerman waren met name de Engelse vrijdenkers geen onbekenden, al behoorde hij niet tot de
geleerde kringen waarin deze heren zich doorgaans
ophielden. Er zijn geen aanwijzingen dat hij Benjamin Furly persoonlijk heeft ontmoet, al waren er wel
schimmige relaties met zoonlief Benjohan Furly, met
wie Weyerman vermoedelijk de bijzondere aandacht
van de pronte weduwe Adriana Simons-De Visscher
moest delen.
In de bundel artikelen over de oude Furly en zijn
kring komt Benjohan slechts zijdelings ter sprake.
Benjohan was sinds 1697 zaakwaarnemer in het bedrijf
van zijn vader en kon daardoor zelfstandig zakelijke
beslissingen nemen en over de financien beschikken.
Maar of Benjohan ook beschikte over de intellectuele
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vermogens en interesses van zijn vader, is zeer de vraag.
Weyerman toont er althans weinig respect voor.
Drie artikelen springen er in deze bundel uit. Luisa
Simonutti laat de lezer kennismaken met de Engelse
gasten die bij Benjamin Furly over de vloer kwamen.
Justin Champion beschrijft de rijk voorziene bibliotheek van Furly en de intellectuele gesprekken die
daar hebben plaatsgevonden. Sarah Hutton, tevens
de redacteur van deze sober uitgevoerde maar zeer
leesbare bundel, doet verder een geslaagde poging om
aan de hand van Furly's boekenbezit diens geestelijke
bagage te reconstrueren. Het blijft verrassend om te
ontdekken hoezeer Rotterdam rond de eeuwwisseling
de potentie had om uit te groeien tot het intellectuele
centrum van de Republiek.
RIETJE VAN VLIET

Rainer Falk, Alexander Koknina (red.), Friedrich Nicolai and die Berliner Aufklarung.
Hannover, Wehrhahn Verlag 2008. 368 p. ISBN
978-3-86525-081-o. Prijs € 29,5o.
Over de Berlijnse boekverkoper Friedrich Nicolai is al
heel veel geschreven. Zijn levensloop, ideeen, boekenbedrijf en talrijke geschriften bieden echter nog altijd
genoeg grondstof voor prachtige artikelen.
Met zijn Allgemeine deutsche Bibliothek, een zeer
verlichte Duitse variant van de Vaderlandsche LetterOefeningen, voorzag Nicolai het gretige geleerdenpubliek van besprekingen van alles wat in Duitsland in druk
verscheen. Hijzelf beyond zich daardoor als een spin in
het web van geleerden, die boeken bij hem kochten,
voor hem schreven, aanvulden, recenseerden, vertaalden, redigeerden of corrigeerden. Omdat al die mensen
hem iets te vertellen hadden, kon zijn bedrijfsarchief
uitgroeien tot een bewaarplaats van maar liefst 15.000
brieven. Eeuwenlang bewaard gebleven in Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlijn (zij het voor een
deel, ten gevolge van WO II, tijdelijk ook elders).
Voorlopig zijn de Duitse boek- en cultuurhistorici
er nog niet klaar mee. Voor wie niet wil verdwalen in
de enorm uitdijende reeksen Gesammelte Werke van
Nicolai (Hildesheim, Olms Verlag) en zijn Samtliche
Werke, Briefe, Dokumente (Bern, Peter Lang), is er
nu een overzichtelijke bundel artikelen over de man die
ook binnen de Republiek alom bekend was. Ondanks de
vele kleurrijke onbekende details bieden de bijdragen
weinig nieuws. Dat neemt niet weg dat de lezer bladzijde na bladzijde doordrongen wordt van het enorme
elan waarmee geleerden uit Berlijn hun Verlichte idealen tentoonspreidden.
RIETJE VAN VLIET
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VERSCHENEN
Paul Brood [et al.], Het grote vaderlandse geschiedenis
boek. Zwolle, Waanders 2008, 432 p. ISBN 978-90-4008537 6. geb. Prijs € 44,95 (tot 1 12 2008: € 39,95).

Femke Leila Kramer, Mooi vies, knap lelijk : grotesk
realisme in rederijkerskluchten. Wetsinge, Rosendal
Produkties 2008, 314 p. ISBN 978-90-812952-1-5.

P.H.J. van der Laan en R. Bessem, Resoluties van de
vroedschap van Amsterdam 1551-1565. Hilversum,
Verloren 2008. 352 p. ISBN 978-90-6550-993-2. geb.
Prijs € 34,

Johannes Gerardus Arnoldus de Hond, Verlangen

Hanneke to Giffel [et al.], Verleden van Nederland :

reisgids : 4o tochten langs historische locaties, historische achtergrondinformatie en tips voor bezienswaardigheden, van prehistorie tot heden. Den Haag, ANWB

Marion Helene Peters, Mercator Sapiens (De Wijze
Koopman) : het wereldwijde onderzoek van Nicolaes
Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam, [S.1. s.n.] 2008. 461 p. Proef-

2008. 159 p. ISBN 978-90-18-02818-3. Prijs € 14,95

schrift Rijksuniversiteit Groningen.

Albert van den Belt, Het VOC-bedrY op Ceylon : een

Guido van Hengel, Ten ondernemend volkje' :
hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette.

-

-

-

-

voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie
in de 18de eeuw. Zutphen, Walburg Pers 2008. 303 p.
ISBN 978 90 5730 534 4=90 5730 534 8. Prijs € 34,50
-

-

-

-

-

-

-

naar het Oosten : orientalisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800-1920. Leiden, Primavera Pers 2008.
424 p. ISBN 978 90 5997 057 1. Prijs € 37,50.
-

-

-

-

[tekstred.: Jan Dirk Snel ... et all, Diemen, Veen
Magazines 2008. 113 p. ISBN 978-90-8571-198-8 geb.
Prijs € 16,95.

Jan Blokker, Jan Blokker jr en Bas Blokker, Nederland
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