Anti-katholieke satire in vroeg-achttiende eeuwse
spotprenten*
Joke Spaans

A

nti-katholieke spotprenten, daar zou een calvinistisch land als Nederland, waar
men van zijn hart geen moordkuil pleegt te maken, toch vol van moeten zijn,
zou je denken. Voor de vroegmoderne tijd valt dat evenwel vies tegen. Plakkaten,
daverende preken, polemische pamfletten, jawel, maar nauwelijks prenten.

Waarom zo weinig kerkelijke spotprenten?
Spotprenten waren in deze tijd vooral politiek of ad hominem. Religie lag kennelijk te
gevoelig om er in prent de spot mee te drijven. Dat is wel merkwaardig, want in de eerste
jaren van Luthers Reformatie verschenen in Duitsland hele series spotprenten, waarop
de paus en de monniken zonder terughoudendheid en vaak met grove middelen belachelijk werden gemaakt. Luther had persoonlijk de hand in de productie van dit soort
werk. Krachtige maatregelen werden kennelijk noodzakelijk geacht om het volk van de
oude kerk af te trekken.1 In Nederland verschenen dergelijke prenten pas na de Opstand
en de invoering van de gereformeerde kerk, ik vermoed zelfs pas in de zeventiende eeuw.
Die zijn dan wel anti-katholiek, maar missen de grofheid van de spotprenten uit de
vroege Duitse Reformatie.2
Ook aan de Bestandstwisten zijn spotprenten gewijd. Vooral anti-remonstrantse, overigens, en ze verschenen pas nadat de kwestie beslist was, Oldenbarneveld onthoofd en
de remonstranten veroordeeld op de Synode van Dordrecht. Overigens moet je je bij veel
van die prenten afvragen of ze op de religie of op de politiek sloegen, want die waren in
die tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.3 Maar daarna houdt het op, lijkt het wel.
Laten we aanzichtjes van kerkgebouwen en predikantenportretten buiten beschouwing,
dan is het sowieso armoe troef als het gaat om visualisering van religie. Prachtige collecties historieprenten in de Atlas van Stolk en het Rijks Prentenkabinet, maar probeer
daar eens iets te vinden om een kerkhistorische publicatie mee te illustreren. Ik kan uit
ervaring zeggen: dat valt niet mee.
Toch heb ik zojuist een manuscript naar Brill gestuurd voor een boek over spotprenten
over kerkelijke kwesties in de late zeventiende eeuw en de eerste jaren van de achttiende.
De regeringsperiode van Willem iii, grofweg, want in die jaren is een aantal spotprenten gemaakt op spraakmakende gebeurtenissen op het kerkelijk erf. De prenten die ik
heb gevonden en beschreven zijn van verschillende handen, en in verschillende stijlen.
Sommige zijn heel gedetailleerd en zitten vol allegorische verwijzingen, een enkele zelfs
vol Latijnse citaten, andere zijn simpel, recht voor z’n raap, en laten weinig aan de verbeelding over. Die laatste herkennen we direct als cartoons, maar de overige zijn heel
raadselachtig.4 De prenten over kwesties in de gereformeerde kerk zijn de meest ondoorgrondelijke. Dat is begrijpelijk, aangezien bespotting van de publieke kerk strafbaar
was. Censuur was in de Republiek dan wellicht minder ingrijpend dan elders in deze
tijd, maar niet afwezig.5 De lutheranen zijn vertegenwoordigd met een relatieve lawine
van tamelijk herkenbare en toegankelijke prenten, en datzelfde geldt voor de prenten
over de afzetting van de apostolisch vicaris Codde. Over de ‘getolereerde kerken’ konden
kennelijk makkelijker grappen en grollen verkocht worden.
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Het maken van spotprenten loonde alleen als het om heel opzienbarend nieuws ging.
Daar lag bij mijn onderzoek wel een van de grootste verrassingen, want de kwesties die
in de tijd zelf spotprentwaardig waren, hebben niet allemaal de geschiedenisboekjes
gehaald. Naast een cause célèbre als de verschijning van Balthasar Bekkers beruchte
boek De Betoverde weereld (1691–1693), vond ik ook een prent over een, totaal in de vergetelheid geraakte, frauduleuze predikant in Alphen aan den Rijn. De meeste prenten gaan
over conflicten die wij nu als van louter lokaal belang beschouwen. In chronologische
volgorde zijn dat: het optreden van Johannes Rothé, die zich beschouwde als profeet
van het Duizendjarig Rijk (1674), de afzetting van de coccejaanse predikant Wilhelmus
Momma in Middelburg (1676), de controversiële benoemingen van Paulus Weslingh
en Theodorus Dominicus in de Lutherse kerk van Amsterdam (1681–1683), de zogeheten ‘varkensstrijd’ in Alphen aan den Rijn (1687), de kwestie-Bekker (1691–1693), en de
schorsing en afzetting van apostolisch vicaris Petrus Codde door de paus in 1702–1705.

Roma Perturbata
Ik wil hier wat nader stilstaan bij de reeks spotprenten naar aanleiding van de kwestieCodde, met wat uitlopers naar de latere achttiende eeuw, de tijd van Jacob Campo Weyerman. Over de betreffende prenten schreef Trudelien van ’t Hof bij mij in Utrecht haar
masterscriptie, en onder meer op basis van die scriptie hebben wij samen vorig jaar een
boekje gemaakt onder de titel Het beroerde Rome.6
De geschiedenis van het Utrechts schisma zal niet heel bekend zijn. Ik geef een korte
samenvatting. Petrus Codde, de apostolisch vicaris en daarmee hoogste leider van de
katholieken hier te lande,
Jacob Campo Weyerman, De Historie des Pausdoms (1725), titelprent
werd in 1700 naar Rome
geroepen. Men verdacht
hem van jansenisme. Het
jansenisme was een hervormingsbeweging binnen de
katholieke kerk, genoemd
naar Cornelius Janssen, een
Noordnederlander die in
Leuven theologie doceerde.
Het jansenisme was vooral
sterk in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk, maar
had ook grote invloed onder
de meest vooraanstaande
katholieke geestelijken in
de Republiek. Theologisch
oriënteerde het jansenisme
zich op Augustinus en zijn
predestinatieleer. Jansenisten oefenden een nauwgezette tucht uit over de
gelovigen, en insisteerden
op grondig gewetensonderzoek en strikte toepassing
van de kerkelijke tucht als
voorwaarde voor toelating
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tot de communie. Het had een afkeer van barokke devoties, en propageerde het lezen
van de bijbel in de volkstaal door het volk. Jansenisten hadden er geen bezwaar tegen
dat een lokale kerk allereerst de wetten van het land respecteerde, en pas vervolgens de
richtlijnen van Rome.7 U begrijpt: dat was een kerkopvatting die de protestantse Nederlandse regenten wel aanstond, maar die in Rome uitermate verdacht was en uiteindelijk
ook veroordeeld is. Petrus Codde werd in Rome schuldig bevonden en uit zijn functie
ontheven. In zijn plaats benoemde Rome Theodorus de Cock, zijn persoonlijke vijand
en een anti-jansenist.8
Deze kwestie baarde in de Republiek veel opzien. De Staten van Holland eisten de
terugkeer van hun onderdaan, en met behulp van politieke machinaties werd De Cock
het land uit gewerkt. Codde wilde evenwel niet, direct tegen de wil van Rome in, zijn
oude functie in de Republiek hervatten. Er werd een ander benoemd, Gerardus Potcamp,
de laatste compromiskandidaat die er te vinden was, acceptabel zowel voor de Staten
van Holland, als voor Rome. Potcamp stierf echter twee maanden na zijn benoeming in
1705. Even flakkerde de hoop op, dat nu alsnog Codde herbenoemd zou kunnen worden.
Die hoop werd al snel de bodem ingeslagen, niet in het minst omdat Codde zelf bleef
weigeren. In 1707 benoemde de paus Adam Damen. Deze heeft zijn functie echter nooit
kunnen uitoefenen, omdat de Staten dat verboden. Daarna moesten de Nederlandse
katholieken boven de grote rivieren het zonder apostolisch vicaris doen.9
In de jaren 1702–1705 was de kwestie Codde het nieuws van de dag. Sla er de pamflettencatalogus van Knuttel op na,10 en u vraagt zich af waarom de kwestie in de geschiedenisboekjes zo karig bedeeld is. Men schreef over niets zo veel pamfletten als over deze
kwestie, en dat terwijl het land in oorlog was (Spaanse Successieoorlog) en er dus ook
wel politiek nieuws te vertellen viel. Op zo’n moment is er een markt voor spotprenten.
In 1706 verscheen er een klein album, een bundeling van elf prenten, onder de titel
Roma Perturbata, ofte het beroerde Romen. In 1707 zou er een tweede, vermeerderde
editie verschijnen.11 De drukker/uitgever, de Amsterdamse firma Allard, bracht in de
jaren 1705–1713 elk jaar een katerntje spotprenten uit, die de kopers in een verzamelband
met de titel ’t Lusthof van Momus, bijeen konden voegen. Overkoepelend thema van de
Lusthof was de oorlog tegen Frankrijk.12
Allard was een handige uitgever, die voor deze onderneming bestaande koperplaten
aanpaste en uitbundig van keurig cursief ingegraveerde tekstballonnetjes en dergelijke
voorzag. Hij strooide ook kwistig met chronogrammen. Qua stijl is de bundeling een
ratjetoe – dat krijg je met jatwerk. Kunsthistorici hebben de prenten geen blik waardig
gekeurd, en ze als smakeloos en melig links laten liggen.13 Voor ons zijn ze ook melig,
maar in de tijd zelf werd dit werk kennelijk leuk gevonden, leuk genoeg om elk jaar te
kopen, in te binden en voor het nageslacht te bewaren. De subseries Roma Perturbata
staan dus expliciet in het kader van de Spaanse Successieoorlog, van de strijd tegen het
katholieke Frankrijk en Rome. De jansenistische geestelijkheid die Codde trouw bleef
wordt als patriottisch afgeschilderd.
Ook in ander opzicht was Allard gewiekst. Door de keuze van prenten die hij bewerkte
voor ’t Lusthof van Momus, en in het bijzonder voor Roma Perturbata, richtte hij zich op
een breed en divers publiek. Ik zal dat hier kort laten zien aan de hand van drie van de
prenten uit Roma Perturbata.

De lachlust van jansenisten en protestanten
Allereerst kon de uitgever verwachten dat de direct betrokkenen in de zaak-Codde interesse zouden hebben voor spotprenten die de tegenstanders van de apostolisch vicaris
belachelijk maakten. De eerste prent van het album draagt de titel De medalie-stukken
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De medalie-stukken van P. Codde, de Paus en des zelfs nuncius.
Roma Perturbata, prent 1 (Atlas van Stolk, Rotterdam)

van P. Codde, de Paus, en des zelfs nuncius. De prent bevat drie rondelen. Het middelste
rondeel toont een afbeelding van de legpenning die in 1705 werd geslagen om de terugkeer van Codde als apostolisch vicaris te ondersteunen, op dat moment van vergeefse
hoop op zijn herbenoeming, na de dood van Potcamp. De ene kant van de penning
vertoont de beeltenis van Codde. De hier getoonde andere kant bevat een allegorische
voorstelling en het jaartal 1705.
Op de achtergrond zien we de skyline van Rome, met prominent het Vaticaan, de
woonplaats van de Paus. Centraal staat Codde in de gedaante van een schuldeloos lam.
Dit verwijst naar de manier waarop hij, hoewel onschuldig, voor de Inquisitie was gedagvaard en uit zijn ambt ontzet. Onder het pootje van het lam ligt een boekwerk, met op
de omslag het woord Resp[onsio]: een verwijzing naar de schriftelijke verantwoording
die Codde in Rome over zijn gevoelens had moeten overleggen. Uiteraard is het lam
ook een Christussymbool: Codde wordt hier afgebeeld als een levende heilige. Het lam
wordt beschermd door een fiere leeuw met in zijn geheven klauw een bundel met zeven
pijlen, een verwijzing naar de overheden van de Republiek, die Codde in bescherming
hadden genomen. Uit het Vaticaan zien we banbliksems richting het lam flitsen, maar
die worden door veel indrukwekkender bliksemschichten vanuit de hemel afgeweerd.
De afbeelding op deze prent is een bewerking van die op de penning: de penning
toont het Vaticaan en de St. Pieter in Rome, de prent het Vaticaan en de Engelenburcht.
Ook staat de leeuw in de prent wat meer centraal. De prent is daarmee wat politieker
dan de penning. Aan weerszijden van de historiepenning op de kwestie-Codde toont
de prent bovendien nog de beide zijden van een penning die kort na de Reformatie in
Duitsland circuleerde, en waarop de paus en de katholieke hiërarchie in het algemeen
werden bespot. Het zijn zogeheten dubbelkoppen: op het eerste gezicht zien we in het
linker-medaljon het gekroonde hoofd van een paus, maar draaien we de voorstelling om,
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Door Munnike jagt wordt Babel verkracht.
Roma Perturbata, prent 3 (Atlas van Stolk, Rotterdam)

dan zien we een duivelskop. Op dezelfde manier verandert het hoofd van de kardinaal
op het rechtermedaljon, wanneer we die omdraaien, in een narrenkop.
De medalie-stukken van P. Codde, de Paus, en des zelfs nuncius is een typisch Allardprodukt. De eigenlijke voorstelling wordt welhaast overwoekerd door bijschriften op
rijm, die een al bekende voorstelling voor de beschouwer moesten duiden in het licht
van de actualiteit. Het gebruik van bekende voorstellingen, die verschenen waren bij
eerdere notoire gebeurtenissen leverde een moment van herkenning op. Het voorzag
het geheel vaak ook van extra betekenislagen: zo wordt hier de kwestie Codde neergezet
als een nieuwe nederlaag voor de paus. Zowel jansenisten als protestanten konden daar
om lachen.

De ‘Protestantse zaak’ en anti-Franse sentimenten
De derde prent in Roma Perturbata is een hergebruikte politieke spotprent. Het origineel
werd ontworpen door de beruchte etser Romeijn de Hooghe, en verbeeldt de vlucht
van de katholieke koning Jacobus ii uit Engeland, bij de Glorieuze Revolutie van 1688.
De prent zelf is voor hergebruik in Roma Perturbata niet veranderd, er zijn alleen uitgebreide bijschriften bijgevoegd, die de betekenis veranderen. De beschouwer ziet dus
twee voorstellingen voor de prijs van één. Toegepast op de Glorieuze Revolutie ziet hij
de vluchtende koning Jacobus ii in het schuitje op de achtergrond helemaal links. In de
zaal die op de prent centraal staat wordt Willem iii in het Engelse Parlement ontvangen.
Een ridder-te-leeuw en een engel die boven hem zweeft, beiden gewapend met de zeven
pijlen van de Nederlandse Republiek, en gevolgd door gewapende mannen, verdrijven
vanaf de rechterkant de katholieken uit Engeland. In de stoet vluchtende geestelijken
zien we de zevenkoppige draak, symbool voor Rome, waarop de biechtvader van Jacobus
ii rijdt, met zijn zoontje op schoot.
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De Roomse Kerkenvisiteerder of de Ridder des
niewen ordens van St.
Jurgens Munnikenrug.
Roma Perturbata, prent
12 (Atlas van Stolk,
Rotterdam)

In Roma Perturbata is het, volgens de bijschriften, Petrus Codde die in de Republiek
met open armen ontvangen wordt. De man op de zevenkoppige draak wordt omgeduid
als Theodorus de Cock. Hij wordt, samen met de ‘monniken’, de reguliere clerus, uit
de Republiek verdreven door de macht van de Staat en met goddelijke instemming. In
het kielzog van de engel staan nu de woorden Pro secularibus geëtst, om aan te geven
dat in de zaak-Codde de seculieren — bedoeld worden de vooraanstaande geestelijken
van de Hollandse Zending, die sympathiseerden met het jansenisme — de overwinning
behaald hebben.
De prent in Roma Perturbata ziet daarmee de zaak-Codde als een vervolg op de Glorieuze Revolutie, waarin Willem iii het machtsevenwicht in Europa veranderde ten gunste
van de protestantse mogendheden van het moment, ten koste van de katholieke, en
vooral ten koste van de ambities van Lodewijk xiv van Frankrijk. Op het moment dat
Roma Perturbata verscheen was de Republiek verwikkeld in de Spaanse Successieoorlog,
waarin opnieuw Frankrijk de grote tegenstander was. Al in een vroeg stadium had Paus
Clemens xi zich in dit conflict uitgesproken ten gunste van Frankrijk. De prent toont
6

2111 JCW 2012-01 v02.indd 6

mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 1

10-06-12 14:18

daarmee Codde en de jansenisten als goede vaderlanders, en schildert de partij van De
Cock en de paus af als de vijand, die terecht door de macht van de Staat verdreven zijn.

Het politieke roddelcircuit
In 1707 werd De Roomse kerkenvisiteerder aan de oorspronkelijke prentenreeks uit 1706
toegevoegd. We zien hier hoe de paus, in vol ornaat, rijdt op een menselijke ‘ezel’ met het
gezicht van De Cock. De prent zit vol met verwijzingen naar vertrouwelijke weetjes over
de pauselijke diplomatie, rond de bondgenootschappen in de Spaanse Successieoorlog,
rond de keuze van een bisschop in Munster/Westfalen — een kwestie die in Den Haag
zeer nauwlettend gevolgd werd —, rond de zoektocht naar een acceptabele apostolisch
vicaris in de Nederlanden na de dood van Potcamp, en rond obscure Romeinse schandaaltjes. De portee is dat de pauselijke diplomatie van de ene blunder in de andere
verviel. De keuze voor De Cock boven Codde was zo’n blunder, waarmee de paus op
het verkeerde paard gewed, en de Staten van Holland tegen zich ingenomen had. De
benoeming van een nieuwe apostolisch vicaris werd daardoor onmogelijk, ten nadele
van de katholieken in de Republiek.
Een prent als deze is alleen leuk voor een koper die zelf ook goed ingevoerd was in het
internationale nieuws. Dat betekent een select publiek, want deze nieuwtjes stonden
niet in de krant. Ze zullen deel uitgemaakt hebben van een roddelcircuit dat mondeling en via brieven werkte. Ook hier zien we weer het Vaticaan op de achtergrond, en
daarboven vliegt een duivels Coc-je. Deze prent over de kwestie van de bisschopskeuze
in Munster wordt op de titelpagina van de tweede editie aangekondigd, samen met een
fraaie spotprent van opnieuw Romeijn de Hooghe (die voor deze gelegenheid uiteraard
van een nieuwe betekenis is voorzien), als lokkertje voor potentiële kopers.
Over de prentenserie Roma Perturbata valt veel meer te zeggen, maar het zal ook zo
wel duidelijk zijn dat in het klimaat van de eerste jaren van de achttiende eeuw antikatholieke satire het goed deed. Vanuit het oogpunt van de uitgever Allard sprak dit werk
een meervoudig publiek aan. Naast de antipapisten, zowel van gereformeerden als jansenistischen huize, degenen die in de expansiepolitiek van Lodewijk xiv een bedreiging
voor de protestantse wereld zagen en de goedgeïnformeerde roddelaars en volgers van
het diplomatieke nieuws, richtten de prenten zich waarschijnlijk ook op een publiek dat
gevormd was door de gedachten van de vroege Verlichting. In deze kring werd een religiekritiek ontwikkeld, waarin religie of het christendom niet per se werden verworpen,
maar waarin de staf gebroken werd over politieke heerszucht van geestelijken en al die
vormen van georganiseerde godsdienst die de gelovigen in bijgelovige vreesachtigheid
gevangen hielden. Het rooms-katholicisme gold in deze kring als het inbegrip van deze
kwaden. De vervolging van de wat meer ‘verlichte’ jansenisten was een prachtige casus.

Een speels staartje
Later in de zeventiende eeuw scheidden de jansenistische geestelijken in de Republiek
zich formeel af van Rome. Zij vormden een autokefale Kerk van Utrecht, wel katholiek,
maar niet onder de jurisdictie van Rome. Cornelis Steenoven werd in 1723 tot bisschop
van deze Kerk van Utrecht gekozen, en in 1724 gewijd. Het kerkvolk bleef overwegend
trouw aan Rome, en de Kerk van Utrecht, ook wel Oud-bisschoppelijke Clerezij genoemd,
is altijd een kleine minderheid gebleven. In de negentiende eeuw ging zij op in de OudKatholieke Kerk.
Rond de tijd van de verkiezing van Steenoven verschenen er opnieuw spotprenten. Nu
niet in de vorm van een feuilleton, maar in de vorm van een kaartspel. Kaartspellen wermededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 1
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den in die tijd gedrukt op grote vellen papier. De koper werd geacht de kaartjes zelf uit te
knippen en op steviger papier of karton te plakken, om zo een speelbaar spel te krijgen.
Uiteraard kon je het vel ook heel laten, en aan de muur hangen. Dat was bij dit kaartspel
denkelijk ook voorzien. De achtergrond bij de voorstellingen op de afzonderlijke kaartjes
loopt door, alsof de figuren op de kaartjes onderdeel zijn van één grote, doorlopende
voorstelling. Dat is in dit geval ook werkelijk zo, omdat het een geschiedverhaal is, of
pretendeert te zijn. Het kaartspel bevat een satirische geschiedenis van het pausschap
in de Middeleeuwen en Renaissance, verbeeld, uiteraard, aan de hand van de geschiedenissen van de meest beruchte pausen. Alexander vi Borgia krijgt wel drie plaatjes.
Op de harten drie staat pausin Johanna, die volgens de legende, tijdens een processie
beviel van een onecht kind. Het kaartspel laat de pausen van hun slechtste kant zien.
Het spel is fraai geëtst en intelligent gemaakt. Elk prentje is voorzien van een tweeregelig, berijmd bijschrift, waarin de bedoelde paus en zijn wandaden worden geïdentificeerd. De belangrijkste bron voor de verbeelde geschiedenissen is een ‘lexicon van
pausen’ van Petrus Cabeljau.14 Deze Cabeljau was een geweldige papenvreter, predikant
van Leeuwarden en Leiden en regent van het Leidse Statencollege in het midden van
de zeventiende eeuw. Zijn boek is bedoeld om zijn protestantse lezers te laten zien hoe
verwerpelijk het katholicisme was. Andere kaartjes berusten op de Geschiedenis van
kerken en ketteren van de verlichte Gottfried Arnold. En de teneur van het hele spel is dat
de katholieke kerk in de middeleeuwen in diep verval was, maar dat Pasquier Quesnel,
de voorman van de Franse jansenisten, de nodige reformatie had gebracht. Een boodschap die een aardige rechtvaardiging bood voor de afscheiding van de Kerk van Utrecht,
waarbij Quesnel, die in ballingschap in de Republiek leefde, nauw betrokken was.15
Opnieuw moet er een markt geweest zijn voor deze prentenserie, die minstens twee
edities heeft gekend. Opnieuw lijkt mij sprake te zijn van een veelvormig koperspubliek:
uiteraard iedereen die sympathiseerde met de Kerk van Utrecht, maar ook papenvreters zoals Cabeljau, en verlichte geesten die er een algemene verlichte religiekritiek in
konden zien.
Opvallend is dat die verlichte religiekritiek van het eind van de zeventiende en het
begin van de achttiende eeuw vaak de vorm aannam van historische reconstructie (vaker
in proza dan in beeld). Het voert te ver om daar nu op in te gaan, maar er verschenen
in die tijd verschillende boekwerken die, onder de dekmantel van geschiedschrijving,
fijntjes aanwezen waar het in de godsdienst verkeerd was gegaan, en hoe daar verbetering in gebracht moest worden. Zoals gezegd, antireligieus waren ze meestal niet,
maar godsdienst moest wel redelijk zijn, vrij van priesterheerschappij en bijgelovigheid.
Balthasar Bekkers Betoverde weereld, en Gottfried Arnolds Geschiedenis van kerken en
ketteren zijn daar, elk op hun manier, goede voorbeelden van.

Besluit
Jacob Campo Weyermans De historie des Pausdoms staat hiermee in een bredere traditie.
Ook hij laat zien hoe het pausdom in diep verval geraakte, aan de hand van de levens van,
en roddels over, de meest beruchte pausen — aangevuld met allerlei smakelijke onzin
uit het katholieke erfgoed. De titelprent heeft geen bijschrift, maar duidelijk is dat hier
het licht van de rede, met een stralende zon op de borst, zegeviert over de kwalijkste
vormen van religie: geschoren monniken, symbool voor bijgeloof, ineenkrimpend in de
diepe duisternis waar ze thuishoren, en de paus als monarch met een jezuïet als representanten van de machtshonger van de katholieke kerk. In hun tent huist een draak,
en op de voorgrond liggen de wetboeken waarop die heerschappij gegrondvest was, de
geldzakken die de kerk binnenhaalde, en de botten van de martelaren die zij maakte.
8
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Evenals Roma Perturbata en het kaartspel hanteert Campo Weyerman een luchtige satirische toon, die natuurlijk dodelijker is dan droge geleerdheid. De precieze plaats van
Weyermans werk binnen dit genre lijkt mij stof voor een andere lezing, of voor zelfstudie
in de boezem van uw gezelschap. 
•
Noten
*Bewerking van een lezing gehouden tijdens de Grondvergadering, januari 2011.
1

R.W. Scribner, ‘Demons, defecation and monsters. Popular propaganda for the German Reformation’, in: Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany (Londen 1987), p. 277299; id. For the Sake of Simple Folk. Popular Propaganda for the German Reformation [Cambridge
Studies in Oral and Literate Cultures] (Cambridge 1981); zie ook R.P. Zijp, (ed.), Geloof en satire
anno 1600 (Utrecht 1981).
2 Zie de prentencatalogi van Frederik Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde
beschrijving van Nederlandse historieplaten, zinneprenten en historische kaarten [collectie Rijksmuseum Amsterdam], 4 dln. (Amsterdam 1863-1882) en G. van Rijn, Atlas van Stolk. Katalogus der
Historie-, Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de Geschiedenis der Nederlanden [collectie Museum
Schielandhuis, Rotterdam], 10 dln. (Amsterdam 1895-1931) voor de jaren 1520 en 1530.
3 Tanja Kootte, ‘De Bestandstwisten in zwart-wit’, in: T.G. Kootte (red.), Rekkelijk of precies.
Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Utrecht, 1994), p.
54-81; W. van ’t Spijker (red.), De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 (Houten 1987); Joke Spaans,
‘Imagining the Synod of Dordt and the Arminian Controversies’, in: Aza Goudriaan and Fred van
Lieburg (red.) Re-Examining the Synod of Dordt (Leiden 2011), p. 335–366.
4 Joke Spaans, Graphic Satire and Religious Change. The Dutch Republic 1676–1707 [Brill’s Series in
Church History, vol. 53 / Religious History and Culture series, vol. 5] (Leiden 2011).
5 Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. Een verkennend onderzoek naar de
vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw [IJkpunt 1650] (Den Haag 1998).
6 Joke Spaans en Trudelien van ’t Hof, Het beroerde Rome. Spotprenten op de paus in een pleidooi voor
een Nederlandse katholieke kerk, 1706–1724 [Zeven Provinciën Reeks] (Hilversum 2010).
7 Doyle, William, Jansenism. Catholic resistance to authority from the Reformation to the French Revolution [Studies in European history] (Londen 2000); Joseph Bergin, Church, Society and Religious
Change in France, 1580–1730 (New Haven 2009), p. 394–432.
8 Voor het jansenisme in de Republiek P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, 3 dln.
(Hilversum 1968); M.G. Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 1640–1690’, Trajecta 1
(1992), p. 144–167; id., ‘Anti-jansenisme en jansenisme in de Nederlanden in de achttiende en
negentiende eeuw’, ibid., p. 233–251; Joke Spaans, ‘Katholieken onder curatele. Katholieke armenzorg als ingang voor overheidsbemoeienis in Haarlem in de achttiende eeuw’, Trajecta 3 (1994), p.
110–130.
9 Polman, Katholiek Nederland; Spaans en van ’t Hof, Het beroerde Rome.
10 Knuttel, W.P.C., Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek,
10 dln., repr. (Utrecht 1978).
11 Volledige titel: L.V.J., Roma Perturbata, ofte ’t beroerde Romen. Vertoond door X zinnebeelden toegepast op de X Geboden, door die van ’t Pausdom, doch voornaamelijk door de munniken doorgaans
meest overtreeden; gelijk nu in de historien van P. Codde en T. de Kok, waar in de hoogmoedigheid van
de Paus, wegens zyn aangemaatigd Recht, op ’t Staats Nederland, en zyn onmacht om ’t gewaande
recht uit te voeren, beneffens der weerspanniger munniken vlucht, cierlijk voor oogen gesteld worden,
Leuven, ten koste van de Groote Compagnie, met privilegie, 1706. De heruitgave van 1707 heeft
een aangepaste titel: L.V.J., Roma Perturbata, ofte ’t beroerde Romen. Vertoond door XIII zinnebeelmededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 1
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15

den etc., als in de editie 1706, maar met de toevoeging: Als mede ’t gevaar van Clemens, in het afkeuren van de bisschop van Paderborn, als gekoren bisschop van Munster, trachtende in deszelfs plaats
te stellen de bisschop van Osnabruk. En tot besluit ’t Gastmaal der gebanne munniken, getracteerd
door haar opperste Kok, Leuven, ten koste van de Groote Compagnie, met privilegie, 1707.
R.I., (ed.), ’t Lusthof van Momus, Beplant met de voornaamste gewassen van Mars in Europa,
en opgepronkt met staat-kundige zinnebeelden des tegenwoordigen oorlogs. Verrykt met cierlyke
historiaale steek-dichten, ten getale van ... [ruimte opengelaten]. Door R.I. te zamen-gesteld en in
’t licht uitgegeeven, tot Parys, by Louis de Lis-defleuri, in de Vallende Monarch. Met privilegie des
Konings en des Hartogs van Anjou. La Cour de Momus, et le jardin de Mars en Europe; orné des
emblemes politiques, de l’etat present de la guerre. Expliqué par des vers historiques & satiriques, au
nombre de [...]. Par R.I. recueilli & donné au public. A Paris, chez Louis de Lis-defleuri, au Monarche Tombant. Avec Privilege du Roi & du Duc d’Anjou.
Zie de neerbuigende commentaren in de prentcatalogi van Muller en Van Rijn, en bijvoorbeeld
Polman, Katholiek Nederland, i, p. 165–167.
Het lexicon is onderdeel van Petrus Cabeljau, Catholiick Memory-Boeck der Gereformeerde, gestelt
tegen het Roomsch-Memory-Boeck der Paus-gesinde. Waer in verhandelt werden alle de Poincten
der Religie, die in verschil staen tussen de Ghereformeerde, ende de Roomsche Kerck, 2 dln., (Leiden
1661).
Joke Spaans, ‘Playing with history. The satirical portrayal of the medieval papacy on an eighteenthcentury deck of playing cards’, in: Willemien Otten, Arjo Vanderjagt, Hent de Vries (red.), How the
West was won. Essays on Literary Imagination, the Canon, and the Christian Middle Ages for Burcht
Pranger (Leiden 2010), p. 65–82.
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Debunking de Fransman
De ‘gediskarteerde courantier’ François Michel Janiçon
Rietje van Vliet

I

n de Vrolyke Tuchtheer beschrijft Weyerman hoe hij, de Tuchtheer, op een dag in
een Amsterdamse kroeg op de Overtoom een aantal glazen wijn achterover slaat.
Onverwacht krijgt hij gezelschap van zijn lijfspook Demon, dat hem vertelt over
zijn wederwaardigheden in Den Haag. Op het Buitenhof had Demon tegenover een koffiehuis staan wachten, in de hoop daar een klant te treffen die hem als lakei in dienst
kon nemen. De eerste die langs kwam, was een Frans auteur,
een knaap die in voorige tyd kourantier zynde in de Hoofdstad van een Bisschoppelyk Sticht,
wegens de verdiensten van een onbevoorrecht nieuwspapier geincarcereert, en in een geldboete was bekeurt geweest, des hy de pars wars wordende, zich zonder eenig
talent, had opgeworpen tot een historieschryver van een traktaat in
octavo, gedoopt, Den tegenwoordigen staat van de vereenigde
Provincien. (p. 197)1
Demon herinnert zich vervolgens een passage waarin
deze Franse schrijver ongelofelijk de plank misslaat.
Nederlanders zouden namelijk leven op een dieet van
gezouten vlees, peulvruchten, wortelen, melk, boter
en kaas. ‘Zy onthaalen zich op gedroogde schollen,
die geen minder stank verwekken als knuflook’.
Jonge deernen zouden zich van die schollen bedienen om hun Franse minnaars van zich af te slaan.
Verder is het dieet van de gewone man karig van
samenstelling, aangezien scheurbuik veelvuldig voorkomt. Voorname lui daarentegen trakteren zichzelf op een rijker en gezonder menu.
De Tuchtheer reageert vol verbazing over zo
veel gedebiteerde dommigheden. Het lijfspook
vervolgt zijn verhaal over zijn poging om een
baantje te bemachtigen. De Franse schrijver
hapte inderdaad toe, vertelt Demon, waarna
hij zich voortaan als geestverschijning zou
ophouden in het kielzog van zijn nieuwe meester. Op papier blijft Demon echter verstrengeld
met zijn vorige meester, de Tuchtheer. Deze
geeft vervolgens een vernietigend ‘Karakter
van een Fransch Autheur’, gevolgd door een
minstens zo dodelijke beschrijving van ’s
mans schrijverskwaliteiten:

Karikatuur van een Franse dansmeester met getoupeerde pruik
(1781). Door Charles Bretherton. Collectie British Museum.
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[...] Dat het een fransch autheur nooit aan stoffe zal ontbreeken, zo lang als de vleyery en
de quaadspreekendheyt geboekt zullen staan voor gangbaare munten; en dat een fransch
autheur een patent heeft van zo lang te moogen schryven en vryven, tot dat alle zyn leezers
zo vast slaapen gelyk als overwinterende bergmarmotten, en zo voorts. (p. 200)
Het is duidelijk dat Weyerman niets moest hebben van de schrijver op wie hij in de
Vrolyke Tuchtheer zijn pijlen richtte: François Michel Janiçon (1674–1730).2 Deze Franse
auteur was kennelijk ooit courantier geweest in Utrecht. Hij manifesteerde zich nu, aldus
Weyerman in 1729, als dé historicus der Lage Landen. Dat deed Janiçon met L’Etat présent
de la Republique des Provinces Unies, een geschiedwerk dat in vertaalde vorm verscheen
als de Republiek der Vereenigde Nederlanden, met de overkoepelende titel Tegenwoordige
staat der Vereenigde Nederlanden. Het is deze laatste titel die Jan Wagenaar vanaf 1739
als ondertitel voor zijn grote historische standaardwerk zou overnemen.
In deze observatie zet ik de kennismaking met Janiçon voort.3 Op zoek naar gegevens
hoopte ik te achterhalen wat de aanleiding voor Weyerman was om zo uit te pakken
tegen deze ‘gediskarteerde kourantier’, die voor hem kennelijk het symbool was van
alle ongetalenteerde Franse schrijvers die er in letterenland rondliepen. Maar anders
dan Weyerman misschien gewenst zou hebben, kwam ik tot de conclusie dat hijzelf
in menig opzicht veel weg had van Janiçon. De overeenkomsten tussen beide mannen
blijken dusdanig te zijn dat men ook tijdens Weyermans leven beide heren met elkaar
associeerde. Waartoe dit leidde, komt aan het einde van deze bijdrage ter sprake.

Bevriend met Swift
De eerste overeenkomst tussen Weyerman en Janiçon is het feit dat beiden een goede
beheersing van het Engels hadden. Dit had echter wat Janiçon betreft niets te maken
met zijn afkomst, maar alles met zijn zucht tot avontuur — althans, zo blijkt uit zijn
biografie.4
Janiçon was van ‘eene middelbaare gestalte, eer mager als vet, bruin van vel, hair, en
wynbrauwen, zyn oog was levendig, zyn aanzigt lankwerpig en in allen zyn bewegingen
bespeurde men iets wakkers, en vuerigs’.5 Hij stamde uit een Frans juristengeslacht
en bracht zijn kinderjaren door in Bordeaux. Zijn vader was bevriend met de bekende
Rotterdamse geleerde Pierre Bayle. Op negenjarige leeftijd werd Janiçon naar Maastricht gestuurd, waar hij onderwijs genoot van Jacques du Rondel, voormalig hoogleraar
geschiedenis en letterkunde aan de protestantse Académie de Sedan. Na de intrekking
van het Edict van Nantes moest deze instelling de deuren sluiten en had Rondel zijn
toevlucht gezocht in Maastricht. Ook deze Rondel stond in nauw contact met Bayle.6
Het was de bedoeling dat de kleine Janiçon op de Maastrichtse school de basiskennis
opdeed die een jongeman als hij nodig had om in de Republiek der Geleerden naam te
kunnen maken. Later verhuisde Janiçon naar zijn oom Michel Janiçon († 1705), voorganger bij de Waalse kerk te Utrecht, waar hij zich verder aan zijn studie zou hebben gewijd.7
Desondanks rondde hij die niet af, maar nam hij dienst in het regiment infanterie van
Isaac la Melonnière, generaal-majoor in dienst van Willem van Oranje. Vermoedelijk
nam Janiçon deel aan de veldtochten die La Melonnière ten tijde van de Negenjarige
Oorlog ondernam in Ierland.8
In 1697 kwam er met de Vrede van Rijswijk een einde aan deze oorlog. Janiçon richtte
zich weer op de studie. Deze keer in Dublin,9 waar hij volgens zijn biografen bevriend
raakte met de bekende satirische schrijver Jonathan Swift. Zijn beheersing van het
Engels moet daarom minstens zo goed zijn geweest als zijn kennis van het Nederlands.
12 
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Na een kortstondige carrière als gouverneur bij een rijke familie in Ierland keerde hij
in 1705 terug naar Utrecht, waar hij inmiddels eigenaar was geworden van de bezittingen
van zijn overleden oom Michel Janiçon. Ook verbleef hij enkele jaren in Gelderland, waar
hij als huisleraar werkzaam was bij de familie Van Randwijck.10

Het courantierspad
Hoewel zijn vader als advocaat in redelijk goede doen is geweest, moest Janiçon na
zijn Ierse en Gelderse onderwijscarrière van de pen leven. Omstreeks 1713 vertrok hij
naar Amsterdam waar hij zijn eerste schreden zette op het courantierspad. Met deze
werkervaring zijn we aanbeland bij de tweede overeenkomst met Weyerman, die aan
het begin van zijn schrijversloopbaan werkte voor de courantier van de Antwerpsche
Post-tydinge en de Leydse Courant.
Janiçon werkte in Amsterdam als redacteur voor Jean Tronchin Dubreuil, eigenaar van
de Gazette d’Amsterdam. Na een paar jaar zag hij kans om voor zichzelf te beginnen. Niet
met een eigen tijdschrift, zoals Weyerman zijn Rotterdamsche Hermes begon, maar met
een eigen krant. In 1719 werd Janiçon eigenaar van de Gazette de Rotterdam.
Hoewel: eigenaar? De nieuwbakken courantier had geen officiële toestemming van
de Heeren van de Weth, wat hem nog hetzelfde jaar opbrak. Het octrooi was namelijk
in juli 1717, gelijktijdig met het privilege voor de Nederlandstalige Rotterdamse Courant,
toegekend aan Luder Baltz, die het Franstalige blad vermoedelijk niet van de grond
kreeg en daarom het privilege had overgedragen aan Janiçon. Het lijkt erop dat de lokale
bestuurders deze onderhandse transactie aanvankelijk oogluikend hebben toegestaan,
maar toen er in september 1719 klachten kwamen, grepen ze de illegaliteit van de krant
aan om de Gazette de Rotterdam te verbieden.11
Lang zat Janiçon niet zonder werk. Zoals we dat kennen van Weyerman, kon ook
Janiçon zijn talenkennis verzilveren: de derde overeenkomst tussen beide schrijvers. De
Fransman zette zich eerst aan de vertaling van de The ladies library (1714) van Richard
Steele, die hij opdroeg aan zijn voormalige werkgeefster Anna Theodora van Randwijckvan Lynden. In 1719 verscheen de Bibliothèque des dames, waarmee Steele eindelijk ook
door een Franstalig publiek kon worden gelezen.12
Het jaar daarop keerde het tij. Op 16 december 1720 stelde de vroedschap van Utrecht
Janiçon aan tot courantier.13 Deze keer waren de voortekenen gunstig. Hij had de regie
over zowel een Hollandse als een Franse krant, en hij beschikte nu wel over een officiële
benoeming van overheidswege. De drukkerij bevond zich op het Begijnhof.
De anonieme eerste biograaf van Janiçon was vol lof over ’s mans kwaliteiten als
courantier. Hij roemde diens talenkennis, zijn ‘regt Historische styl, eene zonderlinge
aandagt om de belangen der Staten en Vorsten nooit uit het oog te verliezen, en om den
draad der geschiedenissen stiptelyk te volgen’.14 Maar Hermanus van den Burg oordeelde
in zijn Amsterdamsche Argus vele malen minder gunstig over de Utrechtse courantier.
Deze was, aldus de Argus-schrijver, een journalist ‘die op een Historischen trant, afgryslyk veel dingen verteld van ouwe lestent, en zeer mild is met beschimmeld nieuws’.15
Er waren ongetwijfeld meer mensen die de mening van de Amsterdamsche Argus
deelden, getuige het geringe succes van de Nederlandstalige Utrechtse Courant. Op 22
februari 1722 werd Janiçon door de vroedschap een subsidie toegezegd om een doorstart
te kunnen maken, maar enkele maanden later was de financiële situatie dusdanig dat de
courantier de productie staakte. Op verzoek van de ‘Bewinthebbers van de Provintiaale
Compagnie’ —  bedoeld is de Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie, die
grote problemen had met de financiering van een kanaal tussen de Zuiderzee en Utrecht,
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waarmee ze van deze stad een zeehaven wilde maken16 — had hij echter op 8 februari
1723 de pen weer opgepakt.
Intussen stond de Gazette d’Utrecht er net zo zorgelijk voor als de Nederlandstalige
pendant, de Utrechtse Courant. Het waren vooral de distributiekosten die de bedrijfsvoering parten speelden, zo blijkt uit zijn correspondentie hierover met de ‘directie van
Stadts finantien’, maar Janiçons journalistieke kwaliteiten —  volgens zijn biograaf was
hij de enige redacteur  — zullen beslist een rol hebben gespeeld bij het succes van de
twee Utrechtse kranten. Of liever gezegd bij het ontbreken daarvan.17

Op zoek naar aanvullende inkomstenbronnen
Hoe dan ook, Janiçon moet naarstig hebben gezocht naar aanvullende inkomstenbronnen. Die lijkt hij als drukker te hebben gevonden met de uitgave van een nieuw Franstalig
nieuwsblad, Le Nouvelliste sans fard ou La gazette sans privilège. Op 8 november 1723
kwamen bij de Utrechtse vroedschap echter klachten binnen over het nieuwsblad, met
zijn ‘veele onwaere, aenstotelijke en injurieuse stellingen, reflectien over staetszaken
en jegens de Hooge Regering dezer Landen, specialijk van Hollandt en Zeelandt’. Een
vierde overeenkomst met Weyerman dient zich hier aan: beide auteurs zochten met
hun publicaties —  of ze die nu geschreven hadden of alleen maar gedrukt  — de grenzen
van de wet op.
Volgens de biograaf van Janiçon was het ‘een zeker vreemdeling’ die misbruik had
gemaakt van de drukpers van de courantier.18 Tijdens diens verhoor blijkt inderdaad
dat het blad een vals impressum voerde: het is niet gedrukt in Keulen maar in Utrecht.19
Janiçon trok uiteraard niet spontaan het boetekleed aan. Ene Des Maisons, een Frans
roomsgezind geestelijke die bij hem in de buurt woonde, zou erachter zitten, zo biechtte
hij op.
In werkelijkheid was het Michel Guyot de Merville, een Frans schrijver die zich in
de jaren twintig in de Republiek ophield en die in 1725–1730 in Den Haag als boekverkoper vele collega’s en leveranciers oplichtte.20 Maar dit wist de Utrechtse vroedschap
niet. Toen de door Janiçon genoemde Franse geestelijke niet te vinden bleek, rook de
vroedschap onraad. Janiçon ontliep zijn straf dan ook niet: op 6 december 1723 werd
hem definitief het drukken en uitgeven van de Utrechtse Courant en de Gazette d’Utrecht
verboden.21 In de hierboven aangehaalde passage uit de Vrolyke Tuchtheer meldt Weyerman bovendien dat Janiçon niet alleen achter slot en grendel is gezet maar ook tot een
geldboete werd veroordeeld.22
Het verbod had tot gevolg dat Janiçon een nieuwe sprong moest maken in zijn jobhoppende loopbaan. In zijn zoektocht lijkt hij tamelijk succesvol. Hij vertrok naar Den
Haag, waar hij als diens persoonlijk agent de bescherming genoot van Willem viii van
Hessen-Kassel: nota bene de voormalige gouverneur van Breda voor wie Weyerman in
1717 als hofschilder had gewerkt. Opnieuw hebben we hier een overeenkomst tussen
beide heren te pakken. Van Hessen-Kassel had zich inmiddels in Den Haag gevestigd.
Hij was een invloedrijk man, mede dankzij zijn zus, de later legendarisch geworden
Maaike Meu. Wellicht hebben de ervaring van Janiçon in het regiment infanterie en
zijn schooljaren in Maastricht hem geholpen bij het verkrijgen van deze nieuwe baan,
want Willem van Hessen was niet alleen generaal in Nederlandse krijgsdienst maar ook,
sinds 1723, militair gouverneur van de vesting Maastricht.23 Janiçon zou later, toen Van
Hessen-Kassel in 1730 zijn vader als landgraaf was opgevolgd, de waardigheid van diens
officiële agent bekleden.24
Dat Janiçon zijn diplomatieke status in Den Haag serieus nam, blijkt uit een enorme
spionagezaak die in 1729 voor het Hof van Holland diende.25 Jan van Amelonse, al bijna
14 
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dertig jaar werkzaam als klerk ter Griffie van de Staten Generaal, had zich schuldig
gemaakt aan het leveren van geheime stukken aan een aantal buitenlandse ministers.
Ook de provinciale klerk van Overijssel, een onderklerk van Gelderland en een advocaat
hadden zich aan deze politieke spionagepraktijken bezondigd. Zij hadden hun eed van
trouw en geheimhouding geschonden, hetgeen hun duur kwam te staan: de een werd
veroordeeld om met het zwaard over het hoofd te worden gestraft, de ander werd voor
altijd verbannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Of hij werd voorgoed als
advocaat geschorst.
Uit de sententie blijkt dat er sprake was van een fijnmazig netwerk van handelaren en
tussenhandelaren in geheime staatsstukken. De naam van Janiçon wordt in dit verband
diverse malen genoemd. Het is duidelijk dat hij dankzij zijn werkgever beschikte over
een goed voorziene kas. Zo had hij maar liefst vier gulden neergeteld voor het verkrijgen
van een geheim staatsdocument dat hij naar ‘seeker Hof in Duytsland’ zou doorsturen.
Resoluties kostten hem een rijksdaalder per stuk. Mr Ernestus de Schadenberg verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij ‘Memoritjes’ had gestuurd naar Janiçon maar dat
deze had geantwoord dat het ‘oude dingen’ waren. Ene Fredrik Linden bekende dat hij
twee jaar daarvoor, gedurende een periode van vier maanden, Janiçon twee maal per
week missives en nouvelles had geleverd, alle geschreven door buitenlandse ministers
aan de Staten Generaal. Daarvoor ontving Linden uit handen van de Fransman een
honorarium van veertig gulden per maand.

Janiçon als broodschrijver
Naast zijn baan als agent van Van Hessen-Kassel bleef Janiçon als broodschrijver actief.
In 1726–1727 verscheen zijn Franse vertaling van The frauds of Romish monks and priests
(1691), geschreven door een voormalige geestelijke uit Zaragoza, Antoine Gavin, die
inmiddels was overgestapt naar de Anglicaanse kerk. De vertaling werd onder de titel
Passe-par-tout de l’Église romaine, ou histoire des tromperies des prêtres et des moines
en Espagne met een vals impressum, vermoedelijk door Chatelain in Amsterdam,
gedrukt.26 Net als in Weyermans Historie
des pausdoms, die min of meer gelijktijdig,
in de jaren 1725–1728, van de pers kwam,
werd hier de frontale aanval ingezet op
de bedrieglijke praktijken van de roomskatholieke clerus.
Weyerman en Janiçon hadden klaarblijkelijk als broodschrijver een zelfde neus
voor de toenmalige hypes. In dit geval
stonden internationaal de voor- en tegenstanders van het dogma van de pauselijke
onfeilbaarheid en daarmee het Romeins
kerkcentralisme tegenover elkaar. Het
gemor binnen de roomskatholieke kerk
laaide binnen de Republiek dusdanig op
Het titelvignet (B. Picart del. et sculp. 1730) laat
de Nederlandse maagd zien, vergezeld van de
generaliteitsleeuw met pijlenbundel.
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dat de Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie werd opgericht
(1723), waaruit later de Oud-Katholieke kerk zou voortkomen.
Janiçon maakte ook naam als geschiedschrijver. In maart 1729 verscheen het eerste
deel van zijn L’Etat présent de la Republique des Provinces Unies bij de Haagse uitgever
Johannes van Duren.27 Dit pretentieuze geschiedwerk was volgens Janiçons eerste biograaf ‘het troetelkind van ’s mans verstand’.28 Weyerman kon er, zoals we reeds zagen,
zijn handen niet voor op elkaar krijgen: belachelijk zoals die Fransman de Nederlandse
eetgewoonten had beschreven. Het werk bevatte wel meer curieuze beschrijvingen. Zo
had hij de Republiek gekenschetst als een federatie van vijftig steden, in plaats van
slechts zeven provincies. Dit was in de ogen van buitenlandse tijdgenoten kennelijk de
bestuurlijke organisatie van de Republiek. Montesquieu vond deze idee dermate aannemelijk dat hij die zonder commentaar had overgenomen.29
Iemand als Rousset de Missy moest echter helemaal niets hebben van Janiçons magnum opus. Rousset, die zich sinds 1723 geheel wijdde aan geschiedschrijving en journalistiek, woonde eveneens in Den Haag en moet zijn concurrent Janiçon beslist hebben
gekend. Jalousie de métier zal zeker een rol hebben gespeeld in zijn kritische Lettre
critique sur le premier volume de L’Etat présent de la Republique des Provinces-Unies (1729),
al heeft misschien ook de kritiek op hem in de door Janiçon uitgegeven Nouvelliste sans
fard nog nagegonsd. Nog hetzelfde jaar revancheerde Janiçon zich met minstens zoveel
blaaskracht. Dit gebeurde in het eerste deel van de reeks Lettres serieuses et badines,
die eveneens bij Van Duren verscheen. De hoofdredacteur van deze periodieke uitgave,
Antoine de La Barre de Beaumarchais, was zelf verwikkeld in een persoonlijke vete met
Rousset. Dit verklaart wellicht het fanatisme waarmee Rousset ook na het overlijden van
Janiçon de polemiek voortzette in de Bibliothèque Raisonnée, de Bibliothèque Française
en de Gazette des Savants.30
Toen Janiçon de laatste hand legde aan het manuscript voor het derde deel van L’Etat
présent de la Republique des Provinces Unies, overleed hij. Geheel onverwacht was dit niet.
Hij had al een half jaar lang last van draaiingen in het hoofd, maar op 18 augustus 1730,
zig niet erger als naar gewoonte voelende, hield zyn gewone Postdag, dog uitgegaan zynde, om
een brief van een vermaard Hoogleeraar, die hem verzogt had een drukker voor een aanzienlyk
werk van zyn maaksel, op te zoeken, aan iemand meede te deelen, had hy nauwlyks zyn
geleerden vriend dien verzogten dienst gedaan, of weder t’huis gekomen zynde wierd hy van
een apoplexie verrascht, dewelke hem dienzelven nagt ten twee uren uit dit leven rukte. Den
volgenden woensdag wierd hy in de Klooster kerk binnen ’s Gravenhage ter aarde besteld.31
Gelukkig, zo memoreert zijn biograaf, had Janiçon zoveel materiaal verzameld ‘dat ’er
weinig meer aan ontbreekt, als een nette t’zamenvoeging, die door een geleerd en oordeelkundig opvolger van den schryver uitgewerkt’ kon worden.32 Van dit deel drie is
niets meer terechtgekomen.
Johannes van Duren had de regie over de veiling van Janiçons boekenbezit. In oktober
kondigde hij die aan maar om onduidelijke redenen liet de veiling op zich wachten tot
begin april 1731.33 In de jaren 1731–1732 gaf hij bovendien een Nederlandse vertaling uit
van L’Etat présent de la Republique des Provinces Unies, onder de titel De Republiek der
Vereenigde Nederlanden.34 De overkoepelende titel van dit vierdelige werk in octavo luidt
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden.
Het Franstalige origineel, in duodecimo, vond nog jarenlang gretig aftrek. In 1739 verscheen bij Van Duren een verbeterde tweede druk, in 1741 een derde gecorrigeerde editie,
16 
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Het fonds Moselagen
Moselagen leunde met zijn uitgaven dicht aan tegen de literaire onderwereld. De Verantwoordinge of gepersuadeerde ontdekkinge van zaken,
die voor eenigen tyd geleeden zyn voorgevallen tusschen de Persoonen
Johannes van Veen en Juffrouw S.M.V.G. was bedoeld als zijn eerste
uitgave. Het smaadschrift verscheen echter niet omdat het naderende
conflict tussen de twee ex-geliefden in de kiem werd gesmoord. 40
Ook gaf Moselagen de tweede, vermeerderde druk uit van De Gocheltas van Momus (1730), een bundel vol ‘zin, pit, punt, en schimp-redenen’. 41 Verder zou hij volgens Kossmann ‘Bocatius 100 lustige Historien’
hebben uitgegeven, een werk van Boccaccio dat in 1607, in de vertaling
van Coornhert, onder de titel Vijftich lustighe historien voor het eerst op
de markt was gekomen. 42 Maar Moselagen is vooral bekend geworden
als uitgever van de tweede druk van het satirische weekblad Esopus in
Europa (1737-1738), waarvan iedere aflevering bestond uit een plaatje en
praatje van Romeyn de Hooghe. 43
Verder prijken er twee toneelspelen op de fondslijst van Moselagen: de komedie Le François a Londres (1731) van Louis de Boissy, die in
Parijs in 1727 haar eerste druk beleefde,44 en het pastorale herdersspel
Dorinda (1735) van Battista Guarini, vertaald door de Rotterdamse
toneeldichter Cornelis Boon van Engelant.
Het fonds van Moselagen bevatte ook enkele serieuzere titels. Met
Grammatica Latina Gerardi Joannis Vossii contracta (1735) begaf hij
zich op de doorgaans lucratieve markt van schoolboeken. 45 Hij bracht
in compagnie met zijn Leidse collega’s Johan Arnold Langerak en Dirk
Lucht onder de titel Kort verhaal raakende het gepasseerde der [...]
wreedheden der Franse, gepleeght [...] in de dorpen van Swammerdam
en Bodegraven (1736) een heruitgave op de markt van Getrouw advys
aen de oprechte Hollanders (1674), van de diplomaat Abraham de
Wicquefort. 46
De tweede herziene druk van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1736), van Janiçon, past in dit rijtje van non-fictie: hiervoor was
Moselagen een compagnie aangegaan met Daniel Langeweg.

die in 1755 werd gevolgd door een vierde gecorrigeerde én vermeerderde druk. Wellicht
liftte hij mee op het succes van Jan Wagenaars Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, waarmee deze Amsterdamse geschiedschrijver sinds 1739 furore maakte. Dat
deze titel identiek was aan die van Janiçon, deerde Van Duren blijkbaar niet.

Moselagen vestigt zijn hoop op Janiçon
Wie zich hier wel druk om gemaakt zou kunnen hebben, is François Moselagen (1699–
1749). Deze Haagse boekverkoper was namelijk in de jaren dertig in het bezit gekomen van
het kopijrecht op Janiçons Republiek der Vereenigde Nederlanden, alias de Tegenwoordige
staat der Vereenigde Nederlanden. Kennelijk had Van Duren dit werk vlak na zijn eigen
editie uit 1731–1732 afgestoten. Moselagen was voor de heruitgave met zijn plaatsgenoot
Daniel Langeweg een gelegenheidscompagnie aangegaan.35 In 1736 verscheen op hun
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beider naam de tweede, gecorrigeerde druk van de vierdelige Republiek der Vereenigde
Nederlanden. Het was Moselagen die bewust of onbewust gedacht moet hebben aan de
overeenkomsten tussen Weyerman en Janiçon, toen hij zocht naar iemand die Janiçons
werk kon voltooien.
In de Haagse boekenwereld was Moselagen een kleine jongen met grote ambities. Hij
zag er geen been in, getuige zijn geplande eerste uitgave (zie kader), om de regels van
het professionele fatsoen op te rekken.36 In 1726 trad hij toe tot het lokale boekverkopersgilde37 en vestigde zijn winkel in de Torenstraat, hoek Zuilingstraat. Hij trouwde
hetzelfde jaar met Jacoba van Duuren, een jongedame wier naam doet vermoeden dat
ze op een of andere manier geparenteerd was aan Johannes van Duren. – Indien dit het
geval is, zou er een verband kunnen zijn met het feit dat Moselagen het kopijrecht op
de Republiek der Vereenigde Nederlanden verwierf.38
Moselagen was een boekverkoper van tweede garnituur. Hoewel hij in de twaalf jaar
dat hij in Den Haag werkzaam was vijftien veilingen heeft georganiseerd,39 heeft hij nog
geen tien titels op zijn naam staan. Vrijwel al die titels zijn heruitgaven; de auteurs en
bezorgers waren in de meeste gevallen reeds lang overleden. Zoals zo veel uitgevers in
die dagen liet hij zijn werken elders drukken.
Voor Moselagen viel het doek in 1738. In januari van dat jaar blijkt hij zijn drukker Bernard van Holzen niet meer te kunnen betalen. Deze Van Holzen had zich in 1730 vanuit
Delft gevestigd in Den Haag. Ondanks zijn bescheiden theologische fonds moet ook hij
zich hebben bewogen in de literaire onderwereld. Zo werd Van Holzen ervan verdacht
schuil te gaan achter het schijnimpressum ‘Cologne, Pierre Marteau’ van het anonieme
pamflet Le Sérail de Delys, ou parodie de la tragédie d’Alcibiade (1735).47
In de schuldbekentenis van Moselagen aan Van Holzen wordt geen melding gemaakt
van Le Sérail de Delys, hetgeen doet vermoeden dat Moselagen er niet bij betrokken was
geweest. Wel is er sprake van een schuld ad ƒ 100:20, ‘van weegens verdiende Arbeytsloonen van ’t drukken van eenige Boeken’. Mocht Moselagen dit bedrag niet binnen zes
maanden op tafel kunnen leggen, dan werd Van Holzen eigenaar van vijf riem schrijfpapier, een aantal fondsartikelen (200 exemplaren van Grammatica Latina Gerardi Joannis
Vossii contracta en 20 exemplaren van Dorinda) en wat assortimentswaar uit de winkel
van Moselagen.48
Wat moest deze Moselagen in 1736 met een werk als de Republiek der Vereenigde Nederlanden? Hoewel de echte crisis in de Haagse boekhandel, als gevolg van de piramidezwendel met boekenveilingen, nog moest beginnen,49 was Moselagens vermogenspositie
vermoedelijk toen al weinig riant. Hij had daarom een kassucces nodig, bij voorkeur vervaardigd door een A-merk uit het schrijversgilde. De Republiek der Vereenigde Nederlanden leende zich er goed voor om uit te groeien tot de zo gewenste bestseller. Weliswaar
waren er verschillende titels over de geschiedenis van de Republiek in omloop,50 toch
was de markt nog niet verzadigd. Een geschiedkundig overzichtswerk als dit verkocht
altijd wel. Wel zocht Moselagen naar mogelijkheden om het werk zonder al te veel bijkomende kosten uit te breiden. Meer delen betekende immers meer handel.
Moselagen zal zijn plannen voorgelegd hebben aan zijn plaatsgenoot Cornelis de Ruyt.
Deze boekverkoper heeft hem gewezen op Weyerman als degene die de klus kon klaren.
De Ruyt kende Weyerman: hij gaf begin 1736 Weyermans Talmud uit en zou misschien,
als Weyerman zich ten minste aan zijn woord hield, ook diens Amphytrion ofte de twee
Sosias en de Luchthartige wysgeer uitgeven.51 De Ruyt kon Moselagen introduceren bij
de beroemde schrijver. Handig, want Moselagen had nog nooit hoeven onderhandelen
met een schrijver over diens werk.
18 
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Dat onderhandelen zou wel eens kunnen meevallen, hebben Moselagen en De Ruyt
waarschijnlijk gedacht. Schrijvers in geldnood gaan doorgaans snel akkoord met de
voorstellen van hun uitgevers. Weyerman was zo’n schrijver. Hij hield op dat moment,
wegens al te opdringerige schuldeisers, verblijf in vrijplaats Vianen. Maar net als Moselagen verkeerde De Ruyt in financiële nood. Hem stond het water al aan de lippen. De
Ruyt had al zijn hoop gevestigd op Weyerman.52
Niet gehinderd door enige herinnering aan de genadeloze manier waarop Weyerman
de Fransman Janiçon in de Vrolyke Tuchtheer had zwartgemaakt, besloot Moselagen
op 25 maart 1736 met Kees de Ruyt mee te gaan naar de Haagse stadsherberg waar
Weyerman toen even logeerde. De Ruyt wilde vermoedelijk met de schrijver afspraken
maken over de beloofde titels; Moselagen wilde Weyerman nieuwe beloftes ontfutselen.
Compagnon Daniel Langeweg zou bij de besprekingen niet aanwezig zijn.
Drie mannen in geldnood. Alle drie zagen ze grote voordelen die de uitgave van Weyermans werk zou kunnen opleveren: een win-winsituatie. Het liep echter anders. De
Ruyt en Moselagen lieten zich volledig door Weyerman overdonderen. Het gesprek ging
niet over Amphytrion ofte de twee Sosias. Het ging niet over de Luchthartige wysgeer. En
het ging niet over de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Het gesprek ging alleen nog
maar over weer een nieuw plan van Weyerman: de uitgave van de Zeldsame levens loop
van Guillelmo Wardoghero Dasui uyt het Maleys vertaalt. De twee Hagenezen waren een
speelbal in de handen van Weyerman, die eiste dat ze zonder inzage vooraf, maar wel
tegen betaling van een fors honorarium, tot uitgave ervan zouden overgaan. Uiteindelijk
mondde de discussie uit in een heuse knokpartij, waarin Weyerman De Ruyt met een
stuk hout bewerkte.

Slot: de drie verliezers
Of Moselagen überhaupt nog kans heeft gezien om Weyerman zijn voorstel te doen,
weten we niet. Als dat het geval zou zijn geweest, dan is het zeer de vraag of Weyerman
vereerd was met het idee om zijn naam te verbinden aan het werk van een onbenul
als Janiçon. Ondanks het grote aantal overeenkomsten tussen beide mannen wenste
Weyerman — zo blijkt wel uit de aangehaalde aflevering van de Vrolyke Tuchtheer — niet
met de Fransman te worden geassocieerd.
Het in de campistiek beroemde overleg in de Haagse stadsherberg, op 25 maart 1736,
liep voor alle partijen uit op een fiasco. De Ruyt werd in elkaar geslagen en moest zijn
hoop op zijn sterauteur Weyerman laten varen. Hij ging hetzelfde jaar nog failliet.
Ook met Moselagen liep het slecht af, in die zin dat hij zijn plannen om de Republiek
der Vereenigde Nederlanden uit te breiden, wel kon vergeten. Hij zette daarna in op
de heruitgave van het satirische Esopus in Europa. Met de auteur daarvan, Romeyn
de Hooghe, had hij gelukkig weinig van doen: die was reeds in 1708 overleden. Deze
koersverlegging bood echter te weinig soelaas voor boekhandel-uitgeverij van Moselagen. Van een gezonde bedrijfsvoering was nog altijd geen sprake en in 1738 moest
ook hij er een punt achter zetten.
Voor Weyerman had het gesprek met de twee Hagenezen in meerdere opzichten een
ongelukkige afloop. In de eerste plaats haalde het tweetal zijn gram door tegenover de
schout uitgebreide verklaringen af te leggen over hun contacten met Weyerman. Het
materiaal werd à charge gebruikt in het proces tegen Weyerman, in 1739.53 In de tweede
plaats bleef hij met een manuscript zitten, waarvoor hij weliswaar al wel betaald was
maar dat hij ook nog graag aan een uitgever wilde slijten.54 De biografie van dominee
Hoogerwaard is voor zover bekend nooit verschenen. In de derde plaats liep Weyerman
zijn eeuwige roem als Neerlands grote geschiedschrijver van de achttiende eeuw mis.
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Het was Wagenaar die dankzij zijn nog altijd zeer gezochte Tegenwoordige staat der
Vereenigde Nederlanden met deze eer ging strijken.
Maar dit is speculatief. Het is de vraag of Weyerman zich wat het laatste betreft als
een verliezer beschouwde. De misgelopen eeuwige roem als serieus geschiedschrijver
weegt immers weinig op tegen de schande die Weyerman voor zijn gevoel ten deel had
kunnen vallen als hij werkelijk in de voetsporen zou zijn getreden van de beschimmeldnieuwsschrijver Janiçon.
De enige winnaar is gek genoeg de beschimmeld-nieuwsschrijver Janiçon. Weliswaar
mislukt als courantier, vestigde hij zijn naam als geschiedschrijver van Nederland: een
reputatie die hij later moest delen met de veel beroemdere Wagenaar. Ook met zijn
vertalingen — met name van The ladies library van Richard Steele — oogstte hij veel lof.
Wat dit betreft is hij ondanks zijn dubieuze gejobhop opgeklommen in de internationale
Republiek der Letteren.
•
Noten
Vrolyke Tuchtheer nr. 23 (19 december 1729), p. 197-200.
Spellingsvarianten: Janisson, Jeannisson.
Observatie in gewijzigde vorm uitgesproken op de Grondvergadering d.d. 14 januari 2012.
‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, in: F.M. Janiçon, De
Republiek der Vereenigde Nederlanden, deel 4, 2e herz. druk (’s Gravenhage, François Moselagen
en Daniel Langeweg, 1736), p. v–xxxiv. Deze gedetailleerde levensbeschrijving, waarin ’s mans
karakter de hemel in wordt geprezen (p. xxvi–xxix), is geschreven door iemand ‘die langen tyd met
onzen Schryver in de innigste en gemeenzaamste vriendschap heeft geleeft’ (p. iv). Andere biografieën gaan terug op deze tekst. Cf. Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, in voce;
d.l.m.d.b., ‘Eloge de Monsieur Janiçon’, in: Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savans,
deel 4 (La Haye, Jean van Duren, 1730), p. 267–275; Levensbeschryving van beroemde en geleerde
mannen met hedendaagsche sterfgevallen, deel 5 (Amsteldam, Adriaan Wor en de Erve Onder de
Linden, 1732), p. 143–149; Louis Moréri, Le grand dictionnaire historique, nouvelle édition, deel 6
(Paris, les Libraires associés, 1759), p. 186–187.
5 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxv.
6 A.J.P. Tammes, Conflicten (Amsterdam/Londen 1971), p. 34–35.
7 Zijn naam komt evenwel niet voor in de overzichten van 1695–1720 van het Album studiosorum
academiae Rheno-Traiectinae 1636–1886 (Utrecht 1886).
8 David C.A. Agnew, Protestant exiles from France in the reign of Louis xiv. The Huguenot refugees and
their descendants in Great Britain and Ireland (z.p. 1866), p. 285–287.
9 Alumni Dubliniensis. A register of the students, graduates, professors and provosts of Trinity College
in the University of Dublin (1593–1860) (Dublin 1935).
10 Janiçon was eigenaar van het landgoed Overhage, bij Arnhem. H.B.M. Essink, ‘De Hugenoot de
Janiçon koopt Overhage. De Hertog van Brunswijk en het wilde weeuwtje van Overhage’, in: Merlet.
Driemaandelijks Blad van het Streekarchivaat Land van Cuijk (1969), p. 59–63.
11 W.P. Sautijn Kluit, ‘De Rotterdamsche courant’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1877 (1878), p. 3–92, 25–26. De klachten waren afkomstig van Hercule Turinetti,
markies van Prié, de plaatsvervanger van Prins Eugenius, die de Habsburgse keizer vertegenwoordigde in de Zuidelijke Nederlanden. De markies drukte ondanks de oude privileges in 1719
zijn belastingherzieningen op hardhandige wijze door, waarop er diverse onlusten uitbraken. –
Doordat er van de Gazette de Rotterdam geen exemplaren bewaard zijn gebleven, is het niet zeker
of de klachten van de markies betrekking hadden op berichtgeving over deze onlusten. Cf. Vrolyke
Tuchtheer nr. 3 (18 juli 1729), p. 22.
1
2
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12 Alleen deel 2 van de Bibliothèque des dames (1719) was overigens van de hand van Janiçon.
De opdracht aan Anna Theodora van Randwijck-van Lynden wordt gemeld door I.H. van Eeghen,
De Amsterdamse boekhandel 1680–1725, deel 2 (Amsterdam 1963), p. 221–222. In de exemplaren
die door Google Books zijn gedigitaliseerd, waaronder dat van de Bayerische Staatsbibliothek, is
geen opdracht te vinden.
13 W.P. Sautijn Kluit, ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 1 (Utrecht 1877), p. 26–168, 50–58. Cf. E. Hatin, Les
gazettes de Hollande et la presse clandestine aux 17e et 18e siècles (Parijs 1865), p. 168.
14 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxi–xxii.
15 Den Amsterdamschen Argus, deel 4, nr. 4 (2 juli 1721). Geciteerd naar Sautijn Kluit, ‘Hollandsche
en Fransche Utrechtsche couranten’, p. 53–54. ‘Lestent’ (bijwoord) is een variant van ‘lest’, dat als
zelfstandig naamwoord o.m. ‘overblijfsel, rest, kliek’ betekent; zie wnt, ‘lest (i)’ en ‘lest (ii)’.
16 C.H. Slechte, ‘De firma list en bedrog. De Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie
(1720–1752)’, in: Jaarboek Oud-Utrecht (1998), p. 179–218, 203.
17 Sautijn Kluit, ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’, p. 55–56; ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxi.
18 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxii.
19 Het was algemeen bekend dat het blad in Utrecht werd gedrukt. Zie bijvoorbeeld de Bibliothèque
françoise, deel 3-1 (Amsterdam 1723), p. 158–159.
20 E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch
woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders etc. Met vermelding van
hun uitgaven en de veilingen door hen gehouden (’s-Gravenhage 1937), p. 264–265. Voor Mervilles
betrokkenheid bij Le Nouvelliste sans fard, zie Dictionnaire des journalistes 1600–1789 (Voltaire
Foundation 1999), in voce. In het blad werd ook stelling genomen tegen de Courrier Politique
et Galant (1719–ca. 1724) en La Quintessence (1689–1730), waaraan op dat moment de Haagse
polemist Rousset de Missy belangrijke bijdragen leverde.
21 Sautijn Kluit, ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’, p. 57–58.
22 Vrolyke Tuchtheer nr. 23 (19 december 1729), p. 197. De rechtszaak heb ik verder niet uitgezocht.
Dat Weyerman goed op de hoogte is van de situatie rond de Utrechtse Courant, blijkt ook uit de
Vrolyke Tuchtheer van 6 maart 1730, p. 282 (noot).
23 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 1 (Leiden 1911), kolom 1097.
24 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxiii. De oudste broer van
Willem van Hessen was intussen koning van Zweden geworden.
25 Het volgende is gebaseerd op de Sententien van den Hove van Holland, tegens Jan van Amelonse,
Mr. Nicolaas Tromer, Willem van Wessem, Mr. Ernestus de Schadenberg, Frederik Linden en Daniel
Slagmuller, in dato 25 maart 1729. De tekst is samengevat weergegeven in de Mercure Historique et
Politique van april 1729.
26 Journal des Sçavans, deel 80, september 1726, p. 284. Deze Franstalige uitgave werd op de index
geplaatst. Zie: Indice ultimo de los libros prohibidos y mandados expurgar (Madrid, en la Imprenta
de Don Antonio de Sancha, 1790), p. 207.
27 Advertentie in de Leydse Courant van 21 februari 1729 (tevens voor de Nederlandse vertaling) en
in de ’s Gravenhaegse Courant van 30 maart 1729.
28 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxx.
29 M.P. Masterson, ‘Holland’s fifty republics. François Michel Janiçon and Montesquieu’s federal
theory’, in: French Studies 29 (1975), nr. 1, p. 27-41, 35–38.
30 Lettres serieuses et badines sur un livre intitulé Etat present de la Republique des Provinces-Unies,
deel 1 (La Haye, Jean van Duren, 1729), p. 1–112. Voor gegevens over de polemiek, zie Dictionnaire
des journalistes 1600 –1789, in voce.
31 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxiv–xxv.
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32 ‘Character, en merkwaardigste levensgevallen van den Heere Janiçon’, p. xxxiii.
33 Leydse Courant 23 en 25 oktober 1730; 30 maart 1731. De veilingdagen waren op 2, 3 en 4 april
1731. Voor zover bekend is de auctiecatalogus niet bewaard gebleven (opgave idc Publishers Book
Sales Catalogues).
34 Merk op dat Weyerman al in zijn Vrolyke Tuchtheer uit 1729 de Nederlandstalige titel noemt. Geeft
hij hier een vertaling van de Franse titel? Of blijkt hieruit dat de Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden al eerder dan 1731, het jaartal uit het impressum, op de markt was?
35 De boek-, kaart- en prenthandelaar uit de Spuistraat, Daniel Langeweg, was een ongeluksvogel.
Hij zou na vele zakelijke en persoonlijke tegenslagen in 1782 besluiten zijn leven in een sloot te
beëindigen. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, p. 229.
36 Tenzij anders vermeld baseer ik me voor de gegevens over Moselagen op Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, p. 282.
37 De naam van Moselagen komt echter niet voor in de Alfabetische index op de namen van de meesters en leerlingen met de datum van intrede in het gilde van 1702–1797, noch in het Boeckverkopers
gildeboeck 1702–1797. Haags Gemeentearchief (hga), archief 376.1, inv. nrs. 16 resp. 15.
38 François Moselagen en Jacoba van Duuren gingen op 28 april 1726 in ondertrouw, en zijn op 12
mei 1726 pro Deo getrouwd in de Loosduinsche Gereformeerde Kerk. hga, dtb. Met dank aan Jac
Fuchs.
39 Database veilingen, op: Bibliopolis.nl (geraadpleegd op 18 november 2011).
40 Johannes van Veen schijnt een relatie te hebben gehad met Sara Maria van der Gort, die ten
tijde van het lasterlijke verdedigingsgeschrift (1728) getrouwd was met de uiterst brave, Amsterdamse boekverkoper Jan Douci. Zie hierover Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, in voce
Moselagen.
41 De eerste druk heeft een fictief impressum: ‘Te nergens, By Jillis Overal, in de Steekel-Baars 1716’.
Moselagen adverteerde voor deze bundel reeds op 28 september 1729 in de ’s Gravenhaegse Courant; de prijs bedroeg 16 stuivers, aldus de advertenties in de Leydse Courant van 19 en 28 oktober
1729.
42 Niet in de stcn, noch in worldcat.
43 Henk van Nierop e.a. (red.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle
2008), p. 160.
44 Het toneelstuk, oorspronkelijk in proza, werd in 1758 vertaald en op rijm gezet door Jan Jacob
Hartsinck. In De Hagenaar te Enkhuizen (te Amsterdam, by Izaak Duim, 1758) is de Fransman van
Boissy veranderd in een even grote blaaskaak: een Hagenaar, die vele jaren later door de recensent
van de Tooneelkijker (1818) werd betiteld als een ‘winderige fat’ (deel 3, p. 291).
45 Het werk bevat ook, met afzonderlijke titelbladen, Latina syntaxis Gerardi Joannis Vossii contracta
en Colloquiorum scholasticorum Maturini Corderii centuria. In 1788 zou het werk als titeluitgave
opnieuw op de markt komen, met als impressum ‘Hagae-Comitum, apud A. van Hoogstraten bibl.’
46 Prijs ƒ 1, volgens advertentie in de Leydse Courant van 5 december 1735.
47 Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, p. 282, onder verwijzing naar de Resoluties van het Hof
van Holland d.d. 12 september 1735. Uitgebreid over de affaire tussen de sefardische jood Jacob
Lopez de Liz en zijn minnares, de Parijse operazangeres Marie Pélissier: E. van Biema, ‘Episoden
uit het leven van Francesco Lopez de Liz, naar bescheiden uit de archieven’, in: Jaarboekje Die
Haghe (1914), p. 163–225.
48 hga notarieel archief, notaris Cornelis Bonk, d.d. 15-1-1738 (obligatie).
49 E.F. Kossmann, ‘Haagsche uitgevers van de zeventiende en achttiende eeuw iii. Pierre Gosse
Senior’, in: Het Boek 23 (1935/36), p. 223–241; H. Beijer, ‘De crisisperiode in de Haagse boekhandel
omstreeks 1740’, in: De Economist 100 (1952), p. 111–133.
50 Janiçon noemt in de Voorreden (*5r) onder meer Spiegel van staat des Vereenigde Nederlanden
(1706–1707) van Romein de Hooghe en Annales des Provinces-Unies (1719) van Jacques Basnage.
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51 Advertenties in Den Talmud nr. 1 (9 januari 1736) en 8 (27 februari 1736). Cf. Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame joodsche vertellingen (1736), ed. Marja Geesink en Anton
Bossers (Leiden 2007), p. 33; Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces
Jacob Campo Weyerman (1739) (Leiden 1997), p. 50–51, 114.
52 Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, p. 334. Het is onduidelijk of er enige verwantschap
bestaat (vader-zoon?) tussen Kees de Ruyt en de ‘Cornelius de Ruyt Hagiensis’, die in Leiden
promoveerde op Disputatio juridica inauguralis de lege Falcidia (Lugduni Batavorum 1705). Ook
heb ik geen relatie kunnen vaststellen met Cornelis de Ruit, schrijver van het gelegenheidsgedicht
Zomerkrans, gevlochten ter bruilofte van [...] Johannes de Ruit, en mejufvrouw Anna van Lochem
(1732). Gérardine Maréchal oppert in haar heruitgave van Weyermans Vermakelyk wagenpraatje
(Muiderberg 1985) de mogelijkheid dat Weyerman met de ‘derde Messire’ onder de Haagse
gebankroeteerde boekverkopers doelt op De Ruyt, die ‘klom op een bysterhoog paard, en reed uyt
avonturen na het Ryk der Gauloisen, alwaar hy de Infante Quintanona schaakte, na meer te hebben verduurt als het wintergraan’ (p. 111). Hiervoor kon zij echter geen bewijs aandragen.
53 Bostoen en Hanou, Geconfineert voor altoos, p. 50–53.
54 Deel 1 van de Zeldsame levens loop van Guillelmo Wardoghero Dasui zou Weyerman naar eigen zeggen al klaar hebben. Hij zou de tekst hebben geschreven in opdracht van enkele voc-bestuurders
die hem zeshonderd gulden hadden betaald. Bostoen en Hanou, Geconfineert voor altoos, p. 52.
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Rondom het kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum: enkele observaties1
Anton Bossers

I

n deze observatie wordt ingegaan op de spinozistische context van het Amsterdamse
kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum in de jaren ’60 en ’70 van de zeventiende
eeuw, traditioneel het begin van de zogeheten ‘lange achttiende eeuw’(1670–1830).
De oprichting van het kunstgenootschap in 1669 kan niet los worden gezien van de
gebeurtenissen in de intellectuele kring rond de Latijnse school van Franciscus van den
Enden en de dood van Adriaan Koerbagh in dat jaar.
Naar aanleiding van de aanbieding door de Amsterdamse stadssecretaris Pieter Blaeu
aan het kunstgenootschap van een boekje van de scepticus François de la Mothe le
Vayer wordt gewezen op mogelijk nauwe relaties van leden van Nil met Franse ‘libertins
érudits’ — die onder bescherming stonden van de Prince de Condé —, vermoedelijk via
de in 1670 of 1671 naar Parijs uitgeweken leraar van onder anderen Spinoza, Franciscus
van der Enden, die in het Hôtel des Muses een nieuwe Latijnse school had opgericht.

André Hanou-observatie
Deze observatie wordt uitgesproken ter herinnering aan André Hanou, de oprichter
en stimulator van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Het leek het bestuur van de
Stichting een goed idee om jaarlijks tijdens de grondvergadering de eerste observatie
aan zijn nagedachtenis te wijden. Dat wil niet zeggen dat de observatie over hem moet
gaan. Zij hoort betrekking te hebben op de door hem zo onder de aandacht gebrachte
‘lange achttiende eeuw’.
André hield van observaties, dat wil zeggen: onvoltooid onderzoek, dat een dwarse
blik werpt op bekende, zogenaamd vaststaande feiten en interpretaties en gepresenteerd
wordt met het doel de discussie te stimuleren. In het recente André Hanou-nummer
van de Mededelingen schreef de redactie: ‘Zoals Hanou-kenners weten, schreef André
nooit stukken, die eindigden met het laatste woord. Aan conclusies die geen tegenspraak
duldden, had hij een hekel’.2 Inderdaad, André hield van observaties.
Eerst nog een opmerking vooraf: bronnen wogen zwaar voor André. Het onderwerp van
mijn observatie zit vol problemen wat de bronnen aangaat. Het is een bekend gegeven
dat er in het geval van Spinoza sprake is van een bewust gecreëerd gebrek aan bronnen.
Uitlatingen over ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven zijn niet bekend. Zijn werken
zijn bij de uitgave van de Opera posthuma door zijn vrienden-editeurs gescreend en
zoveel mogelijk ontdaan van biografische gegevens en persoonlijke ontboezemingen of
verwijzingen daarnaar.3 Hetzelfde lijkt aan de hand te zijn met velen uit zijn omgeving.
Immers, ook over Franciscus van den Enden, Lodewijk Meijer, Johannes Bouwmeester
en Adriaan Koerbagh is opvallend weinig bekend. En dat is niet omdat er niet naar
gegevens gezocht zou zijn.
Nil Volentibus Arduum was nadrukkelijk een besloten genootschap. Uit wat overgebleven is, veelal kleine indicaties, moet worden gereconstrueerd wat er werkelijk gebeurd
is. Hoe moeten wij omgaan met het ‘bewuste’ gebrek aan bronnen?
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Spinoza’s Tractatus theologico-politicus
Het is vooral Jonathan Israel geweest die erop heeft gewezen dat met Spinoza de periode van de Verlichting in het algemeen en de radicale Verlichting als voorloper van
de moderniteit in het bijzonder begonnen is.4 Ik markeer die met de publicatie van
Spinoza’s Tractatus theologico-politicus (hierna ttp) begin 1670.
In de Nederlandse literatuurgeschiedenis wordt traditioneel een breuk met de voorafgaande periode vastgesteld bij de oprichting van Nil Volentibus Arduum, officieel op
26 november 1669. Bij zowel de oprichting van Nil als bij de publicatie van de ttp zijn
twee personen nauw betrokken: Lodewijk Meijer en Joannes Bouwmeester, naar eigen
zeggen boezemvrienden, zowel van elkaar als van Spinoza.
In het voorjaar van 1670 verscheen bij Heinrich Künraht te Hamburg (dat is: Jan Rieuwertsz te Amsterdam) de Tractatus theologico-politicus. In een recente studie heeft de
laatste Spinoza-biograaf, Steven Nadler, dit werk ‘a book forged in hell’ genoemd: een
boek gesmeed in de hel.5 Na de publicatie van de ttp valt een snelle verspreiding door
geleerd Europa te constateren. Nadler meldt al een veroordelende reactie in mei 1670,
in een brief van de geleerde Duitse theoloog Jacob Thomasius, hoogleraar in Leipzig en
leermeester van Leibniz. Op 30 juni 1670 spreekt de Amsterdamse kerkenraad afkeurend
over het boek. Al gauw werd ook door heel Europa sterk afwijzend op deze publicatie
gereageerd. Nadler noemt het tumult naar aanleiding van de verschijning van de ttp
zonder meer één van de meest significante gebeurtenissen in de Europese intellectuele
geschiedenis in de beginperiode van de Verlichting.
De eerste gepubliceerde reactie op de ttp is te vinden in een boekje uit 1673 van JeanBaptiste Stouppe: La religion des Hollandois representée en plusieurs lettres écrites par
un officier de l’armée du Roy à un pasteur & professeur en théologie de Berne (Keulen
[= Leiden], 1673). Stouppe’s boekje wordt meestal bestudeerd als een serieus werk over
de verschillende geloofsopvattingen en vergelijkbare ‘libertijnse’ ideeën in de Republiek,
waaronder die van Spinoza. Het lijkt een neutraal overzicht te geven. In feite is het een
tegen de Republiek gericht pamflet in het kader van de oorlog die in 1672–1673 woedde
tussen de Republiek en Frankrijk. Het diende er vooral toe duidelijk te maken waarom
Stouppe als protestantse dominee in een katholiek leger meevocht tegen de Republiek.
Men was daar volgens hem helemaal niet zo protestants! Twee maanden na publicatie,
in mei 1673, zal Stouppe echter de begeleider van Spinoza zijn op diens tocht door het
front en de waterlinie om op bezoek te gaan bij de prins van Condé in diens hoofdkwartier te Utrecht.6
In januari 1671 werd de ttp door Jan Hendriksz. Glazemaker in het Nederlands vertaald
als het Theologisch-politiek traktaat. De editeur van de nieuwste Nederlandse vertaling
(1977), Fokke Akkerman,7 meldt dat er een fraai gotisch handschrift bewaard is gebleven
in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Dit handschrift is duidelijk gebruikt voor de
eerste druk van de Nederlandse vertaling van 1693, maar moet ook voor de geplande uitgave in 1671 zijn gebruikt. Akkerman heeft sterke aanwijzingen dat de vertaling grondig
gecorrigeerd is door Joannes Bouwmeester. De kopij was in februari 1671 al bij de zetter.
Spinoza heeft in een brief van 17 februari 1671 via één van zijn vrienden, de Amsterdamse
doopsgezinde Jarig Jelles (die later het voorwoord van de Opera posthuma zou schrijven
en vermoedelijk ook bij deze uitgave betrokken was) verzocht publicatie te verhinderen.
Hij schreef hem:
Toen onlangs de hoogleraar ...... [de naam is weggehaald! AB] mij bezocht, vertelde hij mij
o.a. dat hij gehoord had dat mijn Godgeleerd-staatkundig vertoog in het Nederlands vertaald
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was, en dat iemand — hij wist niet wie — van plan was het te laten drukken. Daarom verzoek
ik u dringend de moeite te doen hiernaar te informeren en, indien mogelijk, het drukken te
verhinderen. Dit is niet alleen mijn verzoek, maar ook dat van velen van mijn vrienden en
bekenden, die niet graag zouden zien dat dit boek verboden werd, zoals ongetwijfeld zal
geschieden als het in het Nederlands wordt uitgegeven. Ik twijfel er niet aan dat ge mij en de
zaak deze dienst wilt bewijzen.8
Uit Akkermans opmerking mogen we opmaken dat Joannes Bouwmeester in 1670 druk
bezig was met de begeleiding van de vertaling door Glazemaker. Het valt zonder meer
aan te nemen dat ook Lodewijk Meijer zich hier intensief mee bemoeide. In 1663 was
deze op verzoek van Spinoza de editeur geweest van diens Descartes-uitleg Principiorum philosophiae Pars i & ii, More geometrico demonstratae per Benedictum de Spinoza,
Amstelodamensem. Wij weten uit een brief van 26 juli 1663 van Spinoza aan Meijer, dat
diens bemoeienis ver ging en dat Spinoza veel aan hem overliet: ‘handel dan maar naar
eigen goeddunken’.9
Na Spinoza’s dood in 1677 zou Meijer de belangrijkste editeur zijn van de Opera posthuma en de vertaling daarvan, de Nagelate schriften. Spinoza vertrouwde Meijer en
Bouwmeester blijkbaar bijna blindelings. Het onlangs teruggevonden Vaticaanse Ethicahandschrift is volgens verschillende deskundigen vooral daarom van belang, omdat
het laat zien hoe groot de invloed en betekenis voor Spinoza’s werk is geweest van zijn
directe omgeving, de vrienden-editeurs, Meijer en Bouwmeester.10

Vrienden en editeurs van Spinoza: de Latijnse school van Van den Enden
Uit een verjaardagsgedicht van Lodewijk Meijer voor Joannes Bouwmeester uit 1673,
bewaard gebleven in een verzamelhandschrift met gedichten van Meijer in de Leidse
universiteitsbibliotheek, weten we dat Bouwmeester door Meijer zijn ‘oudste en trouwste
vriend’ werd genoemd.11 Terwijl van Bouwmeesters geschriften relatief weinig bekend
is gebleven (zijn belangrijkste werk is de vertaling van Hay Ebn Yokdhan uit het Latijn,
in opdracht van Nil gemaakt in 1672; daarnaast zou hij ‘geheime schriften’ van Van den
Enden in zijn bezit hebben), kan van Meijer worden vastgesteld dat hij sinds de jaren
zestig een prominente rol heeft gespeeld op veel terreinen van het culturele en intellectuele leven in Amsterdam.
Ook al ontbreekt hard bewijs, voor mij lijdt het geen twijfel dat zeker Meijer, maar ook
Bouwmeester, leraar is geweest aan de in 1652 opgerichte particuliere Latijnse school van
Franciscus van den Enden, waar Spinoza na zijn ban uit de joodse gemeenschap in 1656
zijn intellectuele toevlucht heeft gezocht. De brief van 26 juli 1663 adresseert Spinoza
aan ‘zijn liefste vriend’ Lodewijk Meijer, ‘Doctor in de medecyn, l.a.m.’, dat wil zeggen:
‘Liberalium Artium Magister’, meester in de vrije kunsten. In de literatuur wordt Meijer
vaak arts genoemd, hoewel nergens serieuze aanwijzingen te vinden zijn dat hij het
beroep van arts heeft uitgeoefend. Hij is pas op latere leeftijd gepromoveerd in de filosofie en de medicijnen. Ook Bouwmeester is ongeveer tegelijkertijd, dus ook op wat latere
leeftijd, gepromoveerd in de medicijnen. Dat vak, zeker zoals het onderwezen werd in
Leiden, vormde in die tijd de top van de moderne (natuur)wetenschap. Spinoza vond
dat iedereen medicijnen moest gaan studeren. Zelf werd hij in 1671 door Leibniz in zijn
kennismakingsbrief aangeduid als ‘Medicin tres celebre et philosophe tres profond’.12
Meijer gaf volgens mij op Van den Endens school onder meer taalonderwijs, hetgeen
verklarend zou zijn voor de grote naam die hij heeft opgebouwd als taalkundige, vertaler
in het Nederlands, grammatica-deskundige (hij publiceerde in 1672 een Italiaansche
spraakkonst) en vooral woordenboekenschrijver. Zijn Woordenschat is vanaf de (vaak
26 
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herdrukte) vijfde druk uit 1669 normgevend geweest tot het begin van de negentiende
eeuw. Binnen Nil kunnen we zien dat Meijer duidelijk sturend en leidinggevend is opgetreden bij de besprekingen van achtereenvolgens de beoogde toneeltheoretische, taalkundige en retorische ‘handboeken’. Alleen het eerste is voor publicatie gereed gekomen,
maar pas ruim honderd jaar later gepubliceerd. In het kader van deze observatie moet
opgemerkt worden dat Meijer ook naam heeft gemaakt als toneelschrijver en regent van
de Amsterdamse schouwburg.
Ten slotte, en dat is niet van het minste belang, heeft Meijer ook met eigen werk op
filosofisch terrein aan de weg getimmerd. In zijn geruchtmakende Philosophia S. Scripturae interpres uit 1666, waarvan hij een jaar later een eigen vertaling in het Nederlands
publiceerde onder de titel De philosophie d’uytleghster der H. Schrifture, betoogt hij dat
de theologie als wetenschap ondergeschikt is aan de filosofie. Dit werd vanzelfsprekend
als een directe aanval op het gezag van de Bijbel beschouwd, evenals later zou gebeuren
met de geschriften van Spinoza. De overeenkomsten zijn dan ook erg groot. En dan ook
nog in de volkstaal! In 1674 werd de Philosophia tegelijk met de ttp (en de Leviathan van
Hobbes) door de Staten van Holland verboden.
Franciscus van den Enden was met zijn in 1652 opgerichte Latijnse school de centrale
figuur, die een intellectuele kring om zich heen verzamelde en die een ontmoetingsplaats
bood voor vele intellectuelen, al dan niet vrijzinnig of libertijns. Hij wordt tegenwoordig
steeds meer en overtuigender beschouwd als de leermeester van Spinoza.

De dood van Adriaan Koerbagh en de gevolgen voor zijn vrienden
Buiten de school van Van den Enden, maar wel binnen de vriendenkring, stond in de
jaren zestig Adriaan Koerbagh. Hij publiceerde in 1664 ’t Nieuw woorden-boek der regten.
In 1668 verscheen een ander woordenboek, getiteld Een bloemhof van allerley lieflijkheyd,
dat weldra geruchtmakend was door zijn in hoge mate vrijmoedige, atheïstische inhoud.
Koerbagh werd spoedig gearresteerd en na een uitvoerig proces tot tien jaar rasphuis
veroordeeld. Hij overleed daar op 15 oktober 1669. Extra problematisch was het dat zijn
publicaties in het Nederlands geschreven waren. Spinoza maakte zich in 1671 niet voor
niets zorgen over publicatie van een Nederlandse vertaling van zijn ttp!
Uit de bewaard gebleven procesgegevens blijkt dat de ondervragers bij herhaling Koerbagh uithoorden over personen die er van verdacht werden betrokken te zijn geweest
bij de samenstelling van deze woordenboeken. In de perceptie van zijn tijdgenoten
was het zonneklaar dat Meijer, Bouwmeester, Spinoza, Van den Enden en nog enkele
anderen ermee van doen hadden. In een aantal pamfletten wordt het auteurschap van
ieders publicaties steeds aan één van hen of aan hen gezamenlijk toegeschreven. Meijer
als woordenboekexpert en auteur van de S. Scriptura interpres was vanzelfsprekend
hoofdverdachte, maar zowel de filosofische geschriften van Meijer als die van Koerbagh werden ook aan Spinoza toegeschreven. In de omgeving van Van den Endens kring
was een goddeloze bende bezig. Koerbagh ontkende natuurlijk alles en verklaarde dat
hij alleen de schrijver van deze woordenboeken was. Alleen hij werd gestraft, maar de
vrienden werden nu erg voorzichtig. Spinoza’s spreuk was niet zonder reden ‘caute’:
wees op je hoede.13
Na de dood van Adriaan Koerbagh op 15 oktober 1669 richtten Lodewijk Meijer en Joannes Bouwmeester op 26 november 1669 het besloten kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum op. Spinoza werd voorzichtig met zijn publicaties: anoniem, in het Latijn, met
een vals uitgeversadres voor wat betreft de Tractatus theologico-politicus in het begin
van 1670, en later: geen toestemming voor een vertaling en ten vervolge gecontroleerde
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beschikbaarstelling van zijn manuscripten van de Ethica aan derden. Hij wilde bij voorbeeld absoluut niet dat Leibniz handschriften of afschriften van zijn teksten ter inzage
kreeg.
En Van den Enden? Hij heft plotseling in de zomer van 1670 zijn Latijnse school op, die
naar verluidt nog steeds goed liep. Hij werd benoemd tot lijfarts van Lodewijk xiv, een
nietszeggend erebaantje, waarna hij naar Parijs vertrok om een nieuwe Latijnse school te
beginnen in het Hôtel des Muses, waar hij zich wederom omringde met een aantal jonge,
veelbelovende leraren. Het Hôtel des Muses werd voor een paar jaar een intellectuele
salon voor smaakmakend intellectueel Parijs. Iedereen die er in het intellectuele klimaat
van Parijs toe deed, bezocht de school van Van den Enden, zoals dat twintig jaar eerder
in Amsterdam ook het geval moet zijn geweest. De jonge Leibniz heeft vermoedelijk hier
zijn belangstelling voor Spinoza opgedaan.14

Meijer, Bouwmeester en Nil Volentibus Arduum
Meijer en Bouwmeester duiken na de dood van Koerbagh weg in het door hen opgerichte
kunstgenootschap. Zij blijven in het geheim doorgaan met hun Spinoza-werkzaamheden in de drukkerij van Rieuwertsz, maar leiden ook — hoewel zij zeer serieus waren
over de doelstellingen van het genootschap — de aandacht af met publiek spektakel over
het toneel via Nil Volentibus Arduum.
Het Amsterdamse kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum heeft, voor zover wij
kunnen nagaan, bestaan van 26 november 1669 tot 23 december 1687. Wij weten dit,
omdat Balthasar Huydecoper een uittreksel heeft gemaakt uit het toen nog niet verdwenen archief, waarin hij slechts die zaken noteerde die hij als schouwburgregent nuttig
vond. Vanaf 1687 is het archief en de hele inboedel van Nil in handen gekomen van
het lid Ysbrand Vincent, die het ten behoeve van vele uitgaven in de achttiende eeuw
beheerde.15
In feite was het kunstgenootschap al eerder opgehouden te bestaan. Tot de dood
van Bouwmeester en Meijer (respectievelijk in 1680 en 1681) functioneerde het als een
academie, volgens eigen zeggen naar het voorbeeld van de Académie Française. Daarna
lijkt Nil een dichtgenootschap te zijn geworden naar wiens voorbeeld vele dichtgenootschappen in de achttiende eeuw zich gericht hebben.
Het genootschap hield zich in wekelijkse besprekingen systematisch bezig met achtereenvolgens een toneeltheorie, een grammatica en een retorica. Alleen de toneeltheorie is min of meer afgekomen, maar pas een eeuw later uitgegeven.16 Daarnaast hield
men zich bezig met een diversiteit aan andere activiteiten, waaronder in de eerste jaren
(1669–1672) voornamelijk het vertalen en bewerken van toneelstukken in een polemische setting. De regenten van de Amsterdamse schouwburg, onder wie Lodewijk Meijer,
hadden in de jaren zestig steeds meer ruzie gekregen over de eisen waaraan toneelstukken moesten voldoen om tot een verantwoorde opvoering te komen en daarna tot
voldoende publiek en dus inkomsten. Het conflict is in feite van alle tijden en kwam er
kort gezegd op neer dat de ene partij vond dat toneelstukken spektakel moesten bieden,
dienden ‘voor het oog’, terwijl de andere bepleitte dat zij dienden ‘voor het oor’ (het
verstand, de rede). Nil heeft via zijn teksten voortdurend laten weten dat toneelstukken
dienen voor het oog èn voor het oor.17
De geschriften van Nil Volentibus Arduum zijn binnen de neerlandistiek uitgebreid
onderzocht, waarbij vooral bekeken is in hoeverre sprake is van beïnvloeding door
en ontlening aan Frans-classicistische toneelschrijvers, toneeltheoretici en klassieke
auteurs. Originaliteit is bij voorbaat uitgesloten. De geschriften zijn nauwelijks bestudeerd op filosofische invloeden. Geleidelijk begint ook vanuit filosofische hoek aan28 
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dacht te ontstaan voor spinozisme in de literatuur van de eigen tijd. Het lijkt wel alsof
literatuurhistorici en filosofiehistorici op dit terrein over en weer niet goed raad weten
met elkaar.
In de literatuurgeschiedenis wordt Nil meestal negatief beoordeeld. De communis
opinio is dat na de grote schrijvers van de Gouden Eeuw hier door slaafse navolging
van de Frans-classicisten een aanvang werd gemaakt met de ineenstorting van alles
wat een beetje oorspronkelijke literatuur was. Nil markeert het begin van de saaie achttiende eeuw. De mening van Te Winkel dat Meijer het kunstgenootschap heeft opgericht
uit rancune heeft het latere oordeel te sterk beïnvloed. Positieve uitzondering in de
beoordeling is merkwaardigerwijs vooral de waardering voor Pels, die toch met zijn
onder eigen naam, in 1677 en 1681 gepubliceerde theoretische werken juist de literaire,
Frans-classicistische theorie heeft uitgedragen.
Er wordt meestal voorbijgegaan aan het feit dat de toneelstukken van Nil vanaf 1678
(na de heropening van de Amsterdamse schouwburg die van 1672 tot eind 1677 gesloten
was geweest) tot ver in de tweede helft van de achttiende eeuw tot het vaste repertoire
van de Amsterdamse schouwburg behoorden en in vergelijking met andere toneelstukken behoorlijk succesvol waren. Er wordt ook voorbijgegaan aan het feit, dat de door
Nil geïntroduceerde theorie van het Frans-classicisme een belangrijke rol is blijven spelen tot in de achttiende eeuw. En ten slotte wordt er voorbijgegaan aan het feit dat de
auteursrechtelijke waarde van de uitgaven met het Nil-vignet in de achttiende eeuw als
zeer groot beschouwd werd.

Oratius Tubero
Op 21 juli 1671 gebeurt er bij Nil Volentibus Arduum iets bijzonders.18 Pieter Blaeu ‘vereert
yder lid’ van het kunstgenootschap met een exemplaar van het boek Cincq dialogues
d’Oratius Tubero. Dit moet een belangwekkende gebeurtenis zijn geweest, de schenker
was niet zomaar iemand: Pieter Blaeu was naast zijn drukkersactiviteiten secretaris
van de stad Amsterdam. Zijn broer Willem was schepen en lid van Nil, zijn vader de
beroemde drukker en uitgever Joan Blaeu i.
Het boekje was in 1671 uitgegeven bij Paul de la Flèche te Mons (dat is: Joan Blaeu
i te Amsterdam) onder de titel: Cinq dialogues d’Oratius Tubero faits à l’imitation des
Anciens. i. De la philosophie sceptique. ii. Le banquet sceptique. iii. De la vie privée. iv. Des
rares & éminentes qualités des asnes de ce temps. v. De la diversité des religions. Achter
het pseudoniem gaat François la Mothe le Vayer schuil.
Het boek bestaat uit vijf Ciceroniaanse dialogen. De eerste dialoog gaat over de verscheidenheid van meningen, gewoontes en zeden van de mensen en de tegenstellingen
daarin. De tweede dialoog benadrukt het verschil tussen zeden en gewoontes. In de
derde dialoog wordt de charme van de eenzaamheid belicht, in de vierde de ‘zeldzame
en eminente kwaliteiten van de ezels van deze tijd’. De vijfde gaat over de verscheidenheid aan godsdiensten. Deze dialogen, het laatste werk van La Mothe le Vayer, waren
niet bedoeld voor het grote publiek en dus ook niet voor publicatie. Zij waren voor zijn
vrienden. Dat had Blaeu er blijkbaar niet van weerhouden om ze te drukken en onder
valse naam en gefingeerd adres uit te geven.
La Mothe le Vayer (1588–9 mei 1672)19 was gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw een centrale figuur in het intellectuele en culturele leven van Parijs. Hij
was spil in een groot aantal geheel of gedeeltelijk overlappende kringen, waaronder
die van de later zo genoemde ‘les libertins érudits’. Deze geleerde libertijnen stonden
onder de bescherming van Louis ii van Bourbon, prins van Condé, die in de Franse
geschiedschrijving ‘de grote Condé’ wordt genoemd. Bekend gebleven is bij voorbeeld
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de zogenaamde Tetrade, een libertijns gezelschap dat avonden wijdde aan ‘vrolijke
filosofische overpeinzing’. In de Cinq dialogues d’Oratius Tubero goot La Mothe le Vayer
een aantal van hun overpeinzingen in verhullende dialogen naar het voorbeeld uit de
klassieke oudheid. De deelnemers aan de overpeinzingen werden onder pseudoniem
opgevoerd waarbij La Mothe zelf figureerde als Oratius Tubero. De strategie van deze
vrijdenkers bestond uit altijd het geheim te bewaren en niets naar buiten te brengen,
de bronnen te verhullen, respectievelijk te screenen. Hun gezamenlijke credo was de
haat tegen te veel geloof.
Dit brengt ons bij de relaties tussen Parijs en de Amsterdamse intellectuele en culturele wereld uit de kringen van Van den Enden, Spinoza en Nil Volentibus Arduum. De
‘kring van Condé’ was een gezelschap van filosofen, wetenschappers en schrijvers, dat
voor een groot deel uit ‘libertijnen’ bestond, naast allerlei andere belangstellenden. Het
heeft er alle schijn van dat Van den Enden, toen hij in Parijs kwam, direct in deze kring
werd opgenomen. Een aantal leden moet hij al lang gekend hebben: van hen weten we
dat zij kortere of langere tijd in de Republiek hebben vertoefd. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de bibliothecaris van Condé, Isaac la Peyrère, de auteur van Prae-Adamitae (1655),
een werk dat Spinoza in zijn boekenkast had staan en waaraan hij zijn belangrijke stelling ontleende dat Adam niet de eerste mens was en de Bijbel dus niet letterlijk gelezen
moest worden. Maar de relaties gaan veel verder: ook de eerste Franse Spinoza-vertaler,
Gabriel de Saint-Glain, verkeerde in deze kring en verbleef langdurig in de Republiek.
Naast de literaire kring rond Nil en de filosofische kring rond Van den Enden en Spinoza in Amsterdam bestond er dus een vergelijkbare kring in Parijs: de kring van ‘libertijnen’ onder mecenaat van de prins van Condé. Van den Enden wordt in zijn Parijse
jaren (1670–1674),20 die samenvallen met de beginjaren van Nil Volentibus Arduum,
nadrukkelijk met deze kring in verband gebracht. Zijn Hôtel des Muses was niet alleen
een Latijnse school, waarin hij zich omringde met jonge, veelbelovende leraren en waar
de ‘rijke’ kinderen bijna onmiddellijk naar toe werden gestuurd (zoals eerder naar zijn
school in Amsterdam), maar ook een ontmoetingsplaats voor heel intellectueel Europa,
voor zover wonend of op bezoek in Parijs.
De snelle triomftocht van Spinoza in ondergronds intellectueel Europa en de verspreiding van zijn filosofie (ttp en ondershands Ethica) zou langs deze weg, dus via Van den
Enden, wel eens mede tot stand gebracht kunnen zijn.

Slot
Drie kringen. Overeenkomsten: vrijzinnig, libertijns, intellectueel. Geheim, geen bronnen nalaten, ja, bronnen zelfs screenen. Frappante overeenkomsten bij het begin van wat
later de Verlichting zou worden, de lange achttiende eeuw. Er zijn voldoende redenen
om ook de geschiedenis van het literaire kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum in
samenhang met deze andere kringen, in Amsterdam en in Parijs, verder te onderzoeken.
En waarover spraken zij? Zij spraken over de hartstochten. De wetenschappers (de
‘medici’) over de vraag of het hart of een klier in de hersenen of andere lichaamsdelen
de zetel was van de emoties. De filosofen over de gedachte dat het begrip van goed en
kwaad, en alle consequenties daaruit, de hartstochten opwekt. En de literatoren over de
vraag hoe de hartstochten op het toneel te brengen. Spinoza’s Ethica gaat voor de helft
over de hartstochten, het Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poezy van Nil Volentibus
Arduum voor een derde.
Om Nil te kunnen begrijpen, is het goed te weten dat het niet alleen een letterkundig
clubje was. Een aantal leden, en daarmee het hele genootschap, was ook filosofisch
geëngageerd: spinozistisch, aanleunend tegen het atheïsme. De betrokken personen
30 
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zelf hebben dit met alle macht uit de publiciteit proberen te houden. Lodewijk Meijer
(en in zijn voetspoor Joannes Bouwmeester) was de grote kracht achter zowel Spinoza
als Nil Volentibus Arduum!
Over de politieke context van al deze gebeurtenissen valt ook nog veel te zeggen. Het
zou even later, in 1672–1673, ten slotte oorlog worden tussen Frankrijk en de Republiek.
Een aantal van de genoemde personen heeft hierbij aan beide zijden een opmerkelijke
rol gespeeld. Daar ga ik verder op herkauwen.
•
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oorlog in de danszaal?
Herkomst en gebruik van marsmuziek in de burgersamenleving
Jos Koning

Now are our brows bound with victorious wreaths;
Our bruised arms hung up for monuments;
Our stern alarums changed to merry meetings,
Our dreadful marches to delightful measures.
Grim-visaged war hath smooth’d his wrinkled front;
And now, instead of mounting barded steeds
To fright the souls of fearful adversaries,
He capers nimbly in a lady’s chamber
To the lascivious pleasing of a lute.

(W. Shakespeare, Richard the Third, scene 1)

O

ur dreadful marches (are changed) to delightful measures — dit Shakespearecitaat suggereert dat het oorlogsbedrijf rond het jaar 1600 muzikale elementen
herbergde. Gedurende de twee eeuwen die volgden op Richard the Third zien
we in diverse muziekboeken en handschriften muziekstukken die niet alleen qua titel
naar dat oorlogsbedrijf verwijzen, maar zelfs uit dat bedrijf afkomstig zouden kunnen
zijn. Zouden kúnnen zijn, en daarmee kom ik direct tot de kernvraag van dit artikel: in
hoeverre waren de talrijke marsen en andere melodieën met krijgsgerelateerde titels,
zoals we die vooral na 1700 in tot de burgercultuur behorende Nederlandse muziekverzamelingen aantreffen, uit de wereld van leger en oorlogsvloot afkomstig?
Dat we zojuist met een brede zwaai van Shakespeare in de Republiek van de achttiende
eeuw zijn beland is in dit verband pregnanter dan de lezer wellicht denkt. Marsen treffen
we in de Engelse verzamelingen namelijk al gedurende de zeventiende eeuw tamelijk
vaak aan. In de Nederlandse bronnen zijn ze echter vóór 1700 nauwelijks aanwezig;
na 1708 vinden we er plotseling tientallen. Deze jaartallen zullen niet toevallig zijn: de
Nederlandse ‘marsen-era’ barst klaarblijkelijk los vanaf de Spaanse Successie-Oorlog
(1701–1714), een internationale oorlog waarin de Republiek zij aan zij met Groot-Brittannië een hoofdrol speelde.1

De vroegere militaire muziek als studie-object
Veel is er over de vroegere militaire muziek in ons land niet geschreven. Recentelijk
verscheen een kort artikel van Erik Baeck, getiteld De expansie van de militaire muziek,
dat echter geheel gewijd is aan de negentiende eeuw en hoofdzakelijk betrekking heeft
op de situatie in België.2 Enkele decennia geleden schreef R. van Yperen een uitvoeriger
studie, De Nederlandse militaire muziek, waarin hij echter aan de zeventiende en achttiende eeuw slechts zeven pagina’s wijdt, die hoofdzakelijk het toenmalige militaire
muziekinstrumentarium bespreken.3 Het in de krijgsmacht gebruikte repertoire komt
daarbij niet aan de orde, wellicht puur vanwege het ontbreken van gegevens in de
historische bronnen. Zodoende geldt nog steeds het uitvoerige artikel Marschen en
marschmuziek in het Nederlandsche leger der achttiende eeuw, in 1898 geschreven door
J.W. Enschedé, als het standaardwerk.4 De auteur laat daarin zien dat muziekinstrumenten al vele eeuwen in het militaire apparaat gebruikt werden, maar dat de mars
zoals wij die muzikaal kennen zich pas gedurende de zeventiende eeuw ontwikkelde.
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Het was een hulpmiddel om de manschappen in het gareel te krijgen, d.w.z. als groep
te laten optrekken zonder dat men elkaar voor of op de voeten liep. Aanvankelijk, aldus
Enschedé, werden marsen gebruikt bij militaire parades, defilés en wisselingen van
de wacht; de mars als element in de strijd kwam pas na 1700 op. Hoewel de auteur de
ontwikkelingen vooral beschrijft met behulp van buitenlandse bronnen, extrapoleert
hij ze naar de Republiek en vult deze exercitie aan met een handvol bepalingen uit
Nederlandse verordeningen.
Enschedé presenteert een groot aantal voorbeelden van marsmelodieën. We vinden
die zowel in het genoemde artikel als in een naschrift getiteld Toelichting tot de marschen
in gebruik bij het Nederlandsche leger gedurende den Spaanschen Successie-Oorlog.5 Een
zwak punt in de werkwijze van de auteur is dat de bronnen waaraan hij deze melodieën
ontleent alle afkomstig zijn uit de burgermaatschappij en bedoeld waren voor gebruik
binnen diezelfde burgermaatschappij. Dat hier een mogelijk probleem ligt laat de schrijver geheel onbesproken. Hij lijkt er zonder meer van uit te gaan dat de melodieën afkomstig waren van de krijgsmacht, zeker waar de naam die de melodie in bepaalde bronnen
draagt in verband kan worden gebracht met toenmalige veldheren, legeronderdelen
en dergelijke.6 Vervolgens, zo stelt de auteur, werden de melodieën via kermissen en
dergelijke verspreid onder ‘de heffe des volks’. Zoals ik in dit artikel zal illustreren is het
voor een aantal kennelijk geliefde en door Enschedé besproken marsmelodieën echter
minder plausibel dat ze in het militaire apparaat ontstaan zijn.
Het gezag van Enschedé’s bijdrage is groot geweest. In het kielzog van de publicatie
hebben militaire harmoniekorpsen de marsen op het repertoire genomen en voetstoots
aangenomen dat deze melodieën inderdaad van militaire oorsprong zijn. Het meest
eclatante voorbeeld is de Mars van de Jonge Prins van Friesland, die sinds een aantal
decennia wordt gebruikt als militair eerbetoon bij gelegenheden waarbij het staatshoofd
niet aanwezig is en derhalve het spelen van het Wilhelmus ongepast wordt geacht.7
Ongetwijfeld was deze melodie gewijd aan de jonge prins en aanvoerder Johan Willem
Friso van Nassau-Dietz, die in 1711 bij de Moerdijk verdronk. In de bronnen vinden we
deze melodie echter slechts één keer, en wel in 1716 als intermezzo in een burgerlijk
liedboekje. Tegenover deze vermelding staan vijf instrumentale bronnen vanaf 1714
waarin een andere marsachtige melodie de naam De jonge Prins van Friesland draagt,
diverse keren vergezeld van een marsmelodie getiteld De Prinses van Friesland. Dat de
laatste melodie in de krijgsmacht zou zijn ontstaan is gezien de titel niet zonder meer
plausibel — waarmee we wellicht ook de militaire oorsprong van de Jonge prinsen van
Friesland enigszins mogen relativeren.
Gegevens rond melodieën die in de betreffende eeuwen met zekerheid in de Nederlandse krijgsmacht gebruikt werden zijn extreem schaars. Het Wilhelmus, ontstaan als
een propagandalied, werd gedurende het begin van de Tachtigjarige Oorlog in militaire
situaties gespeeld maar even vaak door burgers gebruikt.8 Beroemd is de mededeling
van Samuel Pepys over de Nederlandse overval in 1667 op de Engelse oorlogsvloot op de
Thames en de verovering van het vlaggenschip: ‘The Dutch did take her with a boat of
nine men, who found not a man on board her, and her laying so near them was a main
temptation to them to come on; and presently a man went up and struck her flag and
jacke, and a trumpeter sounded upon her “Joan’s placket is torn”’.9 Het spelen van deze
melodie moet, mede gezien de melodietitel, eerder als een zeer gevatte grap worden
beschouwd dan als militair ceremonieel. We kennen deze dansmelodie uit de Dancing
master van John Playford; korte tijd later begon de wijs aan een langdurige populariteit
in Nederland, zij het onder geheel andere namen.10
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Militair getinte muziek in Nederlandse uitgaven en handschriften
Wat vinden we in de Nederlandse zeventiende en achttiende eeuw aan militair getinte
melodieën in de uit de burgermaatschappij afkomstige melodieënverzamelingen? Voor
een inventarisatie ben ik uitgegaan van de melodieën en melodieverwijzingen uit contemporaine muziekboeken en handschriften die zijn opgenomen in de Liederenbank
van het Meertens Instituut.11 In deze omvangrijke database vinden we onder meer bijna
alle bronnen waar ook Enschedé zich op baseerde. De Liederenbank omvat momenteel
vele duizenden melodieën die ooit in ons land gedurende de betreffende periode zijn
gebruikt. Het lijkt in deze bronnen grotendeels om dansmuziek te gaan met eenvoudige melodieën van twee regels die elk herhaald worden. Over plaats en betekenis van
dit unieke en omvangrijke corpus en met name de instrumentale bronnen van deze
melodieën heb ik de laatste jaren op diverse plaatsen gepubliceerd, onder meer in dit
tijdschrift.12
Eerst een nadere bepaling van de aanduiding ‘militair getint’. Omdat het om melodieën gaat hebben we, naast muzikale structuurelementen, vooral de gangbare melodietitel als aanknopingspunt.13 Zo kan een titel verwijzen naar militaire handelingen of
gebeurtenissen, naar onderdelen van de krijgsmacht of naar aanvoerders: La bataille,
Het overgaan van Rijssel (de geallieerde troepen veroverden Rijssel in 1708 op de Fransen),
’t Fort de Knoke (het fort Knokke, een van de barrièresteden ten tijde van de Spaanse
Successie-oorlog), De maréchal d’Uxelles (de titel van Nicolas de Blé, de Franse gevolmachtigde bij de onderhandelingen in Geertruidenberg in 1710 en in Utrecht in 1713).
Zulke titels zijn geen reden om aan te nemen dat deze melodieën in de krijgsmacht zijn
ontstaan. Ze kunnen heel goed verwijzen naar dergelijke gebeurtenissen en zaken omdat
die voor de burgers bij het ontstaan van de betreffende melodieën een rol speelden. Ik
wil me daarom hoofdzakelijk beperken tot de melodieën die niet alleen qua titel maar
ook muzikaal een martiaal karakter hebben: de marsmelodieën.
Deze afbakening vraagt om een zekere muzikale definitie van het begrip marsmelodie. Zonder pretentie die ‘waterdicht’ te kunnen presenteren zie ik bij de doorsnee
marsmelodieën een aantal terugkerende kenmerken. Ze hebben bijna altijd een tweedelige maat en twee regels die beide herhaald worden.14 Het toongeslacht is, zeker na
1700, majeur hoewel een korte modulatie naar de mineurparallel of een andere nabije
mineurtoonsoort vooral vroeg in de achttiende eeuw nog voor kan komen. En niet in de
laatste plaats: de melodie leent zich goed om monter op te lopen. Ten overvloede: ook
de aanduiding ‘mars’ in de melodietitel biedt houvast!15

De zeventiende eeuw
In het uitgebreide handschrift dat bekend staat als het Luitboek van Thysius, gedateerd
1595–1630, vinden we een melodie onder de naam La marche.16 Een specifiek marsachtig
karakter heeft deze echter niet. Verder vinden we drie dansen met een titeltoevoeging
La Bataille. Ook in Van Eycks Der fluyten lust-hof uit 1649 vinden we een Batali.17 Rond
dezelfde tijd vinden we de eerste weergaven van een melodie die al in een uitgave van
1646 de naam Prins Robberts mars draagt en zeker tot laat in de achttiende eeuw zeer
populair zou blijven.18 Prins Robbert (1619–1682), of Prince Rupert zoals hij in Engeland
heette, was een krijgsheer die zich, mede vanwege zijn verwantschap met Frederik Hendrik, als jongeling verdienstelijk maakte voor de Nederlandse zaak in de Tachtigjarige
Oorlog. Zijn latere verrichtingen stonden goeddeels in het teken van de Engelse burgeroorlogen, met name in de jaren 1640. De melodie kan als mars opgevat worden maar hij
is beduidend korter dan de marsmelodieën die we vanaf 1700 zullen aantreffen. Als titel
treffen we naast Prins Robberts mars ook vaak kortweg Prins Robbert aan, en enkele keren
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Prins Robberts masco. Daarnaast komt vanaf 1649 tot diep in de negentiende eeuw ook
de wijsaanduiding Prins Robbert was een gentilman vaak terug, een verwijzing naar een
liedtekst uit 1649. Van de 135 vermeldingen van deze melodie in de Liederenbank zijn er
slechts negen instrumentaal; de melodie was vooral als zangwijs geliefd.

Brabantse dragonders mars in het Handschrift Camphuysen, ca. 1670
(Universiteitsbibliotheek Utrecht, sign. rar mso 2).

De hele zeventiende eeuw blijft Prins Robbert een eenzame ‘gentleman’ in de bronnen
van de Liederenbank, waar het om mogelijke marsen gaat. Terwijl in Engeland de eerste
uitgave van Playfords English Dancing master in 1651 van de pers komt en gevolgd wordt
door tal van herdrukken met aanvullingen met een toenemend aantal marsen, laten de
Nederlandse bronnen het nagenoeg geheel afweten.19 Nagenoeg: de melodie die we bij
Playford vanaf 1657 vinden als Duke of Lorrain’s march komen we in de Liederenbank
vanaf 1666 tot het eind van de achttiende eeuw heel vaak tegen, ook weer hoofdzakelijk
als liedmelodie. De naam die de melodie bij Playford draagt lijkt echter onbekend: in
ons land heet de wijs Sa trompen en trompetten (naar een liedtekst uit 1670), Trompet
marin of Fransche mars. Eén enkele keer komen we wel een volslagen marsmelodie
tegen, de Brabantse dragonders mars in een klavierhandschrift uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw.20

Opkomst van marsen in Engelse en Franse
verzamelingen
We zijn inmiddels aangekomen in het laatste
kwart van de zeventiende eeuw, de periode waarin
volgens Enschedé het gebruik van marsen in het
krijgsapparaat zich sterk ontwikkelt. In Engeland
zien we in de reeks uitgaven van de Dancing master
een toenemend aantal marsmelodieën. In Frankrijk vinden we in het werk van Jean-Baptiste Lully
(1632–1687) niet alleen diverse marsen als onderdeel van opera’s; daarnaast componeerde Lully,
evenals diverse Franse tijdgenoten, tal van losse
melodieën die als mars werden aangeduid. We
vinden die terug in een handschrift van de hand
van Philidor l’Aîné (André Philidor, 1652–1737).21
Deze Philidor was van 1667 tot 1677 hoboïst bij
de Mousquetaires, een persoonlijk elitekorps van
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portret van ca. 1710 (Bibliothèque Nationale de France, département Musique).
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de Franse koning; later werd hij beheerder van de koninklijke muziekbibliotheek. In het
handschrift geeft hij vaak aan wie een melodie heeft gecomponeerd en tevens voor welk
legeronderdeel deze bedoeld was. Dat Lully voor onderdelen van de krijgsmacht schreef
lijdt dus weinig twijfel. Een aantal van deze muziekstukken is muzikaal vergelijkbaar
met het soort marsmelodieën dat in dit artikel voorwerp van studie is. We vinden er
echter ook tal van ‘marsen’ in driekwartsmaat, een maatsoort die voor marcheren niet
bijzonder geëigend is.22 En als we dan ook tussen de marsen een serie variaties door
Lully aantreffen onder de titel Les folies d’Espagne, bedoeld voor de muzikanten van de
Mousquetaires, met als uitgangspunt de beroemde melodie in driekwartsmaat waarop
gedurende de hele zeventiende en achttiende eeuw door tal van componisten is gevarieerd, zal men begrijpen dat de term ‘mars’ niet altijd de exacte betekenis ‘muzikale
begeleiding voor het marcheren’ had. Het orkestje van de Mousquetaires bestond uit
rietblazers en slagwerkers en speelde vaak aan het hof bij allerlei voorstellingen — waarschijnlijk wat kunstzinnige uitwerkingen van de militaire parades en revues. Veel van
de marsmuziek van Lully en Philidor zal muziek bij zulke voorstellingen en ceremonies
geweest zijn. Ook enkele aanwijzingen bij deze ‘marsen’ maken dit duidelijk: ‘bij het
opkomen’, ‘voor het ballet’, ‘bij de aftocht’, ‘bij het zakken van het gordijn’.
Hier moet ook La marche des barbets a la paye du Prince d’Orange vermeld worden,
een marsmelodie die in het Philidor-handschrift te vinden is.23 Waar deze barbets vandaan kwamen wordt in de titel en in het handschrift niet duidelijk. De bedoelde barbets
kunnen echter goed tamelijk los van de Republiek hebben gestaan; ze werden volgens
Philidor immers slechts betaald door Willem iii. Een ander met Willem iii geassocieerd
muziekstuk in het handschrift heeft als aanduiding La marche du Prince d’Orange quand
il fit son entrée dans Londres l’an 16.24 Het exacte jaartal ontbreekt helaas, maar in het
kader van de Glorious Revolution maakte de prins op 28 december 1688 zijn intocht in
Londen. De melodie in kwestie kennen we als Lilli Burlero; in de Dancing master in de
editie uit 1690 zien we deze voor het eerst. De bronnen van de Liederenbank suggereren
dat deze pas na 1700 in de Republiek populair werd.25 Hoewel in 6/4 maat genoteerd is
de melodie wel degelijk snel en dan als mars te spelen. Op zich laat de Dancing masterchoreografie dat snelle tempo toe.

Marsen in de bronnen uit de Republiek rond 1700
Terwijl dit alles in het ons omringende buitenland plaatsvindt blijft het in de bronnen
uit de Republiek op marsgebied tot rond 1700 stil, op de genoemde uitzonderingen na.
Vlak voor 1700 vinden we in het liedboek Boertige en ernstige minnezangen een wijsaanduiding Amy rions bouvons chantons dansons.26 Dit is de oudere naam van de wijs

Mars in een miniatuur-muziekboekje in het poppenhuis van Petronella de la Court, ca. 1690
(Centraal Museum, Utrecht).
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die een decennium later de naam Mars van Oxenstern draagt, een in de bronnen regelmatig voorkomende marsmelodie waarvan de titel verwijst naar een legercompagnie
in Staatse dienst, genoemd naar de eerste bevelhebber, de Zweedse graaf Bengt Oxenstierna. Ook vinden we nog een Mars in het miniatuurhandschrift in het poppenhuis
van Petronella de la Court, dat zich in het Centraal Museum in Utrecht bevindt en rond
1690 is gedateerd.
Op zichzelf kan deze stilte rond marsmelodieën te maken hebben met de betrekkelijke schaarste aan Nederlandse instrumentale bronnen uit het laatste deel van de
zeventiende eeuw, zoals die uit de Liederenbank blijkt. Maar wanneer direct na 1700 die
bronnenschaarste omslaat in overvloed verandert er ook de eerste paar jaren nog weinig.
De eerste auteur van het handschrift Musycqboek van Hanekuijk, die zijn melodieën
rond 1703 noteerde, schreef nog geen marsmelodieën op. Ook in de eerste deeltjes van
de successerie Oude en nieuwe Hollantse Boeren lieties en contredansen van de beroemde

Marche van Bouflers, uit: Oude en nieuwe Hollantse boeren lieties en contredansen,
uitgave Est. Roger, deel 5, 1709.

uitgever Estienne Roger vinden we ze weinig.27 Maar rond 1710 verandert dat plotseling.
In het vijfde deel van de Boeren lieties vinden we liefst vier melodieën die niet alleen
als mars worden aangeduid maar tevens alle muzikale kenmerken van marsmelodieën
dragen. En van deze vier dragen er drie namen van legeraanvoerders uit de Spaanse
Successie-Oorlog, de Marse van Oxensterne, de Marche van Bouflers en de Marche van
de Prins Eugenius. Oxenstern hebben we hierboven al ontmoet. Louis François, hertog
van Boufflers, was een Franse legeraanvoerder in de slag bij Malplaquet in 1709 en dus
zogezegd een held uit het vijandelijke kamp. Eugenius Frans, prins van Savoye, was een
van de twee beroemdste geallieerde veldheren, samen met John Churchill, hertog van
Marlborough, de aanvoerder van de Britse en Staatse troepen. De vierde mars in het
vijfde deel van de Boeren lieties is de Marche van de camisards, gewijd aan de felle opstand
in 1702 van de camisards, de gewapende Franse Hugenoten.28 Overigens was dezelfde
melodie ook al in het vierde deel (1709) afgedrukt onder de naam Lammert binne, een
naam die als alternatief nog tot ver in de achttiende eeuw gebruikt is.
We vinden deze marsen vanaf dit tijdstip ook als liedmelodie in diverse bronnen. De
relatie tussen deze muzikale ontwikkeling en de Spaanse Successie-Oorlog is natuurlijk
opvallend. In zekere zin vormde die oorlog een markante periode in de geschiedenis van
38 

2111 JCW 2012-01 v02.indd 38

mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 1

10-06-12 14:19

de nog jonge Republiek. De Zeven Provinciën hadden de Tachtigjarige Oorlog goeddeels
zonder bondgenoten geklaard. In het rampjaar 1672 stond de Republiek er weer min of
meer alleen voor. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688–1697) was de Republiek zeker in
naam een van de geallieerden, maar het land bleef de facto nagenoeg buiten schot, al
was het via de personele unie met Engeland wel sterk bij die strijd betrokken. Tijdens
de Spaanse Successie-Oorlog echter was de Republiek zonder meer partij, als een van
de geallieerden. Het Staatse leger, dat voor een groot deel uit afdelingen buitenlandse
huurlingen bestond en in vredestijd steeds sterk werd gereduceerd, groeide tot een nog
niet eerder vertoonde omvang van 120.000 man.29 Nu was dit leger tijdens deze oorlog
vooral buiten de landsgrenzen in strijd verwikkeld, maar in de diverse muziekbronnen
kunnen we de oorlogshandelingen praktisch op de voet volgen. In het derde deel van
de Boeren lieties (1708) vinden we al een melodie Vigos, waarvan de titel gekoppeld kan
worden aan de zeeslag bij de baai van Vigo in Galicië uit 1702. Ook in liederen werd deze
gebeurtenis bezongen. Ryssel ghy lely schoon heet een melodie in deel vijf van de Boeren
lieties, en net als ’t Beleg van Ryssel en ’t Overgaan van Ryssel herdenken deze titels het

Lijst van marsmelodieën, tussen 1700 en 1727 gespeeld op het carillon in Alkmaar, uit: J. W.
Enschedé, Marschen en marschmuziek in het Nederlandsche leger der achttiende eeuw, 1898.

beleg van Rijssel in 1708 en de verovering door de geallieerden.30 En in deel dertien, het
laatste deeltje van de Boeren lieties, dat verscheen in 1713, vinden we in het kader van
het vredesverdrag van 1713 geheel gepast d’Uytrechtse Vreeden en de Marschal d’Uxelles.
Illustratief is een lijst van melodieën, gespeeld op het carillon in Alkmaar, zoals Enschedé die heeft samengesteld.31 In deze lijst is alles wat tussen vierkante haken staat niet
authentiek maar door Enschedé toegevoegd. De door Enschedé gecursiveerde melodieën met de titels zijn volgens hem geïdentificeerd — en hier past een caveat omdat
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men absoluut niet voor zeker mag aannemen dat bijvoorbeeld de Marche de Marlbourg
inderdaad de melodie is die we in muziekbronnen pas vanaf 1717 weergegeven vinden,
zoals we nog zullen zien. Wat dat betreft geeft het ook te denken dat de Marche van
Marlberoug die in 1714 gespeeld werd een andere toonsoort had. Desondanks is veel
tot de Spaanse Successie-Oorlog te herleiden: de Nederlandse aanvoerder Ouwerkerk,
generaal Arnold Joost van Keppel graaf van Albemarle en de Franse opperveldheer
Claude-Louis-Hector duc de Villars. Maar Albert Ferdinant, graaf van Berlo, was al in
1690 gesneuveld tijdens de Negenjarige Oorlog; de melodie in kwestie, die vanaf 1697
regelmatig in de Liederenbank voorkomt, wordt ook slechts één keer als mars aangeduid
en wel in een handschrift van rond 1730.32 Ook in de carillon-annalen ontbreekt hier de
aanduiding mars. En hoewel de melodie heel ‘loopbaar’ is is deze, net als Prins Robbert,
een stuk korter dan een doorsnee marsmelodie. De melodie van de Mars van Oxenstern,
rond 1700 zoals gezegd nog aangeduid als Amy rions bouvons chantons dansons, krijgt
in Alkmaar nog in 1716 de naam die we in de verschillende versies van de Boeren lieties
vooral rond 1709 vinden, Catoendrukkers welvaren. Rond datzelfde jaar vinden we in een
andere bron voor het eerst de naam Marsch van Oksenstern.33 Welke melodie in Alkmaar
als Engelsche mars werd aangeduid is de vraag.34

De verdere achttiende eeuw
In latere deeltjes van de Boeren lieties vinden we nog allerlei andere marsmelodieën
waarvan de namen met legerkorpsen, aanvoerders en gebeurtenissen uit de Spaanse
Successie-Oorlog in verband staan. Daarna verdwijnt de koppeling tussen de titels van
marsen in de contemporaine bronnen enerzijds en de actualiteit anderzijds voor een
deel. In de van 1714 tot 1721 uitgegeven Hollantsche schouburgh en plugge dansen, een
serie die te beschouwen is als een direct vervolg op de Boeren lieties, vinden we nog een
aantal melodieën met namen die met de — inmiddels beëindigde — oorlog in verband
lijken te staan: ’t Overgaan van Doornik, ’t Beleg van Landouw, De Hartoogh van Anyou
of De Spaanse oorlog, om er enkele te noemen.35 De meeste van deze melodieën zijn
geen marsen, maar de March voor de Engelse dragonders, Granadiers mars en Switsers
mars zouden zeker ook met de voorbije strijd te maken kunnen hebben. De serie was
een allegaartje, en zoals de titel doet vermoeden vinden we tussen volkse danswijsjes en liedmelodieën ook muziek uit het theater.36 De Marsch om de canarie te leeren
singen (voorafgegaan door een Prelude voor de canarie), zal daar wellicht bijhoren. De
serie werd in 1721 afgesloten, maar rond 1730 gaf Michel le Cène nog vier deeltjes uit,
waarvan vooralsnog alleen het laatste deel teruggevonden is. Daarin vinden we de op
dat moment al oude De mars van Oxenster (sic), een Brandenburger mars en enkele niet
nader gespecificeerde Marsen.
In de drie Versamelingen van eenige [...] danssen uit 1735 nam uitgever Gerhard Fredrik
Witvogel enkele marsen op, waarbij de Mars van Villars (hier Engelsse mars genoemd) als
‘serieuse’ — d.w.z. gecompliceerde en theatrale — dans werd bestempeld, De Mars van
Prins Eugeen als contradans — een met de choreografieën voor de marsen in de Dancing
master, de zogenaamde longways, te vergelijken dans — en de Mars van Marlbourg als
‘boere dans’ — wat bij Witvogel zoveel betekent als ‘van inheemse oorsprong en ongekunsteld’.37 Net zoals de andere aan de krijg gerelateerde melodietitels verwijzen ook
deze drie marstitels naar de Spaanse Successie-Oorlog, die toen al enige decennia in het
verleden lag. De melodieën waren deel van een erfgoed en van een standaardrepertoire
geworden.
In een latere serie, De nieuwe Hollandsche schouwburg, uitgegeven door Johannes Smit
van 1751 tot 1771, vinden we naast de oude bekenden uit het begin van de eeuw ook een
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aantal nieuwe marsen. Sommige daarvan lijken in de titel te verwijzen naar de Oostenrijkse Successie-Oorlog (1740–1748), waarin de Repubiek wederom partij was en in
1747 zelfs rechtstreeks door Frankrijk werd aangevallen. Een daarvan is de Marsch van
Regteren, in andere bronnen ook Marsch van de Graaf van Regteren genoemd. De titel
kan verwijzen naar een kolonel Leopold Casimir, graaf van Rechteren, commandant in
Staatse dienst, die vanaf 1744 het naar hem genoemde Regiment Rechteren leidde. We
weten dat deze mars rond 1750 werd geschreven door de hertogin van Braunschweig,
een zuster van de Pruisische Frederik de Grote.38 Nog veel vaker treffen we na 1750
De mars van Dessaú aan, eveneens in deze serie opgenomen. Van deze melodie wordt
alom beweerd dat die afkomstig zou zijn van een Italiaans volkslied dat Leopold i van
Anhalt-Dessau in 1705 hoorde tijdens een veldtocht in Italië.39 Het wekt dan verbazing
dat de melodie in de Nederlandse bronnen pas na 1750 gevonden wordt, en dan direct
uitzonderlijk vaak. Leopold i behoorde vanuit de Republiek gezien tijdens de Spaanse
Successie-Oorlog en al eerder tijdens de Negenjarige Oorlog tot de geallieerden, maar
kort voor 1750, tijdens de Oostenrijkse Successie-Oorlog, tot de tegenstanders. Hoe dan
ook, de populariteit van de melodie zou tot in de twintigste eeuw aanhouden, met name
via het lied Curaçao, ’k heb jou.
Tot zover het beeld dat naar voren komt uit de belangrijkste melodieën-uitgaven.
Uit dezelfde periode beschikken we ook over een aanzienlijk aantal handschriften met
melodieën. Aan de hand van de opgenomen marsen in vijf omvangrijke manuscripten
kunnen we het beeld zoals dat uit de uitgaven naar voren komt aanvullen en nuanceren.
Allereerst het Musijckboek van Hanekuijk, dat zich in de collectie van de Universiteit
van Utrecht bevindt.40 Hier hebben drie schrijvers substantieel aan bijgedragen. De
eerste, te dateren rond 1703, heeft onder zijn 87 melodieën geen marsen opgenomen.
De tweede, van rond 1730, heeft op een totaal van 41 melodieën zes marsen genoteerd,
waaronder de reeds vaker genoemde Mars van Marlenborg. De derde auteur, eveneens
van rond 1730, heeft er vier opgenomen op een totaal van 51 melodieën, waaronder de
oude bekenden Eegeenius mars, Mars van Oxensterren en Mars van Marlenborg.
In de Toonkunstcollectie, momenteel berustend bij de Universiteit van Amsterdam,
bevindt zich het handschrift dat volgens Enschedé rond 1840 een werktitel Zangwijzen
van Oud-Nederlandse volksliederen heeft gekregen.41 Ook dit is door diverse handen
samengesteld, een van rond 1730, de overige rond 1750. Onder de 290 melodieën vinden
we 32 marsen, waaronder weer die van Marlborough en Eugenius, evenals die van de
Camisards en van Bouflers. Dit is overigens de enige bron waarin de bij het Alkmaarder
klokkenspel reeds genoemde Berlo als marsmelodie bestempeld wordt. Het grootste
deel van de in dit handschrift opgenomen marsmelodieën kennen we echter niet uit
andere bronnen. Bij tien marsmelodieën hebben de schrijvers eenvoudigweg met de
titel Mars volstaan.
Het handschrift Musicq boek, begonnen den 8sten october anno 1740 zal over een aantal
jaren vanaf 1740 volgeschreven zijn, globaal gesproken tijdens de Oostenrijkse SuccessieOorlog.42 Dat is door één persoon gedaan, met 196 melodieën waaronder dertig marsen;
ook hier weer de ‘gouwe ouwe’ uit de Spaanse Successie-Oorlog: Marlborough, Eugenius,
Oxenstierna, Camisards, en de Mars van Bouflers, hier echter onder de titel Marsche van
Nieuwland. Met dezelfde oorlog kán de Marche van Smittau te maken hebben; Samuel
von Schmettau (1684–1751) was toen reeds als luitenant bij de geallieerden van de partij.
Veel later werd hij veldmaarschalk in Pruisische dienst; tijdens de Oostenrijkse oorlog
behoorde hij zogezegd tot de tegenstanders van de Republiek. De mars komt in nog
drie andere bronnen uit de jaren rond 1740 voor; in een daarvan heet hij Mars van de
Staten van Holland.43 Van een aantal van de overige marsmelodieën kunnen we hooguit
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vermoeden dat ze met een van de successie-oorlogen in verband staan: Marsche van
Baviere (Beieren), Marsche van der koninck van Pruijsen, Mars van Baron Speer. Ook
vinden we een Menuet van ’t Campement.44
Uit drie banden bestaat het omvangrijke muziekhandschrift dat Michiel Bolhuis
begon in 1730 en dat later door diens zoon Jan is aangevuld.45 Deze laatste heeft er
tot ongeveer 1780 aan gewerkt. Tussen de vele honderden melodieën vinden we hier
zo’n tweehonderd marsen; na de menuetten vormen ze de grootste categorie in het
geheel. Ook hier vinden we weer de marsen uit het begin van de eeuw. Maar terwijl ook
diverse andere marsmelodieën een specifieke naam dragen volstonden de schrijvers bij
de meeste met de simpele titel Mars of Marche. Deze marsen zijn met name in de laatste
en meest omvangrijke band in twee grote hoofdstukken bijeen gegroepeerd. Nu vinden
we in het genoemde handschrift Zangwijzen en in Musicq boek 1740 de marsen soms ook
in kleine groepjes bij elkaar.46 Een element in het hierna te bespreken handschrift stelt
deze ordening echter in een ander daglicht.
Rond 1765–1770 vulde een schrijver het grootste deel van het handschrift 758 volksmelodieën of danswijzen, dat behoort tot de Toonkunstcollectie.47 Onder diens zevenhonderd melodieën vinden we praktisch alle 347 melodieën die ook in de zes bewaarde delen
van De nieuwe Hollandsche schouwburg waren opgenomen, zij het vaak in afwijkende
versies.48 Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat we er ook een groot aantal melodieën
in vinden die waren opgenomen in de niet teruggevonden laatste drie deeltjes van De
nieuwe Hollandsche schouwburg. De enige mars uit de ons bekende deeltjes van de serie
die in het handschrift ontbreekt is vreemd genoeg de toch in deze periode zeer populaire Mars van Dessau. Al met al vinden we in dit handschrift 35 marsmelodieën. Bij dit
manuscript hoort een los register, rond 1775 vervaardigd door een tweede auteur, die
zelf ook nog 58 melodieën heeft toegevoegd, meest uit opera’s afkomstig. In dat register
zijn de marsen apart gerubriceerd, evenals de menuetten. Dit kan er, evenals de hoofdstukindeling in de banden van Bolhuis, op wijzen dat het voor gebruikers zinnig was
marsmelodieën snel te kunnen vinden.

Enschedé onder de loep, 1: oorsprong van de melodieën
Het wordt tijd met al deze bevindingen in het achterhoofd nog eens naar Enschedé’s
hypotheses te kijken. Dat de marsen binnen de krijgsmacht zouden zijn ontstaan staat
bij Enschedé niet ter discussie. Maar wat is er met de huidige kennis te zeggen over
zijn claim dat de individuele marsmelodieën een rechtstreeks militaire oorsprong hebben? Voor dit doel wil ik de meest populaire marsmelodieën uit de besproken periode
langsgaan.
Allereerst de Mars van Marlborough, die 45 keer in de bronnen voorkomt, d.w.z. in de
Liederenbank, de Alkmaarder tabel van Enschedé en de nog te bespreken verzameling
speelklokmelodieën uit een onderzoek van Marieke Lefeber. De Duke of Marlborough
was met Eugenius van Savoye in de Republiek waarschijnlijk de meest geliefde aanvoerder. Deze John Churchill duke of Marlborough geldt als de hoogste aanvoerder van
zowel de Staatse als de Britse troepen in de Spaanse Successie-Oorlog. Als aanvoerders
een persoonlijke mars hadden, zoals Enschedé stelt, dan deze veldheer zeker. Inderdaad
vinden we in de Dancing master van 1710 en later een Duke of Marlborough’s march —
maar de melodie daarvan is totaal anders dan die van de in Nederland geliefde melodie.
Ook Churchill’s march (eveneens vanaf 1710 in de Dancing master) presenteert een totaal
afwijkende melodie. De Nederlandse melodie vinden we in de bronnen vanaf 1714. In al
die bronnen gaat het duidelijk om één melodie.49 Dat de Versamelingen van Witvogel
deze als Boere dans presenteerden geeft, zoals gezegd, ook al aan dat de samensteller de
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melodie als inheems beschouwde. Om een persoonlijke marsmelodie van de veldheer
gaat het dus in het geval van de Mars van Marlborough klaarblijkelijk niet.
In het geval van de Mars van Prins Eugenius, die 41 keer in de bronnen voorkomt, zien
we ook dat er in de vroege achttiende eeuw verschillende melodieën zijn die dezelfde
naam dragen.50 De twee melodieën in de diverse Boeren lieties die we onder deze naam
vinden verschillen niet alleen onderling maar zijn ook heel anders dan dé Eugenius mars
die vanaf 1716 steeds voorkomt. Ook in de Dancing master vinden we een Prince Eugene’s
march en wel wederom vanaf 1710, en dit keer is de melodie gelijk aan de in Nederland

Eugenius van Savoye, geschilderd door Jacob van
Schuppen, 1718 (Rijksmuseum Amsterdam).

John Churchill duke of Marlborough,
geportretteerd door Michael Dahl, ca. 1702
(National Army Museum, Chelsea)

vanaf 1716 gebruikelijke melodie. Nu vinden we in de Nederlandse bronnen vele tientallen melodieën die we iets eerder al in de Dancing master aantreffen, meestal met de al
of niet verbasterde Engelse namen. Daarom lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de Prins
Eugenius die uiteindelijk gewonnen heeft uit de Dancing master overgenomen is en dus
niet via ontslagen legermuzikanten in de Republiek ingeburgerd is. Maar meer dan een
hypothese is dit niet.
Met 31 vermeldingen is de Studentenmars de derde in de rij. Deze komt pas na 1730
voor. Een militaire oorsprong is niet onmogelijk — er bestonden in die eeuw al strijdende studentenkorpsen  — maar men denkt toch eerder aan feestelijkheden in de
burgermaatschappij.
De Mars van Dessau komt tot 1805 28 keer voor. Over de mogelijk burgerlijke herkomst
van deze mars heb ik hierboven al gesproken.51 Helaas is niet te controleren of deze
herkomst-hypothese juist is. In ieder geval is de marsmelodie later veel gebruikt in het
Pruisische leger. In ons land gold de wijs vooral als zangmelodie.
De Mars van de camisards komt, vanaf 1709, 23 keer in de bronnen voor. Gezien het
voorkomen van deze melodie in het handschrift van Philidor uit 1705 onder de naam
Marche des fanatiques, de bijnaam van de camisards, lijkt het goed mogelijk dat de titel
rechtstreeks naar de vechtende hugenotengroepering verwijst. Toch draagt ook deze
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melodie in de Nederlandse bronnen bij de eerste vermeldingen in de Boeren lieties, en
ook 50 jaar later in De nieuwe Hollandsche schouwburg, een andere naam: Lammert
binnen.
De Mars van Oxenstern tenslotte treffen we, onder deze hoofdnaam, zeventien keer
in de bronnen aan en wel vanaf 1710; daarnaast zien we de melodie nog vier keer onder
een andere naam. Het valt op dat deze melodie niet in het nog te bespreken corpus van
speelklokmelodieën voorkomt. De vader van de Zweedse graaf Bengt van Oxenstierna,
Bengt Gabrielsson af Oxenstierna, was in de jaren 1670 als diplomaat in de Republiek
actief. De zoon nam, als kolonel in dienst van de Republiek, met het naar hem genoemde
regiment deel aan de Spaanse Successie-Oorlog en sneuvelde bij de Slag bij Malplaquet
in 1709.52 Zoals gezegd is de melodie ouder en heette rond 1700 Amy rions bouvons chantons dansons en iets later ’t Katoen drukkers welvare (de naam die de melodie nog in 1716
droeg bij het Alkmaarder carillon). Men heeft de naam Oxenstern dus gekoppeld aan
een reeds bestaande melodie die gezien de oudere namen waarschijnlijk geen militaire
achtergrond had.
Tot zover de meest geliefde marsmelodieën uit de periode. Behalve bij de Mars van
de camisards lijkt een directe militaire oorsprong ver te zoeken. Natuurlijk kan militair
gebruik wel aan de verspreiding en eventueel aan de populariteit hebben bijgedragen
— al lijkt dat bij bijvoorbeeld Mars van Prins Eugenius heel onwaarschijnlijk — maar
dat de melodie een soort eigendom van de in de titel genoemde veldheer zou zijn, zoals
Enschedé stelt, blijkt nergens uit. De diverse Marsen van Marlborough in binnen- en
buitenland lijken die stelling te ontkrachten.
De diffuse oorsprong van de melodieën en de soms zwakke relatie tussen melodie
en melodietitel mogen blijken uit de herhaaldelijk genoemde Mars van Bouflers. Naar
tegenwoordig wordt aangenomen is deze zeer bekende melodie van de hand van Jeremiah Clarke, geschreven kort voor 1700 met als oorspronkelijke naam The Prince of
Denmark’s march.53 Beter bekend als The trumpet voluntary vinden we de melodie elf
keer in de Nederlandse bronnen: vier keer onder de naam Mars van Bouflers (waaronder
de eerste vermelding in 1710), drie keer als Mijn vrouws vrolijkheid, en verder een keer
als Marsche van Nieuwland, als Engelse march, als Boere (bourree) en als Mars Medoese.
Terwijl Boufflers een Franse (en daarmee vijandelijke) legeraanvoerder was heb ik de
melodie in geen enkele Franse bron met deze veldheer geassocieerd gezien.

Enschedé onder de loep, 2: marsen in de burgermaatschappij
Enschedé probeerde te verklaren hoe de marsen — volgens hem dus zonder meer van
militaire oorsprong — in de civiele maatschappij inburgerden. Via parades, revues
en wachtaflossingen, zo meende hij, werd het genre populair bij de toeschouwers uit
de burgermaatschappij. Via afgedankte soldaten en legermuzikanten zouden daarna
de melodieën op kermissen in de Nederlandse steden ten gehore zijn gebracht en zo
gemeengoed zijn geworden onder de ‘heffe des volks’ (aldus de terminologie van de
auteur). Uit die kringen kwamen ze dan weer in de Boeren lieties terecht, een serie die volgens Enschedé ‘ondernomen was om te dienen in dans- en speelhuizen en bruiloften op
het platte land’.54 Hij voegt toe: ‘Onder de bevolking der achterbuurten en op het platte
land waren dergelijke melodieën bekend, niet daarbuiten’.55 Dat muzikanten uit het
leger in de burgermaatschappij actief waren is op zich waarschijnlijk, zeker als ze voor
de krijgsdienst afgedankt waren. Sprekend over het Zuidduitse en Oostenrijkse gebied
brengt Walter Salmen dit verschijnsel ter sprake.56 Maar Enschedé’s ideeën omtrent de
sociale klasse van de gebruikers van de muziekboekjes zijn uiterst aanvechtbaar. Men
kan zich afvragen of deze achterbuurtbewoners wel het geld hadden om de muziek44 
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boekjes aan te schaffen en of ze muziek konden lezen. En zijn stelling ‘In Engeland […]
zal de populariteit van de marschmelodieën wel niet zoo veel afgeweken hebben van
die hier te lande. Ook dáár kende het meer ontwikkelde deel van de natie ze niet’ lijkt
in strijd met de werkelijkheid.57 De Dancing master, met zijn vele marsen, was immers
onder meer bedoeld voor dansvermaak in betere kringen, gezien een aanwijzing in de
ondertitel van de uitgave vanaf 1703: ‘the choicest Old and New Tunes now used at Court,
and other Publick Places’.
Een concrete aanwijzing voor populariteit van marsmelodieën onder de beter gesitueerden vinden we in het melodieënrepertoire van de kostbare bellenspeelklokken die in
de achttiende eeuw de salons van veel chique Nederlandse woonhuizen sierden. Marieke
Lefeber heeft een totaal van 670 van deze klokmelodieën onderzocht, waarvan er tot
nu toe 408 aan de hand van de klokken ruwweg gedateerd konden worden.58 Van dit
laatste, gedateerde corpus zijn 395 melodieën afkomstig van klokken tussen 1740 en 1805.
Maar terwijl Enschedé stelt dat de marsmelodieën pas rond het midden van de eeuw
doordrongen in beschaafder kringen treffen we onder de 13 klokmelodieën uit de jaren
1714–1735 al vier marsen, waaronder twee keer de Mars van Prins Eugenius.59 Het totaal
aantal marsmelodieën in het corpus van 670 klokwijzen is 94. We kunnen concluderen
dat marsen vanaf hun verschijnen in de burgerwereld ook in betere kringen ongemeen
populair waren. De enorme reeks marsen in het handschrift van de leden van de regentenfamilie Bolhuis illustreert dit eveneens.

Hoe gebruikte men de marsmelodieën
Hoe gebruikten de burgers deze muziek? We treffen de marsmelodieën zoals gezegd aan
in allerlei bronnen uit de burgermaatschappij, met name in klokken, liedboeken en bundels dansmuziek. Hoewel Enschedé stelt dat de melodieën van instrumentale oorsprong
zijn60 laten de bronnen ons zien dat verscheidene van de populairste marsen intensief als
zangwijs werden gebruikt. Marlborough, Oxenstern, Camisards, Dessau, Eugenius — ze
zijn alle vaker als zangmelodie dan als instrumentaal stuk bewaard gebleven. Dat zegt
nog niet dat de marsmelodieën destijds vaker gezongen dan gespeeld werden, wel dat
ze regelmatig voor liederen werden gebruikt. Meer in het algemeen doet zich rond het
gebruik van melodieën als zangwijs dan wel als instrumentale melodie een verschuiving
voor gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Melodieën die we in de zeventiende
eeuw vaak gebruikt zien als zangwijs vinden we met name vanaf 1700 ook veelvuldig in

Duke of Lorrain’s March, in Dancing master, negende editie, 1695.
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instrumentale verzamelingen zoals de Boeren lieties. Later in de achttiende eeuw zien we
juist het omgekeerde: in (sub)titels van uitgaven van zangbundels lezen we regelmatig
een opsomming van instrumentale melodievormen die als zangwijzen voor de liederen
gebruikt zijn. Zo vermeldt ’t Vermaakelyk zang-prieel van rond 1750 ‘Op de Nieuwste en
Keurelykste Marche, Menuette, Gigaags, Aartjes, &c.’.61
Bijzonder interessant is de vraag of de melodieën, instrumentaal gespeeld, als dansbegeleiding werden gebruikt, en in dat geval voor wat voor dans. We vinden ze immers
vooral in verzamelingen die, blijkens titel en inhoud, veel dansmuziek bevatten. De
aparte en snel vindbare plaats die diverse handschriftauteurs inruimden voor hun marsen kan zeker met frequent gebruik als dansmuziek samenhangen. Helaas beschikken
we waar het de choreografieën betreft over geen enkele beschrijving van Nederlandse
bodem. Laten we daarom de Dancing master ter hand nemen, waarin een groot deel van
de melodieën wel van choreografische aanwijzingen is voorzien. Alle marsen daarin zijn
longways: de danspartners stellen zich tegenover elkaar op zodat een rij dames tegenover een rij heren staat. In de choreografie bij Duke of Lorrain’s march zien we hoe de
twee rijen eerst tot twee keer toe naar elkaar en weer achterwaarts terug lopen. Daarna
volgen enkele danspassen van de partners tegenover elkaar, op het laatst met ingehaakte
armen. De rest van de dans bestaat uit patronen waarbij de individuen en de paren een
reeks dansende ontmoetingen met de overige deelnemers uitvoeren, afgesloten door
een algemene rondgang waarin het eerste paar als laatste eindigt. De choreografie van
deze mars onderscheidt zich eigenlijk niet van dansbeschrijvingen bij andersoortige
melodieën in de vroege edities van de Dancing master. In ons land gebruikte men voor
dergelijke choreografieën de verzamelnaam contradans.62
Helaas weten we niet met zekerheid of men in Nederland bij het dansen op marsmelodieën soortgelijke choreografieën gebruikte. Volgens de Witvogel-Versamelingen is
de Mars van Prins Eugenius een contradans, net als in de Dancing master, en wel een
contradans van Engelse of eventueel Franse oorsprong, zoals alle dansen in deze Versameling waarvan ik de herkomst heb kunnen traceren. Dat Marlborough bij Witvogel een
‘boere dans’ is zegt iets over de herkomst maar niets over de dans; dat kan evengoed een
contradans geweest zijn. De Mars van Villars wordt door Witvogel een ‘serieuse dans’
genoemd maar een zoektocht in Franse choreografische bronnen rond 1700 — bij veel
andere dansen uit deze Versameling een goede weg om de veelal ingewikkelde, theatrale
dans terug te vinden — leverde tot nu toe niets op.
Onder de choreografieën van Franse dansmeesters uit de periode 1700–1750 bevinden
zich wel enkele andere dansen op marsachtige muziek, zoals de choreografie die Anthony l’Abbé in 1725 maakte op de Marche des Bostangis uit het in 1697 geschreven ballet
L’Europe galante van André Campra (1660–1744), of de verschillende choreografieën op
de marsachtige Entrée des matelots in de opera Alcione van Marin Marais (1656–1728) uit
1706. In al die gevallen gaat het om een solo- of duodans met reeksen sprongen en ongebruikelijke passen, die absoluut niet aan een mars doen denken.63 Meer in het algemeen
is marcheren niet echt een belangrijk element in de choreografieën op marsmelodieën,
zoals we die kennen uit Engelse en Franse bronnen. Wat dat betreft komt Prince Rupert’s
march, in de Dancing master opgenomen vanaf 1679, nog het meest in die richting. In het
laatste deel van deze choreografie, een Longways for eight, lezen we ‘Men march all on the
outside of the we. (= women, jk), the we. marching down on the outside of the men, open
all a D. (= Double, jk) and close again, the we. march up to their places on the outside,
and the men in the inside….’. Zulke loopbewegingen vinden we pas terug in balzalen van
de late negentiende eeuw, in de Grand march, de dans waarmee bals geopend werden.
46 
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Al met al hebben we een fragmentarisch beeld van wat er op de marsmelodieën
gedanst zou kunnen zijn. Günter Mössmer bespreekt in vogelvlucht de zeer uiteenlopende manieren waarop marsen in de achttiende eeuw werden gebruikt in Zuid-Duitsland en Oostenrijk, bij dansen, ceremonies, feesten en voorstellingen op diverse sociale
niveaus.64

Conclusies
In mijn zoektocht naar de rol van krijgsgerelateerde muziek, met name van marsen,
in de burgercultuur van de achttiende eeuw ben ik voortdurend met J.W. Enschedé in
dialoog geweest. Zijn onderzoek naar marsen uit die eeuw verdient 112 jaar later nog
steeds grote lof. Natuurlijk beschikken we momenteel over meer bronnen en informatie
dan Enschedé indertijd. Met name de Liederenbank maakt veel van deze informatie
binnen een handomdraai beschikbaar, en ook de toenemende beschikbaarheid van buitenlandse bronnen op het internet zou Enschedé’s werk enorm vereenvoudigd hebben.65
Desondanks moeten we diverse stellingen van Enschedé relativeren. Zeker niet alle
door hem besproken marsmelodieën waren van militaire oorsprong, al werden ze wellicht ook in het krijgsapparaat gebruikt. Met name ook waren marsen waarvan de naam
verwijst naar een commandant lang niet altijd het bezit en dé martiale jingle van die
krijgsheer. En al hing de populariteit van marsmelodieën hier te lande inderdaad samen
met de impact van de Spaanse Successie-Oorlog, dat de verspreiding voornamelijk via
kermissen plaatsvond is niet aannemelijk. Ook dat die populariteit aanvankelijk vooral
of uitsluitend te vinden zou zijn geweest onder de ‘heffe des volks’ zoals Enschedé
•
schreef blijkt niet met de nu bekende feiten in overeenstemming.
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verbastering nog verder doorgevoerd.
16 Het Luitboek van Thysius, red. Jan W.J. Burgers, Louis Peter Grijp e.a. (Leiden/Utrecht 2009)
17 Jacob van Eyck, Der fluyten lust-hof (Amsterdam: Paulus Matthysz, 1647-1655).
18 Haerlemsche somer-bloempjes tweede offer, aen de vreught-lievende nymphjes (Haarlem: Claes
Albertsen Haen, 1646), p. 18 (lied 7).
19 The English dancing master: or, Plaine and easie rules for the dancing of country dances, with the
tune to each dance. London, printed by Thomas Harper, and are to be sold by John Playford, at his
shop in the Inner Temple neere the church doore (London: John Playford, 1651). Hiervan zijn veel
edities en extra delen verschenen, de laatste in 1728. Prince Rupert’s march vinden we overigens in
Playford pas vanaf 1679.
20 In het Handschrift Camphuysen, te vinden in de bibliotheek van de Universiteit Utrecht, Rar Mso
2, liednr. 16. De toonsoort is (a) mineur, bij marsen een hoogst ongebruikelijk verschijnsel.
21 Dit handschrift bevindt zich in de bibliotheek van Versailles. Zie op internet http://www.bibliotheques.versailles.fr/Statique/pages/collections-numerisees/presentation.htm.
22 Zie noot 14.
23 Op p. 89 van het manuscript. Enschedé noemt deze mars abusievelijk La marche du Prince
d’Orange.
24 Op p. 81 van het manuscript. Evenals de hiervoor genoemde muziek is deze tweestemmig opgeschreven. Het kan zijn dat Philidor zelf voor die zetting verantwoordelijk is; zo niet, dan moet hij
wel een goede oorgetuige gehad hebben.
25 De eerste van de Nederlandse bronnen is overigens Nieuw vermeerdert konincklijk lied-boeck,
versien met verscheyden lof en triumphgesangen, in 1703 uitgegeven in Amsterdam (bij de Weduwe
van Gysbert de Groot). Dit boek staat inderdaad vol lofzangen op (de Prins van) Oranje.
26 Cornelis Sweerts, Boertige en ernstige minnezangen (Amsterdam: Joannes Strander, [1695]).
27 Oude en nieuwe Hollantse boeren lieties en contredansen (Amsterdam: Estienne Roger, [1701–1714];
facsimileuitgave onder redactie van Marie Veldhuyzen, Buren 1972). Voor de dateringen van de
afzonderlijke deeltjes ben ik dank verschuldigd aan Rudolf Rasch.
28 Gregoire Vidal en Bernard Atger, Lettres et rapports sur la guerre des camisards (1702–1704)
(Montpellier 1988).
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29 André Corvisier en John Childs, A dictionary of military history and the art of war (Oxford 1994), p. 600.
30 ’t Beleg van Ryssel is opgenomen in deel 5 van de concurrerende Boeren lietjes-serie uitgegeven
door Pieter Mortier in 1711. ’t Overgaan van Ryssel vinden we in het eerste deel van Rogers Hollantsche schouburgh en plugge dansen uit 1714.
31 Door Enschedé samengesteld uit C.W. Bruinvis en H.C. Rogge, ‘Register der klokkendeunen van
den Alkmaarschen Waagtoren [1688–1727]’, in: Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis 5 (1897), p. 274–280.
32 Het nog te bespreken handschrift Zangwijzen.
33 Rommel-zoodjen bestaande in verscheiden ernstige en boertige helden-zangen (Amsterdam:
Timotheus ten Hoorn, 1709), p. 38. De marstitel wordt hier slechts als wijsaanduiding gegeven;
de tekst heeft een markant ritme dat ook duidelijk op deze melodie wijst.
34 Zowel de Mars van Bouflers als de Mars van Villars wordt in sommige andere bronnen Engelse
mars genoemd.
35 Hollantsche schouburgh en plugge dansen vermengelt met sangh airen (Amsterdam: Estienne Roger
en opvolgers, [1714–1721]; heruitgave: Enkhuizen 2004).
36 Zoals geïllustreerd in Koning, ‘De Amsterdamse dansmuziek-collecties’.
37 Drie boeken: Versameling van eenige contra [resp. serieuse en boere] danssen met een bas continuo
vermeerdert en onder malkander gedrukt, om voor de clavi-cembalo, viool, dwars-fluit, en andere
instrumenten te gebruiken (Amsterdam: Witvogel, [1735]). Zie hierover ook Koning, De Nieuwe
Hollandsche Schouwburg 1751–1771, p. 27-28.
38 Enschedé vermeldt dat al, op p. (77) 93.
39 Hierbij verwijst elke bron naar Walter Transfeldt, Wort und Brauch im deutschen Heer. Geschichtliche und sprachkundliche Betrachtungen über Gebräuche, Begriffe und Bezeichnungen des deutschen
Heeres in Vergangenheit und Gegenwart (Leipzig 1942). Daarin gaat het echter om een zeer vluchtige hypothese rond de oorsprong van deze Dessauer Marsch.
40 Catalogusnr. mso-4. Heruitgave: Musijckboek van Hanekuijk, ed. J. Koning (Utrecht 1999).
41 Catalogusnr. 212 d 20, door Enschedé ‘Handschrift A’ genoemd, zie daar p. (66) 82. De aanduiding
Zangwijzen is zeer verwarrend daar het om instrumentale melodieën gaat.
42 Toonkunstcollectie 212 d 21, bij Enschedé ‘Handschrift C’.
43 Als wijsaanduiding in Het vermaakelyk zang-prieel of Vreugdige byeenkomst van herders en herderinnen, deel ii (Haarlem: Hulkenroy [1750]), p. 18.
44 Heel opvallend m.b.t. dit handschrift is het zeer grote aantal concordanties met muziek in het
beiaard-handschrift van de Antwerpse beiaardier Joannes de Gruytters uit 1746, zie op http://
anet.ua.ac.be/brocade.
45 Van deze banden bevinden de eerste twee zich in het Nederlands Muziek Instituut, Den Haag (21 k
17 en 21 k 16). Voor de derde zie Groninger Archieven, toegang 493, locatie 2.1.1.05.1.201.
46 Deze concentratie van marsen in Musicq boek 1740 is des te opvallender omdat de samensteller
van het handschrift kennelijk toonsoorten gebruikt heeft als hoofdprincipe voor ordening.
47 Toonkunstcollectie 205 f 38/39. Ook hier is de titel pas in de negentiende eeuw aan het handschrift toegevoegd.
48 Zie over dit merkwaardige element Koning, De Nieuwe Hollandsche Schouwburg, p. 65-69.
49 Op één uitzondering na, een Marlebúrgse march in het Bolhuis-handschrift. Maar die draagt dan
ook een iets afwijkende titel. Verder zagen we bij het besproken Waagcarillon in Alkmaar dat er in
1706 mogelijk een heel andere melodie met als titel Marche de Marlbourg klonk.
50 Enschedé noemt als een van de marsmelodieën die hij niet heeft kunnen terugvinden een Mars
van de prins Jangeen. Dit zal een verbastering van Eugeen zijn.
51 En ook over mijn twijfel bij die herkomst, zie noot 39.
52 Zie De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702–1720, deel xix. Ed. A.J. Veenendaal jr. (Den Haag
2001), p. 819–820.
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Het wekt verbazing dat Enschedé deze melodie niet herkend heeft.
Enschedé, Marschen en marschmuziek, p. (51) 66.
Enschedé, Marschen en marschmuziek, p. (60) 75.
Walter Salmen, ‘Spielleute und Ballmusiker’, in: Walter Salmen (red.), Mozart in der Tanzkultur
seiner Zeit (Innsbruck 1990), p. 51–56.
Enschedé, Marschen en marschmuziek, p. (60) 75.
Dit onderzoek is nog niet afgerond, maar er is reeds over gepubliceerd, zie onder meer M. Lefeber
en J. Koning, ‘….een fraey staend Horlogies speelende differente airtjes….’, in: De Achttiende Eeuw
43 (2011) (te verschijnen).
Een van deze vier is overigens de Marche de Bostangis uit L’Europe galante van Campra.
Enschedé, Marschen en marschmuziek, p. (2) 17.
Haarlem: Erfgenamen van Izaack van Hulkenroy, rond 1750.
Günter Mössmer presenteert een zeer begrijpelijke basischoreografie van een contradans, zoals in
gebruik in Wenen rond 1800, in Salmen (red.), Mozart in der Tanzkultur seiner Zeit, p. 171–174.
Voor deze informatie ben ik dank verschuldigd aan Frank Perenboom, internationaal erkend
specialist op het gebied van dansen en choreografieën uit deze periode.
Günter Mössmer, ‘Märsche und Aufzüge’, in: Salmen (red.), Mozart in der Tanzkultur seiner Zeit,
p. 127–132.
Had hij, zoals wij nu, de beschikking gehad over de online-facsimile van het manuscript van
Philidor, en niet hoeven werken met afschriften van slechts enkele pagina’s, voor hem vervaardigd
door medewerkers van de bibliotheek van Versailles, dan had hij zeker gezien dat Philidor alle
melodieën noteerde in de zogenaamde Franse vioolsleutel. Hij zou dan ook geen reden gezien hebben uitgebreid in de basstem in te grijpen en deze ingrepen al even uitgebreid te verantwoorden,
zie Enschedé, Marschen en marschmuziek, p. (25) 40. Des te meer reden tot lof.
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Drie maritieme voetnoten bij het werk
van Weyerman
Jac Fuchs

B

ij het voorbereiden van onze lezingen voor de expeditievergadering 2011 in Hellevoetsluis kwamen Jan Bruggeman en ik een aantal aardige details tegen die we
toen niet in onze verhalen konden inpassen. In dit artikel komen daar drie van
aan de orde.1

Weyerman vertrekt uit Engeland: van Londen naar Livorno
Weyerman vertrok naar eigen zeggen in een van de eerste jaren van de achttiende eeuw
voor het eerst naar Engeland, en hij bracht er meerdere jaren door – in zijn strafdossier
heeft hij het zelfs over acht jaar.2 Maar wat deed hij toen hij het in Engeland wel gezien
had?
Weyerman heeft het daar twee keer over. In het Brussels handschrift vertelt hij dat hij
op weg gaat naar Bristol, om zich aldaar ‘in te scheepen op Livorno’.3 Helaas breekt hij
dan vrijwel meteen zijn verhaal af. Of hij werkelijk vanuit Bristol naar Livorno vertrokken is deelt hij niet mee. In de Konst-schilders vertelt Weyerman iets anders: hij is na
jarenlange omzwervingen in Londen teruggekeerd, en besluit daar dat hij Constantinopel wil zien.4 Om daar te komen vertrekt hij vanuit Londen naar Livorno. Hij vermeldt
daarbij de naam van de boot die hij genomen zou hebben: de Jakoba Galey. Opmerkelijk
is dat Weyerman elders in zijn werk ook een reis van Londen naar Livorno en diezelfde
scheepsnaam in één adem noemt. In de Echo des Weerelds laat hij namelijk een Ier van
Londen naar Livorno reizen, aan boord van de Jakoba Galey.5
Weyerman associeerde het reizen naar Livorno kennelijk speciaal met dit schip, en
dat was aanleiding om er in kranten naar op zoek te gaan. Een Jakoba Galey die tussen
Londen en Livorno voer heeft dat niet opgeleverd, maar wel blijkt er een Jacob Galley
tussen Engeland en Livorno op en neer gevaren te hebben. Als Weyerman iets met dit
schip had, dan is het vreemd dat hij een schip dat net als hij Jacob heette in zijn werken
niet precies die naam heeft gegeven. Toch geloof ik niet dat het voorkomen van ditzelfde
detail in twee werken van Weyerman toeval is, en ik lees er een sterke verwijzing naar
de Jacob Galley in.
Engelse kranten bevatten vermeldingen van reizen van de Jacob Galley tussen Londen
en Livorno in 1704 en 1706.6 De laatste vermelding vond ik in de ’s Gravenhaegse Courant
van 4 januari 1712: die weet te berichten dat dit schip kort na vertrek uit Livorno in
handen van de Fransen gevallen is.7
Aan de chronologie van het leven van Weyerman voegt dit niets toe. Hij zou immers
al in 1710 in Den Bosch gezeten hebben, dus de veronderstelling dat hij Engeland vóór
1712 verlaten heeft is niet nieuw.8 Nieuw is alleen de veronderstelling dat de tweevoudige
vermelding van de Jakoba Galey een aanwijzing is dat Weyerman, als hij inderdaad naar
Livorno gereisd is, voor die reis vanuit Londen vertrokken is, en niet vanuit Bristol.

Reizen rond 1718: van Rotterdam naar Londen
Terwijl Weyerman in de eerste jaren van de achttiende eeuw voor zijn overtochten tussen de Republiek en Engeland van de pakketbootdienst Hellevoetsluis–Harwich gebruik
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maakte, lijkt hij tegen 1720 de boot van Rotterdam naar Londen genomen te hebben.9 In
Het Oog in ’t Zeil beschrijft hij een speelreis waarin hij ‘lynrecht overstak op Londen’ en
waarvoor hij zich ‘inscheepte in de passaadje sloep van Rotterdam derwaards’.10 Deze
tocht eindigde ‘voor Sint Katrins, naby den Tour van Londen’, waarna het gezelschap
een bezoek bracht aan ‘de herberg van den Admiraal Tromp’. Zo’n herberg is daar rond
1720 werkelijk geweest.11 Elders beschrijft Weyerman dat hij in 1718 in Rotterdam op
oostenwind wachtte, wat ook op een voorgenomen overtocht naar Londen wijst.12
Er was in ieder geval vanaf 1712 een geregelde dienst tussen Rotterdam en Londen: in
een advertentie in de ’s Gravenhaegse Courant van 4 november 1712 wordt het begin van
een wekelijkse dienst op Londen aangekondigd:
Tot geryf van Passagiers en Koopmanschappen, zyn door Aenneemers twee Sloepen vastgesteld, als de Marlboroug-boot en een andere Sloep, om alle dingsdag van Rotterdam na den
Briel, en van daer alle woensdags na Londen te zeylen: dit zal op dezelve dagen van London
op Gravezend, en alzo na Rotterdam geschieden, zonder hindering. De Aenneemers zyn voorts
van meening, 4 Sloepen te hebben, (zo dra als de andere Scheepen toegetakeld zullen zyn) te
weeten twee Sloepen alle weeken van Rotterdam op London, en van London op Rotterdam op
dezelve dagen. Nader onderregting is by Mr. Willem Joris Pennington te Rotterdam in de Zon,
die voordezen Directeur van de Sloepen is geweest, en by Mr. Twyman in Batsons Koffyhuys
digt by de Beurs te London.13
Later waren er inderdaad twee afvaarten per week. De initiatiefnemer, William George
Pennington (ca. 1656–1738), was een Engels koopman die zich in Rotterdam gevestigd
had. Vanaf 1715 verschijnen er met grote regelmaat advertenties in Engelse kranten voor
schepen die vracht en passagiers van Londen kunnen meenemen, waarin John Twyman
en Batson’s Coffee-House vaak genoemd worden.
De schepen voeren in Londen vaak af van Saint Katharine’s, een eenvoudige buurt die
aan de oostkant van de Tower grensde en dus net buiten de oude City lag.14 Ook Redhouse
was een vaak genoemd vertrekpunt: de locatie van Redhouse heb ik niet kunnen achterhalen. In Rotterdam legden de schepen van Penningtons dienst aan aan de Londense
Beurt. Die moet aan de Nieuwe Haven te vinden zijn geweest, want rond 1750 woonden
enkele nazaten van Pennington aan de Nieuwe Haven ‘over de Londense Beurt’.15 Helaas
levert dit geen mooie Weyerman-locatie op: de Nieuwe Haven is gedempt, en aan de
Nieuwehaven, zoals de straat nu heet, zijn alleen nog nieuwbouwwoningen te vinden.
Ik kon geen literatuur vinden die deze beurtvaart of de Londense Beurt tot onderwerp
heeft, maar de onderneming lijkt een succes te zijn geweest, want halverwege de achttiende eeuw had Rotterdam een commissaris op de Londense Beurt. Nog in 1803 werd
door de Rotterdamse raad ‘de keure en ordonnantie rakende de Beurt op Londen van
den 29 april 1776’ herzien.16 Ik hoop dat iemand de Londense Beurt in Rotterdam nog
eens een nader onderzoek waard zal vinden.

‘N. Jeff*** Kapiteyn van een Britsche Passagie-sloep’
In de Ontleeder der Gebreeken voert Weyerman onder de kop ‘Het Karakter van N. Jeff***
Kapiteyn van een Britsche Passagie-sloep’ een ruwe zeebonk ten tonele.17 Hij schetst een
onbehouwen persoon, die stevig drinkend, schransend en tierend door het leven gaat,
en op zijn schip geen tegenspraak duldt, kortom: een archetypische scheepskapitein.
Verwijst ‘N. Jeff***’ naar een kapitein die werkelijk geleefd heeft, of zet Weyerman hier
alleen een typetje neer?
52 
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Volgens Weyerman is deze man kapitein van een Britse ‘Passagie-sloep’. Omdat de
woorden pakketboot en passagesloep bij Weyerman uitwisselbaar zijn, hoopten Jan
Bruggeman en ik dat een van de kapiteins van de pakketboten uit Harwich een passende naam zou hebben, maar dat bleek niet zo te zijn.18
De Engelse advertenties voor overtochten tussen Londen en Rotterdam uit de jaren
1715-1720 leverden daarentegen wél een gerede kandidaat op.19 Eén van de ruim twintig
daarin genoemde kapiteins was Edward Jeffreys, die in 1717 en 1718 met zijn Bridgman
Sloop minstens twaalf overtochten verzorgde.20 Zijn achternaam wordt in de Engelse
advertenties op verschillende manieren geschreven: meestal als Jeoffreys of Jeoffryes,
maar ook de vormen Jefferies, Jeffreys en Jeoffrays komen voor.21
Tot 8 januari 1717 vermelden Engelse advertenties dat Richard Bird als kapitein van
de Bridgman Sloop op Rotterdam vaart; de eerste overtocht met Jeffreys als kapitein
van dit schip wordt op 18 mei 1717 geadverteerd, de laatste op 28 november 1718. De
eerstvolgende vermelding van de Bridgman Sloop dateert van 27 juli 1724, en noemt
Edward Keely als kapitein.
Vermoedelijk was kapitein Jeffreys ook dezelfde als de vergunninghouder van de herberg The Harwich Sloop and Town in Saint Katharine’s, wiens naam vrijwel altijd als
Edward Jeoffrays geschreven wordt.22 Vanaf de eerste door mij aangetroffen advertentie
voor een overtocht naar Rotterdam (18 juli 1715) worden hij en zijn herberg heel vaak
genoemd naast John Twyman als contactadres voor de overtochten, en tot in 1724 zijn
in de advertenties vermeldingen van Jeoffrays als waard te vinden. Vanaf juni 1724 is er
in de advertenties bij The Harwich Sloop and Town steeds vaker sprake van de weduwe
Jeffries.23 Waarschijnlijk was Edward Jeffreys in 1723 overleden: de begraafboeken van
Saint Katharine’s-by-the-Tower vermelden de begrafenis van ene Edward Jeffries op 14
april van dat jaar.24
Was Edward Jeffreys nu werkelijk de bullebak die Weyerman ons schilderde? Tot nu
toe heb ik in de archieven geen materiaal gevonden dat iets over zijn karakter zegt.
Weyerman zal niet voor niets juist zijn naam boven deze schets gezet hebben, maar toch
is er reden om dit portret met enige achterdocht te beschouwen.25 In 1711 verscheen er
namelijk een Engels vers, ‘The master of a ship’ geheten, dat veel details met Weyermans
tekst gemeen heeft, maar dat alleen pretendeert een karakterschets van een kapitein in
het algemeen te geven.26
De tekst van Weyerman is hier zeker geen letterlijke vertaling van, maar de overeenkomsten zijn treffend: zo blijkt een bijzonder Rotterdams accent in Weyermans
tekst, de vermelding van Erasmus, op nagenoeg dezelfde plek in de Engelse tekst te
staan. Zelfs ogenschijnlijk typisch Nederlandse verwijzingen kunnen bij hem dus een
Engelse achtergrond hebben. Verschillen zijn er ook: de verwijzingen naar de Londense
havenbuurt Wapping, die een Nederlands publiek weinig zouden zeggen, heeft hij eruit
gegooid. Mercator en Aristoteles verdwenen, Isaac Newton maakte zijn entree. Verder
heeft Weyerman maar voor een deel van de tekst de versvorm gehandhaafd, de rest heeft
hij in proza samengevat.
Afsluitend: de ‘N. Jeff***’ in de kop van Weyermans verhaal verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar een persoon die werkelijk bestaan heeft, de tekst zelf daarentegen is
geen karakterschets, maar een karakterstukje. Nieuw bij deze vertaalvondst is dat een
heel Nederlandse verwijzing (Erasmus) een Engelse herkomst blijkt te hebben, terwijl
een Engelse verwijzing (Newton) juist Weyermans eigen inventie is. Bovendien is deze
publicatie nog niet eerder met Weyerman in verband gebracht en kan dus toegevoegd
•
worden aan de lijst van zijn Engelse bronnen.
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Bijlage 1: Jacob Campo Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken (Amsterdam 17251726), deel 2, nr. 37 (25 juni 1725), p. 293–294.
Het Karakter van N. Jeff*** Kapiteyn van een Britsche Passagie-sloep
Hy is een groove Klomp, die ’t Kwaad van ’t Goed niet schift,
Een vette Gans, dat ’s een St. Maartens gift,
Die binnens boords, zig mest met (1) Punch, Gebraad, en Wynen,
Als een Model voor vette Zwynen.
Hy is by uytneemendheyt gestelt op een schorre Heesheyt; Ongeschikt in zyn handel en wandel; Straf van Opslag, Lustig van Leeden, en Roestig van Huyd.
Een Dier uytwendig, en, nog tamelyk by zyn Zinnen,
Een erger Dier van binnen.
Ter Zee een Keyzer, en een lompe Boer in Stadt,
En voor zyn Meesters..... raad’ eens wat?
Hy loopt te Land vastgestrikt aan een zwaare zilvere Degen; hy is een genereuse Sul voor
geplukte Straat-sletten; Nuchter zynde is hy nors, en Dronken Dul. Hy is een wichtige Romp
met een maagere Ziel; zo stout als een Julius Cesar over een Kan met (2) Flip; in Gezelschap
Bemoeizuchtig; Onderdaanig voor zyn Meesters als een Leekebroer, en Hovaardig tegens zyn
Scheepsvolk als een Lucifer.
In Vloekken zal hy zig meer dan ’t betaamt verwarren,
In zyn Gebeden stom of bot;
Hy vreest alleen het Visschen lot,
En kent geen Hemelen, dan om ’t gebruyk der Starren.
Hy beschouwt een voorspoedige Wind als een Goed dat hem toekomt; hy is te Land een
Weetniet, en ter Zee een Filosoof; en zo je hem tegenspreekt, of nog zo gefondeert, beslegt hy ’t
Argument met deeze Oplossing; By G** Sir, je kend nog Eb nog Vloed. Den Ridder Isak Newton
is by hem maar een Kalfskop aan boord; en een Nieuweling van Stokvisch, die groot gemaakt
is tusschen den Boeg en het Achtersteeven, mids dat hy reeds een Touw weet te splissen, en
Hennep te spinnen tot Kabels, staat hooger by hem geboekt als Desiderius Erasmus geboekt
staat by de Maasdrinkers.
Zyn Hoofd is een Almanak, tot walgens toe opgevult met het Gety, ’t Weder, de Winden,
Maans Op- en Ondergang; ja hy weet uw uyt te cyferen op de breete van een Speenverkentje
na, wanneer dat het tyd is om te Middagmaalen op Ceylon, of tot Gravezant.
Vol zynde maakt hy een vervaarlyk Brits geraas;
Zwetst van zyn Pekelvleesch, Bischuyt, en Cheshir Kaas;
Beschimpt het versch Gebraat, veracht Stads Lekkernyen;
(3) St. Stevens Ridder kan zig op die wyze ook vleyen,
Wanneer hy roemd; dat in een Schuld-Gevangenis,
De Lucht vry frisscher als in de Ordinaris is.
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De voornaamste Roem van dat Zee-kalf, bestaat in een Heesche Herhaaling, hoe dat hy zyn
Schip uyt de kieuwen van de Zee heeft gerukt, etcetera; want die bemoste Slok-op is zo verwaant, dat hy alles toeschryft aan zyn Konst, en niets aan de Voorzienigheyt.
(1) Een Dullemans Drank, t’zamengestelt uyt Brandewyn, Water, Suyker en Limoenen.
(2) Een dito Soort, uyt Bier, Brandewyn en Suyker.
(3) Een Chevalier d’Industrie, die met zo veel Achting sprak van de Nederlanders, als een
Jesuiet met Liefde oordeelt over de Jansenisten.

Bijlage 2. Uit: S.H. Misodolus, Do no right, take no wrong; keep what you have,
get what you can: or, the way of the world displayd (Londen, 1711), p. 144–145. (Een
gewijzigde herdruk verscheen onder de titel The young-man’s counsellor or The
way of the world displayd, met het vers op p. 141–142.)
The Master of a ship
A Brawny Lump, that knows not good from Ill,
Fatted on Board like Hogs with Pease and Swill;
Affects his Hoarsness, as a Vocal Grace,
Careless his Caridge, and Austere his Face.
Lusty his Limbs, and a thick rusty Skin,
A Bear without, and a worse beast within.
If Married sure a Cuckold, and if not,
A Generous Cully to some Wapping Slut:
At Sea an Emperour, at Land a Slave,
Dull in Accounts, and to his owners, Knave;
When ty’d on Shore to a large Silver Sword,
He Struts about in Wapping like a Lord,
With Jilt and Musick he is pleas’d and glad,
When Sober, Silly; and in Liquor, Mad.
A Bulky Carcass, with a Slender Soul,
As Great as Julius Caesar o’er a Bowl:
In Company Pragmatical and Loud,
Humble to’s Owners, to his Seamen Proud:
In Storms or Calms, he seldom Prays, but Swears,
Drowning and Starving are his only Fears,
And he ne’er thinks of Heaven, above the Stars.
Mercator and the Compass are his guides,
By them alone, he thinks he safely Rides:
A Prosperous Gale he looks for as his due,
He thanks not God, Religion he ne’er knew,
And acts no more the Christian, than a Jew.
At Land, he seems an Idiot, yet at Sea
None must pretend to be so Wise as he:
If you Reason speak, your Argument’s deny’d,
He swears you nothing know of Time and Tide:
His Word’s a Law, he’s there a Soveraign Lord,
And Aristotle’s but an Ass on Board.
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The Burgou Novice bred ’twixt Stem and Stern,
That knows to splice a Line and spin Rope Yarn,
Shall by King Tar-Ass more respected be,
Than an Erasmus, or any learned he.
His Head’s an Almanack, which Men may find
Fill’d up with Tides, the Weather and the Wind.
Sun’s Declination, Change of the Moon,
And how to know in India when ’tis Noon.
A ship, he takes to be his only School,
And thinks a Land-Man truly but a Fool.
When warm’d with Punch, and his Outlandish Weed,
He praises Burgou, Beef and Bisket-Bread.
Condemns Land Dainties, and the bed of Down,
And thinks a Ship nore pleasant than a Town,
As Prisoners long Confin’d, strive to prevail
With Freemen, to believe their stinking Jail
Affords more Satisfaction to the Mind,
Than all the Pleasures they Abroad can find.
All that the Sea-Calf has on Shore to boast,
Is how he sav’d his Ship from being lost;
Which the Unthinking Brute in his own sense,
Attributes to his Art, not Providence.
But all that of his Honour can be said,
of the Tarpaulin Rabble he’s the Head.
A Monarch of a Wooden World he is,
Such as he all Men of Sense do hiss.
Let him o’er Famisht Slaves Rule and Command,
Dreading each Storm that Blows, each Rock and Sand:
Rather than such a King, I’ll Subject be at Land.

Noten
1

2

3
4
5
6

Twee van de drie onderwerpen vormden de basis voor mijn observatie, gehouden op de Grondvergadering van 14 januari 2012. Het eerste van de drie is op de Grondvergadering wegens tijdgebrek
niet aan de orde gekomen.
Nationaal Archief (Den Haag), toegang 3.03.01.01 (Hof van Holland), inv. nr. 5443A7, dossier 14,
geciteerd in Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob Campo
Weyerman (1739) (Leiden 1997), p. 148.
Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel), ms ii 1608, deel 4, p. 14, geciteerd in Bostoen en
Hanou, Geconfineert, p. 201.
Jacob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen (’s-Gravenhage 1729 / Dordrecht 1769), deel 4, p. 432.
Jacob Campo Weyerman, Den Echo des Weerelds (Amsterdam 1726/1727), deel 2, nr. 51 (6 oktober
1727), p. 403–404.
The Post Man and the Historical Account, August 5, 1704-August 8, 1704: Jacob Galley bij Falmouth
op weg van Livorno naar Plymouth (met Londen als logische eindbestemming); The London
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7

8

9

10
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12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23

24

Gazette, January 27-January 30, 1706: Jacob Galley bij Deal op weg van Livorno naar Londen; idem,
October 3-October 7, 1706: Jacob Galley bij Plymouth op weg van Londen naar Livorno; idem,
October 14-October 17, 1706: Jacob Galley bij Plymouth op weg van Londen naar Falmouth en
Livorno. De kranten heb ik geraadpleegd in de Burney Online database, die in de British Library
(Londen) vrij toegankelijk is.
’s Gravenhaegse Maendaegse Courant, 4 januari 1712: ‘Livorno den 14 december. Het Engels schip
de Jacob-galey, van hier na Barcelona gezeyld, is door het Fransch oorlogschip de Drietand genomen’. De krant is te raadplegen in de database ‘Historische kranten’ op de site van de Koninklijke
Bibliotheek (Den Haag). Dit bericht werd overgenomen in The Evening Post, December 27-December 29, 1711 (tot 1752 hanteerde men in Engeland de Juliaanse kalender; 27 december 1711 in
Engeland was dezelfde dag als 7 januari 1712 op het Europese vasteland).
Zie bijvoorbeeld Ton Broos, Tussen zwart en ultramarijn (Amsterdam 1990), p. 11, met een verwijzing naar Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes (Rotterdam 1721), nr. 29 (6 februari
1721), p. 169.
Voor een vermelding van een poging uit Harwich te vertrekken, zie: Jacob Campo Weyerman, De
zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo,
Jakob Veenhuyzen, En veele andere beruchte personaadgien (Amsterdam 1738), p. 121.
Jacob Campo Weyerman, Het Oog in ’t Zeil (Leiden 1780), nr. 8, p. 57–58.
Weyerman, Oog in ’t Zeil, nr. 9, p. 69. London Metropolitan Archives (lma), mr/lv 3/101, Licensed
Victuallers Register of the Tower Division (1722); Jane Sherish wordt daar als eigenares van de
Admiral Trump vermeld.
Weyerman, Konst-schilders, deel 3, p. 323, waar hij schrijft dat hij in 1718 in Rotterdam op oostenwind wacht, wat op een voorgenomen overtocht naar Londen wijst.
De krant is te raadplegen in de database ‘Historische kranten’; zie noot 7.
Rond 1827 werd de hele wijk geruimd voor de aanleg van St. Katharine’s Docks. Deze binnenhaven
is nog steeds op de noordoever van de Thames te vinden, pal ten oosten van Tower Bridge.
Vic. Poolen, ‘De nakomelingen van William George Pennington voor zover verbonden aan de
Engels Episcopale Kerk te Rotterdam’, in: Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse
Vereniging voor Genealogie 56, nr. 528 (2001), p. 321–359, speciaal p. 331-332.
W.J.L. Poelmans, ‘Nieuwsberichten uit de Rotterdamsche Courant, 1801–1813.’, in: Rotterdams
Jaarboekje 2 (1913), p. 167–207, aldaar p. 173.
Voor de volledige tekst (en bibliografische gegevens) zie Bijlage 1. Mijn dank aan Jan Bruggeman,
die mij op dit vers attendeerde.
Bijvoorbeeld Weyerman, Konst-schilders, deel 4, p. 256–257, waar hij een vaartuig achtereenvolgens als Paketboot, Passagieboot, Passagiesloep en Sloep aanduidt.
De genoemde Engelse advertenties verschenen alle in de Daily Courant. De Engelse kranten heb ik
geraadpleegd in de Burney Online database, die in de British Library (Londen) vrij toegankelijk is.
De voorletter N boven de tekst in de Ontleeder geeft aan dat Weyerman de voornaam van de
kapitein niet kende: hij gebruikte de aanduiding N meermalen in de Konst-schilders.
Ik heb gekozen voor de schrijfwijze van de Rotterdamse Courant van 22 december 1717. Van deze
krant zijn slechts ruim een dozijn nummers uit de jaren 1715–1720 bewaard gebleven in het Rotterdamse Gemeentearchief; ze zijn op microfilm ook in de Openbare Bibliotheek van Rotterdam te
raadplegen.
Ik heb de schrijfwijze Jeoffray vier keer aangetroffen, en Jefferies een keer.
Haar naam wordt ook wel als Jefferies of Jeffery geschreven. Volgens de Licensed Victuallers Registers van de Tower Division in 1726 en 1727 was haar voornaam Mary (Londen, lma mr/lv/4/37 en
mr/lv/5/10). De Licensed Victuallers Registers 1716–1726 bevatten de naamsvarianten Jefferies,
Jefferyes en Jeffryes.
De begraafboeken zijn op microfiche raadpleegbaar in Londen, lma.
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25 Ton Jongenelen opperde, en dat klinkt heel plausibel, dat Weyerman een verwijzing heeft gekozen
naar iemand die enige bekendheid genoot, maar die hij niet zomaar meer tegen het lijf zou lopen
— een kapitein, dus, die al enige tijd niet meer op Rotterdam voer.
26 Het verscheen in: S.H. Misodolus, Do no right, take no wrong. Zie verder Bijlage 2. Het is niet uitgesloten dat het vers al vóór 1711 in een andere bundel verschenen is.
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‘Oranje blixem, donderse schelm!’
De strijd van de orangist Cornelis van der Aa in de Bataafse Republiek
(1795–1798)1
Laurien Hansma

‘V

ry denken, is de ziel van waare Vryheid — te moeten denken, zoo als een ander
denkt, is Slaverny, is Inquisitie’.2 Zo schreef de Haarlemmer Cornelis van
der Aa in 1796 in Myne politicque denkwyze vrymoedig geschetst. De Oranje
gezinde publicist en boekverkoper leefde in een roerige periode in de Nederlandse politieke geschiedenis. In de winter van 1794–1795 waren Franse troepen onder leiding van
generaal Pichegru over de bevroren rivieren de Republiek binnengevallen. De Bataafse
Republiek was een feit. Amper twee weken later werd in het gewest Holland de Verklaring
van de Rechten van den mens en van den burger voorgelezen. De volkssoevereiniteit en
de rechten van de mens zouden de grondslagen gaan vormen van een nieuw politiek
bestel.3 Na Holland vaardigden ook andere gewesten een soortgelijke verklaring uit.4
Al gauw werd besloten dat er zo snel mogelijk een centraal bestuur en een constitutie
moesten komen. Op 1 maart 1796 kwam er voor het eerst een Nationale Vergadering
bijeen die met 124 representanten geacht werd het hele volk te vertegenwoordigen. Een
grondwet liet iets langer op zich wachten en werd aangenomen op 23 april 1798.
In de constitutie, de Staatsregeling, leek de vrijheid van drukpers behoorlijk gewaarborgd, ware het niet dat een aantal plakkaten en decreten deze vrijheid begrensde. Op
4 maart 1795, reeds vóór de eerste zitting van de Nationale Vergadering, hadden de provisionele representanten van Holland besloten tot uitvaardiging van een plakkaat dat
de vrijheid van drukpers beperkte. Hierin stond dat iedereen die gesprekken voerde die
het nieuwe bestel in een kwaad daglicht stelden of de hoop voedden dat er een tegenomwenteling plaats zou vinden, zou worden veroordeeld tot gevangenisstraf en verbanning
uit het gewest. Als gevolg hiervan konden de orangisten in Holland niet langer in het
openbaar voor hun politieke mening uitkomen. Hun positie verslechterde verder door
het decreet van 19 juli 1798. Onrust in Amsterdam had de representanten van het destijds
Intermediair Uitvoerend Bewind doen besluiten een decreet uit te vaardigen, waarmee
in het gewest Holland tegenstanders van het bestuur, die met hun openbare gesprekken
andere burgers ophitsten of de hoop op een omwenteling versterkten, streng konden
worden veroordeeld.
Holland nam geen uitzonderingspositie in. Artikel 35 van de Staatsregeling van 1798
begrensde de uitingsvrijheid van orangisten door de hele Republiek. Daar stond in
dat voorstanders van het stadhouderlijk bestuur die in januari 1795 gevlucht waren,
verbannen moesten worden, wat leidde tot een radicale zuivering van het bestuurlijke
en ambtelijke apparaat. Bovendien werden Oranjegezinden gedurende tien jaren niet
toegelaten tot het stemregister en werd hun op die manier de vrijheid ontnomen om
hun politieke gevoelens en gedachten te uiten. Verder moest de instelling van een ‘Agent
van Inwendige Policie en Toezigt op den staat van Dyken, Wegen en Wateren’ in oktober
1798 de Oranjegezinde monden in de Republiek nog verder snoeren. Deze agent had
tot taak de wetgeving inzake drukpersdelicten streng te handhaven. De wetgeving die
er al was, werd hiertoe uitgebreid met de toevoeging dat ieder geschrift dat tegen het
nieuwe bewind was gericht, zelfs indien voorzien van de naam van de uitgever, drukker
of schrijver, uit de handel zou worden gehaald.
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Vrijheid van drukpers in de Bataafse Republiek
Ook in de juridische praktijk bleek de drukpersvrijheid een moeizaam te realiseren
ideaal. Haast vanzelfsprekend namen de Bataafse revolutionairen represailles tegen
de bekendste vertegenwoordigers van het oude bewind. Zo zijn Laurens Pieter van de
Spiegel, raadpensionaris van Holland, en Willem Gustaaf Frederik Bentinck van Rhoon,
baljuw van Den Haag, gearresteerd en gevangen gezet in het kasteel van Woerden. Daar
kregen zij gezelschap van een minder bekende geestverwante. Etta Palm d’Aelders, een
orangistische informante, werd op 18 mei 1795 door het Comité voor Waakzaamheid
gearresteerd in haar woonplaats Den Haag. Zij zou onder andere relaties hebben in
Frankrijk en geheime diplomatieke missies uitvoeren voor raadpensionaris Van de Spiegel. Lid van het Comité Cornelis Felix van Maanen omschreef haar als een ‘grote intrigante en allergevaarlijkst sujet’.5 Alledrie werden ze vrijgelaten bij de generale amnestie
voor politieke gevangenen in december 1798.6
Naast de politieke kopstukken Van de Spiegel en Bentinck van Rhoon en de spionne
Etta Palm ondervonden ook gewone orangisten de consequenties van hun politieke
voorkeur. Een bekend struikelblok was de voor ambtenaren verplichte eed ‘tegen het
Stadhouderschap’. Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius, die in de jaren voor 1795
advocaat, notaris en procureur van het Hof van Holland was, werd als ‘Groot Orangist, en
als zoodanig […] Malcontent’ na de Franse inval in 1795 gedwongen zijn ambten neer te
leggen.7 Een verdere loopbaan was niet mogelijk omdat Onderdewijngaart weigerde de
ambtseed af te leggen. Ook Willem Bilderdijk, Haags advocaat en trouw aanhanger van
Oranje, weigerde in 1795 deze eed af te leggen. Hij gaf er de voorkeur aan de Republiek
te verlaten. Na omzwervingen in Duitsland en Engeland keerde hij in 1806 terug naar
zijn vaderland, dat zojuist een koninkrijk was geworden.8
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat die veelgeroemde Bataafse vrijheid haar
beperkingen had. Principiële orangisten werden geweerd uit overheidsfuncties. Het kon
echter nog erger. De orangistische predikant, uitgever en publicist Philippus Verbrugge
hield in zijn tijd de gemoederen flink bezig en werd in de Bataafse Republiek meerdere
keren gearresteerd.9 Op 10 september 1796 werd hij naar aanleiding van een van zijn
publicaties zes weken vastgehouden door het Comité van Waakzaamheid. Een jaar later,
in juni 1797, werd hij wederom vanwege een publicatie opgepakt. Daarnaast zou zijn
betrokkenheid bij De Post naar den Neder-Rhijn, een door hem opgerichte periodiek
die het antwoord moest zijn op het patriotse De Post van den Neder-Rhijn, hem parten
hebben gespeeld. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar rasphuis en twaalf jaar verbanning
uit Holland.10 Het lijkt er verdacht veel op dat de Bataafse bestuurders in het geval van
Verbrugge de door hen zo gloedvol verkondigde vrijheid van meningsuiting domweg
aan hun laars lapten.

Cornelis van der Aa
Bovengenoemde prinsgezinden waren niet de enigen die de gevolgen van hun politieke
voorkeur ondervonden. Waarschijnlijk lieten veel ‘gewone’ orangisten uit voorzorg zich
in het openbaar niet uit over politieke kwesties. Een met Philippus Verbrugge vergelijkbaar schrijnend geval betreft Cornelis van der Aa.
Van der Aa werd op 22 oktober 1749 in Leiden gedoopt als zoon van Cornelis van der
Aa en Elizabeth van der Tocht. Twintig jaar later, op 2 oktober 1769, werd hij vrijmeesterboekverkoper in Leiden.11 Het volgende jaar vertrok hij naar Haarlem. In 1779 deed hij er
zijn proef als boekbinder, waarna hij zich als boekhandelaar vestigde. Binnen tien jaar
was hij deken van het boekverkopersgilde en genoot hij, naar eigen zeggen, een zekere
achting. Kort na zijn vestiging als boekhandelaar werd hij benoemd tot boekbinder
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van de secretarie. Ook werd hij de hoofdleverancier van de Latijnse school en klom hij
in 1792 op tot drukker van het klein zegel.12 Hoewel Van der Aa aanhanger was van de
prinsgezinde partij, gaf hij in 1782 toch St. Eustatius genomen en hernomen van Adriaan
Loosjes uit. Dit was een werkje waarin Frankrijk werd opgehemeld en Engeland naar
beneden gehaald. Dit hoeft niet te betekenen dat de prinsgezinde Van der Aa ook sympathie koesterde voor patriotse ideeën; misschien heeft hij het slechts uitgegeven omdat
het geld opleverde. In de jaren negentig werd hij lid van de Burger-Sociëteit, waarvan
het oogmerk was mee te werken aan de welvaart van het vaderland en zijn ingezetenen. In 1791 werd hij tot de schutterlijke dienst geroepen, waar hij de post van officier
aanvaardde en tevens secretaris van de krijgsraad werd.13 Hiermee koos hij openlijk
partij voor het toen nog zeer prinsgezinde stadsbestuur, iets wat zich later zou wreken.
De Bataafse Omwenteling en het vertrek van Willem v op 18 januari 1795 betekenden
een ommekeer in het leven van Cornelis van der Aa. Per direct werd hij ontslagen van
zijn taken in de krijgsraad. Dit was het begin van een veelbewogen periode. Amper drie
maanden nadat Willem v was vertrokken en revolutionaire comités zich in de verschillende gewesten hadden gevestigd, ondervond Van der Aa aan den lijve het gevolg van
de Omwenteling. Op 1 april 1795 werd er, zoals hij het zelf beschreven heeft, een ‘feitelijke aanranding’ op zijn persoon gepleegd. Frans van Leeuwen, een horlogemaker uit
Haarlem, had die avond de wacht als kanonnier. Toen Van der Aa met zijn vrouw naar
huis liep, ging deze Van Leeuwen, toen hij vlak bij huis was, op de rok van zijn vrouw
staan, zodat ze bijna struikelde. Vervolgens drong Van Leeuwen met drie anderen zijn
boekwinkel binnen. Onder het roepen van ‘Oranje Blixem, Donderse Schelm! Ik zal je
den hals breeken!’ werd Van der Aa geslagen en tegen de toonbank geworpen. Een Franse
officier verwijderde daarop beide heren uit de winkel.14
Op 24 september 1795 ontsloeg het nieuwe stadsbestuur van Haarlem hem als boekbinder van de secretarie. De reden van dit ontslag was dat ‘de bediening van boekbinder ter
Secretary dezer Stad, een post van die natuur is, dat de zelve behoort en moet bekleed
worden door iemand, die ten volle het vertrouwen van het Stadsbestuur bezit en van
wiens politique denkwijze men zoodanig overtuygd is, dat men hem zonder eenig wantrouwen de visie van alle Stucken welken hem aldaar onder het oog kunnen koomen,
kan toevertrouwen’.15 Cornelis van der Aa bezat dit vertrouwen dus niet langer. Later
zou hij hieraan zijn werk Myne politicque denkwijze vrymoedig geschetst wijden.
Een half jaar later zorgde dit nieuwe bewind voor een nog grotere verandering in zijn
leven. Naar aanleiding van de verkoop van een werkje getiteld Iets ter bemoediging van
hun, die niet mede gewerkt hebben tot de Revolutie des jaars 1795, geschreven door A. van
der Zaan, werd Van der Aa op 15 april 1796 voor het Comité van Waakzaamheid geroepen.
Daar werd hij, op basis van de proclamatie van 4 maart 1795, veroordeeld tot vijf jaren
opsluiting in het tucht- en werkhuis in Haarlem en eeuwige verbanning uit Holland en
West-Friesland. Reeds in maart 1799 werd hij ontslagen uit dit werkhuis en vertrok hij
naar Utrecht, waar hij zich opnieuw als boekverkoper vestigde.
Het leven van Cornelis van der Aa bleef ook hierna nog veelbewogen. In februari 1801
stuurde hij een prospectus van het zelfgeschreven Project van inteekening rond, waarin
hij de toestand van Nederland aan het begin van de achttiende eeuw vergeleek met de
toestand van het land aan het einde van die eeuw. In dit werk veroordeelde hij zijn land
sterk: ‘de Dwarlwind van Lichtzinnigheid, Zeedeloosheid en Ongodsdienstigheid woei
ook hierheen over en de eerste aanblazers derzelve zogten en vonden in onze opgehoopte schatten het middel om hun heilloos plan van uitroeijing van alle dusgenaemde
willekeurige overheersching daadlijk ten uitvoer te brengen’.16 Naar aanleiding van dit
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geschrift werd Van der Aa gevangen genomen, maar na het betalen van een boete weer
vrijgelaten. In 1807 gaf hij zijn boekwinkel op en verhuisde hij naar Amsterdam, waar
hij tot zijn dood bleef wonen. Dit laatste kon hij doen, omdat het Uitvoerend Bewind op
25 maart 1801 een proclamatie had uitgevaardigd, waarbij ‘allen, die tijdens de politieke
geschillen veroordeeld waren, ontheffing van verderen straftijd gegeven werd’.17

Iets over de vryheid
De beperkte vrijheid die Cornelis van der Aa als overtuigd Oranjegezinde werd gegund,
zette hem ertoe zijn gedachten hierover op papier te zetten. In februari 1796, vlak voor hij
werd opgesloten in het tucht- en werkhuis van Haarlem, schreef hij Iets over de vryheid.
Hij stelde zich ten doel om zijn gedachten over het begrip ‘vrijheid’, dat in de periode
dat hij dit schreef in de ‘nieuwspapieren’ één van de meest voorkomende begrippen was,
op een ‘duidelijk, beknopte en onpartydige wyze’ weer te geven.18 In Iets over de vryheid
staat de burgerlijke vrijheid centraal:
Zy is die staat, waarin men kan en mag doen alles wat recht en billyk is, en waar in men tot
niets verpligt of gedwongen word, ’t welk tegen het waar belang van ons zelven of van onze
medeburgeren aanloopt. (p. 7)
Met ‘alles wat recht en billyk is’ bedoelt Van der Aa alles dat overeenkomt met de burgerlijke en de goddelijke wetten en overeen moet komen met het gezegde ‘alles wat gy
wilt dat u de menschen zullen doen, doe gy hen ook alzoo’.19 De burgerlijke vrijheid, die
elke burger bezit, wordt volgens Van der Aa alleen beperkt door deze bepaling van ‘alles
wat recht en billyk is’. De burgerlijke vrijheid strekt zich ver uit; de overheid heeft er in
principe niets over te zeggen. Zij mag niet over gevoelens en gedachten oordelen en zij
is verplicht om de vrijheid hieromtrent te bevorderen. Toch moet de overheid volgens
Van der Aa beperkingen aan deze vrijheid opleggen, wanneer het gaat om ‘leeringen
en gevoelens welke uit haaren aart aanleiding geeven tot ondermyning van den Godsdienst, of aankweeking van ongeloof en zedeloosheid’.20 Omdat men dergelijke leringen
en gevoelens middels de drukpers naar buiten kan brengen, is hij van mening, ‘dat zy
ten dien einde ook aan de Vryheid der Drukpers paalen moeten stellen; en in geval
van misbruik, zoo wel de schryvers als de uitgeevers, naar gelang van zaaken moeten
beteugelen en straffen’.21
Volgens Cornelis van der Aa zijn de burgerlijke vrijheid en de vrijheid van drukpers
onder het nieuwe bewind beperkt. Het woord ‘vrijheid’ is volgens hem dan ook niet
echt op zijn plaats: het is een bepaalde vrijheid.22 Dit betekent dat de vrijheid waar de
Bataven de mond zo vol van hebben een ‘loutere hersenschim’ is,
welke geen bestaan kan hebben dan in de begrippen van hun, die, onder voorwendzel van
Vryheid, over vrye verstanden en gewetens eene onbepaalde heerschappy willen voeren; en
veel van Vryheid spreeken, doch dezelve aan niemand dan zich zelven gunnen. (p. 18)
Zelfs de meest vurige voorstanders van de vrijheid van drukpers en de Rechten van de
Mens en Burger trekken deze vrijheid in wanneer er iets slechts over henzelf geschreven
wordt. Van der Aa maakt zich hier boos over: ‘Wat beteekent nu vryheid van spreeken
en schryven, onder die bepaaling, dat men in alles met de concepten en bedoelingen
van hun die deeze vryheid geeven moet overeenstemmen? By my niets!’.23
Cornelis van der Aa is van mening dat aan de burgerlijke vrijheid en de vrijheid van
drukpers grenzen gesteld mogen en moeten worden, zoals gebeurt onder het nieuwe
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bewind, maar dan mag er niet langer gesuggereerd worden dat er sprake is van ‘vrijheid’.
Deze vrijheid is louter denkbeeldig en bovendien onuitvoerbaar. Volgens hem zal het
ook nooit mogelijk zijn een op volmaakte burgerlijke vrijheden gestoeld bewind in te
voeren; daarvoor zijn de mensen te heerszuchtig, hoogmoedig, hebzuchtig, nijdig en
vals.24 Omdat zedelijke volkomenheid niet binnen de mogelijkheden ligt, is een bewind
waarin ‘op den duur, het gezag der Overheid en de rechten en vryheden van de burger,
wederzyds, in alles erkend, geëerbiedigd en gehandhaafd worden’, onmogelijk.25 Dit
neemt niet weg dat er volgens Van der Aa wel naar een volmaakte vrijheid gestreefd
moet worden, omdat dit het geluk van de burgers aanzienlijk zal verhogen.

Myne politicque denkwijze vrymoedig geschetst
Eveneens in 1796 schreef Cornelis van der Aa Myne politicque denkwijze vrymoedig
geschetst, naar aanleiding van zijn ontslag op 24 september 1795 als boekbinder van de
secretarie van Haarlem. Van der Aa genoot niet langer het vertrouwen van het stadsbestuur, omdat men hem, op basis van zijn politieke overtuiging, geen vertrouwelijke stukken in handen durfde te geven. Eén van de belangrijkste redenen dat hij ontslagen werd,
was naar eigen zeggen het feit dat hij openlijk partij had gekozen voor de Oranjegezinde
partij, wat onder andere zou blijken uit zijn aanvaarding van de post van officier in de
schuttersraad. Deze aanvaarding had veel kritiek en haatbetuigingen aan zijn adres tot
gevolg en leidde ertoe dat hij meteen na de Bataafse Omwenteling ook van deze post
werd ontslagen. Aan één van de haatbetuigingen heeft Van der Aa aan het eind van zijn
werk een bijlage gewijd. Hierin schrijft hij over zijn ‘aanranding’ door horlogemaker
Frans van Leeuwen, op 1 april 1795. Over de vele haatbetuigingen en dreigementen in
deze periode schrijft hij:
die vryheid van denken, die men zig zelv aanmatigd, betwist men my: niet te vreden dat ik
een bloot aanschouwer van de geschiedenis van deeze tyd blyve […] en dat ik de over my
gestelde Regeering, respecteere, daar het behoord; zoo wil men, daar ik my op den voorgrond
plaatse, en een Voorstander worde van een Systema, dat ik na een bedaard onderzoek, in
veele opzichten, my niet mede veréénigen kan, maar ook teffens my niet tegen verzetten wil.
Die handelswyze veroorloofd men zig, niettegenstaande men de mond vol heeft van Vryheid.
Welk eene onzinnigheid? (p. 7)
Het optreden van de president van het toenmalige stadsbestuur van Haarlem, Victor
Jacobus Berkhout, sterkt Van der Aa in zijn opvatting dat hij niet op grond van zijn politieke overtuiging ontslagen had mogen worden van zijn post als boekbinder. Namens het
stadsbestuur had Berkhout bekend gemaakt dat tegenstanders van het ‘tegenwoordig
Systema’ niet om die reden ontslagen mochten worden, omdat dit in strijd zou zijn met
de ‘billykheid en Rechtvaardigheid niet alleen, maar ook met de openlyk erkende Rechten van den Mensch en Burger’.26 Ondanks dat Van der Aa schrijft de Rechten van de
Mens en Burger te erkennen en zich niet tegen de nieuwe regering te (willen) verzetten,
laat hij weten nog steeds voorstander te zijn van een beperkte vrijheid van drukpers.
Misbruik van deze vrijheid moet volgens hem worden bestraft:
Doordrongen met de denkbeelden van de […] Vryheid der Drukpers, was ik daar van altoos en
Voorstander en Verdediger. – Maar overtuigd, dat een misbruik van dat Hemelsche geschenk,
allernadeeligst voor de Maatschappy is, heb ik altoos gewraakt, en verfoei[d] in de ziel, hun,
die door dit middel, hun gal en zwadder, daaglyks in allerhande Pasquillen uitbraaken. (p. 24)
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De regering zou het vertrouwen moeten opzeggen in mensen die ‘den mond vol hebben
van de Rechten van den Mensch en Burger’ en tegelijkertijd ‘volmaakt strydig tegen
dezelve handelen’. Deze mensen zijn het vertrouwen niet waard: ‘door te willen hebben,
dat een ander denkt even zoo als zy denken, en derhalven strydig tegen de bepaaling, dat
het ieder vry staat, zyne gedachten en gevoelens aan anderen te openbaaren’.27 Daarnaast
verdienen diegenen die zeggen de vrijheid der drukpers te verdedigen, maar er ondertussen misbruik van maken, ‘de hoogste veragting’ en zijn zij ‘alle vertrouwen met het
hoogste recht onwaardig’.28 Onder misbruik verstaat Van der Aa:
in het openbaar of bedektelyk onder den duim verspryden, geschriften waarin het Opperweezen verlochend, den Godsdienst ondermynd of bespot, het Vaderland door het voeden van
Partyschappen en Verdeeldheden beroerd, en ten verderve gebragt, en zynen Evenmensch
gehoond en gelasterd word. (p. 27)
Hij vindt dat hij zelf geen misbruik heeft gemaakt van deze vrijheid, dus dat hij niet
bestraft mag worden. Hij is ervan overtuigd dat er, ondanks zijn politieke overtuiging,
geen enkele reden is waarom de regering het vertrouwen in hem zou moeten opzeggen.
Van der Aa is van mening dat hij vrij is te denken dat een stadhouderlijke regering te
verkiezen is boven een stadhouderloze regering, ook al is deze nooit volmaakt:29
In eenen tyd als die, welke wy heden beleeven, waar in men den mond allerwegen van Vryheid
vol heeft, waar in Vryheid, als aan de orde van de dag verbonden, boven alle openbaare, en
zelfs particuliere geschriften geplaatst word, kan, zig zelve vryheid van denken te veroorloven,
immer niet misdadig zyn? Integendeel, vry denken, is de ziel van waare Vryheid – te moeten
denken, zoo als een ander denkt, is Slaverny, is Inquisitie. (p. 19-20)

Request omme rappél van ban
In 1800 publiceerde de boekverkoper Request omme rappél van ban, een verzoek aan de
Eerste Kamer om het banvonnis dat hem ten deel was gevallen teniet te doen.30 Van der
Aa betoogde dat hij in 1796 ten onrechte veroordeeld was voor de verkoop van Van der
Zaans werkje Iets ter bemoediging van hun, die niet mede gewerkt hebben tot de Revolutie
des jaars 1795. Hij was destijds veroordeeld tot een gevangenisstraf met de kosten van
het proces en eeuwige verbanning uit Holland en West-Friesland. Van der Aa verzocht
de Wetgevende Vergadering het banvonnis in te trekken.31
De bijbehorende memorie bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft Van
der Aa heel precies wat er gebeurd is en waarom hij destijds veroordeeld werd. Hij vermoedt dat de drie exemplaren van het verboden werkje ‘met een zeker geheim oogmerk’
gekocht zijn, en wel door leden van het Comité van Waakzaamheid van Haarlem.32 Deze
verkoop was al geschied vóórdat hij het geschrift zelf had kunnen inzien. Meteen werd
hij verzocht mee te komen naar het stadhuis, alwaar hij vastgehouden werd. Terwijl het
proces werd voorbereid, vorderden zogenaamde custodieurs de bezittingen van Van
der Aa en zijn vrouw. Op 29 april 1796 veroordeelde de rechter hem tot bovengenoemde
straf en werd hij naar een kamer in het tucht- en werkhuis overgebracht, waarin twintig andere gevangenen vertoefden en waarboven de weefgetouwen hun geratel lieten
horen.33 In deze kamer werd hij er zich bewust van dat de revolutionaire ideeën teveel
de overhand hadden gekregen in de maatschappij en dat niet elke burger even vrij was:
[voor mij, die] zich op den duur bezwaard vind, met het gegronde denkbeeld, dat eene te
gereede gehoorgeeving aan opgeruide Hartstochten, of Revolutionaire Principes, te veel
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invloeds hadden, op eene handeling van dat groot gewicht en aanbeland, als is, een Lijfstraffelijk Rechtsgeding, tegen eenen Vrijgebooren Nederlandschen Burger! (p. 23)
In het tweede deel van de memorie somt hij zijn bezwaren tegen zijn straf op. Cornelis
van der Aa vindt dat hij nooit veroordeeld had mogen worden. Dit blijkt bijvoorbeeld al
in de voorrede, waar hij, net als in Myne politicque denkwyze, op de eerste bladzijde zowel
artikel iv van de Rechten van de Mens en Burger als een citaat van R.J. Schimmelpenninck aanhaalt. Hij schrijft hierover: ‘De vrijheid van de Drukpers, moet zich zoo verre
uitstrekken, dat zelfs, zoo nog heden, iets tegen de Regeerwijze in het Licht verscheen,
men dit in zijnen loop niet zoude moeten stuiten’.34 Hiermee laat de auteur zijn mening
doorschemeren dat de vrijheid van drukpers, door de patriotten geproclameerd, ook
zou moeten gelden in het geval van kritiek op het landsbestuur. Hiernaast schrijft hij
dat er geen wet is die het verkopen van opruiende geschriften verbiedt en ‘zonder Wet
is ’er geene overtreding’.35 De auteur zou veroordeeld zijn op basis van het plakkaat van
4 maart 1795 en dit kan niet volgens hem:
Het Placaat van de Provisioneele Repraesentanten des Volks van Holland, van dato 4 Maart
1795, is de Wet, waar op men mij veroordeelde. – Dit Placaat [...] verbied onder anderen, ook
het uitgeven van Schriften, geschikt, om die orde in een hatelijk daglicht te plaatsen. – Daar
ik het stukje, (waar van ik ’er slechts drie Verkocht,) niet gelezen hebbe, kan ik niet oordeelen,
en beslissen, en dus ook niet erkennen, dat het tot die Classe behoord. [...] Doch, dan rijst hier
de groote Vraag [...]: Is C. van der Aa, de uitgever en drukker van dat geschrift?? [...] neen! Ik
was slechts een Verkooper van Drie Exemplaaren, die mij van den Uitgever, in Commissie,
ongevraagt, ter Verkoop toegezonden waren. [...] Op dien grond, besluit ik, dat het gemelde
Placaat van 4 Maart 1795, in geenen deele op mijn geval had behoren toegepast te worden.
(p. 34–35, 38)
Bovendien zouden volgens Van der Aa verkopers niet eerder dan uitgevers en drukkers
aangepakt moeten worden. De drukkers en uitgevers vormen de bron van al het kwaad,
terwijl de verkopers ‘niet anders [zijn] dan de beekjes of stroomen, die aan de Bron
alleen, hun aanwezen verschuldigd zijn’.36 Ook vermeldt hij dat verkopers in andere
steden, die hetzelfde werkje hebben verkocht, niet zijn veroordeeld, terwijl het plakkaat
van 4 maart als gewestelijke wet geldt.
In het Request toont Cornelis van der Aa zich van zijn meest strijdlustige kant. De
straf die hem is opgelegd vindt hij onterecht en hij acht het gemak waarmee bepaalde
wetten en plakkaten klaarblijkelijk worden toegepast onacceptabel. Hij staat niet per se
afwijzend tegenover beperkende maatregelen, maar toont zich hier vooral voorstander
van een vrije pers.

‘Loutere hersenschim’
Na de Bataafse Omwenteling leidden in het gewest Holland de plakkaten van 4 maart
1795 en 19 juli 1798 ertoe dat iedereen die de hoop op een tegenomwenteling voedde
of het nieuwe bestel in een kwaad daglicht stelde, streng kon worden veroordeeld.
Zeker na de staatsgreep waarmee de Constituerende Vergadering aan het hoofd van de
Bataafse Republiek was komen te staan, werden de Oranjegezinden in hun uitingsvrijheid beperkt. De vrijheid van drukpers leek op het eerste gezicht vastgelegd in de aan
de Staatsregeling voorafgaand geplaatste Rechten en Plichten van de Mens. Diezelfde
Staatsregeling bepaalde echter dat orangisten gedurende tien jaren niet tot het stemregister werden toegelaten en dat stadhoudergezinden, die in januari 1795 gevlucht waren,
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verbannen moesten worden. Een ‘Agent van Inwendige Policie en Toezigt op den staat
van Dyken, Wegen en Wateren’ moest deze wetgeving rondom de vrijheid van drukpers
streng handhaven.
Net als vele andere Oranjegezinden ondervond ook Cornelis van der Aa hinder van
deze beperkte uitingsvrijheid die hem in de eerste drie jaren van de Bataafse Republiek werd gegund. Maatregelen zoals het plakkaat van 4 maart 1795 belemmerden hem
openlijk voor zijn Oranjegezindheid uit te komen. De vrijheid van drukpers, die er op
papier in de Bataafse Republiek bestond, was volgens Van der Aa dan ook een ‘loutere
hersenschim’. Ondanks de vrijheid die de Bataven zeiden na te streven, werd ‘Oranje
blixems’ de mond gesnoerd.
Van der Aa had een punt. Het moge duidelijk zijn dat de Bataven hun beloften op
het punt van de persvrijheid niet hebben waargemaakt. In het verleden is nog wel eens
gedebatteerd over de vraag wanneer en hoe zij hun idealen uit het oog verloren. Gerlof
D. Homan schuift de schuld in de schoenen van het Staatsbewind (1801–1805).37 De
pershistorici Maarten Schneider en Joan Hemels zien het decreet van 19 juli 1798 als het
beslissende omslagpunt.38 Daarentegen zijn historici als Arend H. Huussen en Wyger
Velema van mening dat de uitingsvrijheid al vrijwel meteen na de omwenteling werd
beperkt. Beiden verwijzen hiervoor naar het Hollandse plakkaat van 4 maart 1795.39 Op
grond van mijn casestudy naar Cornelis van de Aa zou ik me bij hun opvatting willen
•
aansluiten.
Noten
Dit artikel is gebaseerd op mijn masterscriptie Oranje blixems, donderse schelmen. Vrijheid van
drukpers in de Bataafse Republiek en de strijd van de orangisten Cornelis van der Aa en Philippus
Verbrugge (1795–1798). Deze scriptie heb ik in 2010 onder begeleiding van dr. J.W. Koopmans aan
de Rijksuniversiteit Groningen geschreven en is aldaar ter inzage.
2 Cornelis van der Aa, Myne politicque denkwijze vrymoedig geschetst. En onderzocht in hoe verre
dezelfe een grond opleverd, om my het vertrouwen te ontzeggen, en van eene bediening te demitteeren
(Haarlem 1796), p. 19–20.
3 J.P. Loof (red.), Tweehonderd jaar rechten van de mens in Nederland. De verklaring van de rechten
van de mens en van de burger van 31 januari 1795 toegelicht en vergeleken met Franse en Amerikaanse voorgangers (Leiden 1994), p. 8.
4 Loof, Tweehonderd jaar rechten van de mens in Nederland, p. 24.
5 H. Hardenberg, Etta Palm. Een Hollandse Parisienne 1743–1799 (Assen 1962), p. 101.
6 Hardenberg, Etta Palm, p. 115–116.
7 Ed Arnold, ‘’t Hart op de goede maar verkeerde plaats en tijd. Isolement en ballingschap van Jacob
Hendrik Onderdewijngaart Canzius (1771-1838)’, De Achttiende Eeuw 38 (2006), p. 181–192, aldaar p. 187.
8 Gert-Jan Johannes, ‘“Hebt gy me ooit als vaderland gekweekt?” Bilderdijk, balling voor het leven’,
De Achttiende Eeuw 38 (2006), p. 123–132, aldaar p. 124.
9 Pieter van Wissing, ‘De kwaadaardige bedrijven van Philippus Verbrugge (1750–1806)’, in: Cis
van Heertum, Ton Jongenelen en Frank van Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw (Nijmegen
2006), p. 147–166; Pieter van Wissing, ‘De post naar den Neder-Rhijn: een “mission impossible”?’,
in: Idem (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780–1800 (Nijmegen 2008), p. 37-58.
10 W.P. Sautijn Kluit, ‘De Post naar den Neder-Rhijn, enz.’, De Nederlandsche Spectator (1876), p.
230–233, 239–240, 247–249, 257–259; Philippus Verbrugge, Beknopt verhaal van de vrij zonderbaare en aanmerkelijke crimineele proceduires, gevoerd in 1797 te Amsterdam tegen mr. Philippus
Verbrugge (Nordhorn 1801), p. 12. Het vonnis in Stadsarchief Amsterdam, toegang 5061 (ora), inv.
nr. 480 (Confessieboek), p. 394, d.d. 2-6-1797.
1
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11 Nieuw Nederlands biografisch woordenboek i, p. 3.
12 P.J. Frederiks, ‘Cornelis van der Aa’, Nieuwsblad voor den Boekhandel 55 (1888), p. 390–391 en
397–398, aldaar p. 390. Het klein zegel werd door de bestuurders van het gewest Holland gebruikt
om de echtheid van belangrijke documenten en brieven te garanderen.
13 Frederiks, ‘Cornelis van der Aa’, p. 391.
14 Cornelis van der Aa, Myne politicque denkwijze vrymoedig geschetst. En onderzocht in hoe verre
dezelfe een grond opleverd, om my het vertrouwen te onzeggen, en van eene bediening te demitteeren
(Haarlem 1796), bijlage p. 31–32.
15 Van der Aa, Myne politicque denkwijze, p. 8.
16 Frederiks, ‘Cornelis van der Aa’, p. 398.
17 Frederiks, ‘Cornelis van der Aa’, p. 398.
18 Cornelis van der Aa, Iets over de vryheid (Haarlem etc. 1796), p. 4.
19 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 8.
20 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 15.
21 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 15.
22 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 16 en 17.
23 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 17.
24 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 27.
25 Van der Aa, Iets over de vryheid, p. 26.
26 Van der Aa, Myne politicqe denkwijze, p. 9.
27 Van der Aa, Myne politicqe denkwijze, p. 26.
28 Van der Aa, Myne politicqe denkwijze, p. 27-28.
29 Van der Aa, Myne politicqe denkwijze, p. 17.
30 De Eerste Kamer vormde samen met de Tweede Kamer het Vertegenwoordigend Lichaam dat van
31 juli 1798 tot 17 oktober 1801 functioneerde. De Eerste Kamer telde 64 leden en had als taak
wetsvoorstellen te ontwerpen en voor te leggen aan de Tweede Kamer. Deze kon de voorstellen al
dan niet bekrachtigen.
31 Cornelis van der Aa, Request omme rappél van ban benevens eene memorie adstructif. Opgesteld, en
overgegeeven aan het wetgevend lichaam des Bataafschen volks (Utrecht 1800), p. 3 en 5-6.
32 Van der Aa, Request omme rappél van ban, p. 15-16.
33 Van der Aa, Request omme rappél van ban, p. 18 en 21.
34 Van der Aa, Request omme rappél van ban, ongepagineerd voor p. 1.
35 Van der Aa, Request omme rappél van ban, p. 33.
36 Van der Aa, Request omme rappél van ban, p. 36.
37 G.D. Homan, ‘The Staatsbewind and freedom of the press’, Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976),
p. 12-27.
38 Maarten Schneider en Joan Hemels, De Nederlandse krant 1618–1978. Van ‘nieuwstydinghe’ tot
dagblad (4de druk; Baarn 1979), p. 107–109.
39 A.H. Huussen jr., ‘Freedom of the press and censorship in the Netherlands 1780–1810’, in: A.C.
Duke en C.A. Tamse (red.), Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain and the Netherlands (Zutphen 1987), p. 107–126, aldaar p. 115. W.R.E. Velema, ‘Politiek, pers en publieke opinie’,
in: Grondwetgeving 1795–1806. Voordrachten gehouden bij de presentatie van De Staatsregeling van
1805 en de Constitutie van 1806 (Haarlem 1997), p. 67.
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a la mode
De pruik van Jacob Campo Weyerman

D

e portretkunst viert hoogtij in de achttiende eeuw. Veel mensen vinden zichzelf
belangrijk genoeg om hun tronies te laten vereeuwigen. Zo ook Weyerman.
Cornelis Troost laat hem, rond 1725, vanuit een cartouche ferm de wereld inkijken. Een echte vroeg-achttiende-eeuwer, met gepoederde pruik, gestrikte brede das en
justaucorps. Een schrijver en schilder, zoals te zien is aan de attributen. Maar wat is dat
voor draperie die de lijst uit wappert? Die behoort niet tot de outfit van een heer uit zijn
tijd. Ze is een toevoeging om het portret een ‘antieke’ uitstraling te geven en een allure
van geleerdheid en tijdloosheid.
Weyermans kleding (voor zover te zien) en pruik zijn typerend voor de eerste helft van
de achttiende eeuw. Hij draagt een allongepruik (allonger: verlengen), die in lange krullen over de schouders valt. Deze pruik komt aan het einde van de zeventiende eeuw in
de mode en wordt dan nog meestal ongepoederd gedragen.
Uitzonderingen daargelaten, in de achttiende eeuw draagt iedere burger een grijs- of
witgepoederde pruik. Soms is de poeder licht gekleurd, bijvoorbeeld roze of paars. De
‘peruiken’ zijn er in alle prijsklassen en kwaliteiten en worden gemaakt van mensen-,
geiten-, en paardenhaar, van wol en zelfs van stro. Ook zijn ze tweedehands te verkrijgen. Tot circa 1760 blijft de allongepruik in de mode, vanaf ongeveer 1730 naast andere
soorten pruiken. Ze wordt voor het gemak verdeeld in drie staartjes, à trois noeuds, twee
aan weerszijden, één in de nek.
De man kan ook kiezen voor een iets kortere krulpruik die tot op de schouders valt.
Ook zijn er pruiken met een lage paardenstaart: die kan in een stoffen zakje worden
gestopt, zoals dat bij de staart
van paarden gebeurt. Ze kan ook
met een zwarte strik bijeengebonden worden. Langs de slapen is het (nep)haar gegolfd of
in opgerolde krullen, ‘boucles’,
vastgemaakt. Er zijn heren die
een vlecht in de nek dragen die
zij oprollen en met een lint vastzetten ‘à la Cardogan’. Militairen
dragen de Ramillepruik die een
lange vlecht op de rug heeft met
boven- en onderaan een strik.
Als de pruik niet gedragen
wordt staat hij op een houten
pruikenstandaard.
Het poederstuiven — met tarwemeel of gekleurde porseleinpoeder uit een verstuiver — doet
men in speciale poederkamertjes. Men houdt hierbij een soort
halve trechter voor het gezicht,
zodat de poeder niet in de ogen
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komt. Er zijn kledingstukken overgebleven uit die tijd waar de poedersporen nog altijd
op zitten.
De das die Weyerman draagt is een eenvoudige strook fijn wit linnen die om de hals
gewonden is en van voren geknoopt. Er zitten geen deftige kanten stroken aan.
Eveneens tot ongeveer 1760 dragen mannen een driekwart  ‘justaucorps’ of ‘mansrock’ net als onze held. Op Weyermans portret is alleen de bovenste knoop te zien. De
kraagloze jas sluit strak om het bovenlijf (juste-au-corps) en heeft een wijd-uitstaande
onderkant. Maar die jas is stof voor een volgende aflevering.
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg

mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 1

2111 JCW 2012-01 v02.indd 69

69

10-06-12 14:19

de vrolyke navorscher
Treasurer’s House in York: een Weyerman-locatie?

I

n mijn observatie op de Grondvergadering van 2011 heb ik een dame die in twee
verhalen van Weyerman beschreven werd, geïdentificeerd als Mary Howard, de
weduwe van de in 1697 onthoofde Sir John Fenwick.1 Daarbij rees de vraag of het
huis in York waar zij woonde en waar zij Weyerman zou hebben ontvangen, Treasurer’s
House geweest kan zijn. Ik was destijds van mening dat daar geen goede aanwijzingen
voor waren, maar afgelopen jaar heb ik in York opnieuw de gegevens over de bewoners
van Treasurer’s House kunnen bekijken die door Richard Forrester verzameld zijn, en
die hebben mij van mening doen veranderen.2
Allereerst blijkt het Treasurer’s House-complex ook begin achttiende eeuw nog de
allure van een landgoed in de stad gehad te hebben: toen John Aislaby het in 1699 verkocht, werd het beschreven als ‘the Mansion House of the Treasurer of the said church
[= York Minster] with all Roomes Edifices buildings Stables Coach-Houses Brew-houses
and other Out houses, Orchards, Gardens [...]’.3 Dat past goed bij de aanduiding ‘buy-

Treasurer’s House, York. Foto: Nick Meers, National Treasure Picture Library

teplaets’ die Weyerman in het Brusselse handschrift gebruikt. Verder geeft Weyerman
helaas nagenoeg geen details: hij noemt het een hof met meerdere ruime kamers en een
stal, en waarschijnlijk ook een koetshuis. De beschrijving uit 1699 past ook goed bij de
omvang en statuur van het huis waarnaar Lord Wharton in zijn brief uit 1721 informeert,
het enige huis in York dat voldoende groot en passend voor hem zou zijn.4
Uit de aantekeningen van Forrester blijkt verder dat de versplintering van deze residentie pas na 1725 plaatsvond. Jammer genoeg heeft hij geen gegevens over de bewoners
70 

2111 JCW 2012-01 v02.indd 70

mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 1

10-06-12 14:19

gevonden uit de jaren tussen 1699 en 1709, precies de jaren waarin Lady Fenwick er zou
hebben gewoond, maar van 1709 tot na 1725 was het complex in niet meer dan twee
percelen opgedeeld. Een van deze twee percelen werd vanaf 1709 gehuurd door Mary
Graham, de oudste dochter van Viscount Preston en zijn vrouw Anne Howard, en deze
Anne was een jongere zus van Lady Fenwick. Lord Widdrington, die volgens de brief
van Lord Wharton ook in het huis van Lady Fenwick zou hebben gewoond, was in 1717
hertrouwd met Catharine Graham, een jongere zus van Mary Graham. Volgens Forrester
had ook Lord Widdrington enige tijd een huurcontract voor een van de twee Treasurer’s
House-percelen op zijn naam staan, maar dat betreft alleen de periode maart 1724 tot
mei 1725. Het is echter goed denkbaar dat hij vóór die tijd een deel van het complex van
zijn schoonzus in onderhuur had.
Samengevat: Treasurer’s House was tijdens het leven van Lady Fenwick een stadshuis
met statuur en vermoedelijk de meest prestigieuze woning in York. Er zijn weliswaar
geen gegevens over de bewoning van Treasurer’s House gedurende de laatste levensjaren
van Lady Fenwick, maar de eerste vijftien jaar na haar dood hebben meerdere verwanten
van haar dit landgoed bewoond of in gebruik gehad.
Jac Fuchs
Noten
1
2

3
4

Jac Fuchs, ‘Het verschrikkelyk konterfeytsel. Over de plek waar Weyerman een bok schoot’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 34 (2011), p. 23-32.
Richard Forrester, People of wealth and quality. Treasurer’s House, York, its owners 1700–1815 (1992);
een typoscript van deze niet gepubliceerde tekst is te raadplegen in York, York Minster Library.
Forresters aantekeningen zijn gedeponeerd in York Archives and Local History (York Explore
Centre). Ik ben Joy Cann van York Archives en Alice Bennett, Sarah Griffin en Antonio Jimenez van
York Minster Library bijzonder dankbaar voor hun hulp voorafgaand aan en tijdens mijn bezoek.
Forrester verwijst naar document m.d.72/2-3 in het Borthwick Institute, University of York. Ik heb
dit document niet geraadpleegd.
Fuchs, ‘Het verschrikkelyk konterfeytsel’, p. 32, noot 17.
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recensies
Renaat Gaspar, Op de vlucht voor de guillotine. Herinneringen van émigrés aan
hun verblijf in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1793–1795.
Zutphen, Walburg Pers 2010. 128 p. Prijs: € 19,95.

I

n 1795 publiceerde Gerrit Paape het eerste deel van zijn Republikeinsch Speelreisje,
van Vrankryk naar Holland en daarin beschreef hij de glorieuze terugkeer van
zichzelf en andere patriotten in het vaderland. Dat had zeven jaar daarvoor even
moedwillig als liefdeloos afscheid van hen genomen. Paape volgde van brief tot brief de
voortgang die het bevrijdingsleger in de laatste maanden van 1794 maakte, van Sluis via
Breda en Tilburg naar Sint Oedenrode. De meeste aandacht schonk Paape daarbij aan de
bevrijders, in het bijzonder aan generaal Daendels, met wiens ‘hoofdquartier’ hij mocht
meetrekken. Onderweg had hij nu en dan oog voor de verliezers.
Zo leidde zijn weg naar het noorden langs Nieuwpoort en die stad was door de Fransen
belegerd en ingenomen, bommen hadden de stad in een ruïne veranderd. Paape noteerde dat de inwoners desondanks met waardering over de Fransen spraken. Gemopperd
werd er natuurlijk wel: ‘Over de Emigranten had men sterke klagten’. De emigranten,
die hier met oneer genoemd werden, waren de Franse royalisten die de wijk hadden
genomen voor de revolutie en het nu opnamen tegen de revolutionaire legers. Wat Paape
niet meldde, was dat die emigranten voor hun leven vochten: zij waren in 1792 in Parijs
bij verstek ter dood veroordeeld, overgave aan de Franse revolutielegers betekende een
wisse executie. Dat de emigranten in hun strijd de ridderlijkheid lieten varen, is in dat
opzicht begrijpelijk.
Heel veel meer woorden maakte Paape aan deze ongelukkige Fransen niet vuil. In de
Nederlandse geschiedschrijving van deze periode is dat al heel veel, zo wordt duidelijk
uit een fraai ogend en aangenaam leesbaar boekje dat Renaat Gaspar wijdde aan de
lotgevallen van deze ‘émigrés’ in de Republiek in de jaren 1793–1795.
De geschiedenis wordt weliswaar doorgaans geschreven door de overwinnaars, maar
de verliezers eisen hun aandeel in het geschiedverhaal op, om het nageslacht ervan te
overtuigen dat ook zij ertoe deden, dat zij deugden en dat hun verdriet óók verdriet is.
De ‘émigrés’, die in 1794 door de zo succesvolle export van de revolutie in noordelijke
richting zagen dat hun perspectieven duister waren, hielden op papier moed. Enkelen
van hen deden verslag van hun belevenissen. Nazaten beijverden zich nadien om deze
verslagen te publiceren.
Renaat Gaspar heeft een flink aantal van die verslagen verzameld en gebruikt om een
globaal overzicht van de wederwaardigheden van de emigranten te bieden. Wat zijn
boek interessant maakt — ook als pleidooi om de geschiedenis vanuit vele gezichtspunten te beschouwen —, is de bloemlezing/vertaling, die hij geeft van de (reis)verslagen
van Abbé de la Cépouze, Clémentine de Neuilly, Adelaïde de Kerjean en Pierre de Brémond d’Ars. Zij konden hun geschiedenis navertellen en waren daarmee de gelukkigen
onder de verliezers. Onder hen waren de vrouwen en de clerus oververtegenwoordigd.
Die vormden kennelijk niet het gevaar dat door de revolutie bestreden moest worden.
In de emigrantengeschiedenissen overwegen de vluchtverhalen in bittere koude en de
ongewisse pogingen de bevroren Zuiderzee over te steken, om zo via Overijssel het
veilige Duitsland te bereiken. Pijnlijk is het opvallend gebrek aan mededogen bij de
Nederlanders of die Fransen die zich er na een veel eerder vertrek uit Frankrijk op konden
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beroemen geen emigrant te zijn. De gevangen genomen emigranten werden uitgejouwd
door de Nederlanders. Zelfs spraken zij van regelrecht verraad: er waren Nederlanders
die de ongelukkige emigranten verlinkten bij de overheid. De emigranten maakten in
hun reisverslagen geen reclame voor de Nederlander. In Frankrijk was men er sinds de
dagen van Voltaire toch al van overtuigd dat het moerasland werd bevolkt door ‘canaille’.
Stinkend rijk gajes.
De emigranten hadden de woede van de Nederlanders de voorbije jaren over zich afgeroepen. Na hun vlucht uit Frankrijk hadden zij in de Hollandse steden met geld gesmeten
en van hun afkeer van het land, waar de vlucht hen gebracht had, geen geheim gemaakt.
Het was in de Republiek allemaal niks, vonden zij. Dat dan viel niet altijd overal goed.
Wie zijn levensverhaal kan schrijven, heeft de gevaarlijke geschiedenis overleefd. De
schrijvende emigranten, die in Op de vlucht voor de guillotine aan het woord komen,
ondergingen niet het lot dat zij vreesden. Toen hun vlucht eindigde in het cachot was de
strijd in de Nederlanden gestreden en in het bijzonder de Franse bevelhebbers voelden
er weinig voor om vrouwen, kinderen en geestelijken te doden. Wie echter tegen de
revolutielegers gestreden had, was de klos. Dat moest je dan gewoon niet zeggen, wisten
de gearresteerde jongens en mannen. Dat de ‘émigrés’ gespaard werden, heeft mogelijk
ook van doen met de inflatie die het woord ‘emigrant’ in de loop van de tijd onderging.
Toen Paape door Oostende liep, zag hij de huizen die door de belangrijkste kooplieden
van de stad verlaten waren. De verlaten huizen waren met ‘een klein vlagje’ gemarkeerd,
waarmee deze panden ‘ten prooi gegeeven’ waren. De gevluchte kooplieden werden
door Paape met het woord ‘Emigrant’ gebrandmerkt. Ook in de Republiek vindt men die
maanden het gebruik om gevluchte prinsgezinden als emigranten te betitelen. In potentie was die uitbreiding van het begrip levensbedreigend voor de Vlaamse, Brabantse en
Nederlandse vluchtelingen, die immers impliciet van verraad werden beschuldigd en
daarmee leken te vallen onder de Parijse wetten. Maar feitelijk leidde dat tot vervuiling
van het begrip: als een inwoner van Grave, die de Franse belegering niet afwachtte, maar
tijdelijk onderdak vond in Haarlem, een ‘emigrant’ moest heten, dan was het voor Franse
royalisten minder noodlottig om ook als ‘emigrant’ gezien te worden.
Door de ‘overlevers’ de geschiedenis van de emigranten te laten vertellen, ontstaat
onbedoeld een vertekend beeld van de werkelijkheid: het zat niet mee, het was koud en
levensgevaarlijk, maar uiteindelijk maakte de guillotine geen overuren. Zo erg was het
dus allemaal niet. Andere verhalen zijn zeldzaam, maar er is er eentje dat de door Gaspar
verzamelde getuigenissen aanvult: het dagboek van Arie Johannes Knock.
Deze Papendrechtse patriot, die in het Franse leger diende, sprak in oktober 1794 bij
het beleg van Grave ‘op de oevers van de Maas’ met de vijand. Hoe men zich dat moet
voorstellen — een goed gesprek ter onderbreking van de gevechtshandelingen —, is
niet heel duidelijk, maar Knock hoorde er van de beklagenswaardige ‘omstandigheden’,
waarin de emigranten verkeerden. Deze emigranten peilden bij Knock of er genade voor
hen zou zijn als zij de rivier over zwommen en zich overgaven. Hij raadde het de ongelukkigen af, omdat ‘de wetten van Frankrijk hun lieden ter dood veroordeelende’. Misschien
verraadt dat negatief reisadvies nog wel enige compassie, daar was enkele dagen later
weinig meer van over. Den Bosch had gecapituleerd en de geallieerde legers werden tot
bij de poorten van Grave geleid, de legers werden ontbonden, ‘uytgenome egter een getal
van 400 emigranten, welke in onzen handen wierden gesteld en ingevolgen de wetten
loon na werk ontfingen’. Een massale slachting! Die executie van 400 emigranten lijkt
dan nog een verhaal van horen zeggen, dat geldt niet voor de executies te velde. Op 21
oktober ‘schooten wij de gemelde 19 emigranten (waar onder baron) te Wamel bij de
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kooremolen, in ’t gezigt van het garnisoen van Thiel, voor de kop’, zo noteerde Kock met
nauw verholen trots.
De emigranten, die hun levensgevallen vastlegden, mochten vrezen voor hun leven en
schreven in de hoop dat hun verhaal mocht overleven waar zij zelf misschien het loodje
legden. Het zijn dramatische verhalen. Een ervan is onlangs ook door Caroline Hanken,
in haar prachtige boek Door een Hollandse winter, gebruikt. Hopelijk duiken er door het
boek van Gaspar meer verhalen op die deze nachtzijde van de Bataafse Revolutie tonen.
Peter Altena

Gerard Leliefeld, Over het leven van een zonderling genie: mr. Willem Bilderdijk
(1756–1787).
Berlicum, Tilia Levis 2011. 556 p., ill. Prijs: € 34,95.

S

inds de dood van Willem Bilderdijk in 1831 is er een niet aflatende stroom van
biografieën van hem geschreven. De start werd gemaakt door Isaac da Costa.
Zijn De mensch en de dichter Willem Bilderdijk verscheen in 1859 vlak nadat hij
het volledige dichtwerk van Bilderdijk had uitgegeven. Daarna volgde het uitgebreide
artikel van J.A. Alberdingk Thijm in de Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken van
1868. Het jaar daarop kwam J. van Vloten met zijn Bloemlezing uit de dichtwerken van
mr. Willem Bilderdijk die veel biografische aantekeningen bevat. Vervolgens deed J.J.F.
Wap een duit in het zakje met zijn Bilderdijk: eene bijdrage tot zijn leven en werken van
1874. Daarmee hebben we voornaamste biografen gehad die zelf Bilderdijk nog hebben
gekend. De volgende grote biografie kwam in 1891 van R.A. Kollewijn, Bilderdijk, zijn
leven en werken in twee delen. Kollewijn was de eerste die een kritische biografie wilde
schrijven van zijn idool Bilderdijk. Het boek is nog altijd een bron van informatie. In het
herdenkingsjaar 1906 volgde de bundel onder redactie van Seerp Anema, Mr. Willem
Bilderdijk die wij beter als een verzameling capita selecta uit het leven van Bilderdijk
kunnen typeren dan als een echte biografie. In aparte hoofdstukken wordt Bilderdijk
beschreven als familieman, dichter, taalgeleerde, geschiedkundige, advocaat etc.
En toen bleef het een hele poos stil in biografie-land. Tussendoor publiceerde Rudolf
van Reest in het eerste oorlogsjaar ’n Onbegriepelijk mensch: het leven van mr. W. Bilderdijk
(1940). De volgende grote biografie werd pas weer in 1991 geschreven door W. van der
Zwaag: Willem Bilderdijk, vader van het Reveil. Niet al te lang daarna verscheen Hogere
sferen (1998) van Joris van Eijnatten. Dit laatste boek kunnen we niet een echte biografie
noemen, omdat het één aspect, namelijk de ideeënwereld van Bilderdijk, behandelt.
Tussendoor is er wel heel belangrijk ander materiaal uitgegeven: de briefwisselingen
van Bilderdijk. In 1873 kwam Van Vloten met Mr. W. Bilderdijk’s eerste huwelijk 1784–1807,
brieven aan en van twee belangrijke vrouwen in zijn leven: zijn eerste vrouw Catharina
Rebecca Woesthoven en zijn dochter Louise Sibilla. Van Vloten brak in deze uitgave
een lans voor Bilderdijks eerste vrouw. De twintigste eeuw is vervolgens vruchtbaarder wat de brievenpublicaties betreft. J. Bosch liet zijn Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling,
aanvullende uitgave, eerste deel: 1772–1794 in 1955 uitkomen. Het is een aanvulling op
Eerste huwelijk, want de editeur publiceert ook andere brieven uit die tijd, annoteert de
brieven en geeft vooral ook commentaar. In 1988 verscheen de briefwisseling uit de jaren
1795-1797 onder redactie van J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. Deze laatste
auteur liet in 2007 het kloeke boek Briefwisseling 1798–1806 het daglicht aanschouwen.
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Het zijn prestaties van formaat, want annotaties maken is monnikenwerk en zeer tijdrovend — iets waarvoor nauwelijks geld is in het huidige wetenschapsklimaat. Voor
onderzoekers zijn de aantekeningen ware goudmijnen die echter ook steeds met gepast
wantrouwen gebruikt moeten worden, omdat er zeker in de eerste delen vooringenomen
standpunten in doorklinken.
En of al deze publicaties nog niet genoeg zijn, zijn er ook talloze artikelen te vinden die
veelal een polemisch karakter hebben en verschenen naar aanleiding van een eerdere
publicatie, waarbij Eerste huwelijk als het meest aanstootgevend werd gezien. Men vond
het altijd weer nodig om Bilderdijk te verguizen of te verdedigen. Zo schreef Alberdingk
Thijm zijn artikel ‘De eer eens grooten meesters’ (1876) naar aanleiding van de brievenuitgave van Van Vloten. Ook Cd. Busken Huet schreef een groot artikel naar aanleiding
van dat boek. Beide auteurs trokken partij voor Bilderdijk. Het tijdschrijft De Gids stond
in die jaren bol van de artikelen over Bilderdijk en niet te vergeten over belangrijke deelgenoten van zijn leven zoals Catharina Rebecca Woesthoven en de dichter Jan Willem
Kumpel. In 1956 vatte P. Geyl alle artikelen samen in een groot artikel, ‘Een eeuw strijd
om Bilderdijk’ (De Gids 1956). Waarom zoveel biografieën en strijd over een dichter uit de
achttiende eeuw, die weliswaar in 1908 een eigen vereniging en een eigen archief kreeg,
maar die door het overgrote deel van het publiek niet meer wordt gelezen en waar ook
nog maar mondjesmaat iets van wordt herdrukt. Eigenlijk is dat de vraag waar elke
biograaf die nu nog de pen opneemt zich mee bezig moet houden.
Nu is er een nieuwe biografie: Over het leven van een zonderling genie: mr. Willem Bilderdijk (1756–1787) van Gerard Leliefeld. De jaartallen geven aan dat dit een deel-biografie
is en in de inleiding kondigt Leliefeld de volgende delen al aan. Als ik hem goed begrijp
— het staat er namelijk allemaal wat cryptisch — komen er nog twee delen: het tweede
zal lopen van 1788 tot 1810, het jaar waarin Bilderdijk zelfmoord wilde plegen, en het
derde deel van 1810 tot 1831, waarin Bilderdijk ‘de beker van het leven tot op de bodem
leeg had gedronken’.
In het nu verschenen eerste deel wordt de jeugd, de studietijd, de eerste werkervaringen en een klein deel van het eerste huwelijk van Bilderdijk beschreven. De feiten zijn
genoegzaam bekend, dus geef ik hier slechts de ijkpunten, zoals die worden beschreven
door Leliefeld. Bilderdijk werd geboren in 1756 in Amsterdam. Een oproer voor het huis
van zijn vader werd bijna zijn dood, omdat de stenen tot in zijn wieg vlogen. Het ging
vader Isaac niet voor de wind, de huisartsenpraktijk verliep en hij was genoodzaakt een
ambt op zich te nemen en kantoor aan huis te hebben. Moeder Sibilla, die het verlies
van haar eerste kind, een Johannes, niet had verwerkt en nu ook nog de statusverlaging
van haar man moest aanzien, was een nukkige vrouw die Willem weinig liefde gaf. Als in
zijn vijfde levensjaar een broertje wordt geboren — een ‘nieuwe’ Johannes — en hijzelf
gewond raakt aan zijn linkervoet, wat hem jaren aan bed kluistert, raakt hij nog verder
verstoken van de liefde van zijn moeder. Leliefeld komt tot de conclusie dat Bilderdijk
zich daardoor later bij zijn tweede vrouw als een kind gedroeg.
De kwetsuur aan zijn voet heeft een alles bepalende invloed op zijn karakter en ontwikkeling gehad. Het gebrek aan corrigerende invloeden van leeftijdgenootjes en de goed
uitgeruste bibliotheek van zijn vader, waarin hij als te jong ventje mocht grasduinen,
zullen hem maken tot de man die hij is geworden: een homo universalis, een creatieve
en sensibele geest, met een hoge eigendunk en een groot zelfmedelijden, gepaard aan
een moeilijk karakter en een opvliegende aard.
Na aanvankelijk op het belastingkantoor van zijn vader gewerkt te hebben, ging Bilderdijk in 1780 rechten studeren in Leiden, waar hij twee jaar later promoveerde. Hij begon
in Den Haag een advocatenpraktijk waarin hij gezien zijn eigen politieke voorkeur — hij
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was een vurig orangist — vooral mensen uit die hoek bijstond die door de politieke woelingen in de problemen waren gekomen. Naast zijn advocatenwerk besteedde Bilderdijk
veel tijd aan dichten. Al in zijn Amsterdamse jaren had hij zich aangesloten bij de wereld
van de dichtgenootschappen. In 1776 ontving hij een gouden penning van het Leidse
dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen voor zijn gedicht ‘Invloed van
de dichtkunst op het staetsbestuur’. Van dit gezelschap was hij in datzelfde jaar lid
geworden. In Den Haag werd hij in 1781 lid van het genootschap Kunstliefde Spaart Geen
Vlijt. Daarnaast was hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde die in
Leiden was gevestigd en het Rotterdamse genootschap Studium Scientiarum Genitrix.
Hij stond in nauw contact met zijn literaire tijdgenoten van wie velen zijn vrienden
waren. Ik noem er enkelen: Elie Luzac, Rhijnvis Feith, Pieter Uylenbroek, Jan Valckenaer
en Jan Willem Kumpel. Tevens hield hij nauw contact met de secretarissen van stadhouder Willem v van wie hij opdrachten en subsidies dacht te kunnen verwerven, want
Bilderdijk zat vaak in geldnood.
Naast deze drukke werkzaamheden had hij ook tijd om in 1784 een hartstochtelijke
briefwisseling te beginnen met Catharina Rebecca Woesthoven, met wie hij in juni 1785
trouwde. Met de geschiedenis van dat huwelijk treden we over de tijdsgrens die Leliefeld
voor het eerste deel van zijn levensbeschrijving van Bilderdijk heeft getrokken.
In zijn inleiding kondigt Leliefeld aan dat hij een op nieuwe bronnen en inzichten
gebaseerde andere visie op Bilderdijk zal geven. Ik ben geen doorwrochte Bilderdijkspecialist, maar heb door mijn onderzoek voor mijn biografie in wording van de eerste
vrouw van Bilderdijk, Catharina Rebecca Woesthoven, wel een toenemende kennis over
de relatie tussen die twee, waardoor ik kan toetsen of er inderdaad op dit vlak nieuwe
inzichten door Leliefeld worden aangedragen. Met belangstelling ben ik dus begonnen
aan dit boek, omdat het wellicht onbekende bronnen zou aandragen en mij zou delen in
nieuwe inzichten. Helaas, dat is niet het geval. Het verhaal van Leliefeld over Catharina
en en passant ook dat over haar zuster, de in die tijd bekende dichteres Maria Petronella
Elter-Woesthoven, bevat allerlei slordigheden, aannames en vreemde conclusies. Een
drie maanden oude zwangerschap bijvoorbeeld is aan een vrouw nog niet te zien, zeker
niet als het haar eerste kind is en zij ruime kleding draagt, zoals in de die tijd nog gebruikelijk. Ik noem nog een ander voorbeeld waaruit blijkt dat te gemakkelijke conclusies
worden getrokken. Op bladzijde 302 (als Catharina op het toneel verschijnt) beweert
Leliefeld plompverloren dat de ouders van Catharina zich niet om haar bekommerden.
Hoe weet hij dat? Uit niets blijkt dat hij daar enig onderzoek naar heeft gedaan. Uit de
literatuur weet hij dat haar moeder — inderdaad — jong is overleden en dat haar vader
hertrouwde, maar betekent dat verwaarlozing? Met enig onderzoek had Leliefeld kunnen ontdekken dat daar geen sprake van was. Vader Jan Woesthoven was zich juist erg
bewust van het feit dat zijn nieuwe huwelijk zijn kinderen in de toekomst schade zou
kunnen berokkenen en legde vast geld voor hen opzij. De zusters Woesthoven hebben
goed thuisonderwijs gehad. Het positieve resultaat daarvan laat zich aflezen aan Maria
Petronella die al op jonge leeftijd zo goed kon dichten dat Gerrit Brender à Brandis een
gedicht van haar in zijn Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet opnam. Catharina had misschien minder belangstelling voor leren, maar zij kon een brief in het Engels schrijven
(nota bene aan de nieuwe geliefde van haar man, maar dit terzijde), probeerde ook te
dichten en begreep de politieke situatie van alledag, getuige de brieven die zij na de
ballingschap van haar man in 1795 schreef. Zonder zich verder in haar te verdiepen
bevat ook onderhavig boek weer de bekende platituden over Catharina: zij was alleen
geïnteresseerd in opsmuk, te vergelijken met het spreekwoordelijke ‘blondje’ (bladzijde
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353) en vooral dwingend in haar pogingen om een relatie met Bilderdijk aan te gaan.
Gelukkig vinden we wel enige compassie in het boek. Leliefeld acht de opvattingen van
veel Bilderdijkianen over het intieme leven van Bilderdijk en Woesthoven aanmatigend
en te vergaand en daar ben ik het roerend met hem eens. Men kan inderdaad in feite niets
weten van een liefdesrelatie, er alleen maar naar gissen en dat moet met zorg gedaan
worden zonder partij te kiezen voor de een of de ander. In hun pogingen Bilderdijk te
verschonen van zijn laakbare gedrag is Catharina Woesthoven door de eerdere biografen
in een bijzonder kwaad daglicht gesteld. Van dat laatste neemt Leliefeld blijkens zijn
boek echter weer geen afstand.
Ik ben benieuwd naar deel twee van Leliefelds onderneming waarin toch veel ruimte
besteed zal moeten worden aan het huwelijk, de ballingschap van Bilderdijk, zijn houding ten opzichte van Catharina, de beëindiging van hun huwelijk en zijn verhouding
met zijn nieuwe levensgezellin, Katharina Wilhelmina Schweickhardt.
Wat kan ik zeggen over het boek in zijn geheel? Het valt op dat het meer dan 550 bladzijden tellende boek slechts drie hoofdstukken kent die niet zijn ingedeeld in paragrafen.
Het eerste hoofdstuk beslaat maar liefst 182 pagina’s, het derde zelfs 244 pagina’s en dat
is op zich al bijna een heel boek. Leliefeld brengt de lezer in ademnood. Er is geen ruimte
voor een pauze en omdat het chronologisch nog al eens heen en weer springt is het
verhaal voortdurend op drift. De lezer wordt heen en weer geslingerd tussen de eeuwen
en tal van voorbeelden uit de klassieke oudheid, uit de hedendaagse literatuur en alles
wat daar tussenin ligt. Tijdgenoten van Bilderdijk worden veelvuldig ten tonele gevoerd,
waardoor we ons kunnen afvragen of Leliefeld niet liever een boek had geschreven met
als titel: Bilderdijk en zijn vrienden. Voorts worden de oude biografen, met name Kollewijn, frequent aan het woord gelaten. Ik heb daardoor niet het idee dat er nu werkelijk
een nieuwe biografie voor ons ligt en nieuwe feiten heb ik niet kunnen ontdekken. Komt
dat misschien omdat we over Bilderdijk zijn uitgesproken? Ik zou zeggen van niet.
Nog niet zo lang geleden verscheen in het Biografisch Bulletin (2011) een kort artikel van Peter Zonneveld en Rick Honings over hun biografie in wording van Willem
Bilderdijk met de titel Het klapwieken van de gefnuikte arend. Dat is een mooie vondst
die al een aanwijzing bevat van de bedoeling van hun biografie. Het moet een artistiekwetenschappelijke biografie worden. Deze term hebben zij overgenomen van De Moor
die in zijn lezing ‘Keuzen en drijfveren van de biograaf ’ (gepubliceerd in het Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1988) daarover zegt: ‘geschied wetenschap’
en ‘vertel kunst’ sluiten elkaar in. De biograaf kiest vooraf een standpunt en bouwt van
daaruit zijn verhaal met wetenschappelijke verantwoorde informatie op. Een uitputtend
feitenrelaas wordt met opzet niet gegeven. Deze biografievorm is al langer bekend in
de Angelsaksische wereld en komt langzaam in zwang in Nederland. Hij is bij uitstek
geschikt voor personen van wie al vaker een biografie is geschreven.
Je zou kunnen veronderstellen dat Leliefeld deze weg heeft gekozen. Zijn biografie
wil zich laten lezen als een verhaal met veel cultuurhistorische details. Als je van een
kabbelend boek houdt dat nog eens een ‘zijpaadje’ bewandelt vind je hier veel van je
gading. Het levensverhaal van de mens Bilderdijk wordt door Leliefeld gelardeerd met
voorbeelden uit allerlei hoeken en breedvoerig met kennis omringd, zoals Bilderdijk
zichzelf ook graag afficheerde. Zo bezien is Leliefeld geslaagd in zijn missie, maar wat
ontbreekt is het eigen gekozen standpunt van de biograaf. Leliefeld heeft vooral Bilderdijk zelf aan het woord willen laten en dat is nu juist wat al in overvloed is gedaan,
waardoor Over het leven van een zonderling genie geen wezenlijke bijdrage is aan de studie
naar Willem Bilderdijk.
Dini Helmers
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signaleringen
T.M.M. Mattheij, Leerschool der liefde. Burgerlijk drama en de Amsterdamse Schouwburg 1738–1788. Geschiedenis, repertoire,
receptie. Houten, Hes & De Graaf 2010. 381
p., ill., met cd-rom met repertoiregegevens.
Prijs: € 59,95.

Het burgerlijk drama is tot nog toe grotendeels ontsnapt aan het oog van de literatuuren theaterhistorici. Een lacune die Thomas
Mattheij met Leerschool der liefde. Burgerlijk drama en de Amsterdamse schouwburg
1738–1788 wil vullen. Zijn onderzoek richt
zich op de wijze van ontvangst van het burgerlijk drama in Nederland. Hij onderzoekt dit
enerzijds kwantitatief door een analyse van
de repertoiregegevens van de Amsterdamse
Schouwburg tussen 1759–1788, anderzijds
kwalitatief door de heersende denkbeelden
rondom het burgerlijk drama tussen 1738–
1788 te inventariseren.
Vooral het tweede deel van zijn onderzoek
dat zich richt op de denkbeelden van schrijvers, vertalers, recensenten en theoretici is de
moeite waard. Het is een waardevolle compilatie van cultuurhistorische en literaire bronnen die een mooie inkijk geeft in de opvattingen betreffende het burgerlijk drama van de
verschillende partijen in en rondom het theaterwezen. Zo wordt duidelijk hoe de verschillende spelers in het veld het verschil tussen
het classicistisch treurspel, het classicistisch
blijspel en het sentimentele blijspel (of comédie larmoyante) en het daaruit voortkomende
burgerlijk drama definieerden. Opvattingen
van o.a. De Chassorin, Ch.F. Gellert, M.C.
Curtius (al dan niet in vertaling) en C. van
Engelen passeren daarbij de revue, alsook
die van genootschappen als Kunst wordt door
Arbeid Verkreegen en Diligentiae Omnia. Uit
de keur aan opvattingen over het burgerlijk
drama komen enkele onderscheidende kenmerken, zoals men die in de achttiende eeuw
waarnam, naar voren. Het burgerlijk drama
handelde over ’gemeene lieden’ en de auteurs
vonden hun stof in het burgerlijk milieu. Dit
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in tegenstelling tot het treurspel dat over het
leven van de groten der aarde handelde en
zijn stof ontleende aan de (klassieke) geschiedenis.Thema’s zijn, net als bij het traditionele
treurspel, liefde, vriendschap en trouw: alle
ten dienste van de deugdzaamheid en de
stichtende functie van het toneel. Het burgerlijk drama onderscheidde zich daarin
dat het door middel van ontroerende scènes
over gewone mensen de toeschouwer ‘belang’
moest inboezemen: betrokkenheid bij wat er
op het toneel gebeurde. Dit kon ook over hem
gaan! Om die reden achtten velen de moraliserende werking van een burgerlijk drama
sterker dan die van een treurspel.
Mattheij bespreekt verschillende toneelstukken (De glorieus, of de vernederde hoogmoed, 1738; Melanide, 1759; De deugdzame
zoon en de edelmoedige vrienden, 1758; De
vriendschap, 1760; De dood van Calas, 1767
en De eerlijke misdadiger, 1768) om de ontwikkeling van classicistisch blijspel danwel
treurspel tot burgerlijk drama te schetsen
— in feite is het burgerlijk drama een soort
hybride vorm tussen het blijspel en treurspel
in. Duidelijk wordt dat het voor de tijdgenoot
— zeker in de beginfase — niet altijd makkelijk was om een helder onderscheid te maken
tussen de verschillende genres. Dat blijkt al
uit de verschillende benamingen voor het
burgerlijk drama: burger treurspel, toneelspel, zedenkundig blijspel.
Deze nomenclatuur speelt de schrijver
zelf ook de parten. In de inleiding van Leerschool der liefde zegt hij dat er tot op heden
geen goede alomvattende omschrijving of
definiëring van het burgerlijk drama is gegeven, maar Mattheij gaat helaas niet over tot
een eigen poging. Eigenlijk onmisbaar als je
een boek schrijft over hét burgerlijk drama
in Nederland. Een heleboel vragen blijven
daarmee onbeantwoord en als lezer blijf je
een beetje verbouwereerd achter. Het maakt
het eerste deel van het boek, dat handelt
over de het burgerlijk drama en de Amsterdamse Schouwburg, minder bruikbaar om
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harde conclusies uit te kunnen trekken. Als
de schrijver zelf geen heldere werkdefinitie
geeft van wat een burgerlijk drama is, kan
men zich afvragen waar de genre-indeling
op is gebaseerd, waarmee hij het repertoire
van de Amsterdamse Schouwburg zegt te
onderzoeken. De oplettende lezer krijgt daar
wel antwoord op (zie p. 49). Mattheij heeft
ervoor gekozen een aantal buitenlandse studies te volgen: Le drame en France au xviiie
siècle van Félix Gaiffe en Répertoire des drames bourgeois en Allemagne au xviiie siècle
van Joseph Pinatel. De Nederlandse vertalingen van de toneelstukken die in bovengenoemde bibliografieën staan genoemd en die
in de Amsterdamse Schouwburg zijn gespeeld
worden daarmee aangemerkt als burgerlijk
drama. Dit levert een aantal moeilijkheden
op. Want waar hebben Gaiffe en Pinatel zich
bij hun genre-indeling op gebaseerd en kunnen de definities voor het burgerlijk drama
die zij mogelijk hebben gebruikt onverkort
worden overgeheveld naar de Nederlandse
vertalingen? Zijn de oorspronkelijke teksten
überhaupt wel op zo’n wijze gevolgd dat er
geen sprake is van genrevervaging? En hoe
zit dit voor het oorspronkelijk Nederlandse
burgerlijk drama? Het lijkt erop dat Mattheij
zich ook hierbij slechts heeft bediend van
titelbeschrijvingen, in elk geval blijkt nergens
uit dat dit niet zo is. Dan is het dus maar de
vraag of alle toneelstukken bij verschijning
zijn voorzien van het juiste etiket. Want zoals
Mattheij zelf al aangeeft zijn er verschillende
benamingen voor hetzelfde genre en was het
niet ongebruikelijk dat een burgerlijk drama
op de titelpagina bijvoorbeeld als treurspel
werd aangeduid.
Helaas kunnen er daarom minder serieuze
conclusies worden getrokken dan wenselijk
is, want buiten kijf staat dat dit soort repertoireonderzoek zeer waardevol kan zijn en
inzicht kan geven in de toneelpraktijk van
de achttiende eeuw. Nu moet men niet het
kind met het badwater weggooien uiteraard.
Afgezien van het feit dat echte statistische
gegevens ontbreken (significantie, correlatie),
levert het repertoireonderzoek van Mattheij
toch een goed onderbouwde bevestiging op

van eerder onderzoek (zie De Haas, De wetten van het treurspel, 1998, p. 274): de Amsterdamse Schouwburg had een conservatief en
afwachtend repertoirebeleid. Wat ik dan weer
wel mis is een bevredigend antwoord op de
vraag waarom, maar wellicht lag deze vraag
buiten Mattheij’s veld van het onderzoek.
Amber Oomen-Delhaye
Tijd-Schrift. Heemkunde en Lokaal-Erfgoedpraktijk in Vlaanderen. Jaargang 1 (2011), nr.
1 = themanummer Dans en vermaak. Uitgave: Heemkunde Vlaanderen vzw / Fons
Dierickx, Mechelen. 66 p., ill. Site: www.
tijd-schrift.be, e-mail: info@tijd-schrift.be.
Jaarabonnement (3 nrs.): € 25; losse nummers: € 10.

Een gloednieuw tijdschrift, of eigenlijk een
wedergeboorte in gloednieuwe gedaante.
Tijd-Schrift is de opvolger van het Vlaamse
blad Ons Heem, dat in 2009 op 67-jarige
leeftijd ophield te bestaan. De redactie van
Tijd-Schrift — hoofdredacteur is Jan De Meester — heeft het eigentijds aangepakt: het blad
is op groot magazineformaat en is fraai, veelal
in kleur geïllustreerd. De doelstelling, of het
redactionele ‘principe’, is om met dit tijdschrift academische historici, erfgoedwerkers en ‘vrijetijdshistorici’ nader tot elkaar te
brengen. Deze eerste aflevering heeft ook de
dixhuitièmiste aardig wat te bieden, wat deels
te danken is aan het feit dat sommige soorten van vermaak ontstaan zijn dan wel hun
hoogtepunt beleefden in de achttiende eeuw.
Het eerste ‘achttiende-eeuwse’ artikel is van
Timothy De Paepe: ‘“Dit Luysterlijk prael-bal”.
De balcultuur in het Antwerpse Theater van
het Tapissierspand in de achttiende eeuw’
(p. 8–15). Dat het in 1711 geopende Theater
beheerd werd door de Antwerpse aalmoezeniers en dat de opbrengsten ten goede kwamen aan de armen zal niemand verbazen.
Dat de aalmoezeniers zich verzetten tegen
het houden van ‘operabals’, een mode die
in 1716 in Frankrijk begon, is evenmin verrassend. Dansen was immers in de ogen der
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kerkelijken een ‘perijckeleuse’ bezigheid, een
onzedelijk vertier. Dat de aalmoezeniers ten
slotte inzagen dat er geld was te verdienen
met zulke publieke dansavonden en hun
verzet opgaven — ook dat klinkt de noorderling bekend in de oren. Zo organiseerden zij
vanaf 1728 toch bals (redoutes), waarvoor
de bezoekers een toegangskaartje moesten
kopen. De Paepe biedt reconstructies van de
balzaal en probeert te achterhalen hoeveel en
wat voor mensen er kwamen. Duidelijk is dat
de bals zeer populair waren: in de loop van de
eeuw nam het aantal per jaar georganiseerde
gewone bals en bals masqués flink toe. Overigens vonden in de Noordelijke Nederlanden
dergelijke openbare bals pas veel later in de
eeuw ingang.
Over balmuziek en balmuzikanten gaat het
artikel van Cor Vanistendael, ‘“Le Concert”
te Aalst. Een case-study over internationale
culturele transfers van dansmuziek in de
periode 1795–1815’ (p. 46–55). De ‘case-study’
is het interessante verhaal van Jan Nudera,
waarschijnlijk van Boheemse herkomst en
muziekmeester bij een regiment. Hij belandde, met zijn muziekrepertoire ‘in portefeuille’,
in Aalst en speelde daar begin negentiende
eeuw een vooraanstaande rol in het muziekleven. Een fascinerend deelonderzoek, dat laat
zien hoe de muziek met de mensen meereisde
en en route wortel schoot.
Reizen deden niet alleen regimenten
maar ook allerlei kunstenmakers en marginale artiesten. Daarover gaat het artikel van
Vicky Vanruysseveldt: ‘Onderzoek naar rondtrekkende entertainers. Een geïntegreerde
methode met diverse bronsoorten’ (p. 27–34).
Rondreizende ‘entertainers’ waren er in allerlei soorten: ‘muzikanten, dierkunstenaars,
liedjeszangers, acrobaten en koorddansers,
charlatans’ en lieden met een of ander kijkspel
(bijv. de toverlantaarn). ‘Charlatans’ waren
overigens lieden die een show opvoerden ‘met
als doel medicijnen of medische behandelingen’ te verkopen (p. 31). En dierkunstenaars
hadden of gedresseerde dieren die kunstjes
vertoonden of een of ander exotisch dier dat
ze ten toon stelden. Rondtrekkende artiesten
werden veelal gecriminaliseerd als bedelaars
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en vagebonden en kwamen om die reden
regelmatig, al of niet terecht, in contact met
justitie. Er waren er echter ook die steeds keurig de overheid toestemming vroegen voor
hun optredens. Vanruysseveldt onderzocht
in Brabantse archieven in hoeverre deze twee
groepen overlapten in de periode 1766–1785
(de Geheime Raad voor de toestemmingen
en de procesdossiers van de Drossaard van
Brabant), in een poging de sociaalhistorische en cultuurhistorische invalshoeken
te integreren. Het leverde curieuze resultaten op: muzikanten en liedjeszangers zijn
voornamelijk te vinden in de dossiers van
de Drossaard, lieden met een toverlantaarn
(lanterna magica) zelfs uitsluitend. Dierkunstenaars, marionettenspelers en aanbieders
van opera, toneel en dans komen ongeveer
even vaak in beide archieven voor, terwijl
acrobaten vooral voornamelijk en charlatans
uitsluitend in de archieven van de Geheime
Raad te vinden zijn. Helaas is niet duidelijk
of het bij de ‘overlappers’ ook om dezelfde
personen gaat, dus ook niet in hoeverre men
van integratie van de sociaalhistorische en de
cultuurhistorische visie kan spreken.
Al bestrijken de genoemde onderzoeken
alleen Vlaanderen of zelfs alleen bepaalde
plaatsen (Antwerpen, Aalst), toch kan de
Nederlandse lezer er veel inspiratie uit putten, niet alleen wat betreft onderwerpen. Ze
wijzen bijvoorbeeld ook de weg in archieven
en secundaire literatuur die bij ons niet of
minder bekend zijn, maar onontbeerlijk voor
wie bijvoorbeeld op zoek gaat naar rondtrekkende kunstenaars van wat voor soort ook.
Zoals bekend reisden vele (koord)dansers,
muzikanten, zangers, kermisartiesten e tutti
quanti door heel West-Europa, de Nederlanden incluis. Hun kunst was immers internationaal, want niet van taal afhankelijk, maar
hun spoor is daardoor nauwelijks te volgen.
De redactie van Tijd-Schrift heeft met dit
eerste nummer een zeer veelbelovende start
gemaakt en heeft voor 2012 nog andere themanummers in petto: ‘helden’, ‘erfgoed en
migratie’ en ‘historische geografie’. Ik zie er
met spanning naar uit.
Anna de Haas
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Jan J. Boersema, Beelden van Paaseiland.
Over de duurzaamheid van een cultuur.
Amsterdam/Antwerpen, Atlas 2011. 352 p.,
ill. Prijs: € 19,95.

Jan Boersema is hoogleraar bij het Instituut
voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarmee is hij op het
eerste gezicht niet een auteur om te bespreken in de Mededelingen. Zijn boek over de
Paaseilanden vertelt echter de geschiedenis
van het Paaseiland dat door onze landgenoot
Jacob Roggeveen als eerste Europeaan in 1722
werd bezocht. In Beelden van Paaseiland staat
de vraag centraal of de gangbare collapstheorie, de ineenstorting van de Paaslandse
cultuur die Roggeveen gezien zou hebben,
wel houdbaar is. Algemeen wordt namelijk
aangenomen dat door een verkeerd gebruik
van de natuurlijke hulpbronnen de cultuur
volledig was ingezakt. Die ontwikkeling zou
een waarschuwing voor de hele wereld zijn:
Paaseiland is een eiland op onze aardbol,
die op haar beurt een eiland in de kosmos
is. Als wij geen lessen trekken uit de historie van Paaseiland, dan wacht de wereld als
geheel hetzelfde lot. Boersema vraagt zich
echter af of de gangbare opvattingen over
de ondergang van Paaseiland wel houdbaar
zijn. Bij nauwkeurige lezing van het journaal
van Roggeveen ontdekte hij, dat Paaseiland
zich in 1722 helemaal niet in een neerwaartse
spiraal bevond. Roggeveen beschreef een
gezonde bevolking met genoeg gewassen
om zich te voeden. Had men zich vergist, het
journaal niet goed gelezen of waren er bronnen die een ander verhaal over het eiland
vertellen? Boersema ging op onderzoek uit en
schreef vervolgens een boek dat een interessante proeve is geworden van het koppelen
van historische kennis aan theorieën over
duurzaamheid en milieu.
Paaseiland heeft een lange geschiedenis.
Rond het jaar 1000 arriveerden de eerste
bewoners. Zij kwamen naar alle waarschijnlijkheid uit het westen: Polynesiërs. Deze
mensen introduceerden een rattensoort,
kippen en gewassen als de zoete bataat op
het eiland en ontwikkelden er de cultuur

met de karakteristieke beelden met hun
enorme hoogte en bijzondere hoofddeksels
— de Moai’s — die ons nog altijd fascineren.
Toen echter het hout bijna op was en de grote
beelden niet meer gemaakt konden worden,
ging men over op een andere cultus. Vogels
waren altijd al belangrijk geweest voor de
eilandbewoners, omdat hun verschijning een
nieuw seizoen aankondigde. Op het eiland
zelf waren de vogels verdreven, maar zij cirkelden nog wel rond en bivakkeerden op de
kleine rotsen voor de kust. Deze cultuur was
minder spectaculair en lijkt het gevolg van
verschraling.
Na Roggeveens bezoek in 1722 kwamen
steeds meer mensen Paaseiland bekijken.
Aanvankelijk was men vooral benieuwd naar
het eiland. Na de Nederlanders verschenen
de Spanjaarden, Engelsen en Fransen. Hoewel men artefacten meenam van het eiland
berokkenden deze avonturiers nog niet veel
schade aan de eilandcultuur en de bewoners.
De negentiende-eeuwse bezoekers kwamen
er in twee soorten: bekeerders en mensenhandelaars. Die laatsten waren Peruanen,
die voor de guano-industrie en de mijnbouw
veel mensen nodig hadden en daartoe alle
Polynesische eilanden afschuimden. De
Paaseilanders waren niet opgewassen tegen
het zware werk en liepen bovendien de hun
onbekende ziekte pokken op. Het inwonertal
van Paaseiland verminderde dramatisch en
kwam deze aderlating niet meer te boven. Als
er al van een collaps gesproken kan worden,
dan moeten we die volgens Boersema op dit
moment van de geschiedenis van het Paaseiland zoeken.
Daarna wordt het eiland nog door heel veel
mensen bezocht. Chili eigende zich het eiland
toe, er werden schapen ingevoerd die het
eiland overspoelden en menig antropoloog
schreef een studie over het eiland. In de jaren
zestig van de vorige eeuw werd het belangrijk
voor de Amerikaanse ruimtevaart en werd
er een vliegstrip aangelegd. Tegenwoordig
is het Paaseiland een gewilde toeristische
trekpleister.
Het boek is bijzonder onderhoudend
geschreven. Men hoeft geen specialist te zijn
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in welke discipline dan ook om het te kunnen volgen en er prettige uren mee door te
brengen. Boersema heeft zich goed ingelezen
in de literatuur en lijkt geen historische studie overgeslagen te hebben. Daar waar kennis
niet voorhanden was, heeft hij alle mogelijke
bronnen en theorieën te hulp geroepen om de
geschiedenis van het eiland te reconstrueren.
Een goed voorbeeld daarvan is de berekening
van het aantal inwoners door de eeuwen
heen. De lezer steekt ondertussen veel op
over het groeien, bloeien en tenondergaan
van culturen en het ecosysteem, en realiseert
zich dat het verdwijnen van een soort zowel
kleine als grote gevolgen kan hebben. Toen
door overbevissing de kabeljauw verdween
uit de Canadese wateren namen de garnaal
en de sneeuwkrab sterk in aantal toe. Een ecosysteem verandert dan. Maar toen de NoordAmerikaanse trekduif het loodje legde door te
veel jacht, had dat weinig gevolgen.
Voor wie meer wil weten over duurzaamheid, milieu en de geschiedenis van het Paaseiland, is er een ruime literatuurlijst te vinden
in het boek, dat verder door een register goed
toegankelijk is gemaakt.
Dini Helmers
Bert Koene, De Caeskopers. Een Zaanse
koopmansfamilie in de Gouden Eeuw, Hilversum, Verloren 2011. 212 p., ill. Prijs: € 25.

In 1669 begon de doopsgezinde Claas Arisz
Caeskoper op negentienjarige leeftijd met
zijn ‘Nootysye Boeck’. Hij hield dat vol tot tien
dagen voor zijn dood (1729). Hij was toen 78
jaar. Het was geen dagboek, maar notities die
Claas opschreef omdat hij ze wilde onthouden. Hij begint dan ook met twee gebeurtenissen die hij zich kon herinneren uit zijn jeugd.
De eerste betreft zijn kennismaking met het
arbeidsleven en de tweede de dijkdoorbraak
in 1665 bij Durgerdam. Het water veroorzaakte toen binnendijks zo’n druk, dat ook de dijk
langs de Zaan bezweek en het water bijna tot
het huis kwam waarin Claas woonde.
Aan de hand van dit ‘nootysye boekck’
schetst Bert Koene het familie- en arbeid82 
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zame leven van Claas Caeskoper en zijn
nazaten, inclusief de politieke ontwikkelingen en het leven van doopsgezinden in de
Zaanstreek. Hij gebruikt daarvoor niet alleen
het handschrift, maar veel ander materiaal
dat de familie heeft bewaard. De lezer moet
niet verwachten dat het dagboek integraal is
opgenomen. Er wordt wel aan een transcriptie gewerkt.
Via de vrouwelijke lijn zouden de nakomelingen van Claas Caeskoper de bekende
fabrikantenfamilie Honig worden die in de
Zaanstreek veel heeft bijgedragen aan de
maatschappelijke en culturele ontwikkeling.
Tevens bracht het geslacht vele amateurhistorici voort. De Geschiedenis der Zaanlanden
van Jacob Honig Jansz jr. (1816–1870) uit 1849
was zo geliefd dat het in 1971 een herdruk
beleefde.
Claas Caeskoper schreef betrekkelijk weinig over zijn negotie, maar des te meer over
zijn gezin en zijn vrije tijd. Hij was een fanatiek schaatser. Hij ondernam tochten van
soms meer dan driehonderd kilometer. Ook
ging hij op de schaats naar plaatsen waar
geschiedenis werd geschreven. Zo maakte
hij in februari 1673 een tocht naar Alphen aan
den Rijn om het leger van de stadhouder te
bekijken. Onderweg vonden hij en zijn metgezellen de naakte lichamen van Franse soldaten. Zij schoven die onder het ijs. Er werden
ook tochtjes voor het plezier gemaakt en voor
de sportieve prestatie. In december 1676 reed
hij een ‘twaalfstedentocht’ in Noord-Holland.
Hij had deze met drie streekgenoten zelf uitgezet. Tot op hoge leeftijd bleef Caeskoper
schaatsen. In 1722, hij was toen 71 jaar, reed hij
nog van zijn huis aan de Zaan naar Beverwijk.
Koene besteedt ruimschoots aandacht aan
de doopsgezinde gemeente. In de zeventiende
eeuw kwam het tot schisma’s in deze geloofsgroep. Terwijl het bij de gereformeerden over
leerstellige details ging, speelde bij de dopers
de kwestie van het leven. Het streven was
steeds een harmonieuze, vlekkeloze geloofsgemeenschap te bereiken, maar dat leidde
toch wel tot veel interne spanningen. De twisten gingen over de handhaving van de regels
en de mate van strengheid. Het eerst scheid-
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den de Waterlanders zich af. Zij vonden dat
iemand die boete had gedaan niet verder
gestraft moest worden. Vervolgens splitsten
de overgeblevenen zich op in de (dogmatische) Friezen en de (gematigde) Vlamingen.
Het boek is prachtig uitgevoerd. Er zijn
mooie illustraties opgenomen, onder andere
een portret van Claas Arisz. We zien een man
van een jaar of dertig met levendige ogen die
enigszins verlegen kijken. Zijn fysieke gesteldheid en gezonde uiterlijk verraden zijn sportieve inslag, maar hij is afgebeeld met boeken
en een ganzenveer met inktpot op tafel. Het
schilderij biedt door een raam uitzicht op
een van de vele molens langs de Zaan. Er
zijn fragmenten uit het dagboek opgenomen, veel andere portretten en prenten van
molens. Daarnaast zijn er veel getekende
kaarten, schilderijen van schaatsende mensen en plattegronden van huizen. Tussen de
lopende tekst door wordt er — in een andere
kleur afgedrukt — informatie van algemene
aard gegeven, zoals over de walvisvaart en
over Zaanse koopmanshuizen. Het goed
leesbare geheel zal vooral interessant zijn
voor mensen die zich verdiepen in het leven
van Zaankanters en de vroege geschiedenis
van het Zaanse bedrijfsleven. Een uitgebreid
personenregister completeert dit boek.
Dini Helmers
A.M.J.A. Berkens, Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats
Hof van Gelre te Venlo. Hoofdlijnen van
het procederen in civiele zaken in Spaans
en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats
(Opper-)Gelre in eerste aanleg en in hoger
beroep 1580–1795. Hilversum, Verloren 2011
(Procesgids 9). 112 p. Prijs: € 12.

Het grondgebied van de huidige provincie
Limburg was tijdens het Ancien Régime verdeeld in een groot aantal soevereiniteiten. In
deze procesgids worden drie hoge rechterlijke colleges in het Overkwartier van Gelre
(nu Noord en Midden Limburg) behandeld:
de raad te Roermond, het justiz collegium te
Geldern en het staatse hof te Venlo. De gids

is niet alleen van belang voor de kennis van
het Oud-Vaderlands recht binnen de Republiek, maar tevens voor rechtshistorische
onderzoekers in België en Duitsland. In de
zestiende eeuw behoorde het Overkwartier
tot de Zuidelijke Nederlanden en stond het
onder bestuur van Spanje. Tijdens de Spaanse
Successieoorlog (1702–1713) werd het gebied
verdeeld onder het bestuur van de Republiek
en van Pruisen om vervolgens met de Vrede
van Utrecht (1713) en het Barrièretractaat van
Antwerpen (1715) verdeeld te worden over
Pruisen, de Republiek en Oostenrijk.
Op de civiele rechtspraak heeft deze voortdurende machtswisseling weinig invloed
gehad. De rechtsinstellingen weken nauwelijks
van elkaar af, omdat privileges van de ingezetenen gegarandeerd waren. Het Gelderse Landen Stadsrecht, vastgesteld in 1619 en aangevuld
met bepalingen voor het procesrecht in 1620,
bleef gelden en daardoor waren de stijlen van
procederen in de drie gebieden zeer gelijkvormig. Dat bleef zo tot 1786.
Er waren vijf verschillende manieren om
een civiele procedure aanhangig te maken:
de ‘ordentelicke en gemeine’ rechtsvordering,
het ‘onvertoghen’ recht, het ‘commerrecht’ of
arrest, de ‘pendinghe’ en het ‘voightsgedinghe’. De ‘ordentelicke en gemeine’ rechtsvordering was de meest gebruikelijke procesvorm.
De procedure begon met een dagvaarding
of arrest. De zittingen werden op gewone
gerechtsdagen gehouden en met de gebruikelijke procesvorm. Het ging om geschillen
inzake schuldvordering, voogdij- en erfkwesties en huwelijkse zaken. Bij het ‘onvertoghen’
recht werden strafzaken behandeld en kwesties die haast hadden. Het ‘commerrecht’ was
bedoeld voor beslaglegging door personen
en de ‘pendinghe’, ook wel ‘panding’, ging
over beslaglegging door overheden, hoewel
daarop natuurlijk weer uitzonderingen zijn.
In ‘voightsgedinghen’ kwamen maatregelen
in het algemeen belang aan de orde, zoals
onderhoud van wegen, maten en gewichten
en dergelijke.
Zoals elke vorige procesgids behandelt
ook deze gids een case. Deze keer betreft
het een appèlprocedure inzake de verdeling
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van een nalatenschap tussen kinderen uit
het eerste en tweede huwelijk. De zaak had
tweemaal gediend voor de schepenbank van
Nederweert, waarna hoger beroep (appèl)
werd ingesteld bij de Soevereine Raad in
Roermond. We kunnen de hele zaak met alle
eisen en verweren volgen.
De archieven, bronnen en literatuur voor
de drie jurisdicties worden in afzonderlijke hoofdstukken beschreven en bieden de
onderzoeker een goede hulp als het onderzoek naar het Overkwartier leidt.
Dini Helmers
Tuinen en labyrinten. Vert. en bew. door
Gabriëlle Dekker en Leen Van Den Broucke.
Z.p., Ludion 2007. 384 p., ill. Prijs: € 7,50.

Zo nu en dan meen ik de lezer te moeten
informeren over een reeds lang verschenen
boek, dat aan de aandacht van de redactie
ontsnapt is, maar een signalering dubbel
en dwars waard is. Dit is zo’n boek. Tuinen
en labyrinten is een soort encyclopedie van
de tuinkunst, die, zoals bekend, in de zeventiende en achttiende eeuw een ongekende
bloei beleefde. Het leeuwendeel van het boek
betreft dan ook opvattingen over tuinarchitectuur in die twee eeuwen, al zijn er ook uitstapjes naar de Middeleeuwen en naar onze
eigen tijd.
Het boek is allereerst ingedeeld naar thema, zoals: ‘Heilige en profane tuinen’, ‘Tuinen van heersers’, ‘Elementen van de tuin’,
‘Symbolische tuinen’ en ‘Literaire tuinen’. Elk
van deze afdelingen is weer onderverdeeld
in onderwerpen. Zo staan er in de afdeling
‘Elementen’ stukjes over ‘Ars topiaria’, ‘Loofprieel’, ‘Grot’, ‘Berg’, ‘Rarireiten in de tuin’,
‘Zitten in de tuin’, ‘Serres en kassen’ enz. In
de afdeling ‘Symbolische tuinen’ kan de lezer
onverwachte onderwerpen vinden als ‘Alchemistische tuin’, ‘Vrijmetselaarstuin’ en ‘Tuin
der doden’. Het is maar een greep uit de rijkdom aan onderwerpen.
De oriëntatie is internationaal, en Frankrijk, Engeland en Italië voeren de boventoon.
Zo nu en dan zit er een toefje Nederland
84 
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in. Dat is niet erg, want de zeventiende- en
achttiende-eeuwse tuincultuur was internationaal. ‘Onze’ tuinen zijn zeer herkenbaar in
de gepresenteerde voorbeelden.
Het boek is overvloedig en in kleur geïllustreerd met afbeeldingen van vooral schilderijen. Alleen al daarom is het de moeite
waard, zeker tegen zo’n minimale prijs van
nog geen acht euro.
Anna de Haas
Marieke Knuijt en Clemens Romijn (red.), De
muziekschat van Kasteel Amerongen. Aspecten van het muziekleven op een adellijk
huis. Amerongen, Stichting Vriendenkring
Kasteel Amerongen 2001. 96 p., ill. Prijs: € 2.

Bundeltje artikelen naar aanleiding van onderzoek gedaan in de omvangrijke muziekbibliotheek van Kasteel Amerongen. De collectie
omvat o.a. operapartituren, handbeschreven
muziekvellen en dansmuziek uit de achttiende eeuw, maar ook muziekinstrumenten. De
bundel bevat bijdragen van Rudolf Rasch over
‘Muzikale adel’, Gert Oost over ‘Het Haagse
hof, Amerongen en de muziek’, Clemens
Romijn over de muziekbibliotheek, Matthijs
ten Thije over ‘Private muziekbeoefening
in een adellijk milieu’, Marieke Knuijt over
muziek in het leven van de kasteelbewoners,
Dorothée Wortelboer over danscultuur in de
16de–18de eeuw, Thera Wijsenbeek-Olthuis
over ‘Haags vertier’, Walter Vermeulen over
de muziekinstrumenten van het kasteel, en
Gert Oost over ‘Het Bätz-orgel van kasteel
Amerongen’. In al deze stukken passeren tal
van personen de revue: de diverse bewoners
en bezoekers van het kasteel, componisten,
musici (amateur en beroeps), allerlei adellijke
families, bouwers van muziekinstrumenten –
te veel om op te noemen.
Het boekje is verkrijgbaar in de winkel van
het kasteel, dat na tien jaar restauratie in de
zomer van 2011 eindelijk opengesteld kon
worden voor het publiek. Het kasteel en zijn
— eveneens opgeknapte — tuinen zijn trouwens een bezoek dubbel en dwars waard.
Anna de Haas
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verschenen
Weyermanniana
A. Kamphorst en K. Weijerman, Weijerman(s).
Een genealogische verkenning. Haarlem, Genealogische Werkgroep Weijerman(s) 2010. 277
p., ill. Prijs: € 30 (incl. verzendkosten). Te
bestellen bij de Werkgroep, p/a H. Weijerman,
Koudenhorn 40 rood, 2011 JD Haarlem.
Arie Kamphorst en Kees Weijerman, Weijerman. De voorouders en het nageslacht van
Hendrick. Haarlem, Genealogische Werkgroep Weijerman(s) 2011. 277 p., ill. Prijs:
€ 35 (incl. verzendkosten). Te bestellen bij de
Werkgroep, p/a H. Weijerman, Koudenhorn
40 rood, 2011 JD Haarlem. [Voor de goede
orde: Hendrick was jcw’s vader. Het boek
bevat ook een bijdrage van Rietje van Vliet
over jcw.]
Johannes C.A. van der Lubbe en Fried van
Hooff, ‘Daniël Beke: kunstenaar, dichter,
dwarsligger’, in: Heemtijdinghen 47 (2011),
nr. 2, p. 33–43. [Beke, schout en schilder in
Bodegraven, wordt hierin gepresenteerd als
schildersleerling van Weyerman.]
Piet Schrijvers, ‘Twee achttiende-eeuwse vrijdenkers: Jakob Campo Weyerman en Pieter
van Woensel’, in: Lucretius, De natuur van
de dingen, vert. Piet Schrijvers, p. 567–572.
Groningen, Historische Uitgeverij 2011 (2de
dr.). 612 p. Prijs: € 49,95. [De aan genoemd
stuk voorafgaande paragrafen gaan over de
Lucretius-receptie tijdens de Verlichting.]

Boeken
Lia van Gemert e.a. (red.), Women’s writing
from the Low Countries 1200–1875. A bilingual
anthology. Amsterdam, Amsterdam University Press 2010. 624 p., ill. Prijs: € 29,50.
Paul Knolle en Everhard Korthals Altes (red.),
Nicolaas Verkolje 1673-1746. De fluwelen hand.
Zutphen, Waanders/Enschede, Rijksmuseum
Twenthe [2010]. 190 p., ill. Prijs: € 34,50.
[Prachtige catalogus van de tentoonstelling

in Rijksmuseum Twenthe, Enschede, 3 febr.12 juni 2011.]
C.D. Andriesse, Alsnog een portret voor Heinsius: geschiedenis van de Vrede van Utrecht,
Zutphen, Walburg Pers 2011. 223 p. Prijs:
€ 19,95. [Historische roman over raadpensionaris Anthonie Heinsius.]
Henk van der Biezen, De Nederlandse walvisvaart in vogelvlucht, 1612–1964. Emmer,
Lanasta 2011, 128 p., ill. Prijs: € 22,95.
Erik de Bom, Geleerden en politiek. De politieke
ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne
Nederlanden. Hilversum, Verloren 2011. 440 p.,
ill. Prijs: € 45.
Hans Bonke, Amsterdamse pakhuizen: 16de20ste eeuw. Zutphen, Walburg Pers 2011. 255
p., ill. Prijs: € 39,50.
Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland, Zeeland 1750–1850.
Zwolle, Waanders 2011. 247 p., ill. Prijs: € 22,95.
Paul Brusse en Wijnand W. Mijnhardt,
Towards a new template for Dutch history. Deurbanization ande the balance between city
and countryside. Zwolle, Waanders 2011. 115
p., ill. Prijs: € 22,95.
Jan van Campen, Aziatische weelde: voc-kunst
in het Rijksmuseum. Zutphen, Walburg Pers
2011. 95 p., ill. Prijs: € 24,95.
Karel Davids, Marjolein ’t Hart, Lex Heerma
van Voss e.a., De wereld en Nederland. Een
sociale en economische geschiedenis van de
laatste duizend jaar. Amsterdam, Boom 2011.
372 p., ill. Prijs: € 45.
Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J. Tang
(red.), De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart. Zutphen,
Walburg Pers 2011. 142 p., ill. Prijs: € 19,95.
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John Edward Fletcher, A study of the life and
works of Athanasius Kirchner. ‘Germanus
incredibilis’. With a selection of his unpublished
correspondence and an annotated translation
of his autobiography. Leiden, Brill 2011. 607 p.,
ill. Prijs: € 184 (excl. btw).
Frans Esausz den Heussen, Gedachtenisse
van d’Engelsche Furie op de Vliestroom, en den
Schellingh, hertaald en geïllustreerd door Anne
Doedens en Jan Houter. Soesterberg, Aspekt
2011. 128 p., ill. Prijs: € 14,95.
M.A.M. Franken, Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije: een notabel Gelders
regent op het breukvlak der tijden (1750–1816).
Utrecht, Matrijs 2011. 256 p., ill. Prijs: € 24,95.
Judith van Gent, Bartholomeus van der Helst
(ca. 1613-1670): een studie naar zijn leven en
werk. Zwolle, WBooks 2011. 488 p., ill. Prijs:
€ 89,50.
Maarten Hell en Emma Los, Amsterdam voor
vijf duiten per dag. Amsterdam, AthenaeumPolak & Van Gennep 2011. 143 p., ill. Prijs:
€ 24,95.
Rick Honings, ‘Geleerdheids zetel, Hollands
roem!’. Het literaire leven in Leiden, 1760–1860.
Leiden, Primavera Pers 2011. 497 p. Prijs:
€ 39,50.
Goffe Jensma en Mart van Lieburg, Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales: de medische aantekeningen van een Friese boer uit 1699. Rotterdam, Erasmus Publishing 2011. 256 p., ill.
Prijs: € 29,50.
J.G. Kikkert, De val van de Republiek. Soesterberg, Aspekt 2011. 204 p. Prijs: € 18,95.
Luuc Kooijmans, Het orakel. De man die de
geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1669–1738. Amsterdam, Balans 2011. 392
p., ill. Prijs: € 24,95.
Veerte De Laete, Brussel binnenkamers: kunsten luxebezit in het spanningsveld tussen hof en
86 
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stad, 1600–1735. Amsterdam, Amsterdam University Press 2011. 391 p., ill. Prijs: € 38.
Marita Mathijsen (red.), Boeken onder druk.
Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds
de boekdrukkunst. Amsterdam, Amsterdam
University Press 2011. 207 p., ill. Prijs: € 27,50.
Arno Neele, De ontdekking van het Zeeuwse
platteland. Culturele verhoudingen tussen stad
en platteland in Zeeland 1750–1850. Zwolle,
Waanders 2011. 223 p., ill. Prijs: € 22,95.
Lodewijk Petram, De bakermat van de beurs:
hoe in zeventiende-eeuws Amsterdam de
moderne aandelenhandel ontstond. Amsterdam, Atlas 2011. 271 p., ill. Prijs: € 24,95.
[Bewerking van zijn proefschrift: The world’s
first stock exchange: how the Amsterdam market for the Dutch East India Company shares
became a modern securities market, 1602-1700.]
Bauke van der Pol, De voc in India: een reis
langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar,
Coromandel en Bengalen. Zutphen, Walburg
Pers 2011. 208 p., ill. Prijs: € 29,95.
Anna Marie Roos, Web of nature: Martin Lister (1639–1712), the first arachnologist. Leiden,
Brill 2011. 478 p., ill. Prijs: € 129. [Over spinnen
dus, voor de ware liefhebber.]
Thomas Roosenboom (bew.), Jacob Haafner:
exotische liefde. Amsterdam, AthenaeumPolak & Van Gennep 2011. 282 p. Prijs: € 24,95.
Niek van Sas, Bataafse terreur. De betekenis
van 1798. Nijmegen, Vantilt 2011. 48 p. Prijs:
€ 9,95.
Y.H. Teddy Sim, Portuguese enterprise in the
East: survival in the years 1707–1757. Leiden,
Brill 2011. 212 p., ill. Prijs: € 99 (excl. btw).
Gerrit de Veer, Nova Zembla: vertelling van de
derde zeiltocht om de noord en de overwintering in het Behouden Huis, ed. Vibeke Roeper
en Diederick Wildeman. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep 2011. 187 p., ill.
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Prijs: € 10. [Vertaling in modern Nederlands
van de derde reis uit: Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter wereld noyt soo
vreemt ghehoort […] by noorden, Noorweghen,
Moscovia ende Tartaria, na de Coninkrijcken
van Catthey ende China, Amsterdam 1598.
Vertaling gebaseerd op: Reizen van Willem
Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz
Rijp en anderen van het Noorden (1594–1597).]

gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden. Hilversum, Verloren 2012. 452 p.,
ill. Prijs: € 45.

Paul van der Velde, Wie onder palmen leeft.
De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754–
1809). Amsterdam, Pallas Publications 2011.
222 p., ill. Prijs: € 22,50.

Alexander J.P. Raat, Wyger R.E. Velema en
Claudette Baar-de Weerd (red.), De Oudheid in de achttiende eeuw. Valkenswaard,
HolaPress 2012. 200 p., ill. Prijs: onbekend.
[Bundeling van lezingen gehouden op het
congres De Oudheid in de achttiende eeuw,
januari 2011.]

Eddy Verbaan, De woonplaats van de faam:
grondslagen van de stadsbeschrijving in de
zeventiende-eeuwse Republiek. Hilversum,
Verloren 2011. 365 p., ill. Prijs: € 35.
Garrelt Verhoeven en Sytze van der Veen, De
Hollandse Mercurius. Een Haarlems jaarboek
uit de zeventiende eeuw. Haarlem, Bubb Kuyper Veilingen 2011. 96 p., ill. Prijs: € 9,95. [Ook
verkrijgbaar bij de UB Amsterdam.]
E.J. Vles, Twee weken in november. De omwenteling van 1813. Amsterdam, De Bataafsche
Leeuw 2011 (2de druk). 152 p., ill. Prijs: € 21.
Jori Zijlmans, Leidens ontzet: vrijheidsstrijd &
volksfeest. Leiden, Primavera Pers 2011. 144 p.,
ill. Prijs: € 19,50.
Willem Bilderdijk, Het dichterlijk tafereel der
stad Leyden in den avond en nacht van den
12n van Louwmaand 1807, door Mr. R.H. Arntzenius, aan een ‘oud’ liefhebber der dichtkunst
voorgelezen, ed. Marinus van Hattum. Amstelveen, eon Press 2012. 205 p., ill. Prijs: € 15. Te
bestellen via www.zaakhaes.nl.
Leontine Buijnsters-Smets, Straatverkopers in
beeld. Tekeningen en prenten van Nederlandse
kunstenaars circa 1540–1850. Nijmegen, Vantilt 2012. 256 p., ill. Prijs: € 34,95.
Frits van Dulm, ‘Zonder eigen gewinne en
glorie’: mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785),

Frans Grijzenhout, Pro memorie. Een Gouden
Eeuw als erfenis. Nijmegen, Vantilt 2012. 32 p.
Prijs: € 9,95. [Met specifieke aandacht voor de
rol van weduwen en dochters in het behoud
van kunstvoorwerpen.]

Marsha Keith Schuchard, Emanuel Swedenborg, secret agent on earth and in heaven. Jacobites, Jews and freemasons in Early Modern
Sweden. Leiden, Brill 2012. xviii, 804 p. Prijs:
€ 217 (excl. btw). [Een onderwerp dat onze
lezers zal interesseren, al zijn de prijzen van
Brill allerminst op de particuliere portemonnee afgestemd.]
A.G. van der Steur e.a., Criminaliteit en justitie.
Haarlem, Antiquariaat A.G. van der Steur 2012
(Catalogus nr. 34). LI, 655 p., ill. Prijs: onbekend. [De catalogus staat ook integraal op
www.vandersteur.nl. Het leeuwendeel van de
titels betreft Nederlandse personen en kwesties, 17de t/m 20ste eeuw.]

Uit het buitenland
Clémentine Portier-Kaltenbach, Grands zhéros de l’histoire de France. Z.p., J.C. Lattès 2010.
286 p. Prijs: € 6,50. [Over mislukkelingen die
invloed hebben gehad op de Franse geschiedenis, met verdacht veel napoleontische
generaals en admiraals.]
Pablo de Santis, Voltaire’s calligrapher. Londen, Harper Collins 2010. 222 p. Prijs: € 8,99
(bij bol.com). [Vertaling van een in 2001 in
het Spaans verschenen roman, waarin de
schoonschrijver verzeild raakt in Voltaire’s
bibliotheek in Ferny en diens bemoeienissen
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met de affaire Calas; ‘a good read’, zoals de
flaptekst zegt, maar niet veel meer.]
Jane Brown, The omnipotent magician. Lancelot ‘Capability’ Brown. Londen, Chatto &
Windus 2011. 384 p. Prijs: € 26,50.
Casanova, la passion de la liberté. Parijs,
Bibliothèque Nationale/Seuil 2011. 240 p., 163
ill.. Prijs: € 49. [Publicatie bij tentoonstelling
in Parijs n.a.v. de aankoop van het originele
manuscript van Casanova’s Histoire de ma vie.]
Edward Dolnick, The clockwork universe. Isaac
Newton, the Royal Society, and the birth of the
modern world. New York, Harper Collins 2011.
278 p. Prijs: € 28.
Jonathan Israel, Democratic Enlightenment.
Philosophy, revolution and human rights
1750–1790. Oxford, Oxford University Press
2011. 1066 p. Prijs: € 35.
Faramerz Dabhoiwala, The origins of sex. A history of the first sexual revolution. Oxford, Oxford
University Press 2012. 496 p. Prijs: £ 15,90 (bij
Amazon). [Betreft Engeland 1600–1800.]

Uit de periodieken
Het Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
65 (2011), thema: ‘Van je familie moet je het
hebben’, bevat de volgende artikelen die (ook)
de achttiende eeuw betreffen:
• Donald Haks, ‘Schaking, doorgaan en speelreisjes’, p. 31–50;
• Maarten van Bourgondiën, ‘“Tot een beter,
vreedzaam en arbeidzaam leven”. Opsluiting van onhandelbare familieleden in Hollandse werk- en verbeterhuizen gedurende
de achttiende eeuw’, p. 51–87;
• Louis Ph. Sloos, ‘Militaire vakkennis van
vader op zoon. De bibliotheek van het militaire geslacht De Veye (de Burine)’, p. 89–112;
• Harmen Snel, ‘Het bewogen leven van “De
Surinaamsche Juffrouw”’, p. 113–142.
Martje aan de Kerk, ‘Verstoten of verzorgd.
Patronen van opname en ontslag in het
Amsterdamse dolhuis, 1640–1780’, in: Skript
33 (2011), nr. 1, p. 4–15.
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Van luxe tot laster
Porselein als satirische beelddrager in achttiende-eeuwse Nederlandse
pamfletten
Suzanne M.R. Lambooy1

N.1 Een Epargne, verbeeldende de Utrechtsche Unie, in het midden een Boom aan welkers
takken hangen zeeven mandjes, zynde de Zeeven Provincien; voor zuur en zoet. Om de rand
de Portraitten der gemagtigdens tot dat verbond.
Fictief tafelstuk van een ‘vaderlandsch tafel servies, besteld in de porcelyn fabriek in de Loosdrecht’,
beschreven in een patriottisch pamflet uit circa 1783.

A

chttiende-eeuwse pamfletten hadden tot doel de publieke opinie rond actuele
zaken te beïnvloeden. Een bron uit die tijd omschrijft ze als ‘vuyle laster schriften, tendeerende tot oproer, veragtinge van de Hooge Regeeringe, of wel om
iemand van hooger of laager stand by het Gemeen [volk] ten onregte te beschuldigen
of verdagt te maaken’.2 Het pamflet was in de roerige jaren tachtig van de achttiende
eeuw een geliefde uitingsvorm van polemieken.3 De spotschriften konden allerlei realistische verschijningsvormen aannemen, variërend van briefwisselingen, gesprekken,
couranten, testamenten en rouwstoeten tot loterijen, kluchtspelen, liederen, prenten
etc.4 Vanwege de vaak kritische inhoud en beperkingen in de persvrijheid verschenen de
meeste pamfletten anoniem of met vermelding van fictieve auteurs of uitgeverijen. Aan
de rol van materiële cultuur als drager van de satirische lading in pamfletten is tot nu
toe nauwelijks aandacht besteed. Drie veelzeggende
voorbeelden illustreren de functie van porselein in
dit type pamfletten uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De eerst besproken serviesopdracht
aan Loosdrecht is een uiterst zeldzaam spotschrift.
Fictieve inventarissen of veilingcatalogi van inboedels en kunstcollecties zijn echter een vaker voorkomend fenomeen.5 De twee andere voorbeelden van
verkoopcatalogi belichten deze toepassing.

Een vaderlands tafelservies uit de porseleinfabriek in Loosdrecht (ca. 1783)
De hierboven aangehaalde omschrijving van een
‘epargne’ is afkomstig uit het Bericht wegens een
vaderlandsch tafel servies, besteld in de porcelyn
fabriek in de Loosdrecht6 (afb. 1). Een anonieme
auteur zet in dit pamflet het decoratieschema uiteen van een porseleinen diner- en dessertservies
dat hij voornemens is in de porseleinmanufactuur
van Loosdrecht te bestellen. De directe aanleiding
vormde een diner bij een niet nader aangeduide
regent, opgediend op Meissen porselein met decoraties van de Fables de la Fontaine (afb. 2). Aan
de achterzijde van die schotels en borden trof de
onbekende auteur een opschrift met de verklaring

1 Titelblad van het pamflet Bericht
wegens een vaderlandsch tafel servies,
besteld in de porcelyn fabriek in de
Loosdrecht, circa 1783 (Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, pflt 20413)
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2 Meissen porselein gedecoreerd met de Fables de La Fontaine, circa 1775, schotels
br 21,7 cm (Christie’s Amsterdam, veiling 2859, 22-23 maart 2011, lot 329)

van de voorstelling: ‘Hemel! dagt ik, welk een zagte manier van onderwys, te gast te
gaan en te leeren! [...] Zou men, ging ik voort met denken, dit zelven niet kunnen doen
met de Vaderlandsche Historie, en op Porceleyn laten Schilderen de merkwaardigste
gebeurtenissen van ons Land?’.7
Alvorens de anonymus zich uitlaat over de toe te passen decoraties met de hoogteen dieptepunten uit de vaderlandse geschiedenis brengt hij een bezoek aan de fabriek.
Aangekomen in Loosdrecht blijkt een andere opdrachtgever echter tot een vergelijkbaar
concept te zijn gekomen. Een ‘heer van groot vermogen Nomine Uxoris’ had de fabriek
‘gelast de historie van binnen, en het Portrait der hooftpersonagie van die historie agter
op de Schotels en Assietten te Schilderen’.8 Dit vindt de auteur onpraktisch omdat ‘men
de Schotels en Assietten met ragous, gebraad of groentens gevuld niet wel kan omkeeren
zonder gevaar te loopen van zig, of het Tafelgoed te bemorssen’.9 De onbekende auteur,
de eerst genoemde opdrachtgever, wil eveneens de portretten van de historische hoofdpersonen bestellen. Hij wenst deze afbeeldingen naast de voorstellingen langs de randen
van het serviesgoed aan de voorzijde te plaatsen, ‘ten einde alles zonder vrees en met
meerder gemak (want men behoeft dan maar het Hoen of de Capoen by voorbeeld een
wynig opteligten of de groentens of ragous aan een zyde te schuiven,) te kunnen zien,
en zich ten nutte te maaken’.10

‘Vandaar die tranen’
In 1780 was de Republiek der Verenigde Nederlanden verwikkeld in de Vierde Engelse
Oorlog (1780–1784). Door een zwakke vloot leed de handel in de westelijke gewesten
grote economische schade. De kritiek op stadhouder Willem v (1748–1806), die zelf
nauwe familiebanden had met het Engelse hof, groeide en resulteerde in een felle strijd
tussen patriotten en prinsgezinden. Onze patriottische initiatiefnemer van het vaderlandse tafelservies verwoordt zijn kritiek rond het Engelse conflict bijvoorbeeld in de
decoratie voor kleine schotels met ‘diverse Zee slagen tegen de Engelschen, waarin wy
getriumpheert hebben, ten blyke dat wy niet altoos werkeloos zyn geweest’.
Het decoratieplan voor het tafelservies geeft daarnaast ook de nodige kritiek op de
voorgaande stadhouders. Bij het overlijden van Willem ii (1626–1650) wordt de ontstoken vreugdeverlichting afgebeeld en bij de verheffing van Willem iii (1650–1702) tot stadhouder het Paard van Troje.11 Het dessertservies begint vervolgens met ‘N. 1 de tumulten
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in alle de Steeden der Provintien, waar door Willem de iv. Stadhouder is geworden’.12 De
hierbij af te beelden portretten van ‘Hamer, Pardique, M. Straalman, Chrisje Scholten, H.
Cannegieter, D. Raap, H. Gimnich en van veele andere’ verwijzen naar personen uit de
zogeheten Doelistenbeweging van 1748. Leider Daniel Raap zal hierna nog uitgebreid aan
bod komen. Net als de patriotten ijverden de Doelisten voor een grotere burgerinspraak
in de regering. Zij waren echter niet geliefd bij de patriotten omdat zij stadhouder Willem iv (1711–1751) in het zadel hadden geholpen, waarbij het stadhouderschap, op hun
uitdrukkelijk verzoek, erfelijk was verklaard. De tweede dessertbeschildering met de
erfelijkheidsverklaring dient dan ook als onderschrift te krijgen: ‘Hinc illae Lachrymae’
(‘vandaar die tranen’).13
Bij de dood van Willem iv in 1751 was zijn zoon nog minderjarig en nam zijn echtgenote
Anna van Hannover (1709–1759) het regentschap op zich. Na haar overlijden werd deze
taak overgedragen aan de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1718–1788). Ook na het
aantreden van Willem v (1748–1806) in 1766 bleef de hertog een prominent raadgever aan
het stadhouderlijk hof. De haat van de patriotten jegens Brunswijk was groot en komt
tot uiting in het dessertservies met de afbeelding van: ‘Het dagelyks onderwys van den
Hertog van Brunswyk Wolfenbuttel aan Willem den Vden met de gevolgen van dien. [...]
Dit stuk zal voor een groote Schotel dienen moeten want de Gevolgen van dit onderwys zyn
mede zeer groot’.14 In 1784 zou blijken dat Brunswijk een geheime Acte van Consulentschap had gesloten met Willem v en moest hij dientengevolge het land verlaten.
Uiteindelijk komen op het servies alle, vanuit patriottisch perspectief, bepalende
historische en eigentijdse gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis aan bod.
In vergelijking tot het uitgebreide verslag van de voorstellingen geeft de anonieme
opdrachtgever weinig informatie over de vorm en samenstelling van het servies. In de
toelichting laat hij weten de decoraties en de vormen van tijd tot tijd aan de fabriek te
zullen doorgeven.15 Zo bevat het dinerservies zestien genummerde voorstellingen, maar
heeft hij over de beschildering van de borden nog geen beslissing genomen. De Loosdrechtse fabrikant zal dan ook ‘wat geduld moeten hebben’.16 Voor het dessertservies
zijn de aantallen eveneens onduidelijk. Van het twintigtal nummers kunnen sommige
voorstellingen over meerdere stuks verdeeld worden. Daarnaast zullen er nog 48 borden
worden toegevoegd met afbeeldingen van ’waare Patriotten’.17 Ook overweegt de auteur
om de historische gebeurtenissen rond de mislukte vlootexpeditie naar Brest (oktober
1782) voor een afzonderlijk thee- en koffieservies te gebruiken, ‘er is stof genoeg’.18

Patriottisch porselein uit Loosdrecht
De nadruk op de spottende inhoud van de porseleindecoraties leidt al snel tot de conclusie dat het hier niet om een daadwerkelijke serviesbestelling gaat, maar om een pamflet
of smaadschrift.19 Tot effectiviteit van de boodschap is het imaginaire servies verpakt
in de realistische context van de Loosdrechtse porseleinfabriek. De manufactuur produceerde daadwerkelijk serviezen met patriottische voorstellingen en bijschriften op
de achterzijden.20 Daarnaast behoren tot het Loosdrechtse assortiment bijvoorbeeld de
bekende porseleinen bustes van patriotten en vaderlandse helden.21
Binnen de Nederlandse keramiek treft men in het assortiment van het Loosdrechtse
porselein menige uiting van het patriottische gedachtegoed aan. De orangistische steunbetuigingen ziet men daarentegen veelvuldig op Delfts aardewerk terug. Toekomstig
onderzoek zou gewenst zijn om meer duidelijkheid te verkrijgen over de verschijningsvorm van politieke uitingen op Nederlandse keramiek.22 Mogelijk dat de oorzaak voor
deze voorlopige aanname gezocht kan worden in de maatschappelijke klassen van de
politieke aanhangers. Algemeen wordt verondersteld dat de patriotten grotere aanhang
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onder de hogere klassen hadden, terwijl de meerderheid van de orangisten zich in de
lagere strata bevond.23 Het Delfts aardewerk was goedkoper dan porselein en stond in
deze periode in lager aanzien. In Delft ‘is de Aarde en het Schilderwerk my te grof; ook
eeten de Boeren uit Delfs Aardewerk en geen fatzoenlyke lieden’, aldus de schrijver van
het pamflet.24
In de tweede helft van de achttiende eeuw genoten het Meissen porselein en Engelse
keramiek de grootste populariteit. Voor de opdrachtgever kwamen deze productiecentra als eerste in aanmerking, maar vielen ze af omdat ‘men in Saxen geen denkbeeld
heeft van de Hollandsche Vryheid met een Stadhouder aan het hooft, en in Engeland
wilde ik absolut niet, vermits hunne Oorlog met ons, want ik heb Drommel gezegt van
iets by mynen Vyand te doen vervaardigen.’25
De schrijver behoorde tot de Oeconomische Tak van de Hollandse Maatschappij van
Wetenschappen waarbij de bevordering van de binnenlandse nijverheid voorop stond.26
De keuze voor de inlandse manufactuur past binnen die context en getuigt van patriottische vaderlandsliefde. De keus valt aldus op Loosdrecht, want daar ‘heeft de Eerw. de
Moll uit klyne beginselen en met veel kosten een Fabriek opgerigt, en na zyn dood word
die onder opzigt van grote Heeren, echte liefhebbers van het Vaderland, aangehouden’.27

De punchkom van George Rex (1781)
In 1781, slechts enkele jaren voor het verschijnen van het Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, ontstond een zeer uitgebreide polemiek rond de eerdergenoemde
Vierde Engelse Oorlog. Engeland had de Republiek in 1780 de oorlog verklaard na het
onderscheppen van een handelsverdrag tussen de Amerikaanse vrijheidsstrijders en
Amsterdamse patriottische regenten. Stadhouder Willem v werd beschuldigd van een
te zwak optreden in deze oorlog. Gelet op de familiebanden met zijn oom, de Britse
koning George iii (1738–1820), werd Willem v van
samenwerking met de vijand verdacht. De pamflettenoorlog in 1781 richtte zich tegen zijn buitenlandse beleid en ook de Engelse koning moest het
daarbij ontgelden. Op amuserende wijze hekelt
men de vijandige vorst door het uitgeven van een
fictieve veilingcatalogus (afb. 3) van zijn inboedel
onder de titel:
Catalogus van een zeer fraaie, capitaale en pragtige
inboedel, bestaande in allerleije vorstelyke meubelen,
kostbaare juweelen, [...] overheerlyke porceleinen, groepen
en beelden, meest van Engelsche Fabriek, superbe lywaaten en pragtige kleederen, van Engelsche manufactuur;
[...] schilderyen, teekeningen, rariteiten en oudheden,
natuurkundige en musicaale instrumenten, [...] boeken en
manuscripten [...] voornaamlyk betreffende de politieke
staat van Engeland, en meest in Engelsche banden gebonden; [...]. Alles met veel moeiten en kosten, in veele jaaren
byeenverzameld, door den Heere g.r. [George Rex].28
3 Titelblad van de fictieve inboedelcatalogus van de Engelse Koning George
III, circa 1781 (Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, pflt 19700)
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Dit alles wordt in Londen ter verkoping aangeboden door de makelaars Thomas Brandi, William
Roastbeuf en James Punch!
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Engelse porseleinen van koning George iii
Uit de uitvoerige titel van deze catalogus wordt duidelijk dat de benadrukking van de
Engelse herkomst van de kostbaarheden als een nationale metafoor wordt toegepast.
Zoals de hierboven besproken Loosdrechtse porseleinfabriek symbool stond voor het
Hollandse vaderland, zo voert men in deze buitenlandse boedel juist aardewerk van
Engelse makelij op als representant van de tegenpartij. In de omschrijving van de decoratie, de vorm, de conditie en het gebruik van de aangeboden goederen wordt vanuit
een patriottisch standpunt de actualiteit van het conflict weergegeven.
Van de tachtig kavels in de veiling behoren er zes tot de categorie ‘Engelsche porceleinen’.29 Als eerste wordt daarvan aangeboden:
‘N.16 Een Koninklyke en zeer fraaije Porceleine Punchkom, ter groote van een gewoone Kalktobbe, met zyn onderschootel en Dekzel; op het laatste is geweest, een fraaije groep, verbeeldende Groot-Brittanien, in de gedaante van Minerva, met een Uil aan haare voeten. (Deeze
Kom is gebruikt, in de nagt van den 19 December, toen het Manifest tegen Holland is opgestelt,
en wierd doen geheel geledigt, met dat gevolg, dat de Engelsche dollemans, welke hier door
sneeuwblind waaren, deeze Kom niet alleen zeer beschadigt, maar ook het fraaije Dekzsel,
met het beeld van Minerva, het welke de Wysheid en Dapperheid verbeelde, geheel vergruist
hebben, zynde niets als de Uil, onbeschadigt en staan gebleeven.)’.30
De hier beschreven razernij in de
nacht van 19 december 1780 wordt
veelvuldig in het pamflet aangehaald
als verwijzing naar de Engelse oorlogsverklaring aan de Republiek de
dag daarna. De schade aan de figuur
op de deksel van de punchkom is een
allegorie voor het verlies aan wijsheid
en dapperheid dat de patriotten dit
besluit toedichtten.
In de pennenstrijd tegen Engeland
neemt punch een veelbetekenende
positie in. De dronken makende eigenschappen van deze Engelse nationale
drank waren een geliefd mikpunt van
spot. Punch werd ook op het Europese
vasteland gedronken, vooral in de
koffiehuizen waar men volop discussieerde over de politiek, veelal aan de
hand van pamfletten (afb. 4). Punchkommen van Nederlandse makelij zijn
onder meer bekend uit Loosdrecht
en Delft (afb. 5).31 Niet zelden wordt
hierop een aangeschoten herengezelschap afgebeeld.
Na de punchkom vermeldt de fictieve catalogus een 35-delig ‘Vorstelyk
Tafel Servies’ waarvan de drie hoofdschotels met de voorstellingen van

4 Alles Zahlbar, allegorie van een Duits koffiehuis,
detail met een punch-drinkende heer en een (pamflet?)
lezende metgezel, anonieme tekening, Duitsland,
circa 1770–80 (Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, inv. nr. C 6638)
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Engeland, Schotland en Ierland een afschilferend glazuur hebben. Daarnaast zijn dertien borden gebroken, uiteraard symbolisch voor de dertien afgescheiden Amerikaanse
staten. Het volgende Engelse theeservies wordt ondanks zijn schade aangeprezen als
aandenken aan de Boston Tea Party op 16 december 1773, voorafgaand aan de Amerikaanse opstand:
Dit Servies, heeft men voor eenige
jaaren met een party Thee, naar America gezonden; om aldaar te gebruiken;
doch de Thee is door de Americaanen
in het water geworpen; en het Servies
byna geheel vergruist; dus kunnen de
stukken en brokken nog dienen, tot een
Relieq in de Engelsche Cabinetten.32
Na een onbeschadigde vissenkom
met de afbeelding van William Penn
(1644–1718) — het icoon van de
5 Punchkom, gedecoreerd met een punchdrinkend
Amerikaanse godsdienstvrijheid —
gezelschap naar de prent ‘A midnight modern
volgt een grotendeels onbeschaconversation’ van William Hogarth, aardewerk met
digde allegorische beeldengroep
tinglazuur, Delft, 2e helft 18e eeuw (Rijksmuseum
van een Hollandse boer die Europa
Amsterdam, inv. nr. BK-NM-12400-99)
melkt, niet in de gedaante van een
stier, maar spottend verbeeld als
een koe.33 Het laatste porseleinkavel bestaat uit drie ‘fraaie Standbeeldjes’ allegorisch
verwijzend naar godsdienst, gerechtigheid en vrijheid, wederom ernstig beschadigd.
De drie laatstgenoemde plastieken worden ook gebruikt als zinnebeeld in de fictieve
veilingcatalogus (1784) van de inboedel van de eerder genoemde en even zo gehate hertog van Brunswijk.34 Hierbij worden landgenoten zelfs expliciet opgeroepen het beschadigde beeldje van de vrijheid te kopen om het in zijn oude luister te herstellen. Evenals
bij koning George iii wordt tot het bezit van de hertog van Brunswijk een vissenkom
gerekend. De decoratie met Hollandse oorlogsschepen was ernstig aangetast door het
zoute water. Samen met het commentaar ‘men had ook zeer wynig achting voor de kom,
en zoude liever een dito gebruikt hebben van dat zo genaamde Engelsch Room Coleur
goed’ verwoordt het de beschuldiging aan Willem v en Brunswijk, van verwaarlozing
van de vloot en steun aan Engeland.35

Vervolgpamfletten
In navolging van de catalogus van George Rex verschenen maar liefst vijftien fictieve
vervolgpamfletten, waaronder naast aanvullende catalogi ook veilingvoorwaarden,
een verklarende sleutel, een reddingsplan ter voorkoming van de executieverkoop,
opdrachten voor commissiebiedingen, briefwisselingen, etc. (afb. 6).36 Met name de
tweede appendix borduurt voort op punch als Engelse nationale drank en het kwaad
dat erdoor wordt aangericht. Dit pamflet (1781) bevat ‘’t vorstlyke poppe- en speelgoed,
der kinderen van den Heere g.r. (...). Zo wel by het samenstellen der Catalogus (...) als by
het vervaardigen van het Appendix (...) vergeeten op te geeven’.37 Allereerst blijkt dat bij
het aandragen van de punchkom in de beruchte ministerraad op 19 december een knecht
de kom liet vallen op een miniatuur ebbenhouten boogcabinetje.38 Het tot lering van de
koningskinderen aangebrachte opschrift ‘Toon zelfs in ’t aanzien van de nyd, Dat gy een
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vriend van Neerland zyt’ aan de binnenzijde van de deur was door de punch vervaagd
met alle noodlottige gevolgen van dien. Vervolgens beschrijft de speelgoedcatalogus een
‘bewerkt beeldje van suiker, zynde een Emblemate van Engeland’.39 Door een haperende
suikertoevoer uit Nederland was de punch van de ministers nog ongezoet en wierpen
zij het beeldje uit de kinderkamer van George Rex resoluut in het punchbrouwsel. Zo
bleef er van het Engelse zinnebeeld weinig over. Amusant is te lezen dat de achtentwintig
fictieve kavels poppen- en speelgoed als laatste ter veiling zullen worden aangeboden
omdat ‘men vreest dat sommige lieden anders hun geld aan ’t Speelgoed zouden besteden, en de noodige dingen verwaarloozen. — Het gebeurt wel meer’.40
Tot een van de laatste pamfletten in deze reeks behoort een namenlijst van kopers op
de veiling.41 Zo wordt de lezer bijvoorbeeld geïnformeerd over het samenvoegen van de
beschadigde punchkom met een zilveren punchlepel, omdat ‘men niet wist waar men
dezelve meer toe gebruiken zoude’.42
Het vorstelijk tafelservies is teruggetrokken in de hoop dat zich iemand
zal melden om de dertien beschadigde
borden te herstellen. Het daaropvolgende Engelse theeservies werd verkocht aan leden van het Engelse ministerie ‘want nu de Punch manqueert,
zullen zy Thee moeten drinken’.43
De vissenkom is door Engelse lords
gekocht als geschenk voor George Rex.
Als hij niet langer ‘Heerscher over alle
Zeeën’ is, dan tenminste ‘Heerscher en
bezitter der groote Visch-Kom’.44 Ten
slotte zijn de drie beschadigde beeldjes
door Hollanders gekocht om deze zo
snel mogelijk te restaureren.
Tot de vervolgpamfletten van de fictieve catalogus van George Rex behoort
tot slot nog een Sleutel-pamflet45 (1781)
dat de spottende objectbeschrijvingen
aan de lezer verklaart. Het voorwoord
zet de twee voorwaarden uiteen waaraan een dergelijk cataloguspamflet of
‘Critiq’ zou moeten voldoen. De eerste
eis luidt dat ‘alles wat in dezelve [cata- 6 Overzicht van de polemiek die verscheen naar
logus] geplaatst wordt, niet alleen, aanleiding van de boedelcatalogus van George Rex,
eenige betekenis moet hebben, maar pagina opgenomen in het pamflet Inventaris van
zelfs een scherpe scherts moet bevat- een uitmuntend partytje goederen (...) ter redding
ten’. Daarnaast ‘moet het kleed, waar- van den insolventen boedel des Heeren G.R., circa
1781 (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, pflt 19714)
onder het gemelde Critiq verborgen
wordt, aan de Natuur voldoen, of het
wyst gebrek van vinding aan’. In dit
geval moeten de objecten in de Catalogus ‘zulke dingen zyn, welken wezenlyk onder de
Goederen des Heeren g.r. zouden kunnen weezen’. Evenals het Loosdrechtse tafelservies ligt de kracht van de scherts dus in de realistische beschrijving van de objecten die
de politieke boodschap verhullen.
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De ‘Inlands geschilderde Porceleynen’ van Doelist Daniel Raap (ca. 1754)
Ruim twee decennia eerder dan de patriotten hadden de Doelisten al een revolutie in
Nederland ontketend met als doel het vergroten van de bestuurlijke invloed voor de
burgerij en het verdrijven van de regentenoligarchie. De beweging is vernoemd naar de
Kloveniersdoelen in Amsterdam waar de aanhangers in 1748 samenkwamen. De voornaamste eis van de Doelisten was meer bestuurlijke invloed in openbare ambten voor
de burgerij ten opzichte van de regenten.46 Ook een onafhankelijk gekozen schutterij
en het herstel van de gilderechten behoorden tot de idealen. Met een dreigende Franse
invasie was Willem iv in 1747 benoemd tot stadhouder van alle gewesten. De Doelisten steunden zijn stadhouderschap in de hoop dat hij de gewenste hervormingen in
de regentenpolitiek zou doorvoeren. Een structurele verandering was echter niet in
het belang van de stadhouder en resultaten bleven uit. De
volkswoede richtte zich vervolgens op de Doelisten
en resulteerde in een pamflettenoorlog. Met name
Daniel Raap (1703–1754), de voornaamste leider
van de beweging, werd hierbij aangevallen.
De oranjegezinde Daniel Raap was ‘Porcelein Verkooper, woonende op de Vygendam’.47 Met een grote oranje kokarde48
op zijn hoed prijkt zijn portret op een
porseleinen bord (afb. 7a) dat zich in de
collectie van het Rijksmuseum bevindt.49
De inscriptie aan de achterzijde (afb. 7b)
maakt duidelijk dat het een geschenk is
van een zekere Elias Colier aan Daniel Raap
ter gelegenheid van zijn achtenveertigste verjaardag in 1750. Kunsthistoricus Den Blaauwen
identificeerde Elias Colier (1700–1762) als de zwager van Daniel Raap.50 Colier, die afkomstig was
uit een Delftse plateelschildersfamilie, had
een porseleinwinkel in de Warmoesstraat in
Amsterdam.51 De fijn uitgevoerde beschildering is van de hand van de zestienjarige
Amsterdamse porseleinschilder Pleun Pira
(1734–1799), die het schaaltje aan de achterzijde signeerde.52
Amsterdam was zowel in de zeventiende als in de achttiende eeuw het centrum
van de Nederlandse porseleinhandel.53 De
familie Raap speelde een belangrijke rol in
deze bedrijfstak.54 Ook een tweede zwager van
Daniel Raap, Cornelis Kleerbesem (1688–1767),
was porseleinhandelaar.55 De winkel in zijn
7 Bord van Chinees porselein, gedecohuis aan de Nieuwmarkt is bekend dankzij de
reerd in Amsterdam met het portret
weergave op een schilderij van Jan ten Compe
van Daniel Raap, gedateerd 1750,
(1713–1761) uit 1753 (afb. 8).56 Achter de ramen
schildersignatuur Pleun Pira, diam.
zijn meerdere kaststellen zichtbaar en de lui20,8 cm. (Rijksmuseum Amsterdam,
inv. nr. AK-NM-8512)
fel toont het opschrift ‘De Porselyn Winkel van
Corn. Kleerbesem’.
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Beide zwagers van Raap speelden een rol in de Doelistenbeweging, zoals blijkt uit de
verwijzingen naar hun namen in pamfletten gericht tegen de Doelisten.57 Het toeval
wil daarnaast dat in het pand belendend aan Kleerbesem de kantoorklerk Jan de Boer
woonde. Deze hield in de periode
1747–1758 een journaal bij van de
politieke gebeurtenissen onder de
titel Chronologische historie.58 Vanuit de porseleinwinkel van Kleerbesem werden heimelijk verboden
pamfletten ten voordele van de
Doelisten verspreid. Zo noteerde
De Boer ( februari 1754) dat hij had
ontmoet ‘mijne meer genoemde
Cornelis buur, die aan mij vroeg:
Hebje de Vijfleedige aanmerkingen
al geleezen? En als ik hem wederom
vroeg: Wat is dat? Stak hij mij deeze
nevensgaande (Doeliaansche) Vijfleedige Beschouwing in mijn hand,
zeggen bij d’overgave: Zeg aan niemand dat je ’t van mij hebt’.59
De gevel van Raaps ‘Doeliaansche Porcelijn-Winkel’60 is bekend
van een weergave ten tijde van het
oproer rond zijn uitvaart (afb. 9).
Raap overleed op 10 januari 1754 aan
waterzucht. Naar verluidt verzamelde zich op de dag van zijn begrafenis
op 15 januari een grote menigte op
de Vijgendam en omliggende straten.61 De uitzinnige burgermassa
die hem liever aan de galg dan in het
graf zag, sloopte de baar en bekogelde het huis met stenen. In zijn
dagboek noteerde de Amsterdammer Jacob Bicker Raye (1703–1777)
dat ‘alle de glaasen uyt de voorgevel
en eenig porselijn in huys door het
inwerpen van steenen sijn gerenueert’.62 Met de grootste moeite kon
Raaps lichaam uiteindelijk ’s nachts 8 (boven) Jan ten Compe, Gezicht op de Nieuwmarkt in
in de Oude Kerk worden bijgezet.63
de richting van de St.-Anthonie Breestraat en Clove-

Fictieve catalogus
Na de dood van Daniel Raap verscheen het pamflet van de fictieve
Catelogus van diverse soorten van
inlands geschilderde porceleynen;
wiens weerga men nooit in Holland

niersburgwal in Amsterdam, detail met de porseleinwinkel van Cornelis Kleerbesem, gedateerd 1753,
olieverf op paneel, 73 x 105 cm. (Stichting Edwina van
Heek, foto met dank aan Salomon Stodel Antiquités)
9 Simon Fokke, Moedwil aan het Sterfhuis van Daniël
Raap 15 Jan. 1754, oproer op de Vijgendam te Amsterdam, 1754 (Stadsarchief Amsterdam, 010097006477)
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10 Titelblad van de fictieve Catelogus Van
diverse Soorten van Inlands geschilderde
Porceleynen; (...) alles Nagelaaten door Daniel
Raap; Hooft der Doelisten, 1754 (Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag, pflt 18434)

11 Loon na Verdienst, De Doeliste Galg, spotprent op de Doelisten, bovenaan eerste van
links Daniel Raap, circa 1749 (Stadsarchief
Amsterdam, 010097007381)

heeft gezien, zeer fraay van schilderwerk, door den verleedenen zelf uitgevonden, en met
groote kosten by een vergaadert; [...] alles nagelaaten door Daniel Raap; hooft der Doelisten.
De verkoopinge zal geschieden op den 2 February 1754 (afb. 10).64 Voorafgaand aan verlakte theebladen, antiquiteiten, tekeningen en boeken bevat de lijst 46 kavels porselein,
onderverdeeld in:
•
•
•
•
•
•
•
•

tien maal een ‘Doeliaans Thee-Servies’;
vier maal ‘Ses Komme met hun Schootels’;
zeven maal ‘Twaalf schalen met zeven Punten’;
twee maal ‘Ses Schootels’;
elf maal ‘Twee Lampet Schootels’;
vier maal ‘Ses Viskommen’;
vier maal ‘Een Fruit Garnituur’;
vier maal ‘Een Groot Stel van Vyven’.

Al snel wordt duidelijk dat het hier wederom een fictief smaadschrift betreft. De porseleinkavels doen een vrijwel chronologisch verslag van de episoden uit het veelbewogen
leven van Raap en de Doelistenbeweging. Bij het eerste theeservies dat wordt aangeboden is meteen de toon gezet en krijgt Raap de blaam van alle verraderij en oproer
toegeworpen: ‘1 Een Doeliaans Thee-Servies, waar op het Poertret van den Overleedene
naar het Leeven is afgebeeld, met een Krans van Praevilegien om zyn Hooft, op de Bors de
drie Artikelen, ter zyden een Duyvel met een Blaasbalk, die hem in zyn Ooren blaast, Verradery en Oproer &c. &c. Na de Orsineele Thekening van Ouwaater’.65 De ‘drie Artikelen’
waren de eisen van de Doelisten aan stadhouder Willem iv. Het geschrift is eveneens te
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12 Simon Fokke, Raape-Zop, illuminatie in de Warmoesstraat te Amsterdam op de avond van
het overlijden van Daniel Raap (10 januari 1754), 1754, tekening (Stadsarchief Amsterdam,
010001000474)

zien in de handen van Raap op het hierboven besproken portretbordje (afb. 7). Voor de
contemporaine lezer zullen deze smeuïge beschrijvingen van de decoraties een opsomming van herkenbare episoden uit de Doelistenbeweging zijn geweest. Zo worden als
zestiende kavel twaalf schalen aangeboden met als voorstelling ‘De nette afbeelding der
Doeliste Galg waar aan ze alle hangen, ieder met haar kleuren van kleeding, zeer fraay
naar het Leeven geschilderd, met vergulde Rande’.66
Het fenomeen van de Doelistengalg is te herleiden tot de spotprent Loon na verdienst
(afb. 11), waarop de voornaamste Doelisten aan de galg hangen, met Raap als eerste
slachtoffer. Als een van de laatste kavels porselein wordt een kaststel (‘Een Groot Stel
van Vyven’) aangeboden waarop Daniel Raap is afgebeeld ‘Geplunderd door de Smouse
op de Breedstraat, om dat hy haar het loopen met Porselyn had beled’.67 Deze voorstelling verwijst naar een van de redenen waarom Raap zich bij de Doelistenbeweging heeft
aangesloten. In het belang van zijn porseleinwinkel had hij de straatventers van porselein hun negotie willen verbieden, maar aan deze eis was door de stedelijke magistraat
klaarblijkelijk geen gehoor gegeven. Het pamflet Toegift ter vervullinge van de overige
plaats dat na Raaps overlijden verscheen, vermeldt: ‘Onder die dingen nu, die hem zich
tot Hoofd der Muitelingen hebben doen opwerpen, kan men, nevens anderen, ook tellen
zyn misnoegen tegens den Magistraet, over het niet genoeg, naer zyn zin, kragtdaedig
beletten van het omloopen en uitventen van Porcelein, door de arme Hoogduitsche
Jooden; en eenige andere particuliere oorzaeken van spyt en hartzeer over dingen, die
hem in het Regt tegen geweezen waren’.68
Volgens het titelblad van de catalogus zou de fictieve veiling plaatsvinden in de woning
annex porseleinwinkel van de weduwe Raap-Sas: ‘op de Vygendam in ’t Elumenaatie Huys,
Altyd Wel’. Het huis Altyd Wel was voor Raaps tijdgenoten een alom bekend begrip dat
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verwees naar zijn geschrift Nut der tegenspoeden, of ’t altyd wel uit 1747. De woning aan de
Vijgendam was daarnaast bekend als ‘Illuminatiehuys’ door de gevel- en vensterverlichtingen die Raap aanbracht bij de intocht of verjaardag van leden van het Oranjehof.69 Het
is dan ook niet verwonderlijk dat al direct op de dag van Raaps overlijden een illuminatie
(een verlichte vensterbeschildering) verscheen die de spot dreef met de inmiddels door
velen gehate Doelist (afb. 12). Deze vensterschildering in de Warmoesstraat toonde een
sater die een raap uitperst waarmee een fles ‘Raape-Zop’ werd gevuld — een weinig
fijnzinnige zinspeling op de pijnlijke urinekatheterisaties die Raap vlak voor zijn dood
had moeten ondergaan. De illuminatie verscheen daarna als spotprent en het Knol-water
werd veelvuldig aangehaald in de navolgende Rapiaanse paskwillen. De appendix op
de porseleincatalogus bevat in de categorie ‘overgeslagen rariteiten’ dan ook als eerste
kavel: ‘Drie Flessen ieder van een Pint, afgetapt water, Alias Rapezop; zeer nuttig voor
de heersh [sic] gescreeude [sic] Keelen van oproerige Doelisten’.70
Het was in Altijd Wel dat Raap zijn porseleinhandel dreef. In een fictief testament dat
nog voor zijn dood verscheen als pamflet wordt de ‘porceleinwinkel’ nagelaten aan zijn
weduwe Maria Sas.71 In een ‘brief uyt de hel’ wordt op dit gegeven ingegaan als men uit
naam van Raap diens vrouw het volgende snode advies geeft: ‘Hebt de Voorsichtigheid
van eens by al de porceleinkoopers rond te gaan om hun gebrooken Porcelein te koopen,
legt dat in uw Voorhuys en op de Solder (doch brengt eerst het heel de Deur uyt) gaat dan
klagen, en vraagt vergoeding, maak maar een Valsche Inventaris; trouwens dat behoeft
niet die heb ik by myn leven al gemaekt gebruik die maar, daar zal je nog wel wat geld
mee kunne Winnen’.72
Dat de weduwe Sas het porseleinbedrijf van haar man voortzette is niet ongebruikelijk.
Ook Martha Raap, Daniels zuster, continueerde in 1767 de porseleinwinkel van haar
overleden echtgenoot Cornelis Kleerbesem. Na de dood van Martha in 1778 werd de
winkelinventaris verkocht. Een ongelooflijk aantal van maar liefst 4734 kavels porselein
wordt beschreven in de Catalogus van het considerable groote en door gantsch Holland
zeer wyd beroemde magazyn, van [...] porcelynen.73 Ditmaal een daadwerkelijke catalogus
en verre van een satire!

Van porseleinverkoper tot chocolademaker
Naast de porseleinwinkel van Maria Sas legateert het fictieve testament-pamflet uit 1754
aan de vijf dochters van Raap:
•
•
•
•
•

een ‘Winkel van Chocolaade’;
een ‘Winkel van Coffy en Thee’;
een ‘Negotie, van gebrande Boontjes, en Ciffers’;
een ‘Negotie, van Oranje Linten; Cocardes, Strikken en Wapentjes’;
en een ‘Winkel van Engelsch Aardewerk’.74

Spottend wordt in dit lasterschrift bijvoorbeeld toegevoegd een ‘Verhandeling over het
na maaken der Coffy Boonen, als meede om op een zeekre en Vaste manier afgetrokkene
Thee Bladen te droogen’. Raap dreef daadwerkelijk meer ‘negoties’ dan zijn porseleinwinkel, getuige een advertentie in de ’s Gravenhaagsche Courant van 21 januari 1750 waarin
wordt medegedeeld ‘dat de voorn. Daniel Raep continueert met Elias Colier en Comp., tot
de civielste prijs te verkopen Chocolaed, zo goed als bij iemand in Holland, met Caneel,
Banilles en Amber, werd gemaekt, als meede Oostindise gebrande Boontjes en Cissers,
&c.’.75 Elias Colier die hem het portretbordje schonk was dus niet alleen Raaps zwager
en mede-Doelist, maar trad tevens op als zakenpartner.
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De vader van deze porseleinverkoper en chocolademaker Elias Colier, Daniel Colier,
was hoogstwaarschijnlijk een van vier in 1713 geregistreerde ‘goud schilders’ bij de
befaamde plateelbakkerij De Grieksche A (1657–1818) in Delft.76 Zowel in Delft als in
Amsterdam werd in (thuis)werkplaatsen met behulp van moffeloventjes Chinees porselein, Delfts aardewerk en Engels creamware gedecoreerd met goud en emaillekleuren.77
De ‘inlands’ beschilderde porseleinen kon men gemakkelijk naar wens laten decoreren,
hetgeen een pamflettist de mogelijkheid bood om in gedachten naar hartelust satirische
voorstellingen op het porselein te projecteren. Naast de ‘goudschilders’ waren er ook
‘kladschilders’, minder bekwame kunstschilders, die keramiek met olieverven beschilderden.78 Het was een goedkope techniek en bood de klant een breed scala aan kleuren.
Zonder fixatie in de oven was de koude beschildering echter zeer kwetsbaar voor slijtage.
Voor een van de kavels in de fictieve catalogus met de afbeelding van weer een andere
Doelist, Hendrik van Gimnig, werd slechts waterverf gebruikt: ‘Ses Komme met hun
Schootels waar op geamiljerd Hendrik van Gimnig op een Tafel staande en leest eenige
Gedigten en Aanspraaken de Ligtgeloovige voor; onder aan de Hoop van groot Gewin;
zwaar verguld en met waaterverve geschildert, kunnende dit tot geen gebruyk dienen
of het komt te verdweynen’.79
In tegenstelling tot de kwetsbare decoraties van de kladschilders hebben de kleurrijke
beeldbeschrijvingen van de pamfletschrijvers de tand des tijds wel doorstaan. Ondanks
de fictieve aard van de besproken pamfletten biedt de realistische uitwerking van de
context naast amusant leesplezier ook inzicht in bijzondere details over het bestellen,
decoreren en verhandelen van porselein. Door het Bericht wegens een vaderlandsch tafel
servies in een breder kader te plaatsen van achttiende-eeuwse polemieken kan men
concluderen dat het fictieve Loosdrechtse servies slechts een veelzeggend middel is,
voortgekomen uit de spottende fantasie van de pennenvoerders: van luxe tot laster.
Gelukkig biedt dit imaginaire porselein de hedendaagse keramiekliefhebber daarmee
wel de mogelijkheid om in de achttiende-eeuwse wereld ‘te gast te gaan en te leeren’.•
Noten
1

2

3
4
5

6

Suzanne Lambooy is free-lance kunsthistorica, momenteel werkzaam als conservator Delfts
aardewerk bij het Gemeentemuseum Den Haag en conservator keramiek en glas bij Paleis Het
Loo Nationaal Museum. — Met dank aan drs. Marion S. van Aken-Fehmers, conservator Delfts
aardewerk van het Gemeentemuseum Den Haag, voor de redactie van dit artikel.
Onderzoek van de waarheyt en desseyn, omtrent d:begraffenisse van Raap; getrokken uyt een pertinent verhaal uyt Amsterdam van het geen gebeurt is op de begraaffenis, den 15 en 16 Januari 1754
(z.p. [1754]), p. 1 (Koninklijke Bibliotheek (kb): pflt. 18443).
Alternatieve benamingen: smaad-, schimp- spot-, schot-, stook- of lasterschriften en paskwillen
(pasquillen).
Zie verder C. Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse
praatjespamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum 2008), p. 17.
Een van de vroegst bekende voorbeelden is de Catalogus van boecken inde bybliotheque van mr. Jan
de Wit, door sijn discipel den pensionaris Vivien (1672). Voor een bespreking van het fenomeen fopcatalogi zie R. van Vliet, ‘Fopcatalogi en spookbibliotheken’, in: De Boekenwereld 22 (2005-2006), p.
143–156.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, besteld in de porcelyn fabriek in de Loosdrecht (Alkmaar, Felix Meyer [vermoedelijk fictieve plaats en drukker] [1783]), p. 1–16, voor epargne: p. 7, nr.
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7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

1 (kb: pflt 20413). Eerdere referenties aan dit pamflet: A.L. den Blaauwen (red.), Loosdrechts porselein 1774–1784 (Zwolle 1988), p. 82; A.M.L.E. Erkelens, ‘”Te gast gaan en te leeren”. Het Meissen
servies van stadhouder Willem v’, in: Antiek 28 (1993) 2, p. 14-23; D.H. van Wegen, ‘Een patriotse
oproep aan de porseleinfabriek te Loosdrecht’, in: Vormen uit Vuur (2010) 211, p. 22–28.
Het pamflet wordt op basis van de beschreven gebeurtenissen in het laatste kwart van 1783
gedateerd. Het laatst genoemde serviesonderdeel beschrijft de vrede van de Vierde Engelse Oorlog.
In 1783 maakte de Vrede van Parijs (3 sept. 1783) een einde aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. De Republiek sloot een concept-vredesverdrag met Engeland op 2 sept. 1783, maar
tekende de Vrede van Parijs pas officieel op 20 mei 1784. Het pamflet wordt geadverteerd in de
Nederlandsche Courant, editie J. Verlem, van 12 november 1783.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 5. Zie voor een bespreking van het gebruik ‘te gast
te gaan en te leren’ Erkelens, ‘Te gast te gaan’.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 6. Nomine uxoris is Latijn voor ‘uit naam van de
echtgenote’. Wie dit betreft is momenteel niet duidelijk, maar mogelijk wordt gedoeld op stadhouder Willem v. Het in dit pamflet beschreven fenomeen van een beschildering met portretten
ter verheldering van de voorstelling is vooralsnog onbekend op porselein. Voor voorbeelden van
serviezen met verklarende opschriften aan de achterzijde zie noot 20.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 6–7; al eerder geciteerd door Erkelens, ‘Te gast te
gaan’, p. 17.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 7.
Ibid., p. 10, nrs. 11 en 14.
Ibid., p. 11, nr. 1.
Ibid., p. 11, nr. 2.
Ibid., p. 13, nr. 8.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 15, nr. 16.
In 1988 werd het fictieve aspect van deze porseleinbestelling reeds door kunsthistoricus Den
Blaauwen, Loosdrechts porselein, p. 82, onderkend.
Exemplaren van een Loosdrechtse set van 22 borden met portretten van patriotten en vaderlandse
helden, met opschriften aan de achterzijde, zijn afgebeeld in Den Blaauwen, Loosdechts porselein, cat.
nr. 125. — Voorbeelden van serviezen met opschriften aan de achterzijde uit andere porseleinmanufacturen: een Haags-gedecoreerd topografisch dinerservies (H.E. van Gelder, ‘Een 18e eeuwse regent
bestelde een eetservies’, in: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1960) 18, p.
1–10); een Meissen topografisch servies (ca. 1772–1774) vervaardigd voor Willem v (Erkelens, ‘Te gast
te gaan’, en A.L. den Blaauwen, The Meissen service of Stadholder Willem v (Apeldoorn/Zwolle 1993)).
Voor de bustes met prentvoorbeelden zie Den Blaauwen, Loosdrechts porselein, cat. nrs. 260–268.
Zie verder de bespreking in Van Wegen, ‘Een patriotse oproep’.
M.b.t. dit onderwerp is o.a. verschenen: J. Pluis, ‘De Keeshond op tegeltableaus’, in: Tegel (19781979) 7, Jaarboekje, p. 2–6; E.M.Ch.F. Klijn en H.G. van de Meyden, ‘Partijstrijd in ceramiek. Herinneringen aan patriotten en prinsgezinden’, in: E.A. van Dijk e.a., De Wekker van de Nederlandse
natie. Joan Derk van der Capellen 1741–1784 (Zwolle 1984), p. 88–97; D.F. Lunsing Scheurleer,
‘Ceramiek met patriottische voorstellingen’, in: Antiek 20 (1985–1986) 10, p. 646–651; Idem, Oranje
op aardewerk. Van Willem de Zwijger tot Koningin Beatrix (Lochem 1994); M.S. van Aken-Fehmers
e.a., Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, vier delen (1999–2007), deel ii
(2001), cat. nr. 19; Van Wegen, ‘Een patriotse oproep’.
Klassevermelding in: A. Wilschut, Goejanverwellesluis. De strijd tussen de patriotten en prinsgezinden, 1780–1787 (Hilversum 2000), p. 55.
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Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 5-6; al eerder geciteerd door Erkelens, ‘Te gast te gaan’, p. 17.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 5.
Ibid., p. 5. Voor de Oeconomische Tak zie Den Blaauwen, Loosdrechts porselein, p. 15 en 18.
Bericht wegens een vaderlandsch tafel servies, p. 6; al eerder geciteerd door Van Wegen, ‘Een patriotse oproep’, p. 28.
Catalogus van een zeer fraaie, capitaale en pragtige inboedel, bestaande in allerleije vorstelyke
meubelen, kostbaare juweelen, [...] overheelyke porceleinen, [...] schilderyen, teekeningen, [...] boeken
en manuscripten, [...] byeenverzameld, door den heere g.r., zullende [...], bij exëcutie verkogt worden
binnen London, in de maanden may of juny deezes jaars. Door [...] Thomas Brandi, William Roastbeuf en James Punch (Dordrecht, Rotterdam etc. [1781]), KB: pflt. 19700. g.r.= George Rex.
Ibid., p. 6–8, nrs. 16 t/m 21.
Ibid., p. 6, nr. 16.
Voor Loosdrechtse voorbeelden, zie Den Blaauwen, Loosdrechts porselein, cat. nrs. 162, 163, 254.
Catalogus van een zeer fraaie, capitaale en pragtige inboedel, nr. 18.
De auteur heeft zich hierbij mogelijk laten inspireren door de spotprent ‘Wegens de staat der
Engelsche natie, in ’t jaar 1778’ waarbij een Hollandse boer ‘Engeland de koe’ melkt.
Beredeneerde catalogus van een fraaije en capitaale inboedel, [...] byëen verzameld door den Hertog
Louis van Bronswyk Wolffenbuttel (’s Hage/Amsterdam [1784]), nrs. 18–20, kb: pflt. 20792.
Ibid., nr. 16.
Een overzicht van de vervolgpamfletten staat in het pamflet Inventaris van een uitmuntend
partytje goederen, waar onder veelerlei bybelgeschiedenissen, by een gebragt door eenige inwooners
van London; [...] naar Holland te doen overbrengen, ten einde aldaar verkocht te worden; [...] om de
penningen, daarvoor komende, te gebruiken ter redding van den insolventen boedel des Heeren g.r.
(z.p. [1781]), p. 2, kb: pflt 19714. Aan de opsomming kan nog worden toegevoegd het koperslijstpamflet vermeld in noot 41.
Beredeneerde notitie van ’t vorstlyke poppe- en speelgoed, der kinderen van den Heere g.r. [...]. Zo wel
by het samenstellen der Catalogus [...] als by het vervaardigen van het Appendix [...] vergeeten op te
geeven (z.p. [1781]), kb: pflt. 19704.
Ibid., nr. 1.
Ibid., nr. 7.
Ibid., p. 6.
Echte en nette lyst der pryzen en namen der kopers, van de in het einde van de maand may, en het
begin van juny dezes jaars binnen Londen by executie verkogt zynde goederen, volgens een beredeneerde catalogus in de maand january laastleden daar van uitgegeeven, [...] alles toebehoord
hebbende aan den heer g.r. (z.p. [1781]), kb: pflt. 19717.
Ibid., nr. 16.
Ibid., nr. 18.
Ibid., nr. 19.
Sleutel of noodige ophelderingen der onlangs uitgekomene catalogus, van een fraaije capitaale en
prachtige inboedel; met veele moeiten en kosten, in veele jaaren byeenverzameld, door den heere g.r.
(Dort, ’s Hage etc. [1781]), kb: pflt. 19706.
Voor meer informatie over de Doelisten: N.J.J. de Voogd, De Doelistenbeweging te Amsterdam in
1748 (Utrecht 1914); P. Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam (augustus-september 1748). Prins Willem
iv en de Doelistenbeweging (’s-Gravenhage 1936).
Citaat uit pamflet Copia. Testament of uyterste wille van den heere Daniel Raap (z.p. [1754]) (datum
van fictieve opmaak 20 nov. 1753), kb: pflt. 18408. — Daniel Raap kocht in 1735 ‘2/3 huis en erf,
het tweede huis beoosten de Nes’ aan de Vijgendam (Stadsarchief Amsterdam (saa), Transportakten voor 1811: nl-saa-21668060). In 1753 kocht Raap aan de Vijgendam ‘De Koperen Berg, 1/3
huis en erf ’ (saa, Transportakten voor 1811: nl-saa-21680150).
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48 Een kokarde is een knoop van strikken, veelal op een hoed gedragen, die de politieke voorkeur van
de drager symboliseert.
49 Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. en ak-nm-8512. Voor de bespreking van het bord zie: A.L. den
Blaauwen, ‘De porseleinschilder Pleun Pira (1734-1799)’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 39
(1991) 4, p. 445–452, afb. 1–2.
50 Voor de familiebanden tussen Colier en Raap zie: Den Blaauwen, ‘De porseleinschilder Pleun Pira’,
p. 445. Aanvullend op Den Blaauwen: in de Zuiderkerk worden vier kinderen van Elias Colier en
Hester Raap gedoopt: IJopina (1730), Abraham (1732), Daniel (1733) en Daniel (1736), saa, Doopregister: nl-saa-23990471, nl-saa-23991136, nl-saa-23991681, nl-saa-23993081. Bij de eerste
doop is de vrouwelijke getuige IJopina Vockestaart: ‘in haar leven eerst weduwe van Daniel Colier
en laatst van Abraham Raap’, saa, Transportakten voor 1811: nl-saa-21683884.
51 Den Blaauwen, ‘De porseleinschilder Pleun Pira’, p. 445.
52 Een theeservies met anatomische scènes, gesigneerd door Pleun Pira en gedateerd 1761, is
afgebeeld in H. Espir, European decoration on Oriental porcelain 1700–1830 (London 2005), p.
178–179, afb. 29-30. Voor de relaties tussen Colier en Pira zie Den Blaauwen, ‘De porseleinschilder Pleun Pira’, p. 448. — Aanvullende informatie op Den Blaauwen: Pleuns schoonvader,
de schilder Benjamin Wouda, treedt in 1736 op als getuige bij de doop van een zoon van Colier
(saa, Doopregister: nl-saa- 23993081); na het overlijden van IJopina (Jopje/Joppie) Vockestaart
in 1758 kopen haar zoon Elias Colier en diens schoonzoon Hendrik Pira haar huis aan de
Valckenierstraat (Baangracht) bij het Roeterseiland (saa, Transportakten voor 1811: nl-saa21683884); in 1762 kopen zij samen een Branderij aan het Roeterseiland (saa, Transportakten
voor 1811: nl-saa-21686968).
53 L. Schledorn, ‘“Het Delfsche porceleijn werd wijdt en zijdt getrocken”; de handel in Delfts aardewerk’, in: Van Aken-Fehmers e.a, Delfts aardewerk, deel ii (2001), p. 43. Voor een onderzoek naar
porseleinreferenties in de Amsterdamse Courant zie S. Berden, De handel in porselein in Amsterdam (1750–1800), MA-scriptie Universiteit Leiden (2000).
54 De hele familie bezat in ieder geval in de jaren vijftig onroerend goed nabij het Roeterseiland,
mogelijk dat hier porselein werd gedecoreerd.
55 In 1717 huwde Cornelis Kleerbesem Martha Raap (1695-1778), zie Den Blaauwen, ‘De porseleinschilder Pleun Pira’, p. 447-448. Voor zijn grafsteen in de Oude Kerk te Amsterdam, zie www.
gravenopinternet.nl. Voor de aankoop van de woning in 1731 (Nieuwmarkt, ‘De Leeuw in de
gevel, huis en erf, naast hoekhuis Sint Antoniebreestraat’) zie saa, Transportakten voor 1811:
nl-saa-21664334.
56 Voorzover bekend als eerste afgebeeld in H.E. van Gelder, ‘Een bijdrage tot de oude topografie van
Amsterdam’, in: Maandblad Amstelodamum 42 (maart 1955), p. 40–42, aldaar p. 40.
57 Bijvoorbeeld in het pamflet Copia van de laatste codicille, of alleruiterste wille van wylen Daniel
Raap, [...]; op zijn Sterfdag, 10 Jan. 1754. gepasseerd, (z.p. [1754]), p. 2–3, kb: pflt. 18428, stelt Raap
dat: ‘hy, op Straf van zyn ongenade, belaste noit, [....] het allerminste goed te doen aan de volgende
Perzoonen; als Hend. van Gimnig; Elias Colier; Elias Huizer; Elie Chatin; Corn. Kleerbeesem; Abr.
Boudeau; en hunne Vrienden of begunstigers; dat hy tot Voogden over zyn minderjarige Kinders
by deeze, stelde de drie ondergemelde Getuigen, Jan Romans, F. Vaster en Jan Agges Scholten’.
58 Zie voor een bespreking van dit journaal: J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in
de vroegmoderne tijd in Nederland 1624–1770 (Hilversum 2004), hfdst. 4.
59 Citaat overgenomen uit Blaak, Geletterde levens, p. 213, gedateerd 9-2-1754.
60 Satirisch begrafenisbriefje, saa, Beeldbank, bestand nr. 010094006368.
61 Voor een verslag van de begrafenis zie: Pertinent verhaal uit Amsteldam van het geen gebeurd is
by de begraaffenis van den beruchten porceleinkooper Daniel Raap, op den 15 en 16 January 1754
(Utrecht 1754), kb: pflt. 18442; en het contra-pamflet Onderzoek van de waarheyt en desseyn,
omtrent d:begraffenisse van Raap; getrokken uyt een pertinent Verhaal uyt Amsterdam van het geen
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gebeurt is op de begraaffenis, den 15 en 16 Januari 1754 (z.p. [1754]), kb: pflt. 18443; F. Beijerinck en
M.G. de Boer (red.), Het dagboek van Jacob Bicker Raye (1732-1772) (Amsterdam 1935), p. 223–226.
Citaat uit: Beijerinck en De Boer, Het dagboek, p. 224. Den Blaauwen 1991, ‘De porseleinschilder
Pleun Pira’, p. 447, en volgende auteurs spreken over een plundering, maar die kon volgens eigentijdse bronnen (voorgaande noot) nog tijdig worden afgewend.
saa, Begraafregister voor 1811: nl-saa-9163675.
Catelogus van diverse soorten van inlands geschilderde porceleynen; wiens weerga men nooit in
Holland heeft gezien, zeer fraay van schilderwerk, door den overleedenen zelf uitgevonden, en met
groote kosten by een vergaadert; nevens eenige rariteiten; en onderaardsche teekeningen, van diverse
duyvelen. Als meede eenige boeken, die den overleedenen zelfs heeft geschreeven: alles nagelaaten
door Daniel Raap; hooft der Doelisten. De verkoopinge zal geschieden op den 2 February 1754. Ten
huyse van Maria Sas op de Vygendam in ’t Elumenaatie Huys, Altyd Wel (Amsterdam, by Gysbert
Outshooren, Gezwooren Rapiaansche Drukker, [1754]), kb: pflt. 18434. Het impressum is natuurlijk fictief: Gijsbert Oudshoorn was de drukker bij wie Daniel Raap zijn werken uitgaf.
Ibid., nr. 1.
Ibid., nr. 16.
Ibid., nr. 43.
Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen, deel 6 (1754), p. 122.
Voogd, De Doelistenbeweging, p. 154-155, 232.
Appendix van veele fraye en zeldzaame, schilderyen, nevens een party raare, curieuse en net
bewaarde manuscripten en zeldzaamheden, sederd veele jaaren met veele kosten en moeiten by een
verzameld door wylen D. Raap, welker publieke verkooping geschieden zal op den 8sten Maart, 1754.
In de Cloveniers Doele op de Burger-zaal van’t jaar 1748 (z.p. [1754]), met 25 kavels schilderijen, 28
kavels manuscripten en zes ‘overgeslagen rariteiten’, kb: pflt. 18445.
Copia. Testament of uyterste wille van den heere Daniel Raap (noot 47), p. 1.
Pamflet Copie van een brief uyt de hel, opgenomen in Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands
wonderen, deel 6 (1754), p. 96.
Catalogus van het considerable groote en door gantsch Holland zeer wyd beroemde magazyn, van
superbe Japansche, extra fyn geamailleerde, Chinees gecouleurde en blaauwe Oost-Indische porcelynen,
[...] mitsgaders veritabele Saxise porcelynen, [...] als meede [...] compositie en speksteene beelden,
gediertens, groepen en ornamenten, [...] lakwerken en [...] kostbaarheeden en fraaye rarityten [...]. Nevens
[...] Oost-Indische en andere lywaaten en zyde stoffen &c. Alles nagelaaten by wylen mejuffouw Martha
Raap weduwe wyle de heer Cornelis Kleerbesem. Alle het welke verkogt zal werden op Maandag den
24 augustus 1778 en volgende dagen, [...], ten huyze van den overleedene, op de Nieuwemarkt by de St.
Anthonys Breestraat (collectie Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden). — Voor een bespreking
van deze veiling zie: L. Spruit, ‘De zwarte kunst van Martha Raap, Encre de Chine op een 18de eeuwse
veiling’, in: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nr. 73/74 (1974), p. 13-24; C.J.A.
Jörg, ‘To the highest bidder: the auction of a porcelain shop in Amsterdam in 1778’, in: Transactions
of the Oriental Ceramics Society 65 (2000–2001), p. 61–72; J. van Campen, De Haagse jurist Jean
Theodore Royer (1737–1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen (Hilversum 2000), p. 156–157.
Copia. Testament of uyterste wille van den heere Daniel Raap (noot 47), p. 2.
Krant opgenomen in J. de Boer, Chronologische historie van de gebeurtenissen te Amsterdam in de
jaren 1748–1758, p. 251. In Copia. Testament of uyterste wille van den heere Daniel Raap (noot 47), p.
2, behoort tot de ‘Negotie van gebrande Boontjes en Ciffers’ het document: Noodige instukciën [sic]
tot het maaken van Ciffers, door eygen ondervinding beschreeven door J. Colier.
Raap wordt omschreven als ‘Koffy- Thee- en Chocolaedkooper en Porcelyn-winkelier’ in het fictieve Uittrekzel uit de Fransche Keulsche Courant van den 22 January 1754, gevoegd bij het Pertinent
verhaal uit Amsteldam (noot 61), p. 40. In het pamflet D. Raaps hellevaart, in: Dichtkundig praaltooneel van Neerlands wonderen, deel 6 (1754), p. 61, wordt hij omschreven als ‘Chocolaad-boer’. In
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het pamflet Aangeplakt. gevonden agter het Stadhuys. Den 17 January 1754, in: Dichtkundig praaltooneel, p. 57, wordt hij genoemd: ‘De Chokolaat Boer Altyd Wel’. Als enkele jaren na zijn overlijden
zijn weduwe naar Den Haag verhuist neemt zijn zwager en tevens mede-Doelist Jan Romans het
pand over en begint er een ‘chocolaatmakerij’, zie Voogd, De Doelistenbeweging, p. 236, noot 2. In
Den Haag vestigt Maria Sas in de Spuistraat een chocolade-, thee- en koffiewinkel, hetgeen blijkt
uit een advertentie in de Leydse Courant van 11 nov. 1765.
Voor plateelbakkerij De Grieksche A zie Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardwerk, deel i (1999), p.
64–153, voor goudschilders: p. 47–48, p. 69, cat. nr. 100, voor de vermelding van Daniel Colier als
goudschilder bij deze plateelbakkerij p. 69, noot 47.
Den Blaauwen, ‘De porseleinschilder Pleun Pira’, p. 445, identificeert Daniel Colier (Delft 1675–
Delft 1729) als vader van Elias Colier. Hij meldt bovendien dat Daniel Colier bij zijn ondertrouw
in Delft in 1694 ‘plateelschilder’ wordt genoemd. Espir koppelde de relatie tussen Daniel en Elias
Colier aan de referentie van goudschilders van De Grieksche A, zie Espir, European decoration on
Oriental porcelain, p. 37.
Zie voor verdere informatie Espir, European decoration on Oriental porcelain.
Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, deel i (1999), p. 25, 60. Zie verder F. Burghout, Koude
beschildering op Delfts witgoed plastieken: een onderzoek naar de samenstelling, vervaardiging,
degradatie en conservering, 2 delen, ongepubliceerde scriptie, Amsterdam (Instituut Collectie
Nederland) 2005, p. 13–19.
Catelogus van diverse soorten van inlands geschilderde porceleynen (noot 64), nr. 11, p. 5.
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Draagtekens uit de tijd van de prinsgezinde en
patriotse twisten
George Sanders1

I

n de jaren ’80 van de achttiende eeuw kwamen de medestanders van stadhouder
Willem v en de aanhangers van de democratische vernieuwingsbeweging die zichzelf patriotten noemden, lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het conflict escaleerde
zozeer dat de Republiek langzaam afgleed naar een toestand van burgeroorlog. In verschillende particuliere en museale verzamelingen zijn voorbeelden van de draagtekens
aanwezig waarmee de aanhangers van beide partijen zich tooiden. Wat opvalt is dat hun
aantal groot en de verscheidenheid enorm is. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op
beeldtaal en functie van de patriotse en prinsgezinde draagtekens.2

Kritiek op het bewind van stadhouder Willem v
Op 8 maart 1766 werd de achttienjarige Willem v in alle gewesten van de Republiek
ingehuldigd als erfelijk stadhouder. De verwachtingen waren hoog gespannen. De prins
was intelligent en geïnteresseerd, maar het schortte hem aan zelfvertrouwen; hij had
een zwakke wil en was niet goed in staat hoofd- en bijzaken te scheiden. Hoezeer hij
zichzelf ongeschikt achtte voor de functie die hij bekleedde, blijkt uit de uitspraken die
baron Gijsbert Jan van Hardenbroek van Lockhorst in 1781 uit zijn mond optekende:
ik wenschte [...] dat mijn vader nimmer stadhouder was geworden [...] ik voele, ik ben daartoe
niet bekwaem. Ik wou dat ik doot was, ook kan nog sal ik het geen jaer meerder soo uithouden.
Ik werk al wat ik vermag, selfs tot mij ongesont te maken toe, en nog kan ik niet voldoen.3
Deze onzekere en weifelachtige stadhouder stond dan ook sterk onder invloed van
zijn adviseurs. De belangrijkste was zijn militair raadsman Lodewijk Ernst, hertog van
Brunswijk-Wolffenbüttel, die de prins al sinds het overlijden van zijn vader in 1751 bijstond. Twee maanden na de inhuldiging van de prins kwam op 3 mei 1766 in het geheim
de Acte van Consulentschap tot stand, waarbij Brunswijk toezegde de stadhouder in alle
politieke en militaire aangelegenheden met raad en daad ter zijde te zullen staan. In de
overeenkomst werd voorts bepaald dat de hertog alleen aan de stadhouder zelf verantwoording verschuldigd was. Daarmee gaf de stadhouder de feitelijke macht uit handen.
Vooral nadat de Republiek eind 1780 ongewild in oorlog was geraakt met Engeland
nam de kritiek op het stadhouderlijke bewind toe. De strijd verliep desastreus: in een
maand tijd maakten de Britten tweehonderd Nederlandse koopvaarders buit. Mikpunt van de kritiek was Willem v: als erfstadhouder was hij tevens admiraal-generaal.
Men hield hem verantwoordelijk voor het zwakke optreden van de Staatse vloot. En
daar kwam nog bij dat Willem verwant was met het Engelse koningshuis: zijn moeder
was de Engelse prinses Anna van Hannover, dochter van koning George ii. Sommigen
beschouwden de prins daarom zelfs als een landverrader.
Even leek het tij te keren toen in augustus 1781 een vloot onder commando van Zoutman en Van Kinsbergen bij de Doggersbank stand wist te houden tegen een beter bewapende vijand. Overal in het land werden de ‘helden van de Doggersbank’ onthaald als de
opvolgers van De Ruyter, Tromp en Piet Heyn. Door de stadhouder werden ze met goumededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 2
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Stadhouder Willem V, door Benjamin Samuel Bolomey,
1769. Olieverf op doek, 116 x 87 cm (Nationaal Museum
Paleis Het Loo).

Willem V reikt gouden kettingen uit aan
de helden van Doggersbank, door Reinier
Vinkeles naar Jacobus Buys. Gravure,
14,1 x 8,8 cm (Nationaal Museum Paleis
Het Loo, bruikleen Geschiedkundige
Vereniging Oranje-Nassau).

den kettingen en medailles beloond. Maar in de nacht van 25 op 26 september verscheen
het pamflet Aan het volk van Nederland. Het bevatte een vlammende aanklacht tegen
de stadhouderlijke regering. Het riep op tot het kiezen van volksvertegenwoordigers
en de oprichting van burgermilities. Ook eiste het persvrijheid. Het pamflet verscheen
anoniem. Pas veel later zou komen vast te staan dat Joan Derk van der Capellen tot den
Pol de auteur was.
Aan het volk van Nederland sloeg in als een bom. Het staat aan het begin van een
stroom van anti-stadhouderlijke geschriften, die ervoor zorgde dat het verzet tegen het
stadhouderlijke bewind uitgroeide tot een georganiseerde beweging die overal in de
Republiek aanhangers vond. De politisering leidde tot een lange reeks vechtpartijen.
In tal van steden en dorpen gingen de aanhangers van beide partijen met elkaar op de
vuist. Daar bleef het niet bij. De patriotten gaven massaal gehoor aan de oproep van
Van der Capellen en bewapenden zich. Een enkele keer deed de tegenpartij hetzelfde.
De couranten uit die jaren staan vol van gewelddadige confrontaties tussen patriotse
milities en oranjeklanten. Maar daarnaast vonden ook reguliere gevechten plaats tussen
patriotse burgermilities en troepen die de stadhouder trouw waren gebleven. Eind juni
1787 werd Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van Willem v, door Goudse patriotten
staande gehouden, toen zij een poging deed om naar Den Haag te reizen. De Pruisische
koning Frederik Willem ii voelde zich ernstig beledigd over de onheuse bejegening van
zijn zuster en eiste genoegdoening. In september vielen Pruisische troepen de Republiek
binnen. Zij herstelden de rust en maakten een einde aan de tweestrijd.
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De strijd verbeeld
De strijd tussen patriotten en prinsgezinden werd met verschillende middelen uitgevochten. Op de eerste plaats met woorden. Op Aan het volk van Nederland volgde een
stroom van anti-stadhouderlijke politieke pamfletten, schotschriften en regelmatig
verschijnende opiniebladen als De Post van den Neder-Rhijn en De Politieke Kruyer. Dergelijke publicaties maakten dat het patriotse gedachtegoed in alle gewesten doordrong.
In reactie hierop verschenen er ook orangistische publicaties. Maar de woordenstrijd
werd niet uitsluitend met de pen gevoerd, maar ook met liedjes en met leuzen als ‘Oranje
boven’.
Maar behalve van woorden werd ook gebruik gemaakt van beelden en symbolen.
Alles werd gebruikt dat zich maar enigszins leende om te beschilderen, te bedrukken,
te besnijden of op andere wijze te versieren. Zo vinden we naast prenten, tekeningen en
schilderijen ook snuifdozen, pijpen en pijpenkrabbers,
vaandels, penningen, draaglinten en draagtekens.
Maar ook kleding en kledingaccessoires zoals
handschoenen, knopen en waaiers. En porselein,
glaswerk en zelfs koekplanken. Overigens waren
het niet alleen afbeeldingen die in de strijd werden gebruikt, maar ook symbolen en kleuren.
Zo had de Leidse bakker Adrianus Trago, die
in 1784 gearresteerd werd wegens zijn betrokkenheid bij een oproer, ook pamfletten verspreid,
Snuifdoos met portret van stadhouder het Wilhelmus gezongen en ‘patriotjes’ gebakken
Willem V, door Jacob Bouwmeester.
— kennelijk een lekkernij voor de oranjeklanten.4
Zilver, glas en zijde, 2,9 x 6,5 x 4,9 cm,
En in 1785 werd in Den Haag een kruidenier door
62 gram (Nationaal Museum Paleis
de schout uit zijn winkel gehaald omdat hij alles in
Het Loo, bruikleen Geschiedkundige
oranje papier verpakte.5
Vereniging Oranje-Nassau).
En tenslotte gingen de aanhangers van beide
partijen met elkaar op de vuist, tijdens vechtpartijen op straat, maar ook bij reguliere
gevechten tussen patriotse burgermilities en troepen die de stadhouder trouw waren gebleven. Bijvoorbeeld aan de Utrechtse vaart bij
Jutphaas en bij Paleis Soestdijk, dat in juli 1787 tevergeefs door een
patriotse strijdmacht werd bestormd. En ook waren er
heuse belegeringen van steden, zoals van de Gelderse stadjes Hattem en Elburg.

Patriotse en prinsgezinde draagtekens
Draagtekens komen we ook vóór 1780 al tegen. Zo
adverteerde de Amsterdamse medailleur Martinus
Holtzhey in mei 1747, toen Willem iv werd ingehuldigd
als erfelijk stadhouder, met medailles, zoals deze ‘thans
op de Hoed en Borst gedragen werden’.6 Maar de massaliteit die we in de jaren ’80 te zien zullen krijgen, lijkt op
dat moment nog te ontbreken. Die neemt een aanvang met de
al eerder vermelde slag bij de Doggersbank van augustus 1781.
In militair opzicht was het treffen volstrekt onbeduidend: het
leverde geen winnaar op en had geen enkel gevolg voor het
verdere verloop van de strijd. Maar in de Republiek gold de
Doggersbank als een eclatante overwinning. Overal werd er
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Theepot met afbeelding
van Willem V (particuliere
verzameling)
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Draaglint op de Slag bij de Doggersbank. Zijde, 6,6 x 21 cm (Nationaal Museum Paleis Het Loo,
bruikleen Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden).

Draagtekens van Willem V (links) en Wilhelmina van Pruisen.
Zilver en zijde, 62,9 x 38,7 mm, 22,72 gram (Nationaal Museum
Paleis Het Loo).

Draagteken van Willem V en Wilhelmina van Pruisen. Zilver, 72,2
x 59,2 mm, 26,96 gr. (Nationaal
Museum Paleis Het Loo).
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Draagteken van Willem V. Zilver,
48 x 36,7 mm, 7,16 gram (Nationaal Museum Paleis Het Loo).

Draagteken met patriotse voorstellingen. Zilver, 51 x 51,9 mm,
4,22 gr. (Nationaal Museum
Paleis Het Loo).

Draagteken van Willem V.
Zilver en glas, 54,7 x 35,5 mm,
17,42 gr. (Nationaal Museum
Paleis Het Loo).
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gevierd en gefeest. En op straat tooide men zich met herdenkingslinten ‘à la Zoutman’.
Twee maanden na het treffen was de vraag daarnaar nog steeds zo groot dat het op de
Nijmeegse kermis met duizenden ellen werd verkocht en nabesteld moest worden. Een
tijdgenote merkte op dat het zelfs werd gedragen door mensen die anders nooit linten
dragen.7 En op een spotprent in de collectie van de Atlas van Stolk is een voorbeeld van
een dergelijke ‘Doggersbanklintenkraam’ te zien. De Doggersbank maakte het op grote
schaal dragen van linten en andere tekens ‘fashionable’, met name omdat de steunbetuigingen aan de vloot nog niet politiek gekleurd waren.
Al snel ontstond er echter een tegenstelling tussen patriotten en prinsgezinden. De
draagtekens waarmee zij zich tooiden, hadden ieder een eigen beeldtaal. De prinsgezinden droegen portretten van de stadhouder en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen.
Of emblemen als de oranjeboom. Hun patriotse tegenhangers maakten gebruik van de
beeltenissen van belangrijke voorlieden als Van der Capellen tot den Pol en de Amster-

Borstbeeld van Hendrik Hooft. Zilver, 51,1 x
39,1 mm, 20,63 gram (Nationaal Museum
Paleis Het Loo).

Draagteken van Willem V. Verguld metaal, berkenhout, schildpad, tin, messing en albast, 66,3 x 50,7
mm, 19 gram (Nationaal Museum Paleis Het Loo).

damse burgemeester Hendrik Hooft. Of van symbolen als de vrijheidsmaagd met hoed
én speer. En beide partijen imiteerden de geuzen uit de Nederlandse Opstand die hun
scheldnaam tot eretitel en hun bedelnap tot insigne hadden gemaakt.8 De stadhoudersgezinden of ‘schoppen’ herkenden elkaar aan een schepje en de patriotten of ‘kezen’
droegen vol trots afbeeldingen van keeshonden.
In verschillende openbare en particuliere verzamelingen zijn patriotse en prinsgezinde partij-insignes bewaard gebleven. Wat opvalt is dat het in veel gevallen om kostbare stukken gaat. Zilveren draagtekens afgedekt met ovale glasplaatjes, exemplaren
in monturen van schildpad, tin en messing of gevat in fraai gevlochten sierranden van
goud. In ieder geval beslist niet om voorwerpen van massaproductie. Kennelijk bleef
vooral het bijzondere en het kostbare bewaard. De gewone man ging de straat op met
een kokarde van minder duurzaam materiaal zoals textiel, bordkarton of papier of met
oranjebloemen die na verloop van tijd verwelkten.
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Over de vervaardigers van de insignes weten we nagenoeg niets. Advertenties in de
Amsterdamsche Courant, zoals in 1747, ontbreken. Dat is niet zo vreemd. Hetzelfde geldt
voor de vervaardigers van de vele spotprenten, die eveneens anoniem bleven. Dat was
veiliger. Per slot van rekening waren het gevaarlijke tijden. Hoe gevaarlijk blijkt uit een

bericht in de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken van juni 1788. Vanwege de ongeoorloofde
verkoop van linten en kokardes moest de in Haarlem aan de Grote Houtstraat gevestigde
firma Usellino & Co. zes weken lang de deuren sluiten, terwijl de eveneens uit Italië
afkomstige knecht Angel Maria Patroane, die de koopwaar aan verschillende winkeliers
had geleverd, naar het gevang werd afgevoerd.9

Verstoringen van de openbare orde
Met de orangistische en patriotse draagtekens en partij-insignes zijn we op een heel
ander vlak beland dan met de koffie- en theepotten, koekplanken en pijpenpeuters. Met
het gezellige kransje waarbij thee wordt geschonken uit een theepot met een afbeelding
van de stadhouder, onder het genot van een Willem v-speculaasje, blijven we binnen de
muren van het woonhuis of het theekoepeltje. Maar met het openlijk en zichtbaar dragen
van linten, kokardes en draagtekens gaan we de straat op en betreden het domein van de
openbare ruimte. Het dragen van een insigne is een politieke daad die een reactie uitlokt,
maar dat geldt evenzeer voor het niet dragen van een dergelijk insigne. Ongeregeldheden
en ordeverstoringen zijn het gevolg.
Vanaf medio 1784 reageerden provinciale en stedelijke overheden met een stortvloed
van resoluties en keuren die het dragen van dergelijke tekens verboden. Een van de
vroegste plakkaten tegen ‘verdeeldheden en partyschappen onder de Ingezetenen’
dateert van 28 mei 1784 en werd uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Utrecht.
In hun plakkaat maanden zij de inwoners van de provincie tot kalmte en verboden
aan alle Opgezeetenen van het platte Land dezer Provincie, het dragen van Leusen of Tekenen,
hoe genaamd, en Van welke couleur die mogen wezen, zo verre die zouden dienen om zig
daar door van andere Onzer goede Ingezetenen te onderscheiden, en eenige partyschap aan
te duiden.10
Op 17 juni van dat jaar volgden de Staten van Holland het Utrechtse voorbeeld. Aanleiding voor de maatregel was het anti-patriotse oproer dat op 7 juni te Leiden losbarstte.
Ook de beide dagen daarna duurden de ongeregeldheden voort. Opvallend is dat men
des anderen daags den 8, en, vooral des Woensdags den 9, begon [...] Oranjestrikken te dragen, en anderen te noodzaken, om zig daar insgelyks mede te versieren, terwyl zy, die zulks
weigerden, mishandeld wierden.11
In februari 1786 vaardigden de Staten van Holland nogmaals een verbod uit tegen het
dragen van tekenen van partijschap. De straffen daarop werden steeds draconischer:
overtreding van dit verbod zou in uiterste instantie met de dood bestraft kunnen worden. Dat laatste is er nooit van gekomen, misschien omdat zelfs de meest radicale patriotten beseften dat een dergelijk optreden tegen burgers onvoldoende maatschappelijk
draagvlak had, maar nadat eenheden onder bevel van de stadhouder de patriotsgezinde
steden Elburg en Hattem hadden veroverd, verboden de Staten van Holland in september 1786 de soldaten in het leger om ‘Oranje boven’ te roepen, waarbij zij opnieuw
dreigden om, conform de wet van februari, overtredingen ‘naar exigentie van zaaken,
zelfs met den dood’ te bestraffen.12 En hoewel de doodstraf uiteindelijk zelfs voor de
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krijgsraad een te zware sanctie bleek, werd tegen overtreders
van de resoluties vaak streng opgetreden. Er zijn in 1786–1787
heel wat prinsgezinden in arrest genomen wegens het dragen van oranjelinten, het zingen van het Wilhelmus of het
illumineren van het eigen huis op de verjaardag van de
stadhouder.

Jacob Gottfried Haafner
Een vergelijking met hedendaagse voetbalhooligans
dringt zich op — al gaat die vergelijking op verschillende
punten zeker ook mank. De adept van stadhouder Willem
v die met zijn duidelijk herkenbare speldje op zijn muts
temidden van een corps patriotten terechtkwam, moet
zich hebben gevoeld als een verdwaalde Ajax-supporter in
een treinstel vol fc Utrecht-hooligans.
Hoe slecht zo’n incident had kunnen aflopen, blijkt uit het
reisverslag van Jacob Gottfried Haafner.13 Na veertien jaar
in de Oost te hebben doorgebracht, keerde Haafner in 1787
terug in de Republiek, die net door de Pruisen ‘bevrijd’
was. Het was hartje winter toen hij enkele dagen in
Makkum doorbracht, waar de mensen zich op het ijs
vermaakten. Ook Haafner besloot te gaan schaatsen.
In zijn reisverslag schreef hij:
men leefde toenmaals in den tijd, dat het niet dragen
eener oranje-kokarde, in ons land, als eene misdaad van
het grootste gewigt werd aangezien. Ik had dus mijne reismuts met een dergelijk teeken, en wel van de grootste soort,
voorzien; dan ongelukkiglijk vergat ik hetzelve daarvan af te
nemen en op den hoed, dien ik opzette, vast te hechten.

Draagteken van Willem V en
Wilhelmina van Pruisen, door

Nauwelijks bevond hij zich op het ijs of hij voelde de Matthias de Sallieth. Goud, glas
blikken van de omstanders op zich gericht, terwijl hij en papier (Nationaal Museum
hoorde hoe men achter zijn rug ‘Kees, Kees’ fluisterde. Paleis Het Loo).
Toen Haafner in de gaten had dat hij geen oranjeteken
droeg, was het te laat. Men sneed hem de pas af en hij werd omsingeld. Vloekend vroeg
men hem, waarom hij geen draagteken had. Haafner stelde voor dat men hem naar
zijn herberg zou vergezellen, waar hij zijn muts met oranje kokarde zou tonen. Maar de
menigte was uitzinnig van woede:
ik hoorde niets dan het geroep van ‘Kees’, en dat ik slagen moest hebben. Te vergeefs verzocht
ik eenigen van hen mij oranjelint te geven, ten einde het, in hunne tegenwoordigheid, op
mijnen hoed te hechten; zelfs deelde ik aan verscheidene jongens geld uit, om mij daarvoor
wat lint te koopen, maar deze niet terugkeerende, stelde eindelijk een soldaat, die zich onder
den hoop bevond, den menigte voor, mij een paar malen in eene bijt te dompelen, om mij voor
de stoutheid te straffen, van zonder oranjeteeken onder hen te hebben durven verschijnen.
Uiteindelijk werd hij door twee ‘deftige burgerlieden’ ontzet en naar de herberg begeleid
om de menigte zijn muts met draagteken te tonen. Bij het zien daarvan ‘zwaaiden zij,
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als razenden, met hunnen hoeden, en na den aanhef van een verdoovend geschreeuw
van “Oranje boven!” vertrokken zij’. Haafner wendde zich daarop tot de burgemeester
om zijn beklag te doen, maar deze liet hem weten
dat men mij naar verdiensten behandeld had, dat ik er veel te gemakkelijk afgekomen was, en
dat mij zulks, in het vervolg, tot eene leer zoude verstrekken, om niet weder, in het openbaar,
zonder oranje te verschijnen.

Verborgen uitingen
Het verhaal van Haafner illustreert de gespannen verhoudingen. Na de Pruisische
interventie wreekten de prinsgezinden zich op de patriotten en met het oog op het
bewaren van de rust werd eenieder verplicht ‘Oranje’ te dragen, ‘waar aan in dezen tyd
wordt gehegt de bekentenis van verlangen naar eensgezindheid, stilte en rust in het
Vaderland’.14 Van eensgezindheid, stilte en rust was echter geen sprake. Een groot aantal
patriotten nam de wijk, vooral naar Frankrijk. Zij die ervoor terugschrokken om huis en

Horlogesleuteltje met beeltenissen
van Hendrik Hooft en een keeshond. Zilver, 5,5 x 2,2 cm (Nationaal
Museum Paleis Het Loo).

haard te verlaten, zullen zich onder druk van de gebeurtenissen ‘bekeerd’ of geschikt
hebben. Al wijst een heel bijzondere categorie draagtekens en voorwerpen erop dat een
aantal patriotten hun overtuiging in stilte bleef belijden, zonder gevaar voor molest,
zoals in het geval Jacob Gottfried Haafner. Het betreft voorwerpen die niet meteen hun
ware aard onthullen, zoals de medaillons met patriotse voorstelling, afgedekt met twee
bolle glazen dekseltjes, waarbij tussen beide glazen een waslaagje is aangebracht. In
koude toestand is het waslaagje ondoorzichtig, maar lichtjes verwarmd smelt het en
vertoont het zijn verborgen schat. Andere voorbeelden zijn de geregeld voorkomende
zilveren horlogesleutels, die open gedraaid kunnen worden en waarin een portret van
Hooft of Van der Capellen en een afbeelding van een keeshond schuil gaan.
Overigens bestaan er ook orangistische tegenhangers, die vermoedelijk dateren uit
de tijd van vóór de Pruisische inval. Zo bevindt zich in de verzameling van Paleis Het
Loo een klein, leren boekbandje, dat exact in de binnenzak van een jas past. Maar zodra
het bandje is opengeslagen, wordt een heel andere inhoud zichtbaar dan verwacht. Het
blijkt een doosje te zijn, dat twee stadhouderlijke draagtekens bevat.
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Begrafenis van de Oranjeleus. Ets, 17,1 x 21,5 cm (Nationaal Museum Paleis Het Loo, bruikleen
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau).

De verscheidenheid aan partij-insignes is enorm. Dat geldt zowel voor de draagtekens
van de prinsgezinden als voor die van de patriotten. Het maakt dat deze bijdrage slechts
een algemeen en voorlopig karakter heeft. Ongetwijfeld zal nader onderzoek van de
draagtekens zelf, in combinatie met bestudering van archiefmateriaal, krantenberichten
en andere bronnen meer licht werpen op de aard, het gebruik en de herkomst van deze
bijzondere voorwerpen.
•
Noten
1
2

3
4

George Sanders is conservator van Paleis Het Loo Nationaal Museum.
Zie voor eerdere besprekingen van de patriotse en prinsgezinde draagtekens: Beschrijving
van Nederlandsche historie-penningen, ten vervolge op het werk van mr. Gerard van Loon, deel
9 (Amsterdam 1865), nrs. 654–669 en nrs. 718–757, en ibid., deel 10 (Amsterdam 1867), nrs.
758–770; A. Pol, ‘Patriotten, penningen en prinsenduiten’, in: De Beeldenaar, mei/juni 1980,
p. 113–119, en id., ‘Patriotten, penningen en prinsenduiten 2’, in: De Beeldenaar, november/
december 1980, p. 228–230.
Geciteerd in: A.C.J.M. Gabriëls, De heren als dienaar en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk
stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (Den Haag/Leiden 1990), p. 113.
Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721–1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005), p. 376.
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Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, maart 1785, fol. 404.
Amsterdamsche Donderdagse Courant, 9 mei 1747: ‘De Goude en Zilvere Medailles, geslagen ter
gelegentheid der verheffinge van zyn Doorl. Hoogheid de Heere Prince van Oranje en Nassau &c.,
tot Stadhouder Generael van deze Vereenige Nederlanden &c., van verschillende grootens, en
thans op de Hoed en Borst gedragen werden, zyn te bekomen by Martinus Holtzhey, Medailleur
t’Amsterdam op de Heeregragt by de Huydestraet’.
A. Verhuell, ‘Doggersbank-lint’, in: De Navorscher 18 (1868), p. 32-34. Het citaat stamt uit een brief
van J.E.H. Verhuell-baronesse Van Rouwenoort aan C.H. Verhuell, 9 oktober 1781.
N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750–1900 (Amsterdam 2004), p. 216–219.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, juni 1788, fol. 950–951.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, mei 1784, fol. 1042–1043.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, juni 1784, fol. 1120–1121.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, september 1786, fol. 1042.
J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (red.), De werken van Jacob Haafner, deel iii (Zutphen 1997),
p. 434–435.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, december 1787, fol. 5948–5953.
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Silhouetten maken de mens
Anna de Haas*

D

rie ovale silhouetportretjes, gevat in identieke vergulde lijstjes. De omlijsting
niet meegerekend meten ze 10,8 bij 9,4 centimeter (doorsneden). Geportretteerd zijn twee dames en een heer, alledrie met een bestrikt staartje in de nek.
Voorzover dergelijke portretjes zijn overgeleverd, zijn ze meestal in de loop der tijd
geanonimiseerd: niemand weet meer wie er afgebeeld zijn. Al in de tijd zelf kon men
zulke profielen lang niet altijd individueel identificeren, tenzij de naam erbij stond.1 In
dit geval weten we het wel, omdat, inderdaad, hun namen achterop geschreven staan.
Het gaat om telgen uit een overbekende Amsterdamse patriciërsfamilie: Magdalena
Antonia (1748–1808), Anna Maria (1758–1793) en Willem Gerrit (1762–1836) — drie van
de acht kinderen van de koopman-bankier Jan van de Poll en Anna Maria Dedel.
Nog vaker dan de geportretteerden zijn de makers onbekend, ook in dit geval: net
als de meeste van zulke portretjes zijn ze niet gesigneerd. En naar de datering is het
raden. Als de portretjes min of meer tegelijkertijd en bij het leven van de betrokkenen
zijn gemaakt, dan dateren ze van vóór 1793, het jaar waarin Anna Maria als eerste van
de drie overleed. In ieder geval zijn de geportretteerden geen jonkies meer.
Een chique familie dus, die zich verwaardigde zulke kleine en eenvoudige portretjes
te laten maken. Waarom eigenlijk?

Geschiedenis in het heel kort
Silhouetkunst kon en kan zich in Nederland niet verheugen in grote belangstelling van
kunsthistorici. Ik heb welgeteld twee publicaties op dit gebied kunnen vinden. De eerste is ‘De silhouette in Nederland’, een artikel uit 1933 van de kunsthistoricus Adolph
Staring. Met twee herziene herdrukken daarvan (1948, 1964) heeft hij dik dertig jaar
gegolden als de silhouet-expert.2 Staring geeft een globaal overzicht van deze vorm
van kunstbeoefening en doet een lovenswaardige, maar kennelijk vergeefse poging er
enige belangstelling voor te wekken.3 In 1966 verscheen Portretten in silhouetten van
Johan Schwencke, die met enig recht beweert dat dit ‘het eerste boek [is], dat in ons

Magdalena Antonia van de Poll, Anna Maria van de Poll en Willem Gerrit van de Poll. Notitie achterop de laatste: ‘Als student mee met Doggersbank’ (collectie C. Rodenburg, Dordrecht).
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Silhouetteren met behulp van een vrijstaand raamwerk. Afbeelding als door Johann Merken in zijn
Liber artificiosvs alphabeti maioris (1785, plaat 36) overgenomen uit Lavaters Physiognomische Fragmente (1776). De uitvinder van deze methode is onbekend (foto: Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam, sign. KL 08-426).

land over de silhouetkunst is verschenen’.4 Hoewel hij in grote lijnen een geschiedenis
van het silhouetteren in brede zin5 geeft, ligt bij hem het accent op de negentiende en
twintigste eeuw. Maar het vroegere silhouetportret is juist een interessant fenomeen,
omdat daarin, zoals we zullen zien, een aantal aspecten van de laat achttiende-eeuwse
cultuur samenkomt.
Als kunstvorm is het silhouetportret heel oud: denk aan de koppen die op antiek Grieks
aardewerk te zien zijn. Die lange voorgeschiedenis laat ik voor wat zij is. De populariteit, om niet te zeggen modieusheid, van dit soort portretten begon in de jaren 1770 en
moest het omstreeks 1830 afleggen tegen de lithografie en de opkomende fotografie.
De mode trof vooral Nederland, Duitsland — Goethe maakte en verzamelde silhouetten —, Engeland en Frankrijk,6 iets later ook de pas geboren Verenigde Staten, en zou
oorspronkelijk een reactie zijn geweest op de barokke, ‘onnatuurlijke’ rococo-kunst.7
Of dat zo is, moet ik in het midden laten, maar opvallend is wel dat contemporaine
auteurs regelmatig de nadruk leggen op de ‘natuurlijkheid’, het ‘werkelijkheids’-gehalte,
van silhouetportretten.
Met de mode kwam ook de naam en als naamgever fungeerde Etienne de Silhouette
(1709–1767). Als minister van financiën onder Lodewijk xv voerde hij een belastingsysteem in dat vooral de rijken trof. Haat moet zijn deel zijn geweest, want de Franse
uitdrukkingen waarin zijn naam figureert zijn niet bepaald vleiend. Een broek à la Silhouette is een broek zonder zakken om je geld in te stoppen. En de silhouet(te) heet zo,
omdat het een goedkope manier van portretteren was, veel goedkoper dan de schilderijen die de rijken gewoon waren te laten maken.
In Nederland waren er enkele gerenommeerde kunstenaars (Reinier Vinkeles bijvoorbeeld) die, waarschijnlijk als liefhebberij, silhouetten hebben gemaakt. Ook waren er
gevestigde silhouettisten, veelal afkomstig uit Duits-sprekende landen, zoals Frans
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Lavaters ‘silhouettemachine’. In de boogvormige uitsparing in het schuifpaneel (linker afbeelding)
past de schouder van de te silhouetteren persoon, die op die manier goed stil kan blijven zitten en
bovendien dichter bij het papier zit (rechter afbeelding). De stangen moeten het raamwerk met
schuifpaneel onbeweeglijk op z’n plaats houden. Uit: Lavater, Over de physiognomie, dl. II (1781), t/o
p. 133 en t/o p. 134 (foto’s: Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, sign. O 62-5924).

Jacob Rousseaux, Joseph Adolf Schmetterling en Johannes Anspach.8 De meeste van
hen waren echter rondreizende kunstenaars, die zich nu eens hier, dan weer daar enkele
weken of maanden vestigden. Per krantenadvertentie boden ze dan hun diensten aan.
Dat zal ook wel verklaren waarom de meeste van zulke portretjes niet gesigneerd zijn: het
was, zeg maar, een soort straatkunst, ‘niet meer dan een handwerk’, zoals Staring zegt.9
Een tweede verklaring daarvoor is dat die kunst ook beoefend werd als hobby of gezelschapsspel, waarbij liefhebberende familieleden en vrienden elkaar silhouetteerden.

De kunst van het silhouetteren
Het basisprincipe van het silhouetteren is simpel en veel heb je er niet voor nodig: een
kaars, een stoel, een vel papier en een tekenpen. Dat vel papier plak je tegen de muur
en op enige afstand zet je een brandende kaars. De te portretteren persoon zet je op een
stoel precies tussen kaars en papier, en wel zodanig dat hij met de zijkant van zijn gezicht
naar het papier zit. Resultaat: de schaduw van een kop en profil op het papier. Het enige
wat de portrettist nu hoeft te doen is de contouren van de kop natrekken. Alles staat op
praktische wijze uitgelegd in het Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren (ca.
1792), een boekje dat de bekende patriot Gerrit Paape schreef tijdens zijn ballingschap in
Frankrijk, waarschijnlijk om wat geld te verdienen.10 Zelf heeft hij ook enkele silhouetten
gemaakt.11 De eerste stap in het silhouetteren beschreef hij zo:
Om de schaduw van iemands gelaat, op het papier te brengen of te Silhouëtteeren, behoeft
men geen grooten omslag. Men doet den perzoon [...] op een stoel zitten, met zijn linke zijde
naar den wand gekeerd [...]; een gemeene keukenstoel laat zig hier het best toe gebruiken. [...]
Vijf à zes treeden van het voorwerp plaatst men een helderbrandende kaars, indiervoegen,
dat de vlam op dezelfde hoogte kome als het oor van de nedergezetenen, en dat de schaduw
mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 2
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De physionotrace van Chrétien. Uit: Martin, ‘The
physionotrace in France and America’, p. 145.

van het gelaat zonder verkorting of misvorming op
den wand kome te vallen.
Dan neemt men een vel papier en maake het glad en
effen met spelden en ouwels vast, juist ter plaatse,
waar de schaduw van het hoofd zig vertoond, en wel
zo, dat het geheele hoofd er op gezien worde.12
Paape plaatst ‘het voorwerp’ met de linkerkant
van zijn gezicht naar het papier, omdat de kennelijk rechtshandige kunstenaar tussen de zitter en het op de muur bevestigde vel papier aan
het werk is. Deze methode was toen al ouderwets. Praktischer lijkt het in Paapes tijd allang
gebruikelijke vrijstaande raamwerk met een
glasplaat en daarop een vel oliepapier,13 waarbij
de volgorde is: kaars – zitter – papier – silhouettist (die dus achter het papier zit). Volgens
Georg Buss is deze methode beter, omdat het
model dichter bij het papier zit en zijn of haar
schaduw dus scherper op het papier valt dan bij
de ‘muurmethode’.14
Het kon nog professioneler, zoals de zogenoemde ‘silhouettemachine’ laat zien. Dat is
een houten raamwerk met een op en neer verschuifbaar paneel en daarin een op glas strak
vastgezet vel papier. In de prent zit het model
afgebeeld met de rechterkant van zijn gezicht
naar het papier, maar het had ook andersom gekund. Het maakte niet uit, want de
kunstenaar zat áchter het papier waarop het silhouet geprojecteerd werd. Deze luxe uitvoering van Paapes keukenstoel was rond 1775 ontworpen door Johann Caspar Lavater
(1741–1801), Zwitsers predikant en vooral bekend als fysionoom.15 Ingewikkelder oogt
de physio(g)notrace die de Franse musicus en graveur Gilles-Louis Chrétien (1754–1811)
zo’n tien jaar later uitvond. Van dit apparaat is geen precieze beschrijving en alleen deze
ene tekening overgeleverd. Omdat de gebruikers van de physionotrace evenmin een
beschrijving van de werking ervan hebben nagelaten, blijft het een nogal raadselachtig
instrument.16 Terecht verbaast Henry Vivarez zich erover dat er zo weinig bekend is over
Chrétiens procédé, dat zo lang in gebruik is geweest — tot zeker 1830.17

Silhouetten verkleinen
Welke methode men ook gebruikte, het resultaat was een levensgroot profiel in contouren getekend. Wat we kennen zijn echter vooral profielportretjes op miniformaat. Er
moest dus verkleind worden en daartoe diende de pantograaf, bij ons ook wel tekenaap
genoemd en door Paape gewoon aap.18 De aap werd overigens al in 1603 uitgevonden
door een Duitse jezuïetenpater, Christoph Scheiner (1575–1650), tevens opticien en
astronoom.19 Het instrument is een parallellogram van vier latjes die met elkaar verbonden zijn in een flexibel geheel en waarvan twee zijden verlengd zijn. Bij het onderste
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scharnierpunt van het parallellogram zit een tekenpen gemonteerd en aan het uiteinde
van de lange rechterpoot een volgstift. Met de volgstift traceert men de contouren van
de te verkleinen afbeelding, en de gelijkelijk meebewegende tekenpen tekent keurig de
afbeelding verkleind na (de lange linkerpoot blijft vast staan op één punt).20 Dat kon,
naar verluidt, tot op minder dan een centimeter.21
Paape vond de aap niet secuur genoeg. Hij gaf de voorkeur aan ‘een soort van Chambre
obscure’, een hulpmiddel dat gebaseerd is op het principe van de camera obscura en
makkelijk zelf te maken. Wat Paape beschrijft — maar helaas niet uittekende — is in
feite een tafelmodel camera obscura, waarin de camera (kamer) handzaam verkleind
is tot een doos. Hij geeft de volgende bouwinstructies: men neemt ‘een bak of lade’ van
ca. 20 duim breed en 22 duim lang, gemaakt van ‘hout of bordpapier’, en zet deze op z’n
lange zijde op tafel, met de bodem naar de lichtbron (i.c. een raam waar daglicht door
valt) en de open kant naar de tekenaar. In de bovenste lange zijde snijdt men een rond
gat uit ‘ter grootte van het vergrootglas, (van omtrent twintig duimen brandpunt)’ en
maakt dan ‘een koker van bordpapier [...] (ter lengte van vijf à zes duimen)’. De koker,
met aan het onderste einde de lens erin, zet men als een soort periscoop rechtop in het
gat. Recht boven het uitstekende einde van de koker, maar los daarvan, monteert men,
‘tusschen twee plankjes of stukjes bordpapier’ een spiegeltje in een zodanige ‘schuinsche
rigting’, dat een ‘voorwerp, het welk men er regt tegen over op zekeren afstand plaatst’

Dit is de mooiste en bovendien enige achttiende-eeuwse pantograaf oftewel (teken)aap die
op het internet circuleert. Hij blijkt afkomstig uit
de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert en is
te vinden in het derde deel van de afzonderlijk
uitgegeven Recueil de planches (1763) (afdeling
‘Dessein’, plaat III).

Deze achttiende-eeuwse pantograaf laat fraai
het verkleinen van een silhouet zien. Uit:
Johann Merken, Liber artificiosvs alphabeti
maioris, dl. II, plaat 29 (foto: Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, sign. KL
08-426).

er verkleind door geprojecteerd wordt op het papier dat op de ‘leggende zijde van de
staande lade of bak’ klaarligt. Het (uitgeknipte) levensgrote silhouet plakt men ondersteboven op de aangegeven afstand van het spiegeltje tegen het raam (met daglicht)
zodat het beeld dan via het spiegeltje en de lens ‘rechtop’ op het papier valt.22 Dat beeld
kun je scherp stellen door naar behoefte de koker met de lens op en neer te schuiven.
‘Van dit werktuig bedient men zig met vrugt ter willekeurige verkleining van de groote
Silhouëtten’, aldus Paape.23 Wat dit naamloze apparaat voor heeft op de pantograaf is
volgens hem dat het ‘van hairbreedte tot hairbreedte’ kan verkleinen.24 Dat mag zo zijn,
maar bij mijn weten heeft het geen ingang gevonden.
Een op welke manier dan ook verkleind silhouetprofiel was vervolgens makkelijk te
graveren en dus snel te vermenigvuldigen.25 Voor een snelle, zij het dan iets minder
precieze vermenigvuldiging lijkt de pantograaf — van levensgroot direct naar klein formededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 2
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maat — echter geschikter, al moet je daarmee de verkleiningen een voor een maken.
Voordeel daarvan is, voorzover ik kan zien, dat je het tussenstadium van graveren kunt
overslaan. Bovendien, voor het vermenigvuldigen van een gravure moet je een drukpers
hebben of toegang tot een drukkerij.

Schaduwbeeld of silhouet?
In de literatuur lijken de termen schaduwbeeld en silhouet soms door elkaar gebezigd te
worden.26 Toch is er een verschil. Paape bijvoorbeeld ziet een silhouet als niet méér dan
de met pen op papier nagetrokken contouren — een schaduwomtrek — van een hoofd
en profil. Om een schaduwbeeld te krijgen, moet je die contouren egaal opvullen met
zwartsel, zodat je een geheel zwarte kop krijgt. Dat is het eenvoudigste en allergoedkoopste silhouetportret — zwart tegen een lichte achtergrond. Overigens kan het zwart
vervangen worden door elke gewenste kleur.

Onderscheid tussen silhouet, door Paape schaduwbeeld genoemd, en silhouetportret en profil. Uit:
Johann Merken, Liber artificiosvs alphabeti maioris, dl. I, plaat 25 (detail) (foto: Bijzondere Collecties,
Universiteit van Amsterdam, sign. KL 08-426).

In dat opzicht zijn de Van de Poll-profielen geen echte schaduwbeelden. Immers: ‘In
een schaduw toch, ziet men niet anders dan eenpaarig onverdeeld zwart. Zodra er iets
meer, ter onderscheiding van het hair, kapzel, hoed enz. bij komt, dan is het geen schaduw meer’.27 De Van de Poll-portretjes zijn minutieus opgewerkt met witte verf om de
details van vooral het kant in de kledingstukken te detailleren.
Dat detailleren kon ook nog op andere manieren. Je neemt de contourtekening en
maakt de kop niet zwart, maar tekent er, uit de losse pols, de ogen, wenkbrauwen, mond
enzovoorts in. Daarvoor is volgens Paape wél de ervaren hand van een miniatuurschilder nodig.28 Natuurlijk kunnen de gezichtsdetails ook in kleur in de contourtekening
aangebracht worden, zoals bijvoorbeeld Chrétien deed in Frankrijk. Hij werkte dan
ook samen met een miniaturist. In zijn silhouetportretten zijn de contouren van het
hoofd in aquatint ingevuld met de gezichtstrekken, zodat er een echt portret en profil
ontstond. Hij schijnt vele honderden van zulke portretjes gemaakt te hebben, ook van
later beruchte tijdgenoten als Robespierre en Marat.29 In zulke gevallen lijkt het beter
te spreken van een (miniatuur) profielportret.30
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Het schaduwbeeld als karakterbeeld
Al sinds de zeventiende eeuw was men bekend met de hartstochtenleer, zoals die gepraktiseerd werd door vooral schilders en toneelspelers. Uitgangspunt daarbij was de idee
dat de verschillende menselijke hartstochten (passies) — boosheid, schrik, verbazing,
vreugde, enzovoort — zich elk op eigen wijze manifesteerden in het gezicht. Oude en
nieuwe theorieën hierover culmineerden eind zeventiende eeuw in de Conférence sur
l’expression générale et particulière van de Franse schilder Charles le Brun (1619–1690),
die tot begin negentiende eeuw in heel Europa zeer invloedrijk is geweest. Die invloed
was niet in de laatste plaats te danken aan de illustraties, waarvan de vele uitgaven,
vertalingen en bewerkingen vergezeld gaan: gezichten en face weergegeven, die elk de
uitdrukking van een bepaalde hartstocht laten zien. Dat Le Bruns ideeën dicht tegen
de karakterkunde aan lagen, blijkt wel uit het feit dat hij het (waarschijnlijk niet uitgevoerde) plan heeft gehad een lezing over fysionomie te houden.31 In zijn Conférence gaat
het echter vooral om hartstochten van voorbijgaande aard, niet om iets als een vast,
blijvend karakter.
Gedurende de laatste drie decennia van de achttiende eeuw kwam er een soort zoektocht naar dat menselijk karakter op gang. Waar is het gelokaliseerd? Is het van buitenaf waarneembaar? Daarin speelden twee pseudo-wetenschappelijke disciplines de
hoofdrol: de fysionomie (gelaatkunde) en de frenologie (schedelleer). Grondlegger van
de frenologie was de Duitse arts Franz Joseph Gall (1758–1828). Hij was ervan overtuigd
dat het karakter gelokaliseerd moest worden in de hersenen en dat de vorm en maten
van de hersenpan daar aanwijzingen voor konden opleveren. Op zijn beurt meende
Lavater, vertegenwoordiger bij uitstek van de fysionomie, dat het menselijk karakter aan
het gezicht was af te lezen, want ‘God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis [...],
dus moet er wel “harmonie” bestaan tussen uiterlijke en innerlijke schoonheid’.32 Het
was in het kader van zijn fysionomische onderzoekingen dat hij zijn ‘silhouettemachine’
ontwikkelde. Naar het leven gemaakte profielen zijn immers volstrekt natuurgetrouw
en kunnen dus niet liegen. Paape geeft een fraaie beschrijving van wat hij beschouwt als
de werkelijkheidsgetrouwheid van het gezichtsprofiel:
Een groote, kromme, platte, gebogchelde of andere mismaakte neus; dikke, uitsteekende, of
fijne en zeer ingetrokken lippen; misvormde voorhoofden, vette onderkinnen, en dergelijken,
zijn de verkieslijksten om in Silhouët te brengen, bijaldien men er op gesteld zij, dat het
schaduwbeeld daadlijk gekend worde. Alle Silhouëtten ondertusschen, door een goed Meester
vervaardigd, zijn de volmaakte copiën der natuur, om ’t even, of zij door den beschouwer al
of niet gekend worden.33
De mode van het silhouetportret en de rage die Lavater met zijn gelaatkunde ontketende
lijken ongeveer gelijk op te zijn gegaan. Mensen — bij ons waarschijnlijk Hieronymus
van Alphen (in 1776)34 — stuurden hem hun eigen of andermans/vrouws silhouetportret
met het verzoek dit karakterologisch te analyseren. Maar je hoefde het niet per se in het
buitenland te zoeken: ‘Onder de hulpmiddelen, die de Gelaatkunde [lees: kennis van het
gelaat] niet weinig bevorderen, moet men zeker ook rekenen de aftekening van profilen
van ’t menschelijk aangezicht, ’t maaken, vergaderen, beschouwen en vergelijken van
allerlei schaduwbeelden’.35 Dat gebeurde dan ook. Paape vertelt van een vriend die thuis
in een speciaal ingerichte zaal een collectie portretten had hangen van hem bekende
mensen, steeds de ‘eensoortige caracters’ in vakken bij elkaar. In een zo’n vak hingen
‘de Silhouëtten van die geenen, welke bij hem als gierigaarts bekend stonden, en dat
wel in zulk een order dat de allergierigste vooraan, en die iets meer dan zuinig was, de
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laatste’. Evenzo waren er vakken met ‘verliefden, wellustigen, ligtmissen, [...] [t]oornigen,
nijdigen enz.’. Urenlang kon hij daar die ‘levensgrootte Silhouëtten, (want in dat formaat
wist hij, dat er geen misslagen begaan waren)’ zitten bestuderen, ‘en zelden vertrok hij,
zonder moeilijk op den beroemden Lavater te worden’.36
Dat Lavater zo’n opgang maakte zal niet alleen te danken zijn geweest aan de religieuze
inslag van zijn fysionomische opvattingen,37 maar ook aan het feit dat hij en vooral zijn
volgelingen de fysionomie presenteerden als een sleutel tot de mens en het menselijk
hart.38 Zijn Physiognomische Fragmente waren, blijkens de rest van de titel, bedoeld zur
Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe. Het is niet zo moeilijk om voor
‘mensenliefde’ ‘naastenliefde’ te lezen. In 1780 verscheen er, anoniem, een Physiögnomische catechismus, een leerboek in de bekende onderwijsvorm van een dialoog.39 De
titelpagina vermeldt dat de catechismus onder meer bedoeld is ‘om den Mensch [...] op
te leiden tot de beöefening en vorming van het menschelyk hart’. Het voorwoord, met
groots gebaar gericht ‘Aan het algemeen menschdom’, is een ietwat overspannen lofzang
op het nut en de zin van de gelaatkunde, de ‘verheven Menschkunde, de Weetenschap
van het Menschelyk Hart’. Deze kennis is onontbeerlijk, niet alleen voor ‘alle Tekenaars,
Beeldhouwers, Redenaars en Tooneelisten’, maar ook voor bijvoorbeeld rechters (om
‘de Onschuldigen van de Schuldigen te schiften’) en minnaars (‘zonder Gedaantekunde,
[zal hij] het Voorwerp van zyne liefde nooit doorgronden’): ‘Door haar behulp zal men
zig voor ’t minst hoeden, zig volstrekt in ’t Huwelyk geen Hel op Aarde te bouwen’.40 Om
zijn medemens op weg te helpen, biedt de auteur hem ‘een Systhematisch Onderwys in
deeze Weetenschap’, de ‘Physiögnomiekunde’.41

Het schaduwbeeld in de letteren
Het kon niet uitblijven dat zo’n rage haar neerslag vond in de literatuur. Zo hebben Betje
Wolff en Aagje Deken zich in enkele van hun romans ruim bediend van de verschillende gebruiksmogelijkheden van de silhouette. In Sara Burgerhart (1782) trekt Saartjes
aanbidder Willem Willis profijt van het feit dat zo’n portret makkelijk na te tekenen of
over te trekken is: dat doet hij met het portretje dat zijn zus van Saartje heeft. Die kopie
zal hij inpakken ‘bij de wissels in de geheimste afdeling mijner brieventas’, zodat hij
dat ‘dierbaar afbeeldsel’ altijd bij zich zal hebben op zijn reizen.42 In Willem Leevend
(1784–1786) worden de portretjes over en weer cadeau gegeven als blijk van vriendschap
of liefde.43 Coosje beschrijft hoe Willem Leevend haar portret maakte: ‘Hy verzogt om
een kaers, sloot de luiken, stelde de machine, trok myn profil, transponeerde het op de
grootte, die ik bepaalde’.44 Binnen een uur was het gepiept.
Een interessante gebruiksmogelijkheid van het ‘profil’ beschrijven Wolff en Deken in
het vierde deel van Cornelia Wildschut (1793). Wanneer Cornelia ontvoerd is door haar
verleider Van Arkel, stelt Jacob Lenting aan haar vader voor om ‘door middel van dat
fraaje machine [een pantograaf ?], ’t welk zulke profilen zo vaardig en net transponeert,
in eenige dagen ettelijke duizenden’ kopieën van beider ‘profilen’ te maken. Die kon
hij dan ‘overal (in alle landen en plaatzen, daar Posthuizen en Comptoiren zijn)’ laten
aanplakken, met signalement erbij.45 Of het silhouetportret toen inderdaad zo gebruikt
werd, weet ik niet. Misschien waren Wolff en Deken hun tijd wel ver vooruit.46
Het aspect van de karakterkunde komt uitvoerig aan bod in De physionomie, of Karel
en Sophia (1780), een uit het Duits vertaald en vanaf 1789 met enige regelmaat gespeeld
toneelstuk.47 Een van de personages is Mijnheer Ralph, een ‘praeceptor’, die onvoorwaardelijk gelooft in Lavaters theorieën. Zijn volgeling, Meester Jochem, vertelt Keetjes
moeder dat haar dochters geliefde Pieter niet kan deugen. Pieters profiel staat namelijk
afgebeeld in het boek dat hij van de praeceptor heeft geleend en wordt daar beschreven
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als dat van een slecht mens. ‘Kan men niet’, vraagt
Meester Jochem met het boek in de hand, ‘op het
eerste gezicht, kwaadaartigheid, onkuischheid,
blydschap over eens anders leed, en haatelyke
afgunst in hem ontdekken?’. Het probleem
blijkt ’m vooral in Pieters neus te zitten.
Keetje protesteert: ‘kan hy het helpen, dat hy
zulk een aangezicht heeft?’.48 Maar ze gaat
twijfelen en spreekt Pieter aan op zijn neus.
Die wordt natuurlijk boos: ‘laat myn’ neus toch
met rust. Ik ben met dien neus al myn leven een
eerlyk kerel geweest’.49
Natuurlijk blijkt er niks te kloppen van de fysionomische ‘regels’ en loopt alles goed af: Keetje
krijgt haar Pieter. De heer Wandal, de fysionomische scepticus van het stuk, mag de uitsmijEen van Lavaters vele voorbeelden. Van
ter debiteren: ‘Myn goede Heer Praeceptor, my
deze kop zegt hij: ‘Dit is een van de
dunkt, wy moesten ons met de Physionomie
schaduwbeelden, die zeer moeijelijk te
niet meer bemoeijen; iemand, die eerlyk is, en
beoordeelen zyn, [...] het geheele beloop
deugdzaam leeft, heeft doorgaans de beste phyheeft iets, dat gezegd moet worden uitgesionomie’. Wat die ook moge zijn, is de directe
rekt te zyn, inzonderheid het benedenste
gedeelte. Een van die aangezigten, die
implicatie: Pieters neus is Pieters neus, en veraltoos zeer naauwe aan den kant tusschen der niks.
dwaasheid en genie henen wandelen’. Uit:
Lavater, Over de physiognomie, dl. II (1781),
p. 167 (foto: Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, sign. O 62-5924).

Scepsis over de fysionomie

In De physionomie wordt de gelaatkunde flink
over de hekel gehaald. Al vroeg in het eerste
bedrijf formuleert Wandal de bezwaren tegen
deze tak van ‘wetenschap’. Zo verwijt hij de praeceptor: ‘Gy smeed een Systema van
Physionomie, waarvan de Natuur geen enkel woord gedicteerd heeft’: ‘Wat hebt gy, by
voorbeeld, tegen [...] Karel? zeg, omdat juist zyn neus en zyn voorhoofd niet zodanig
gevormd zyn als gy het wilt hebben?’. En hij voegt de praeceptor nog toe: ‘Dat de kinderziekte het [nl. Karels gezicht] een weinig geschonden heeft, dat kan de arme duivel
niet helpen’. Wandal gelooft kortom niks van het fysionomisch ‘Systema’: ‘Hebt gy alle
goede menschen uitgetekend? Hebt gy by alle schelmen dien omtrek zodanig gevonden?’. Helemaal wantrouwig wordt hij wanneer blijkt dat het voorbeeld van een ‘goed’
profiel (dat er ‘zuiverder, oprechter, en engelachtiger uitziet, dan....’) een meisje toebehoort waar de praeceptor verliefd op is: ‘Eerst wordt hy verliefd op een Meisje’, roept
Wandal uit, ‘en dan zal hy gaan onderzoeken, wat de trekken van haar gelaat te kennen
geven’.50 De praeceptor is niet objectief, hij oordeelt op grond van voorkennis of op z’n
minst wishful thinking.
Overigens was Lavater zelf voorzichtiger dan men gewoonlijk doet voorkomen. ‘Uit
een naauwkeurig schaduwbeeld kan, van ’s menschen karakter, niet alles, dikwyls zeer
veel, doch ook veeltyds slegts zeer weinig, gezien worden’, schreef hij.51 En hij geeft voorbeelden van hoe iemands profiel vertekend en vervormd (en dus diens karakter onkenbaar) kan worden, waaronder aandoeningen als nota bene ‘de kinderziekte’ (de pokken)
die ‘den fynen omtrek zodaanig verdikken, vertrekken, scheef maaken, doen opzwellen
of byeen rimpelen, dat het wezenlyk karakter, enkel en alleen uit het schaduwbeeld,
of in ’t geheel niet, of ten uitersten moeijelijk en niet naauwkeurig, op te maaken is’.52

mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 2

125

Niettemin, scepsis jegens Lavaters gelaatkunde was wijdverbreid en lijkt gelijke tred
te hebben gehouden met de populariteit ervan. In 1781 verscheen bijvoorbeeld een (vertaalde) verhandeling waarin de ‘onzekerheid’ over de gelaatkunde ‘uit de reden en de
ondervinding, aangetoond wordt’.53 Ongeveer tegelijkertijd kwamen de eveneens vertaalde Physiognomische reizen uit, waarin een ‘Persoon, ten sterkste ingenomen met de
gegrondheid der Physiognomische kennisse [...] t’huis phyziognomizeert, en vervolgens
op reis gaat, om zyne Physiognomische kundigheden voort te zetten; en nadere ontdekkingen te doen’, in welk streven hij zich ‘gemeenlyk bedroogen vindt’. Het betreft kortom
‘eene schertzery over den hoogen ophef, dien veelen van de Physiognomie maaken’.54
Bij ons verwoordde Isaac van Haastert (1753–1834) zijn scepsis in zijn ‘Voorbericht’ bij
Lavaters Algemeene geheimregels der gelaatkunde (1807): ‘[mij] is voorgekomen, dat in
zijne afbeeldingen van de beroemdste Mannen, de roem en de grote naam derzelven, de
beöordeling der wezenstrekken vooruit loopen, zo dat ’er geen gelegenheid is, om een
juist oordeel te vellen; [...] hij, die eens tot die trap van roem en grootheid gestegen is,
zal wel door grove misstappen en ondeugd verliezen, maar niet zo ligt door een ongunstigen gelaatstrek’. Maar hoewel zo’n karakteranalyse met voorkennis ‘niet sterk voor de
Gelaatkunde pleit’ en Lavaters ‘wetenschap’ ‘niet algemeen bruikbaar in de dagelijksche
verkering’ is, heeft zij haar nut ‘voor den Tekenaar en Dichter, tot de uitdrukking der
menschelijke eigenschappen en hartstochten’.55
Gerrit Paape was korter van stof in zijn kritiek. Zoals zijn eerder geciteerde vriend zijn
silhouettenverzameling zelden kon bestuderen ‘zonder moeilijk op Lavater te worden’,
zo meende Paape zelf, dat ‘de Phisiönomiekunde, uit de Silhouëtten of schaduwbeelden,
ontleend’ een ‘niet onbehaaglijke, ofschoon vrij onzekere, weetenschap’ was. Terecht dat
deze wetenschap ‘in dien uitgestrekten zin, als derzelver ijverigste voorstanders ze ons
poogen optedringen, bij hen verdagt [is], die hun oordeel onpartijdig gebruiken’. Maar
net als Van Haastert meende hij dat silhouetten andere, ‘niet te versmaaden’ voordelen
hadden. Die voordelen liggen bij Paape vooral in hun functie van aandenken of geheugensteun binnen de familie- en vriendenkring.56

Schaduwbeelden in dagelijks gebruik
Het maken van schaduwportretten werd, als gezegd, ook wel als gezelschapsspel beoefend. Dat was ongetwijfeld een van de redenen waarom Paape uitlegde hoe je zelf het
benodigde instrumentarium met papier, karton, wat latjes en plankjes, een spiegeltje en
een lens in elkaar kon zetten. Die huisvlijt vereiste (volgens mij) wel geduld en precisie,
maar het was te doen. Uit een prentje in Lavaters verhandeling Over de physionomie blijkt
nog een andere mogelijkheid voor huiselijk vermaak. Op een glasplaatje aangebracht
konden silhouetten met een toverlantaarn geprojecteerd worden: een dia-avondje avant
la lettre.
Een silhouetportretje van je geliefde kon je altijd bij je hebben, op reis bijvoorbeeld,
zoals beschreven in Sara Burgerhart. Of in de gevangenis: in zijn memoires vertelt Jacob
Eduard de Witte dat hij, terwijl hij zijn straf uitzat in de Gevangenpoort (1782–1790), het
‘spreekend gelijkende Silhouette van Keetje’, dat wil zeggen van de (toekomstige) schrijfster Maria van Zuylekom, kreeg. Eronder had zij ‘zeer proper’ geschreven: ‘á L’unique
Ami de mon Coeur’.57
Met een silhouetportret kun je bovendien je familie en vrienden, ook na hun dood,
altijd ‘in huis’ hebben. Levensgroot of verkleind kun je zulke portretjes aan de muur
hangen, al of niet ingelijst. Je kunt ze in een album plakken. Zelfs kun je zo’n portretje
‘in een formaat tekenen, dat het gevoeglijk in een horologiekas, ring of dergelijken kan
geplaatst worden’. Dat is, aldus Paape, ‘voor de Vriendschap en voor Liefde van een
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Het silhouet als plaatje in de toverlantaarn. Uit: J.C. Lavater, Over de physiognomie, dl. II (1781), p. 135
(foto: Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, sign. O 62-5924).

uitsteekend aanbelang’.58 Zo droeg Wolff & Dekens Chrisje Helder een ‘Silhouette [...]
in het Medaillon’ van haar horlogeketting.59
In de Geschiedenis der Staatsregeling (1799) van Cornelius Rogge vinden we een heel bijzondere toepassing van het silhouetportret. Dit omvangrijke boek bevat zes uitslaanders
met ‘schaduwbeelden [...] van de meeste leden der [Eerste] Nationaale Vergadering’.60
Een portrettengalerij dus van onze eerste democratische bestuurders, al ontbreken er
enkele: die waren kennelijk niet op tijd beschikbaar voor een sessie silhouëtteren. Wellicht zijn ze allemaal gemaakt door de van origine Zwitserse graveur Antoni Zurcher
(1755–1837).61 Er bestond trouwens al een bescheiden voorganger van deze galerij: in
Pieter van Oldenborghs boek over De belegering en verdediging van de Willemstad (1793)
staan twee pagina’s met ‘de meestäl zeer gelijkende Silhouëtten van de Heeren OpperOfficieren’ die tijdens het beleg in Willemstad zaten.62
Het silhouetportret had verder vele andere praktische en minder praktische toepassingen: als boekillustratie en vooral als auteursportret op titelpagina’s, als onderdeel
van sieraden, als decoratie op serviesgoed.63 En ze waren er in allerlei vormen: in ovale,
ronde of hoekige lijstjes, op ivoor aangebracht, als knipsel, met goud of gewoon witte verf
opgewerkt, aangebracht tegen achtergronden van allerhande materialen en allerhande
kleuren.64
Kortom: het silhouet — schaduwbeeld of portret — was met al zijn gebruiksmogelijkheden onmiskenbaar de voorloper van de foto.

Terug naar de familie Van de Poll
Of de familie Van de Poll belangstelling had voor de gelaatkunde is mij niet bekend.
Onwaarschijnlijk is het niet. Duidelijk is in ieder geval dat ze zich met hun silhouetportretjes voegde naar de heersende smaak. En de familie bevond zich in goed gezelschap:
ook Willem v liet silhouetportretten maken van zichzelf en zijn vrouw, Wilhelmina van
Pruisen.65
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De Van de Polls behoorden tot de zeer rijken van Amsterdam. In een boek over de
rijksten van de achttiende eeuw zouden ze een goed figuur slaan, en anders wel de
mannen met wie de dochters uit dit geslacht trouwden. Alledrie de geportretteerden
trouwden naar hun stand: Magdalena Antonia met de vermogende koopman Archibald
Hope (uit het bekende bankiersgeslacht), Anna Maria eerst met de puissant rijke Lieven
Geelvinck en in tweede huwelijk met Pieter Muilman (schepen, koopman), en Willem
Gerrit met jonkvrouwe Agnes Johanna Henrietta Graafland. Willem Gerrit werd in 1817
door koning Willem i in de adelstand verheven.
Anna Maria bewoonde vanaf 1776 met haar eerste en later haar tweede echtgenoot
het imposante pand Keizersgracht 452, hoek Molenpad (inmiddels van binnen en buiten
zoveel mogelijk in oude luister hersteld). Willem Gerrit, die zijn faam vooral ontleent
aan het feit dat hij als jong studentje deelnam aan de slag bij de Doggersbank, woonde
vanaf 1800 in wat tegenwoordig bekend staat als het Geelvinck Hinlopen Huis (Herengracht 518), het huis van zijn schoonvader. Ook Magdalena Antonia woonde aan de
Herengracht. Zij en haar man verhuisden in 1799 naar Den Haag en betrokken er het
pand Lange Voorhout 74, later bekend als paleis van de Oranjes en tegenwoordig als
Museum Escher in het Paleis. Over de verschillende buitens van de familie heb ik het
dan nog niet eens.
Het is een beetje moeilijk zich zulke minuscule portretjes als deze silhouetten voor te
stellen in de ruime en ongetwijfeld weelderig ingerichte interieurs van de betrokkenen.
Ze moeten in het niet verzonken zijn bij de familieportretten die geschilderd waren door
de bekendste portrettisten van het moment, onder wie Quinkhard, Boonen en Pothoven.66 Het is niet onwaarschijnlijk dat ze in een privévertrek hingen, in een werkkamer
bijvoorbeeld of een bibliotheek of slaapkamer. Hoe dat ook zij, tegenwoordig hangen ze
in een privévertrek van de antiquair die de drie portretjes ooit aanschafte.
•
Noten
*

1

2

3

4

5

Ik dank Kees Rodenburg voor het beschikbaarstellen van de Van de Poll-portretjes en Myriam
Everard, Jac Fuchs, Roelof van Gelder, Sytze van der Veen en Joost de Vree voor hun inspirerende
opmerkingen en literatuursuggesties.
Zie [Gerrit Paape], Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren (Dordrecht [ca. 1792]), p.
15-16. Over dit boekje: Peter Altena, Gerrit Paape (1752–1803). Levens en werken (Nijmegen 2012),
p. 162–163.
A. Staring, ‘De silhouette in Nederland’, in: Maandblad voor Beeldende Kunsten (1933), nr. 5,
in uitgebreider vorm herdrukt in: A. Staring, Kunsthistorische verkenningen (Den Haag 1948),
p. 120–131. Een samenvatting van dit artikel, met enkele aanvullingen, schreef Staring later onder
dezelfde titel voor de tentoonstellingscatalogus De silhouette in Nederland (Groningen, Museum
voor Stad en Lande, en Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen 1964). Ik raadpleegde de
twee laatste uitgaven.
Ook C. Laan probeerde in 1958 belangstelling te wekken voor dit genre portretkunst met de
Tentoonstelling van miniaturen, silhouetten en kleine portretten in zijn Amsterdamse kunsthandel.
Zie Laans voorwoord bij de catalogus.
Schwencke, Portretten in silhouetten (Zaltbommel 1966), p. 7. Hij constateert daar dat het bij ons
bij verspreide artikelen is gebleven: ‘Ten opzichte van het buitenland zijn wij dan ook zeer ten
achter’. Een waar woord.
Aan het feit dat de silhouetkunst ook het maken van complete taferelen — bijv. musicerende of
theedrinkende gezelschappen — omvatte en tevens nauw verwant was aan de knipkunst ga ik in
dit artikel voorbij. Schwenckes boek is een aardige introductie tot dit bredere silhouet-terrein.
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In Frankrijk kwam het silhouet al vroeger in de mode: vgl. Georg Buss, Aus der Blütezeit der
Silhouette (Leipzig 1913), p. 16: ‘Es war zwischen 1750 und 1760, als in den Pariser Salons schwarze
Profilbildchen auftauchten, die trotz ihres ärmlichen Aussehens allgemeines Interesse erregten’.
Voor Duitsland zie: Buss, Aus der Blütezeit der Silhouette, p. 29 e.v.; voor de vs: Mary Martin, ‘Some
American profiles and their makers’, in: The Connoisseur. A Magazine for Collectors 74 (1926), nr.
294, p. 87–98; Idem, ‘The physionotrace in France and America: Saint Memin and others’, in: The
Connoisseur 75 (1926), nr. 299, p. 141–148; voor Frankrijk: Henry Vivarez, ‘Un précurseur de la
photographie dans l’art du portrait à bon marché. Le physionotrace’, in: Le Vieux Papier. Bulletin
de la Société archéologique, historique & artistique 4 (1906), p. 358–369, 453–457. Reactie op de
rococo: Buss, p. 6–8.
Schwencke, Portretten in silhouetten, p. 47, noemt nog C.T. Köhler (gevestigd in Middelburg) en
Escherich (in Maastricht), beiden uit Hessen-Kassel. Rouss(e)au(x) (1757–1826) kwam uit Kleef,
Schmetterling (1751–1828) kwam uit Wenen en vestigde zich in Amsterdam, Anspach (1752–
1823) was geboortig uit de Paltz en kwam terecht in Rotterdam.
Staring, ‘De silhouette’ (1964), ongepagineerd.
In Duitsland waren al veel eerder zulke praktische lesboeken verschenen, bijv. het anonieme
Anweisung zum Silhouettenzeichnen und zur Kunst sie zu verjüngern, nebst einer Einleitung von
ihren physiognomischen Nutzen (Leipzig 1779) en Ausführliche Abhandlung über die Silhouetten und
deren Zeichnung, Verjüngung, Verzierung und Vervielfältigung ‘von dem Verfasser des physiognomischen Cabinets’ (Frankfurt/Leipzig 1780) (verjüngern = verkleinen).
Bekend is zijn dubbelportret in silhouet van zijn vrouw en zoontje. Zie Altena, Gerrit Paape, p. 162.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 24-25.
Buss, Aus der Blütezeit, p. 18: ‘geöltes dünnes Papier’. ‘Oliepapier’ is de vertaling als gebezigd
in eenzelfde context in Lavater, Over de physiognomie [zie noot 15], dl. ii, p. 133. ‘Oliepapier’ is
volgens de Van Dale van 1970 ‘doorschijnend gekleurd papier’.
Buss, Aus der Blütezeit, p. 18.
Voor een uitvoerige beschrijving van de ‘silhouettemachine’, zie: J.C. Lavater, Over de physiognomie.
Tweede deel (Amsterdam 1781), p. 133–135. De vertaling is van Joh. Wm. van Haar. In dit dl. ii
gaan hfdst. xviii t/m xxviii (p. 127–254) over silhouetportretten. Buss, Aus der Blütezeit, p. 20,
beschrijft deze stoel zonder Lavater te noemen.
Voor de vele negentiende-eeuwse speculaties daarover en de vage beschrijvingen van gebruikers,
zie Vivarez, ‘Un précurseur de la photographie’, in: Le Vieux Papier 4 (1906), p. 181–188, 289–296.
Vivarez schreef deze reeks artikelen (zie ook noot 7) vóór de ontdekking van de tekening. Die
heeft echter nauwelijks verheldering gebracht. Zie Mary Martin, ‘The physionotrace in France
and America’, in: The Connoisseur 74 (1926), nr. 295, p. 144–152. De tekening bevindt zich in de
Bibliothèque Nationale, Parijs.
Vivarez, ‘Un précurseur de la photographie’, p. 187 en nogmaals p. 456. Ook nu, ruim honderd jaar na
Vivarez’ artikelen, is er niet méér bekend over dit vooral in Parijs gebruikte instrument, dat overigens
ook z’n naam leende aan het genre silhouetportretjes waar het voor gebruikt werd. In de verkoopcatalogus van Kunsthandel Th. Laurentius, Physionotraces (Middelburg 2010), staan dan ook uitsluitend silhouetportretten van of à la Chrétien. Het Musée des Arts Décoratifs (Parijs) organiseerde in
2012 de tentoonstelling: Physionotraces, galerie de portraits, de la Révolution à l’Empire.
Duits: Storchschnabel (naast Affe of Copirrahmen); Frans: singe.
Hij beschreef het apparaat pas jaren later in: Christophorus Scheiner, Pantographice, seu Ars
delineandi res quaslibet paralellogrammum lineare [enz.] (Rome 1631). Zie Arie Wallert en Gwen
Tauber, ‘Over herhalingen in de schilderkunst: het probleem van reproductie’, in: Bulletin van het
Rijksmuseum 52 (2004), p. 317–327, aldaar p. 324–325.
In Ausführliche Abhandlung über die Silhouetten, p. 134–148, staan gedetailleerde instructies voor
het maken van een pantograaf. De pantograaf kan ook vergroten. Daartoe wisselt men eenvoudig
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tekenpen en volgpen om. Op Wikipedia, lemma ‘Tekenaap’, is een pantograaf in ‘vergrotende’ actie
te zien.
Buss, Aus der Blütezeit, p. 22: ‘bis unter einem Zentimeter’.
Het feit dat Paapes apparaat bij daglicht functioneert deed het vermoeden rijzen dat het wellicht
om een camera lucida avant la lettre ging. Lezing van John H. Hammond en Jill Austin, The camera
lucida in art and science (Bristol 1987) heeft me ervan overtuigd dat dat niet het geval was.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 34–37.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 39.
Dat gemak en snelheid van kopiëren en vermenigvuldigen een aanbeveling waren, blijkt ook uit de
volgende boektitel: Beschreibung einiger Pantographen. Plans in gleicher verjüngter und vergrösserter Grösse zu kopiren, die Kopien zugleich zu vervielfältigen und damit in einer Stunde mehr als sonst
in einem Tage zu fertigen (Jena 1787), door Joh. Laurentius Julius von Gerstenbergck (1749–1813).
Vgl. bijv. het Kunstwoordenboek (Dordrecht 1834) van P. Weiland, lemma ‘silhouette’: ‘eene schaduwteekening, schaduwomtrek, schaduwbeeld, afbeelding van een gezigt, volgens de schaduw’.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 44.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 47.
Zie hierover Martin, ‘The physionotrace’.
Onderscheid tussen ‘silhouet’ en ‘profielportret’ ook in Johann Merken, Liber artificiosvs alphabeti
maioris, oder: neu inventirtes Kunst- Schreib- und Zeichenbuch, 2 delen (Mülheim am Rhein 1782,
1785), dl. i, plaat 25.
Zie de in alle opzichten prachtige studie van Jennifer Montagu, The expression of the passions. The
origin and influence of Charles le Brun’s Conférence sur l’expression générale et particulière (New
Haven/Londen 1994). Voor de fysionomische lezing: p. 19.
Aldus samengevat door Eveline Koolhaas-Grosfeld, ‘Ontmaskering’, in: Kunstschrift 49 (2005),
nr. 2, p. 36–39, aldaar p. 37. Dit artikel gaat grotendeels over de invloed van Lavater op de achttiende-eeuwse beeldende kunst. Overigens keek Lavater ook naar schedelvorm, en naar bijvoorbeeld
handen.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 17.
Zie P.J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746–1803) (Assen 1973), p. 87-89. Het is onzeker of Van
Alphen inderdaad zijn eigen silhouet opstuurde, maar waarschijnlijk is het wel.
Handleiding tot de physionomiekunde, dl. ii (Dordrecht 1782), p. 170.
Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 31–32.
Buijnsters, Hieronymus van Alphen, p. 83–87, schetst een beeld van de piëtistische kringen waarin
Lavaters ‘physiognomische’ ideeën enthousiast ontvangen werden.
In Engeland dook Lavater op in een iets andere context, getuige het periodiek The Astrologer’s Magazine, and Philosophical Miscellany, nader toegelicht als bestaande uit ‘philosophical transactions with
a monthly portion of Lavater’s Physiognomy’ (1793–1794). Volgens de catalogusbeschrijving bevat
het maandblad verder ‘ephemerides, charts of planetary positions [...], commentary on witches,
alchemy, magnetism’ en wat dies meer zij. Het is digitaal raadpleegbaar op ecco.
Physiögnomische catechismus, bevattende de gronden en beginselen der gelaadkennis (Amsterdam
1780). Op de titelpagina staat een vignet met de zinspreuk ‘Nosce te ipsum’. Genootschap? Schuilnaam? Er zijn meer uitgaven onder die zinspreuk.
Citaten: Physiögnomische catechismus, p. i, vi, vii.
Physiögnomische catechismus, p. xxii. De auteur beweert overigens nooit Lavater te hebben gelezen.
Betje Wolff en Aagje Deken, De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, ed. Wereldbibliotheek
(Amsterdam z.j., 22ste dr.), 42ste brief.
Zie E. Wolff, wed. ds. Bekker en A. Deken, Historie van den heer Willem Leevend, 8 dln. (’s-Gravenhage
1784–1786), o.a. dl. i (1784), 23ste brief; dl. ii (1784), 25ste en 56ste brief; dl. iv (1784), 16de brief.
Wolff en Deken, Willem Leevend, dl. ii, 47ste brief.
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45 E. Wolff, wed. ds. Bekker en A. Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut, of de gevolgen
der opvoeding. Vierde deel (’s-Gravenhage 1793), 65ste brief.
46 Dat suggereert in ieder geval Staring, ‘De silhouette’ (1948), p. 125.
47 De physionomie of Karel en Sophia. Tooneelspel. Naar het Hoogduitsch van C.F. Bretzner
(Amsterdam 1780). Bretzners Karl und Sophie oder die Physiognomie verscheen eveneens in 1780.
Voorzover na te gaan werd De physionomie, althans in Amsterdam, pas in januari 1789 (het jaar
waarin de derde druk van het stuk verscheen) opgevoerd en hield daar repertoire tot oktober 1799,
waarna het in 1805 en 1806 nog eens opgevoerd werd. Ik telde in totaal 17 opvoeringen. Overigens
bracht dr. Gall het met zijn schedelleer in 1807 ook tot een (komisch) toneelstukje. Zie: Anna de
Haas, ‘Een onbekende traditie in de Amsterdamse schouwburg. De tussenspelen in Focquenbrochs
Min in ’t lazarushuis (ca. 1760–1818)’, in: Jaarboek Amstelodamum 103 (2011), p. 37–69, aldaar p.
56, 57–58.
48 Bretzner, De physionomie, p. 77.
49 Bretzner, De physionomie, p. 82.
50 Citaten uit: Bretzner, De phsyionomie, p. 17-22.
51 Lavater, Over de physiognomie, dl. ii, p. 136.
52 Lavater, Over de physiognomie, dl. ii, p. 139-140.
53 Verhandeling over de physiognomie of gelaatkunde, waarïn derzelver onzekerheid, uit de reden en de
ondervinding, aangetoond wordt. Uit het Hoogduitsch vertaald (Amsterdam 1781).
54 Aldus de samenvatting in de Vaderlandsche Letteroefeningen (1781), p. 465-466. Het ging om:
[Johann Karl August Musäus], Physiognomische reizen; vooraf gaat een physiognomisch dagboek,
4 delen (Utrecht 1780–1781). De vertaler (uit het Duits) was een zekere Jacob van Manen.
55 Isaac van Haastert, ‘Voorbericht’, in: J.C. Lavater, Algemeene geheimregels der gelaatkunde
dienende tot een handboek voor den menschenkenner en tekenaar, vertaald door Is. van Haastert
[naar Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe,
1775–1778)] (Leiden 1807), p. xii-xiii.
56 Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 3–4.
57 Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven (1763–1790), ed. Greetje Drewes
en Hans Groot (Hilversum 1993), p. 139.
58 Paape, Beknopt en duidelijk onderwijs, p. 7-8.
59 Wolff en Deken, Willem Leevend, dl. vi (1785), 48ste brief.
60 Cornelius Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk (Amsterdam 1799), voorrede, p. iii. Eveneens in 1799 gaf in Parijs de graveur François Gonord (1756–1822) een reeks losse
portretten uit van de leden van het Corps Législatif. Zie Vivarez, ‘Un précurseur de la photogra
phie’, p. 295–296; Martin, ‘The physionotrace in France and America: Saint Memin and others’,
p. 141–148, aldaar p. 141.
61 Zie de uitvoerige beschrijving van deze uitgave op www.vandersteur.nl, rubriek ‘Prenten’. Het
moge duidelijk zijn: belangstellenden kunnen zich de portretjes nog aanschaffen bij Antiquariaat
A.G. van der Steur (Haarlem).
62 Pieter van Oldenborgh, De belegering en verdediging van de Willemstad in maart mdccxciii (Dor
drecht/Amsterdam 1793). De pagina’s met portretten, gemaakt door Hausdorff en A. Zurcher, zijn
ongepagineerd meegebonden.
63 Voor serviesgoed zie de tentoonstellingscatalogus De silhouette in Nederland [zie noot 2], nrs. 81,
82 en 84.
64 Zie bijv. Laan, Catalogus van de tentoonstelling van miniaturen.
65 Onder meer te vinden in de collectie van het Rijksmuseum (Amsterdam).
66 Voor een selectie uit de ‘spullen’ van de familie zie: Saskia van Haaren, Een regentengeslacht in
beeld. Geschiedenis en collectie van de familie Van de Poll (Zwolle 1997).
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Het portret van dominee Velse als uitgegeven door Cornelis van Zanten naar een portret
van Albertus Frese uit 1740, gegraveerd door David Coster (Collectie Stadsarchief Rotterdam,
Familiearchief Ledeboer).
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Rampzalige Onzekerheyt des Leevens!
Weyerman, dominee Velse, en het Treurvertoog uit 1744
Jac Fuchs

I

n januari 1744 begon Jacob Campo Weyerman aan het zesde jaar van zijn verblijf
in de Gevangenpoort in Den Haag. Hij mocht in de gevangenis het penseel en de
pen hanteren om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar wat hij schreef moest
eerst door de procureur-generaal goedgekeurd worden, of door de visitatores van de
Haagse classis als het om theologisch werk ging.1 Dat schrijven en schilderen was geen
goede bron van inkomsten, want op 11 september 1743 besloot het Hof van Holland
dat Weyerman een eenmalige uitkering van 25 gulden zou krijgen. Het gerecht was zo
verstandig om het geld niet aan Weyerman zelf, maar aan diens vrouw uit te keren. Op
24 april 1744 zou het Hof besluiten hem ook nog een ondersteuning van vijftien gulden
per kwartaal te geven waarvan hij zijn koffie en tabak kon betalen.2
In het notulenboek van de Haagse classis staan wel enige opmerkingen over de activiteiten van de visitatores librorum, maar geen aanwijzingen dat er werk van Weyerman
beoordeeld is.3 Ook over het bezoeken van gevangenen zwijgen de notulen.

Weyerman en dominee Hendrik Velse
Begin januari 1744 overleed de in Den Haag werkzame dominee Hendrik Velse. Eind
maart verscheen er een tekst van Weyerman in druk waarin hij deze dominee herdacht:
het Treurvertoog ter loflyker geheugen van den godgeleerden, godvruchtigen, liefdaadigen
heer Henrik Velse, leeraar van de Hervormde Nederduitsche Gemeente in ´sGravenhage,
overleeden op den 9 van de Louwmaand, in den Jaare 1744. Daarin laat Weyerman zich
heel positief uit over Velse; hij wekt de indruk dat hij hem van nabij aan het werk gezien
heeft en suggereert dat Velse aan het bezoeken van gevangenen deed. Adèle Nieuweboer
heeft indertijd bij het bespreken van het Treurvertoog haar gedachten laten gaan over de
mogelijke contacten tussen dominee Velse en Weyerman; de enige aanvulling die daarop
gevolgd is, is de opmerking van Peter Altena dat Velse mogelijk de contactpersoon in
Den Haag geweest is van dominee Hogerwaard, van wie Weyerman bepaald geen vriend
geweest is.4 Barbara Sierman, die over het verblijf van Weyerman in de Gevangenpoort
geschreven heeft, ontdekte dat op aandringen van Velse het Hof van Holland een catechiseermeester in de Gevangenpoort aanstelde.5 Maar of Velse Weyerman werkelijk
ontmoet heeft, hetzij als visitator librorum, hetzij als pastoraal werker, is niet uit de
archieven te halen.
Het Treurvertoog staat voor het eerst geadverteerd in de ’s Gravenhaegse Courant van
25 maart 1744:
By Johannes de Cros, Boekverkoper in ’s Hage, is gedrukt en werd heeden uytgegeeven: TreurVertoog ter loffelyker Geheugen van den Godgeleerden, Godvruchtigen, en Liefdadigen Heer
hendrik velse, Leeraer van de Hervormde Nederduytse Gemeente in ’s Gravenhage, door
Jacob Campo Weyerman: Alle de Exemplaeren eygenhandiglyk onderteekend by den Autheur,
in Quarto: de prys is 6 stuyvers.
NB. Binnen weynige dagen zal zyn te bekomen by den voorn. J. de Cros, voor reekening van
den Plaatsnyder: Het Konterfytsel van den Heere hendrik velse, benevens een Vier-reegelig
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Vaers onder het zelve, by J.C. Weyerman, geteekend na ’t Leeven, van Formaet om te kunnen
werden gevoegt voor ’t Treur-Vertoog en de Lyk-Gedichten; de prys is 8 stuyvers.6
De advertentie werd in licht andere bewoordingen herplaatst in de ’s Gravenhaegse Courant van 27 maart 1744: zo zou de prent de daaropvolgende week verkrijgbaar zijn, en
was het Treurvertoog inmiddels ‘in de meeste Steeden by de voornaemste Boekverkopers
te bekomen’.7
Met ‘de Lyk-Gedichten’ lijkt De Cros te verwijzen naar een uitgave van zijn collega Cornelis van Zanten, de Lyk- en graf-dichten, waarvoor Van Zanten al in de ’s Gravenhaegse
Courant van 19 februari 1744 geadverteerd had (van dit werk lijkt helaas geen exemplaar
in een openbare collectie beland te zijn):
cornelis van zanten, Ord. Stads en Kleyn-Zeegel Drukker van ’s Gravenhage, geeft heeden
uyt: De lyk- en graf-dichten op den Eerwaerden en Geleerden Heere hendrik velse Lee
raer der Gereformeerde Gemeente in ’s Gravenhage, gestorven den 3 January 1744, in Octavo:
Onder Deeze Verzameling vind men verscheyde Dichten die nog nooyt ter Druk-perse zyn
geweest. Ook zal denzelven binnen weynig dagen uytgeeven: De wel getroffen afbeelding van
den voornoemden Heer hendrik velse, na ’t Leeven geteekend, die thans door een ervaren
Meester uytvoerig in ’t Koper gesneeden werd.8
Het portret van dominee Velse met bijschrift van Weyerman waarvoor De Cros adverteerde werd door Myriam Everard in de Mededelingen gepubliceerd.9 De Cros lijkt met
dit portret dat van Van Zanten te hebben willen beconcurreren. Een exemplaar van het
portret dat Van Zanten uitgaf bevindt zich, net als een exemplaar van het Treurvertoog, in
het Stadsarchief van Rotterdam.10 De gravure is gemaakt naar een tekening van Albertus
Frese, de graveur was David Coster, de drukker Cornelis van Zanten, en het vierregelige
onderschrift is van Christiaan Schaef:11
Te Lis heb ik met vreugd godts akker milt bezaeit;
Daer na in Deventer een rijken oegst gemaeit:
Dus deed ik ook te Delf, en achtentwintig jaeren
Zag ’s Gravenhaeg’ de vrucht in zijne schuur vergaeren.
Naast de publicaties van De Cros en Van Zanten verschenen begin 1744 nog minstens
zeven drukwerkjes met gedichten op het overlijden van Velse en aan een daarvan droeg
Schaef nog een ander vierregelig vers bij. Die pamfletten en de advertentie voor de Lyk- en
grafdichten maken overigens duidelijk dat er met het Treurvertoog iets is misgegaan: net
als de notulen van de classis geven zij 3 januari als de sterfdag van dominee Velse. Het
was dus niet 9 januari, zoals op de titelpagina van het Treurvertoog staat.

Wat vertelt het Treurvertoog ons over dominee Velse?
Weyerman begint het Treurvertoog met enkele opmerkingen over de vluchtigheid van
het leven, de onvermijdelijkheid van de dood en hoe je op de dood voor te bereiden (p.
3–7), en vervolgt met een stichtelijk gedicht (8–10). Dan komt hij van Velse te spreken:
over zijn godvruchtigheid en geleerdheid, zijn gave tot preken en zijn liefdadigheid en
goede werken, waarbij op de liefdadigheid en vrijgevigheid flinke uitweidingen over
aalmoezen en armoede volgen. Hij heeft ook twee korte en twee langere gedichten opgenomen en hij sluit het vertoog af met een vijfde gedicht, over tijd en eeuwigheid.
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Het lijkt erop dat Weyerman een eenvoudig schema gemaakt heeft, dat hij heeft ingevuld met overpeinzingen over een aantal theologische en filosofische, of, zoals hij dat
zelf noemt, zedekundige thema’s. Dat doet direct denken aan de Resolves: divine, morall,
politicall, een boek met adviezen voor een deugdzaam leven van Owen Felltham, dat ik
in een eerder artikel al eens aangehaald heb. Enig bladeren in dat werk blijkt inderdaad
tot een beter inzicht in het Treurvertoog bij te dragen.12
De eerste alinea’s van het Treurvertoog vertonen duidelijke overeenkomsten met een
deel van Resolve 32 ‘Of the uncertainty of life’ (p. 3–4), waarna Weyerman overschakelt
op Resolve 105 ‘Of preparing against death’ (p. 4–halverwege p. 7). Van het gedicht op p.
8–10 heb ik geen verwante tekst gevonden, maar iets verderop duikt een ontlening aan
Resolve 107 ‘Of prayer’ op (p. 12–13). In de volgende pagina’s (14–17) vallen passages uit
Resolve 103 ‘Of religion and morality’ te herkennen — zelfs de woorden ‘dat gelyk als ’er
geen waare Godsdienst kan zyn zonder Zeedelykheyt, ’er geen Zeedelykheyt plaats heeft
zonder Godsdienst’ die Velse in de mond gelegd worden, zijn aan die Resolve ontleend.
De passage van ongeveer een bladzijde lang die halverwege p. 17 begint lijkt mij vooralsnog eigen inventie van Weyerman, maar de volgende Resolve-ontlening laat niet lang op
zich wachten: Resolve 20 ‘Of preaching’ stond model voor enkele opmerkingen over het
preken (p. 18-bovenaan p. 19). Twee bladzijden verder gebruikt Weyerman fragmenten
uit Resolve 12 ‘That a wise man may gain by any company’ (halverwege p. 21-p. 22).
Daarna valt hij weer terug op Resolve 20, waarvan hij onder andere het begin gebruikt
(p. 23-24); ook een gedachte die Velse wordt toegedicht gaat terug op deze Resolve:
Het was dien hooggeleerden Predikant bekent, dat een welgeschikte Godgeleerde Redenvoering, een Lokaas uytwerpt, vermoogent de Ziel te hengelen in het Oor: en hoe is ’t mogelyk
dat zich het Oor zou sluyten, waar in zodaanige machtige Princes is gezeeten?
Divinity well ordered, casts forth a bait, which angles the soul into the ear: and how can that
close, when such a guest fits in it?
De passage over liefdadigheid steunt, niet zo verrassend, op Resolve 86 ‘Of charity’ (p.
25–halverwege p. 27), en de daarop volgende passage over aalmoezen en vrijgevigheid op
Resolve 179 ‘Of alms’ (p. 27–bovenaan p. 32). De overgang naar de stichtende gedachten
over armoede is lastiger te plaatsen, maar in een aantal alinea’s is het slot van Resolve
18 ‘Of poverty’ te herkennen (p. 33–34). Direct daarop volgen twee korte ontleningen aan
het slot van Resolve 14 ‘Of the worship of admiration’ (p. 34). De slotwoorden vóór het
laatste gedicht zijn te herleiden tot Resolve 126 ‘Of a christian’s settledness in his Saviour’.
De prozagedeelten in het Treurvertoog gaan dus vrijwel geheel terug op passages uit
de Resolves van Felltham, en zelfs woorden die Weyerman dominee Velse in de mond
legt zijn grotendeels tot gedachten van Felltham te herleiden.
Met dit alles is niets gezegd over Weyermans motieven bij het schrijven van het Treurvertoog. Wellicht dacht hij wat aan Velses dood te kunnen verdienen of moest hij snel aan
een opdracht van De Cros voldoen; of misschien heeft hij het uit oprechte bewondering
voor Velse geschreven. Maar linksom of rechtsom, de overdaad aan ontleningen maakt
het Treurvertoog tot een gelegenheidswerk in het kwadraat. Het baseren van veronderstellingen op zo’n tekst vereist grote voorzichtigheid. Niettemin sta ik wel achter de
veronderstelling van Myriam Everard dat Weyerman de passage over het bezoeken van
gevangenen niet zonder aanleiding opgenomen zal hebben.
Behalve proza bevat het Treurvertoog twee kortere en drie langere berijmde passages.
Mijn vermoeden is dat Weyerman hiervoor ook inspiratie uit werk van andere auteurs
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geput heeft, maar ik kan dat op dit moment maar voor één passage hard maken: het
afsluitende gedicht op pagina 38–39, ‘Snelt, bitse Tyd, tot dat uw wedloop is verricht’, is
een vertaling van John Milton’s ‘On time’, met de beginregel ‘Fly, envious Time, till thou
run out thy Race’.

Een ander verband tussen Weyerman en Velse?
Mogelijk is er nog een verband geweest tussen Weyerman en Velse dat niet eerder in een
publicatie ter sprake gebracht is. In 1742 ontvingen de visitatores librorum van de classis
een ‘zeeker gedrukt boekje in octavo [...] waar in eenige uijtdrukkingen gevonden worden
die van eenige weezendlijke bedenkingen zijn’.13 Daarvoor klopten ze aan bij dominee
Velse, ‘onder wiens opzigt dit boek gedrukt word’. In de Classis Ordinario van 5 november
1742 meldden de visitatores dat ze, na een gesprek met Velse, op het werk ‘Classicale
approbatie verleent hebben’. Voor de classis was daarmee deze zaak afgehandeld.
Het boek waar het om ging bevat enkele uit het Engels vertaalde teksten — de enige
vertalingen waaraan Velses naam verbonden is. De titel luidt: Onderscheid tusschen die
God diend en niet diend, uit drie egte gedenkstukken rakende het einde van den grave van
Rochester, En nog een ander Engelsch edelman, In ’t Engelsch geschreven, en nu op nieuw
vertaalt of oversien. [...] Voorgedragen aan alle onpartydige, door Hendrik Velse, dienaar des
H. Woords in ’s Gravenhage.14 Het verscheen in 1742 in Rotterdam, bij Jan Daniël Beman,
die elf jaar eerder De levens van den paus Alexander den vi. en van zyn zoon Caesar Borgia
van Weyerman had uitgegeven.
Het Onderscheid is een curieus werk, met een paar teksten over mensen die door
tegenspoed tot inkeer gekomen zijn. De hoofdmoot wordt gevormd door Gilbert Burnet’s levensbeschrijving van Rochester en Robert Parsons’ lijkrede op Rochester; daarop
volgt nog een vertaling uit het Engels, Het ongelukkig leven en sterven van een edelman in
Engeland [...] Als ook een brief van een atheïst aan hem, en sijn antwoort daar op, en ten
slotte een tekst van negen pagina’s, Een uyt de gevallen van eigene ontmoeting, over een
geval van inkeer dat dominee Velse zelf zou hebben meegemaakt.15
Curieus is ook het woord ‘Voorgedragen’ in de titel: het suggereert dat Velse de teksten
niet zelf vertaald heeft. Het voorwoord werpt enig licht op de ontstaansgeschiedenis van
deze uitgave, en bevestigt die suggestie. De twee teksten over Rochester waren in 1697
al bij Adriaan Beman in Delft uitgegeven in een vertaling van de Delftse dominee Wilhelmus van Schie, maar Velse had bepaalde passages in diens Burnet-vertaling altijd al
onduidelijk gevonden. Recent had hij van Beman ook Van Schies vertaling van Parsons’
lijkrede gekregen, en ook die leek hem niet perfect. Hij liet daarom een Engelse editie
uit Engeland overkomen en door een goede vriend vertalen. Dat is tenminste wat ik uit
deze lastige zin in het ‘Voorberigt aan den Leeser’ haal:
Hebbende al te vooren, op ’t sien van de aanprysing van deese Lyk-Predicatie van Parsons,
in dat van Burnet, de moeite gedaan, om, door den Heere Milling, Engelsch Predicant in ’s
Gravenhage, die selve uit Engeland in ’t oorspronkelyke Engelsch, en door een ander my
voorgekomen goeden vriend, eene volkomener Nederduitsche vertaaling daar van magtig
te worden.
De aldus verkregen vertaling heeft hij met die van Van Schie vergeleken om de onduidelijke passages daarin te verbeteren.
Een vluchtige vergelijking van beide werken lijkt te bevestigen dat Velse de vertaling
van Van Schie grotendeels in ere gehouden heeft.16 Door de manier waarop hij de vertaling van zijn vriend gebruikt heeft, is het onmogelijk iets te zeggen over die vertaling en
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over het auteurschap ervan. Maar zou Weyerman die vertalende vriend geweest kunnen
zijn? Weyerman was goed bekend met het provocerende, losbandige leven en het choquerende werk van Rochester: de graaf en zijn werken komen veel in zijn oeuvre voor,
van De Rotterdamsche Hermes tot De Naakte Waarheyt.17 Zelfs tijdens zijn proces voerde
Weyerman de graaf nog aan als voorbeeld van een schrijver die zijn talenten niet goed
gebruikt had en zelfs de autoriteiten met zijn geschriften had getart, maar desondanks
genadig behandeld was.18 Ook al is dit vooralsnog pure speculatie, de mogelijkheid dat
Weyerman zich tegen het einde van zijn leven heeft verdiept in het levenseinde van
Rochester, die op zijn sterfbed tot inkeer kwam en zich bekeerde, en de lessen die zijn
tijdgenoten daaruit trokken, is te mooi om er dit artikel niet mee af te sluiten.
•
Noten
1

Nationaal Archief, archief 3.03.01.01 (Hof van Holland), inv. nr. 295 (Resolutieboek 1738-1739),
resolutie d.d. 17 november 1739, gepubliceerd in: Barbara Sierman, ‘JCW in de Gevangenpoort’,
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beschrijving van Weyermans jaren in de Gevangenpoort leze men Barbara Sierman, ‘Jacob Campo
Weyerman (1677–1747). De getraliede studeerkamer van een weekbladschrijver’, in: Anna de Haas
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4 Adèle Nieuweboer, ‘Weyerman en gelegenheidswerk’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob
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leven en werk van Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 16 (1993), p. 65–85, aldaar p. 85, noot 39.
5 Sierman, ‘Jacob Campo Weyerman’, p. 79.
6 ’s Gravenhaegse Courant van 25 maart 1744. Afleveringen van deze krant heb ik geraadpleegd in de
Historische Kranten database van de Koninklijke Bibliotheek.
7 ’s Gravenhaegse Courant van 27 maart 1744.
8 ’s Gravenhaegse Courant van 19 februari 1744.
9 Myriam Everard, ‘De vrolijke gelegenheidsdichter en de dominee’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 27 (2004), p. 86–89.
10 Stadsarchief Rotterdam, archief 1237 (Familiearchief Ledeboer), inv. nr. 1004 (portret van dominee
Velse) en inv. nr. 822 (Treurvertoog). De redactie van de Mededelingen informeerde mij dat er van
dit portret een versie bestaat waarop Velse voorzien is van een hoed; exemplaren daarvan bevinden zich in de collectie van het Rijksmuseum (Amsterdam) en het Historisch Museum Deventer.
Een verdere curiositeit is, aldus de redactie, dat van een ander portret uit dezelfde periode
— gemaakt en voorzien van onderschrift door A. van den Boogaert — eveneens versies met en
zonder hoed bestaan; exemplaren van die prent bevinden zich in het Rijksmuseum (zonder hoed),
in de collectie Protestantse Portretten van Museum Catharijneconvent (Utrecht) en de collectie
van de Vrije Universiteit (Amsterdam) (beide laatste mèt hoed). Bij vergelijking van de Van den
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portret door Ernst Ludwig Creite (zie vorige noot) is een variant mét hoed (nog) niet bekend.
11 Christiaan Schaef zou enige jaren later zelf een aanzienlijke periode in de Gevangenpoort vastzitten. Zie over hem Anna de Haas, ‘Christiaan Schaef. De duistere kanten van een dichter-notaris’,
in: De Haas (red.), Achter slot en grendel, p. 103–112.
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•••

138 

mededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 2

Jan Willem Claus van Laar en de zaak
Aron Abrahamsz, 1737
Frans Thuijs

I

n 2001 publiceerde Ton Jongenelen in dit tijdschrift een artikel waarin hij Jan Willem
Claus van Laar (1697–1769) betitelde als de ‘volmaakte Hollandse broodschrijver’.1
Met een knipoog naar De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid, want ook dat succesvolle kookboek wordt aan hem toegeschreven.2 Van Laar was volgens Jongenelen vrijwel
in vergetelheid geraakt… en misschien had dat beter zo kunnen blijven. Maar als hij dan
met ironie toch weer ten tonele wordt gevoerd, ben ik zo vrij hem met scepsis, zo niet
met cynisme tegemoet te treden. Van Laar, zoon van een Amsterdamse boekhandelaar,
probeerde rond 1720 in Hoorn een slaatje te slaan uit de beruchte windhandel. Dat
mislukte, hij ging failliet en kwam daarvoor in Amsterdam in gijzeling. Toen dat achter
de rug was, vertoonde hij zich in Middelburg, maar ook die stad moest hij om minder
eervolle redenen verlaten. Terug in Amsterdam schreef hij onder het pseudoniem A.F.C.
Lonius tussen 1737 en 1740 een drietal werkjes over de geruchtmakende affaire Aron
Abrahamsz.3
Kan Van Laar op grond van dit debuut een ‘volmaakte’ broodschrijver worden
genoemd? Ik betwijfel het, want de ironie staat hier op gespannen voet met de historische waarheid en de goede smaak. De drie boekjes hebben met de zaak Abrahamsz
nauwelijks iets te maken. Ze bestaan grotendeels uit leuterpraatjes, ranzige erotische
toespelingen, quasi-moralistische discussies en verzinsels van zwendel en bedrog. In
dit artikel confronteer ik Van Laars criminele trilogie met de juridische stukken over
de affaire.

De zaak Aron Abrahamsz volgens Van Laar
In zijn bericht aan de lezer in het eerste deel laat Van Laar bij herhaling weten dat hij
niemand in zijn eer en goede naam wil aantasten. Kennelijk laat hij daarbij de joodse
gemeenschap als geheel buiten beschouwing, want Den bedrieger bedroogen of den
gevangen Smous is doorspekt met onversneden antisemitisme. Althans, zo zou dat nu
worden beoordeeld. Alle joden zijn woekeraars, dieven en godslasteraars. Over de zaak
zelf vernemen we helemaal niets. Dat kon ook niet, want het boekje verscheen twee
dagen na de veroordeling van Abrahamsz, zoals Ton Jongenelen terecht opmerkt.4 Over
hoeveel informatie kon Van Laar beschikken om in zo korte tijd meer dan driehonderd
paginaatjes vol te pennen? De gerechtelijke stukken waren niet meteen beschikbaar en
zelfs het vonnis was op dat moment niet bekend.
Het blijkt dan ook dat dit boekje niet na, maar vóór het einde van het proces is geschreven. Al op de eerste bladzijden stelt een deelnemer aan de samenspraak de vraag of het
nog lang duurt ‘eer die zaak afgedaan word?’5 Aan het slot komt de datering nog eens
naar voren, want in de laatste dialogen wordt gespeculeerd over de straf die zal worden opgelegd.6 Kortom, Van Laar wist bij het schrijven niet meer dan hij op straat had
opgepikt. Dat had weinig om het lijf en moest dus worden aangedikt. In het voorwoord
van het derde deel (1740) maakt hij daarvan geen geheim, met een sneer naar andere
schrijvers die zich met deze zaak hebben bezig gehouden. Wie dat zijn, mogen we niet
weten. Wel bekent hij openhartig dat hij ‘veele vercieringen’ heeft toegepast — zeg maar
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gerust, hij dist vrijwel alléén
verzinsels op.
Bij gebrek aan feiten begint
het eerste deel met een karaktermoord. Abrahamsz zou uit
Duitsland zijn gevlucht, nadat
hij zijn eigen kerk had bestolen,
en in Amsterdam zijn doorgegaan met sjacheren. In dezelfde
adem worden alle joden weggezet als dieven, al maakt Van
Laar naar de geest van de tijd
enig onderscheid tussen Portugese en Hoogduitse joden.
De laatsten worden onder de
noemer ‘smousen’ beschouwd
als criminelen zonder meer:
‘zo is doch den grootsten hoop
maar een deel Canalje, die men
noyt vertrouwen kan’.7
Vervolgens trakteert de
schrijver ons op een reeks
uit de duim gezogen frauduleuze handelingen die even
zovele joden zouden hebben
bedreven. Hij kent de joodse
gebruiken, zo blijkt uit een van
de zwendelverhalen. Een jongeman komt op vrijdag tegen Claus van Laar in een satirische weergave. De blootborstige
dame is de hoerenmadam Christina Sevenhoven, met
de avond bij een jood om een wie hij een relatie zou hebben. Zie de in noot 1 vermelde
wissel van een paar honderd artikelen.
gulden te verzilveren. De jood
is bereid die te betalen en vraagt om een kwitantie, die de jonge borst terstond uitschrijft.
Vervolgens vindt de uitbetaling plaats in dubbeltjes en stuivers, wat eindeloos duurt.
De transactie wordt onderbroken door de binnenkomst van ‘een Rabyn, een van die
oude Jakhalzen, die men met een oude gescheurde zwarte Rok, en Bonte Muts, veel
langs straat ziet zwieren; en ’er al zo fraai uytzien, of zy van de Galg gedroopen waren’.
De rabbijn verbiedt de afhandeling, omdat de sabbat is ingegaan. De jonge borst kan
hoog of laag springen, hij moet zondag of maandag maar terugkomen om de rest van
het geld in ontvangst te nemen. De afloop laat zich raden. Toen de jongen op maandag
terugkwam, werd hem te verstaan gegeven dat de gehele schuld was voldaan. Hij had
daar immers zelf voor getekend, aldus dit broodje joodse aap.8
Over Abrahamsz heeft Van Laar alleen vaag vernomen dat er is geknoeid met een
schuldbekentenis, in die tijd vaak uitgeschreven als een obligatie. Wat de beschuldigingen precies inhouden, daarover heeft hij de kok slechts horen fluiten. Met zijn nadrukkelijke antisemitisme mikt hij op een publiek dat kennelijk dezelfde gevoelens koestert.
Tot op zekere hoogte sluit hij aan bij een traditie: sinds 1666, naar aanleiding van de
pseudo-messias Sabbattai Zevie, verscheen een reeks pamfletten waarin predikanten
en leken de onbetrouwbare en godslasterlijke joden veroordeelden.
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Daaraan voorafgaande hoor je zulke geluiden niet, met als beruchte uitzondering
de zogenaamde Historie der Joden van Abraham Costerus.9 Zijn geschrift kwam voort
uit de agitaties van de Amsterdamse Kerkeraad, die de gehele zeventiende eeuw bij de
magistraat aandrong op beperkende maatregelen jegens de joden, zonder veel succes
overigens. In vergelijking met zijn voorgangers is Van Laar de eerste, maar zeker niet
de laatste, die zo publiekelijk en ‘modern’ het antisemitisme uitdraagt.10 Hij is in het
Nederlandstalige proza een trendsetter in het bespelen van donkerbruine sentimenten.
In het tweede boekje, Den gestraften bedrieger of den smous in het rasphuys, lezen we
pas op pagina 38 een mededeling van feitelijke aard, namelijk dat Abrahamsz kerkmeester (parnas) is geweest. De aantijging dat hij in die functie zijn geloofsgenoten
bedroog komt geheel voor rekening van de schrijver. Daarna presteert Van Laar het een
variatie op het beruchte verdichtsel van de rituele kindermoord op te voeren als een
feit.11 Dat verzinsel wordt gevolgd door een litanie van anti-joodse maatregelen uit de
twaalfde eeuw — een opsomming die doet denken aan de Remonstrantie van Hugo de
Groot van 1616 en het Amsterdamse Keur uit hetzelfde jaar, waarop de positie van de
Joodse Natie in de Republiek was gebaseerd.12 Het infame is dat de deelnemers aan de
samenspraak insinueren dat ze niet geloven aan de onschuld van de joden aan deze en
andere misdaden: ‘zo komt het my voor’, aldus een van de sprekers, ‘dat zy aan eenige
schreeuwende misdaaden, moeten schuldig zyn geweest, maar zy naderhand ziende,
dat zy op deeze wyze niet onder Christenen konden blyven Leeven; zo hebben zy zich
omzigtiger beginnen te gedragen’.13
Na deze uitwas mogen we genieten van een ‘blijspel’ in een bordeel, uitgesmeerd over
bijna honderd pagina’s — zo komt een boekje wel vol.14 Van Laar zinspeelt op het bedrog
van Abrahamsz, wederom zonder het toe te lichten. Hij voert zijn personage nu op als
een verkrachter die zich in stereotiep onbeholpen Nederlands verdedigt tegenover een
dame die hij tegen haar wil heeft ontmaagd. Het ‘blije’ of geestige in dit spel is dat Abrahamsz zijn huid alleen kan redden door zich te laten afpersen. De bedrieger bedrogen!
Op tweederde van het boekje komt Abrahamsz’ kompaan in het kwaad, Isaak Levy
Mulder, in beeld. Je verwacht dat er nu eindelijk iets uit de doeken wordt gedaan, maar
niets daarvan. De vervalste obligatie waarmee Aron zich wilde verrijken wordt genoemd,
maar in een geheel ander verband. Nu zijn het de parnassiem die de boeven tegenover
de benadeelde christenen uit de wind trachten te houden.15
Dit tweede boekje verscheen eveneens in 1737, enige tijd na het vonnis. Er waren, volgens het voorwoord, al drie herdrukken geweest van het eerste schotschrift (anders kan
ik het niet noemen). Intussen heeft Van Laar kennis genomen van het vonnis, maar daarover vernemen we pas iets vanaf pagina 324, in welgeteld twee bladzijden met onnauwkeurigheden. De teksten van de vonnissen zouden interessante kopij hebben opgeleverd,
maar die laat hij achterwege. Ook in dit tweede deeltje blijft de volmaakte broodschrijver
steken in onzinnige fantasieën en anti-joodse schimpscheuten. De feiten waarvoor Aron
Abrahamsz en Isaak Levy Mulder zijn veroordeeld worden niet vermeld. Voor iemand
die de archivalia over de zaak kent is Van Laar ongelooflijk vervelend en langdradig. Het
is nauwelijks voor te stellen dat zijn tijdgenoten van zulke boekjes smulden.
Daarmee zijn we toe aan het derde deel van 1740, Den bedrieger gestorven of doode
smous, dat zich getuige de titel bezondigt aan lijkenpikkerij. Zoals gezegd geeft Van Laar
in het voorwoord ruiterlijk toe dat hij zijn verhalen heeft opgesierd. Niettemin, zo voegt
hij daaraan toe, kunnen zijn verzinsels voor waar worden aangenomen. Een smous is
immers per definitie een dief en oplichter!
In de aanhef haalt Van Laar eerst zijn gram op Pieter Aldewerelt, de uitgever van de
voorgaande boekjes, die hem kennelijk tekort heeft gegaan. Hij wenst hem als bedrieger
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van het kaliber Abrahamsz ook een plaats toe op het schavot.16 Pas een flinke stapel
bladzijden verder komt Van Laars eigenlijke personage weer even ter sprake. Abrahamsz
heeft het zwaar in het rasphuis, want hij is het werken niet gewoon en wordt ook nog
eens op zijn huid gezeten door zijn medegevangenen. Hij is oud en zijn gezondheid
gaat achteruit.
Dat wordt in algemene bewoordingen meegedeeld, zonder concrete bijzonderheden.
Wel gaat Van Laar zich nogmaals te buiten aan een serie vertellingen over list en bedrog,
waarbij onnozele halzen het slachtoffer zijn van sluwe smousen. Het heeft allemaal weer
niets met de zaak van doen. Dan, zonder enige overgang, is Abrahamsz opeens overleden
en op Muiderberg begraven.17 Een van de deelnemers aan de samenspraak stelt dat het
moment is aangebroken om het levensverhaal van de gestorven schurk te publiceren.
Dat hoeft niet meer, volgens een ander, want het is al gebeurd. Niets is minder waar,
gezien de volstrekte inhoudsloosheid van Van Laars boekjes. Niettemin zijn volgens de
schrijver maar liefst tienduizend exemplaren van de twee voorgaande delen verkocht en
zal het derde die score nog verbeteren. Het valt te betwijfelen dat zijn schandaalkroniek
werkelijk zo’n onverbiddelijke bestseller was.18
Van Laar weidt uit over het joodse begrafenisritueel en over de wijze waarop Abrahamsz zou zijn begraven, om vervolgens op de proppen te komen met een gefingeerd
grafschrift.19 Hebben we nu het einde gehaald? Neen, we hebben nog tweehonderd
bladzijden te gaan. Nog eens wordt het conflict met Aldewerelt opgerakeld, dat Van
Laar hoog moet hebben gezeten. Zouden zijn lezers echt geïnteresseerd zijn in dit uitgesponnen zelfbeklag? Wel zou het interessant zijn te weten of het inderdaad tot een
proces is gekomen, of dat de zaak al dan niet bij comparitie is geschikt. Ook zouden
we graag weten of Aldewerelt werkelijk zijn zakken heeft gevuld met stenen en in de
gracht is gesprongen, zoals Van Laar meedeelt.20 Er zijn geen processtukken te vinden
en Aldewerelt werd op 14 oktober 1739 in de Westerkerk begraven.21 Het schouwregister
voor het jaar 1739 ontbreekt, zodat we niet kunnen nagaan of het hier inderdaad een
zelfdoding betrof.
Gelukkig is Van Laar nu wel klaar met de joden, want de rest van het boekje gaat
over Kees de Potsenmaker, of de Tabaksboer, ook een bedrieger die in het Rasphuis
terechtkwam. In dat verhaal wordt om onbegrijpelijke redenen de zaak Hidde Grittinga
uit 1701 nog eens uitgebreid uit de doeken gedaan; nu ja, de confessie is overgeschreven.22 De wederwaardigheden van Kees en Hidde, met inbegrip van uitweidingen over de
inrichting van het stadhuis en het ritueel bij doodstraffen, kunnen we gevoeglijk afdoen
als bladvulling. Bladvulling? Ruim geschat gaat van de netto 1138 pagina’s van de drie
boekjes nog geen vijf procent over Aron Abrahamsz, en dan nog niet eens over wat hij
heeft misdreven. De rest is volstrekt overbodige ballast.
Ik heb mij niet verdiept in de rest van Van Laars oeuvre, want na de voorgaande worsteling voelde ik daartoe geen behoefte meer. Ik vraag mij wel af waaruit zijn vermeende
volmaaktheid bestaat. Dat hij veel geschreven heeft? Dat hij veel gelezen werd? Dat kan
en wil ik niet beoordelen. Ik wilde slechts weten wat hij over Aron Abrahamsz heeft
geschreven en ben bij hem niets wijzer geworden. Wel heb ik geleerd dat we te maken
hebben met een virulente en ‘volmaakte’ antisemiet, met een lezerspubliek dat dit kennelijk prachtig vond. Dat geeft te denken.

De zaak Aron Abrahamsz volgens de gerechtelijke stukken
Hoe zat het nu werkelijk met Aron Abrahamsz? Het is een buitengewoon interessante
affaire voor rechtshistorici en criminalisten, met civiele en strafrechtelijke aspecten
bij verschillende instanties en in verschillende procedures. Omdat zoveel processtuk142 
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ken bewaard zijn gebleven,
is een redelijk gedetailleerde reconstructie van
de gebeurtenissen en de
rechtsgang mogelijk.
Over de achtergronden van Aron Abrahamsz
is weinig bekend. Hij is
omstreeks 1670 geboren,
naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam, en
gestorven in 1740. In 1730
trouwde hij met een, naar
zich laat aanzien, welgestelde weduwe. Zij had ten
minste één zoon, die zich
naar zijn stiefvader ‘Moses
Aron de Jonge’ liet noemen.
Van een eerder huwelijk
van Abrahamsz is niets
bekend, maar in de stukken wordt wel gesproken
van kinderen en kleinkinderen. Het echtpaar woonde aan de Groenburgwal in
een huis in eigendom.
Ten tijde van zijn proces werd Abrahamsz’
vermogen geschat op zo’n
ƒ 50.000. Hijzelf achtte die
Titelprent van Jan Punt in het derde boekje van Lonius-Van Laar.
schatting aan de hoge kant,
‘Smous Aron, dien gy voor uw ziet/ Brengt weer een Jongling
maar in ieder geval was hij
in’t verdriet.’ Vrouwe Justitia daalt af van haar troon om de straf
redelijk welgesteld. Totdat
aan Aron te voltrekken, op de voorgrond hurkt de aap van de
hij in de fout ging, of totdat
schraapzucht. ‘En in de rand aan weederzy/ voorbeelden van zyn
zijn kwalijke handelen aan
Schelmery’.
het licht kwam, was hij een
man van aanzien. Hij noemde zichzelf koopman, handelde op de beurs voor eigen rekening en op commissiebasis. Hij was ook pachter van de imposten op zout, zeep, koffie
en thee. Hij was een of meer termijnen parnas, een functie waarvoor alleen mannen van
aanzien en welstand in aanmerking kwamen.
Je kunt je afvragen waarom iemand in goeden doen en van dito aanzien het nodig vond
zich met malversaties te verrijken. Nog verbazender is dat hij de vermetelheid had zelf
een proces te beginnen, waarmee hij op basis van vervalste papieren betaling meende te
kunnen afdwingen. Daarmee heeft Abrahamsz het noodlot over zichzelf afgeroepen. Hij
begon als eiser in een civiele zaak, maar verzeilde gaandeweg in een strafproces waarin
hij werd aangeklaagd voor die vervalsing en voor drie andere zaken. Had hij berust in
de afwijzing van zijn civiele eis, dan was hij de dans misschien ontsprongen. In plaats
daarvan zette hij, met omgekochte getuigen en onder ede afgelegde valse verklaringen,
zelf een strafrechtelijk onderzoek in gang. Het bizarre is dat hij van de oorspronkelijke
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zaak, die de aanzet vormde voor zijn strafrechtelijke veroordeling, geen stuiver wijzer
is geworden.
In 1726 zou Aron in contact zijn gekomen met Cornelis Jansz Cock via Isaak Levy
Mulder, diens secretaris en boekhouder. Mulder verrichtte bij gelegenheid ook administratief werk voor Abrahamsz. Cock woonde in de Oranjestraat en Mulder in een van
de huisjes van Cock in een gang op Uilenburg, bekend als het Kokshofje. Mulder was de
vertrouwenspersoon van Cock, die bejaard, slechtziend en slechthorend was en kennelijk krap bij kas zat. Het idee om Cock op te lichten, of eigenlijk diens nabestaanden,
kwam waarschijnlijk van Mulder, die zelf eveneens in geldnood verkeerde. Abrahamsz
was bereid om op een schuldbekentenis, destijds in de vorm van een obligatie, tegen
een rente van drie procent een lening van vijfhonderd gulden te verstrekken aan Cock
én daarmee ook Mulder uit de brand te
helpen.
Op 8 maart 1726 werd ten huize van
Abrahamsz een voorgedrukte obligatie
ingevuld met een bedrag van vijfhonderd gulden in cijfers en letters en door
beide partijen getekend. Het bedrag
werd aan Cock betaald en Mulder kreeg
een courtage van twee gulden en tien
stuivers, wat evenals de ontvangen
vijfhonderd gulden keurig in Cocks
boekhouding werd opgetekend, Echter,
van te voren hadden Abrahamsz en
Mulder bekonkeld om het bedrag van
vijfhonderd later te veranderen in vijfduizend. Om die reden was het contract
niet gezegeld voor een waarde van vijfhonderd, maar van vijfduizend gulden.
Mulder zou duizend, later tweeduizend
gulden genieten als het plan zou slagen.
Aan de rente-afrekeningen was
Ook de boekverkoopster Geertruy de Ruyter,
gedacht:
Cock betaalde die contant en
tegenover de Beurs op het Rokin, probeerde een
in
dorso
werd de betaling gekwiteerd,
slaatje te slaan uit Aron Abrahamsz. Plano 1737,
ook verschenen in een Duitse versie. Getekend
in ieder geval tot 1730. Ook de kwitandoor Jan van Dijk, gegraveerd door Andries van
ties werden aangepast, zodat het leek
Buysen.
alsof over het vervalste bedrag rente was
betaald. Daarna, tot Cocks dood in 1732,23 was dat niet langer mogelijk, want in 1729 was
hij zo hulpbehoevend geworden dat zijn inwonende huishoudster zijn zaken waarnam.
Sindsdien werden vervalste briefjes aan de obligatie gehecht, zonder dat rentebetalingen plaatsvonden. Of de rente nu wel of niet werd betaald was van geen belang, want
de bedoeling was de vervalste obligatie pas te verzilveren na het overlijden van Cock.
Omdat de huishoudster roet in het eten kon gooien, moest ook worden gewacht tot haar
dood. Zij stierf kort na Cock.
De executeurs van het testament weigerden echter Abrahamsz’ obligatie te verzilveren, want in Cocks boeken troffen ze geen bedrag van vijfduizend gulden aan, noch de
overeenkomstige rentebetalingen. Wel werd een lening van vijfhonderd gulden vermeld,
waarover tot en met 1729 rente was betaald. De executeurs betwistten de geldigheid van
de overeenkomst, maar van vervalsing was nog geen sprake.
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Dan begint het spel waarin Abrahamsz zichzelf en minstens drie anderen de das om
deed. Hij dagvaardde de executeurs, die zich verweerden door — heel netjes — te stellen
dat zij twijfelden of Cock te goeder trouw zijn handtekening had geplaatst. Abrahamsz
stelde toen een comparitio litterarum voor, waarbij twee arbiters een schriftelijk oordeel
uitbrachten over de validiteit van de overeenkomst. Indien zij het niet eens konden
worden, zouden zij gezamenlijk een derde benoemen voor bindend advies. Abrahamsz
overspeelde zijn hand door de comparitie niet voor de schepenbank, maar direct voor
de Hoge Raad te Den Haag te verlangen. Hij wees zijn broer Abraham Salomons aan als
arbiter.24 Deze wist van toeten noch blazen en werd het niet eens met de arbiter van de
wederpartij. Zij wezen gezamenlijk Jacobus Arrewijne aan als derde arbiter, die ook van
mening bleek dat Cock de overeenkomst niet te goeder trouw kon hebben getekend. Nog
steeds werd niet gesproken over fraude.
Daarop maakte Abrahamsz een tweede fout. Hij wist de willige condemnatie — het
vonnis van de Raad op grond van de bevindingen van de drie arbiters — te stuiten, omdat
Arrewijne partijdig zou zijn. Hij baseerde dat op een contact dat de laatste met zijn broer
Abraham zou hebben gehad op de beurs en waarbij Arrewijne kennelijk op het vonnis
vooruitliep. Daarover legde Abraham later een verklaring af.25 De zaak veranderde nu
in een gewoon civiel proces waarin Aron betaling eiste en de wederpartij betaling weigerde, omdat de overeenkomst vervalst zou zijn. Aron bracht twee getuigen in, Lodewijk
Schoonweer en David Salomons. Zij legden niet alleen voor een notaris in Amsterdam
onder ede een valse verklaring af, maar deden dat bij het horen door de wederpartij in
Den Haag nog eens.26
Tot nu toe zijn geen stukken gevonden in Den Haag, zodat onbekend is waarop de
Raadsheren hun vonnis baseerden. De eis van Abrahamsz werd in ieder geval afgewezen
en daar is het niet bij gebleven. Waarschijnlijk hebben de Raadsheren strafbare gedragingen vermoed en de Amsterdamse officier verzocht een nader onderzoek in te stellen.
Deze heeft zich in de handel en wandel van Abrahamsz verdiept, want nauwelijks was de
zaak in Den Haag achter de rug of hij werd op 26 juni 1736 gedaagd op de Schoutsrol.27
Hij liet verstek gaan. Bij de tweede citatie op 3 juli gaf hij te kennen op vakantie te zijn
en bij de derde op 20 juli liet hij weer verstek gaan. Toen was het geduld op. Hij werd
in hechtenis genomen en naar gebruik van die dagen volgens de regels van het extraordinaris strafproces verhoord.28

Het proces
In het eerste verhoor op 6 augustus worden wij, en ongetwijfeld hijzelf, verrast met
geheel andere aanklachten. Als pachter van imposten op zout, zeep, koffie en thee had hij
zich in 1732 en 1734 ten onrechte af laten waarderen voor afdracht aan de impostmeester.
Het gaat te ver hier het systeem van verpachtingen uiteen te zetten, zodat ik volsta met
de vermelding dat hij met die onterechte afwaardering de gemene landsmiddelen had
benadeeld. Deze belastingfraude werd hem in zijn sententie wel aangerekend,29 maar
speelde geen enkele rol in het schepenberaad dat leidde tot zijn veroordeling.
Het tweede punt in het pagina’s lange verhoor betrof een conflict met Aaltje Martens
van Zwieten, weduwe van Jan Schaaf, en haar zoon. Abrahamsz had voor hen in 1732
een partij sitsen (zijde) en een partij thee uit Indië aangenomen om in commissie te
verkopen. De aanname geschiedde tegen afgifte van een schuldbekentenis, een obligatie
waarop de weduwe Schaaf en haar zoon vijf procent rente dienden te betalen zolang
de verkoop en de afrekening daarvan, met inbegrip van de commissie, niet hadden
plaatsgevonden. De verkoop was geen probleem, de afrekening wel. Abrahamsz wenste
daartoe niet over te gaan zolang de zoon niet uit Indië terug was. Netjes was dit niet,
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maar was hier sprake van een strafbare gedraging? Ook dit punt is wel in de sententie
opgenomen, maar niet in het schepenberaad terug te vinden.
Pas een maand later kwam de poging tot oplichting van Cock ter sprake. Uiteindelijk
was het niet meer dan dat, totdat de zaak in Den Haag uit de hand liep. Er was wel sprake
van vervalsing van een waardepapier en dat op zich was ernstig genoeg. Daarbij kwam
de omkoping van getuigen en de door hen afgelegde meinedige verklaringen, plus de
rol die Isaak Mulder had gespeeld. De twee meineedplegers zijn wel gedagvaard, maar
hadden wijselijk de benen genomen toen Abrahamsz en Mulder werden gearresteerd.
Zij werden, zoals gebruikelijk bij verstek, na drie oproepen, veroordeeld tot eeuwige
verbanning.
Het volgende punt was de verkoop van een partij goedkope textiel die Abrahamsz
wilde laten doorgaan voor een betere kwaliteit. Ook dit is bij een poging tot oplichting
gebleven. De bedoeling was de partij naar Curaçao te zenden, maar bij inspectie werd
het bedrog al vóór de verscheping ontdekt. Ten slotte was er nog een affaire over een
lening aan Cornelis Graafland, waarbij deze vijfduizend gulden zou hebben geleend op
een contract van tienduizend gulden. Het bleek hier echter te gaan om twee contracten,
al worden de finesses niet helemaal duidelijk.
In het schepenberaad wordt uitsluitend melding gemaakt van de vervalsing van
de overeenkomst met Cock. Alle juridische registers inzake falsificatie werden opentrokken, van het Romeinse recht tot zestiende- en zeventiende-eeuwse plakkaten en
rechtsgeleerde werken. De strafmaat bleek lastig te bepalen. Bij stemming waren vier
stemmen voor de doodstraf en vijf tegen, wat uiteindelijk een straf opleverde die de
dood het meest nabijkwam. Abrahamsz werd met een strop om de hals onder de galg
tentoongesteld, vervolgens gegeseld, gebrandmerkt en voor dertig jaar opgesloten in het
Rasphuis. Wanneer de destijds 66-jarige dat mocht overleven, zou op de gevangenisstraf
ook nog een eeuwige verbanning volgen. Als bijkomende straf diende de boedel van Cock
schadeloos te worden gesteld, maar dat kon hoogstens de proceskosten betreffen. De
weduwe Schaaf en haar zoon dienden vergoeding te krijgen en, opmerkelijk, een ieder
die voor het gerecht kon aantonen door Abrahamsz benadeeld te zijn moest schadeloos
worden gesteld uit zijn boedel.30 Of zich nog benadeelden hebben gemeld is niet bekend.
De wegen van de Amsterdamse justitie zijn soms moeilijk te volgen. Abrahamsz was
alleen beter geworden van de fraude met de imposten, maar die zaak wordt in de straftoemeting niet genoemd. De overige zaken hebben hem geen cent voordeel opgeleverd.
Ook niet de poging tot oplichting van Cock en daarop, en op niets anders, was het vonnis
gebaseerd.
Isaak Mulder moest zich niet alleen verantwoorden voor de oplichting, maar ook voor
wat akkefietjes voor eigen rekening. Hij was instrumenteel in de oplichting van Cock en
pleegde tenminste twee keer meineed. Niettemin oordeelden de schepenen dat hij door
Abrahamsz was verleid. Vreemd, want nauwkeurige beschouwing van de stukken leert
eigenlijk het tegendeel. Het deed er ook weinig toe. In zijn geval was in het schepenberaad één stem minder voor de doodstraf, maar hij kreeg hetzelfde vonnis als Abrahamsz.
Tijdens Abrahamsz’ detentie diende zijn vrouw een memorie in met maar liefst 183
punten om hem vrij te pleiten. Haar strategie om alles te ontkennen waarvan haar man
werd verdacht had niet de gewenste uitwerking. In een tweede stuk, vlak voor de veroordeling, vroeg ze deemoedig om clementie, zonder opnieuw op de zaak in te gaan. In
haar verzoek bracht ze naar voren dat ongeveer zeventig mensen van hem afhankelijk
waren. Het was daarom van groot belang dat haar man een straf bespaard bleef die hem
op het schavot publiekelijk van zijn eer beroofde. Infamie zou voor de gehele stam der
Aronieten rampzalige gevolgen hebben. Ook dit tweede rekest haalde niets uit.31
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Het hoeft geen verbazing te wekken dat zoveel mensen van Abrahamsz afhankelijk
waren — een uitgebreide ‘misjpoge’ van kinderen, kleinkinderen, naaste en minder
naaste verwanten en verdere aanklevers. Slechts heel, heel weinig Asjkenazische joden
brachten het tot enige welstand en hadden in dat geval velen te onderhouden. In het
midden van de achttiende eeuw was ruim tweederde van de Hoogduits-joodse gemeenschap afhankelijk van ondersteuning en het zou nog erger worden. De stad bood geen
soelaas, hoogstens af en toe vrijstelling van impost op graan of turf, en voor het overige
zocht de Joodse Natie het zelf maar uit. De synagoge verstrekte geen ondersteuning aan
mensen die konden terugvallen op familie.
Aron Abrahamsz overleed in 1740, na een gevangenschap van drie jaar in het Rasphuis.
Zijn doen en laten zien er op een afstand van bijna drie eeuwen niet erg slim uit. Afgezien
van het geknoei met de imposten heeft hij aan zijn dubieuze activiteiten geen dubbeltje overgehouden. Waarom heeft hij, in goeden doen en van aanzien, zich nog meer
trachten te verrijken? Was hij minder vermogend dan door het gerecht werd becijferd?
Of fraudeerde hij omdat hij zoveel mensen moest onderhouden? Hij is er in ieder geval
bijzonder zwaar voor gestraft.
Bij Van Laar vinden we geen woord over de werkelijke gang van zaken. Waarom vond
hij het nodig om tot drie keer toe, alleen al in de titelomschrijvingen, zo fel antisemitisch
van leer te trekken? Waarom kraamde hij zoveel onzin en onwaarheid uit? Ik vermoed
dat hij niet zonder reden een pseudoniem gebruikte voor deze kwaadaardige broddelwerkjes. Wat mij betreft moet hem het predikaat ‘volmaakte broodschrijver’, zelfs al is
dat ironisch bedoeld, terstond worden ontnomen.
•
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daar onder het beleegeren van de stad Goes [...] / boertende beschreven in zes t’samenspraaken
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geleverde boekjes.
19 Lonius [Van Laar], Den bedrieger gestorven, p. 195-200.
20 Lonius [Van Laar], Den bedrieger gestorven, p. 202-248.
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25 saa 5061.640l, attestatie van getuigen 5 januari 1736.
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De val van Hattem en Elburg (1786) in de
patriotse en de prinsgezinde pers
Tim Prins1

Wegens de Hattemsche en Elburgsche zaken hebben wy reeds […] gesproken. Het gebeurde
deswege heeft eene geweldige schok aan de Republiek gegeven. En daar berigten, gelyk doorgaans in zulke gevallen, over en weder partydig, vergrotende of verkleinenden zyn, zullen wy
ons by de egte Staatsstukken houden.2

A

ldus openen in september 1786 de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken. Kort
tevoren, in diezelfde maand, was de patriottenopstand geëscaleerd. De twee
kleine patriotse steden Hattem en Elburg werden veroverd door stadhouderlijke
troepen, op last van de Staten van Gelderland. Het was de eerste militaire operatie in
een opstand die zich tot dusverre beperkte tot geweld op papier.3 Weliswaar hadden
de patriotten zich daadwerkelijk bewapend, maar ze exerceerden liever dan dat ze op
prinsgezinden schoten.4
De val van Hattem en Elburg was sensationeel nieuws, zoals het citaat uit de Nieuwe
Nederlandsche Jaarboeken aangeeft. De aankondiging van ‘egte Staatsstukken’ blijkt juist,
want het nummer bevat meer stukken over de affaire dan op de vingers van één hand te
tellen zijn. Het Gelderse drama resoneerde tot in de Amsterdamse schouwburg, getuige
een ‘tussenspel’ over de verovering van Hattem en Elburg.5 Het is merkwaardig dat een
gebeurtenis die destijds zo geruchtmakend was, tegenwoordig nauwelijks meer is dan
een voetnoot in de geschiedenis van de patriottenopstand.6
In dit artikel analyseer ik de berichtgeving in patriotse en prinsgezinde kranten, periodieken en pamfletten. Uit die bronnen komt naar voren dat de val van de twee stadjes
inderdaad een schok teweegbracht in de Republiek. Hattem en Elburg weerspiegelen op
microniveau de patriotse opstand in zijn geheel. In deze Gelderse notendop vertonen
zich alle zaken die ook landelijk speelden.

Gewapende interventie
Hattem en Elburg werden in september 1786 het brandpunt van het conflict tussen
patriotten en prinsgezinden. Hattem had een jaar eerder van de stadhouder geëist haar
eigen raadsleden en magistraten te mogen kiezen. De overwegend patriotse stad wilde
geen prinsgezinde op het kussen en de stadhouder wenste geen patriot aan te stellen.
Hierdoor zat Hattem tussen juli 1785 en oktober 1786 zonder raadsleden. De 23-jarige
jurist Herman Willem Daendels was kapitein van het Hattemse exercitiegenootschap
en de leider van het plaatselijke verzet tegen de stadhouder. In zowel Hattem als Elburg
werden tot halverwege de achttiende eeuw raadsleden en ambtsdragers door de burgers
zelf gekozen. De herinnering hieraan leefde nog sterk en beïnvloedde de gang van zaken
tijdens de patriottenopstand.7
In Elburg weigerde de magistraat een publicatie af te kondigen, die het onmogelijk
maakte rekesten in te dienen bij de Staten van Gelderland. Juist de patriotten plachten
zulke verzoekschriften te gebruiken als agitatiemiddel. De Elburgse weigering zou in
normale omstandigheden geen aanleiding zijn geweest voor een gewapend ingrijpen.
In de gepolariseerde omstandigheden van 1786 was ze dat wel.8
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In augustus besloten de Gelderse Staten en Willem v dat de twee steden te ver waren
gegaan. Terwijl de strafexpeditie werd voorbereid, stuurden Hattem en Elburg brieven
het land in om steun te werven tegen de komende aanval. In Kampen, Deventer en
Zwolle gaven meer dan zeshonderd mensen gehoor aan de oproep. Ook gingen vele
tientallen leden van vrijkorpsen en exercitiegenootschappen uit Gelderland, Overijssel,
Drenthe en zelfs Holland op weg naar de twee bedreigde stadjes.9
Ondanks de hulp van elders werden Hattem en Elburg op 5 september 1786 door de
stadhouderlijke troepen moeiteloos onder de voet gelopen. De aanvallende soldaten
waren veel beter uitgerust dan de verdedigende patriotten. Bovendien waren de verdedigingswerken dermate vervallen dat ze in feite onverdedigbaar waren. Elburg werd
zelfs al door het overgrote deel van de patriotten verlaten, voordat de vijand in zicht was.
In Hattem werd enige tegenstand geboden en werden enkele schoten gewisseld, maar
al gauw namen Daendels’ troepen de benen. Het innemen van de steden ging gepaard
met plunderingen en misdragingen van de stadhouderlijke troepen. De Staten van Gelderland kwamen achteraf met een aanbod van schadevergoeding en amnestie, maar
de ongunstige voorwaarden maakten die regelingen weinig aantrekkelijk. Niettemin
keerden de meeste gevluchte patriotten na verloop van tijd terug naar hun woonplaats.10

Patriotse kranten
In alle onderzochte patriotse kranten was de inname van Hattem en Elburg door de stadhouderlijke troepen groot nieuws. Allereerst heb ik de Hollandsche Historische Courant
(1733–1787, 1788) bekeken, die in Delft verscheen en vanaf 1775 door Wybo Fijnje werd
uitgegeven.11 Fijnjes uitgeverschap betekent niet dat alle stukken van zijn hand waren.
Gerrit Paape, eveneens woonachtig in Delft, mengde zich steeds nadrukkelijker in het
politieke debat. Hij ontwikkelde zich in die dagen tot een vruchtbaar patriots schrijver
en leverde bijdragen aan de krant van Fijnje. Aangezien de artikelen in de Hollandsche
Historische Courant ongesigneerd zijn, valt het auteurschap niet vast te stellen.12
Exercerende patriotten, in dit geval uit
Dordrecht.
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Merkwaardig genoeg hield Herman Willem Daendels aan zijn nederlaag bij Hattem een glorieuze
militaire reputatie over. Prent van Charles Hodges.
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In de tweede plaats heb ik de Utrechtse Courant (1743–1795) tegen het licht gehouden,
die tussen 1782 en 1787 door G. Nieuwenhuis werd gepubliceerd.13 Als derde heb ik de
Groninger Courant (1773–1811) onderzocht, die zich steeds nadrukkelijker als patriotse
krant profileerde.14
Deze kranten publiceerden tussen augustus en december in respectievelijk 45, 25 en
24 edities berichten over de gebeurtenissen in Hattem en Elburg.15 Hun berichtgeving
vertoont overeenkomsten. Voorafgaand aan de val van de steden wordt geschreven over
de achtergrond van de dreigende aanslag, terwijl we positieve geluiden vernemen over
de staat van verdediging. Van de inname zelf wordt in het kort verslag gedaan, terwijl
de daarop volgende plunderingen breed worden uitgemeten.
De inwoners van Hattem en Elburg worden na afloop afgeschilderd als slachtoffers
van Willem v, terwijl ze in de aanloop tot de gebeurtenissen juist als helden worden
opgevoerd. De Utrechtse Courant stelt zich in termen van patriotse heroïek wat neutraler
op. Zo wordt in een bericht uit Hattem, geplaatst op 9 augustus, enkel meegedeeld dat de
burgerij van die stad vooralsnog weigert de door de stadhouder aangewezen magistraat
aan te nemen.16
In schril contrast hiermee staat de berichtgeving tijdens de aanloopfase in de Hollandse Historische Courant en in mindere mate ook de Groninger Courant. Beide kranten
menen dat de verdediging van de heldhaftige Hattemers en Elburgers effectief zal zijn.
De Hollandsche Historische Courant van 24 augustus bericht vanuit Hattem over voorbereidingen voor een ‘moedigen tegenstand tegen gedreigd geweld’, terwijl ‘de situatie van
onzen Defensiven Staat veel gunstiger bevonden [wordt], als men gedagt had’. Met steun
van patriotten van elders wordt Hattem in staat geacht een aanval van prinsgezinde
troepen te kunnen afslaan.17
Ook de Groninger Courant van 5 september steekt niet onder stoelen of banken dat
de inwoners van Elburg en hun helpers uit Kampen helden zijn. Daarnaast doet de
schrijver van het artikel de prinsgezinden tussen de regels door af als vijanden van de

Patriots schotschrift uit 1786.

Willem V als het ‘Geldersche Zwyn’ (1786). Hij slobbert
wijn uit een trog, pist op de unie en vertreedt de
rechten van steden en burgers.
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vrijheid. De Elburgers hebben het grootste gelijk van de wereld en de stadhouderlijke
troepen hebben geen andere bedoeling dan de nobele patriotten met bruut geweld te
onderdrukken.18
De Utrechtse Courant heeft wat minder de neiging om de Hattemers en Elburgers bij
voorbaat op te blazen tot heroïsche proporties. Evenmin is de krant overtuigd dat de
inwoners van de steden een overwinning op de stadhouderlijke troepen zullen boeken.19
De val van de steden was traumatisch, getuige bijvoorbeeld een aangeslagen bericht
van een Amsterdammer in de Utrechtse Courant van 13 september. De krant vermeldt
ook dat acties op touw worden gezet om de gevluchte inwoners van Hattem en Elburg te
blijven steunen.20 De Hollandsche Historische Courant kiest aanvankelijk voor een andere
aanpak. Direct na de aanval zet Fijnje (of Paape) de inwoners van Hattem en Elburg en
hun verdedigers nog eens als helden op een voetstuk. In het nummer van 7 september
wordt de aftocht van de patriotten uit Elburg geduid als een besluit dat in het licht van
de militaire overmacht verstandig en onvermijdelijk was.21 Eerdere berichten over een
mogelijke overwinning waren blijkbaar vergeten en de helden van de patriotse zaak
veranderen moeiteloos in slachtoffers van het stadhouderlijk bewind.
In de berichtgeving over plunderingen door stadhouderlijke troepen, evenals in die
over een amnestieregeling voor gevluchte inwoners, komt deze gedaanteverandering
het duidelijkst naar voren. Dezelfde zaken worden aangegrepen om Willem v stevig
van katoen te geven, zoals de Hollandsche Historische Courant doet op 19 september
1786. Fijnje (of Paape) omschrijft in dat nummer de prins meerdere malen als ‘willem
den bloeddorstigen’.22 De krant beperkte zich niet tot verketterende kretologie, maar
wijdde ook beredeneerde artikelen aan de rol van de stadhouder. Zo bevat het nummer
van 13 september een brief van Willem v, waarin deze verklaarde slechts de dienaar van
de Staten van Gelderland te zijn. De stadhouder wist van de prins geen kwaad en waste
zijn handen in onschuld. Hij wenste geen oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid
van de militaire actie.
Fijnje (of Paape) maakt korte metten met deze voorgewende onschuld. Het leed volgens de Hollandsche Historische Courant geen twijfel dat Willem v volledig achter het
gewapende ingrijpen stond. De prins had een dikke vinger in de Gelderse pap, want hij
kon immers de beste baantjes in de provincie vergeven aan zijn vrienden en bekenden.23
Het was in de ogen van de krant ondenkbaar dat Willem v niet de hand zou hebben
gehad in de aanval op de twee steden.
Het belangrijkste thema in alle kranten is de plundering na afloop, vooral in Hattem.
In de Hollandsche Historische Courant wordt deze in bijzonderheden beschreven en
uiterst streng veroordeeld. De plunderingen waren een ‘verregaande Wraakzugt’, ‘eene
Roovery [..], die de Hemel met zyn strengste wraak bedreigt’ en in de stad was alles ‘in
de uiterste wanorde gebragt’.24 Twee maanden na dato plaatste de krant nogmaals een
artikel over de Hattemse verschrikkingen. Volgens Fijnje (of Paape) hadden de soldaten
burgers mishandeld, hun bezittingen geroofd en hun huizen vernield.25 De stadhouderlijke troepen werden neergezet als losgeslagen rovers, wat de stadhouder het aanzien gaf
van een roverhoofdman. Ook de Groninger Courant maakte duidelijk dat de orangisten
als beesten hadden huisgehouden.26
Het thema van de oorlogsmisdaden bleef in latere edities terugkomen, ook in de vorm
van tirades over de ontoereikendheid van de schadevergoeding en de amnestieregeling.
Doordat aan het opgeven van geleden schade voorwaarden werden gesteld, was het
feitelijk onmogelijk vergoeding te krijgen. Zo moest men opgeven wie wat had geplunderd, een specificatie die veelal niet te achterhalen viel. Bovendien waren veel inwoners
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gevlucht, terwijl het verzoek om schadevergoeding moest worden ingediend in de oorspronkelijke woonplaats.27
De Hollandsche Historische Courant deed daar nog een schepje bovenop. Volgens Fijnje
(of Paape) trad de stadhouder met zijn aanslag op onschuldige Hattemers en Elburgers in
de voetsporen van de Romeinse keizer Nero en de Spaanse hertog van Alva.28 Opvallend
is dat in de Utrechtse Courant minder pathetisch en meer zakelijk over de plunderingen
wordt gesproken.29 Nieuwenhuis vond het blijkbaar onnodig een hoogdravende toon
aan te slaan en gaf de voorkeur aan sobere bewoordingen. Ook bij het aanspreken van
de stadhouder op zijn verantwoordelijkheid als opperbevelhebber levert hij een kort en
krachtig commentaar:
En hoe zal de Kapitein Generaal immer kunnen verantwoorden ’t gedrag, door de Militie in
Hattem gehouden, ’t geen op hem redundeerd, vermits hetzelve ongestraft blyft; daar hy […]
verzekerd had, “dat aan niemand in Hattem of Elburg eenig geweld of nadeel in zyn regt, goed
of Vryheden geschieden zou.” Zal het de Nakomelingschap gelooven?30
Na een paar maanden verdwijnen Hattem en Elburg uit het dagelijkse nieuws, maar ze
blijven in allerlei artikelen opduiken als illustratie of achtergrond. De gebeurtenissen
in de Gelderse stadjes hadden voor de Nederlandse patriotten een iconische betekenis
gekregen, althans tot de Pruisische inval van een jaar later.31

Twee patriotse tijdschriften
Ook patriotse periodieken maakten veel werk van de gebeurtenissen, veelal in de vorm
van ingezonden brieven. De twee meest succesvolle bladen waren De Post van den NederRhijn (1781–1787) van Pieter ’t Hoen (1744–1828) en De Politieke Kruyer (1782–1787) van
Johannes Cristiaan Hespe (1757–1818). ’t Hoen combineerde vaak ingezonden brieven
of vatte ze samen, terwijl Hespe ze gewoonlijk inleidde en becommentarieerde. Van de
artikelen in de Post is ongeveer de helft toe te schrijven aan ’t Hoen.32 Uit beide bladen
blijkt dat de val van Hattem en Elburg diepe indruk maakte op de lezers.
Opmerkelijk genoeg lopen de visies van de Kruyer en de Post her en der uiteen. Zo lanceert de Kruyer het idee dat de val van de steden een positieve wending kan geven aan de
patriotse zaak. In twee achtereenvolgende brieven in nummer 383 komt deze gedachte
naar voren. De eerste, gedateerd op 25 september 1786, benadrukt dat Willem v door
de aanval op de steden zijn ware gezicht heeft getoond als onderdrukker van het volk:
De gebeurtenissen van den tegenwoordigen tyd hebben den blinddoek van een ieders oogen
gerukt, en den eerlyken Prinsman doen gelooven, het geen hy te vooren uit eene oude zucht
voor het Huis van Oranje niet meende te mogen of te moeten gelooven.33
Hattem en Elburg worden niet met name genoemd, want de gebeurtenissen lagen de
lezers immers nog vers in het geheugen. De brief is één lange aanklacht tegen de despoot
Willem v, die de rechten van de weerloze stadjes met voeten heeft getreden. Volgens de
tweede brief heeft de aanval de funeste invloed van de prins aangetoond, veel beter dan
de patriotse bladen dat ooit kunnen doen. Nu de stadhouder zijn masker heeft laten
vallen, kan de burger niet langer twijfelen aan het gelijk van de patriotse bladen.34 Een
geluk bij een ongeluk.
Nummer 397 van de Kruyer bevat een van de laatste brieven over Hattem en Elburg en
wederom moet de stadhouder het ontgelden. De misdadige wijze waarop de stadjes zijn
overvallen toonde volgens Hespe aan dat de prins en de Staten van Gelderland alle besef
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van ‘billyk en Christelyk’ hadden verloren. Aangezien de moraal voor achttiende-eeuwse
begrippen voortvloeide uit de godsdienst, wilde dat zoveel zeggen dat zij van God los
waren en alle besef van goed en kwaad overboord hadden gezet.35
Evenals de kranten besteedden de Post en de Kruyer veel aandacht aan de plunderingen. Vooral de Post verdiept zich in het thema, evenals in de regeling die door de
Staten van Gelderland was getroffen voor gevluchte en beroofde inwoners. Het blad
gebruikt de plunderingen en schadevergoedingen als wapens tegen de stadhouder en
de prinsgezinden:
en waarlijk, indien Willem de Vijfde die plunderaars niet voorbeeldig laat kastijden, en de Officieren, welke die gruwelen aanzien en gedoogen, niet met den dood doet straffen, dan is het
hemelsvast, dat hij met hen instemt, of welligt dat alles op zijne heimelijke bevelen geschied .36
De plundering blijkt een ideale stok om de prinsgezinde hond te slaan, evenals de amnestie die de patriotse burgers van Hattem en Elburg in het vooruitzicht is gesteld. De Post
(nr. 495) is van oordeel dat de amnestie alleen is bedacht als rechtvaardiging achteraf
voor het gewapende ingrijpen. De inwoners van beide steden hebben niets misdaan en
hebben dus geen amnestie nodig. Ze winnen niets door een terugkeer naar hun vaderstad, waar de stadhouder nu heer en meester is en waar zijn troepen zijn gelegerd.
Ook de beloofde schadevergoeding is niet meer dan een zoethoudertje, want door
alle beperkende voorwaarden zal die nooit worden uitgekeerd. Het wordt de gevluchte
burgers daarom afgeraden dit doekje voor het bloeden te accepteren. Ter afsluiting trekt
de auteur nog even fel van leer en stelt hij dat de patriotten uiteindelijk de overwinning
op ‘de Tijrannen, de pesten des volks’ en ‘de Dwingelanden’ zullen behalen.37

Patriotse pamfletten
Over Hattem en Elburg zijn minstens veertien patriotse pamfletten gepubliceerd, die
qua inhoud en toon overeenkomen met gelijkgestemde kranten en periodieken.38 Ik
beperk mij dan ook tot een schets van zulk drukwerk. Een voor de hand liggend stramien
is uiteraard het zwartmaken van Willem v. Een voorbeeld is Aan Nymeegsch volk, by de
naderende komst van Willem den Vijfden, waarin de Nijmegenaren onder verwijzing naar
Hattem worden opgeroepen de prins uit hun stad te weren. De auteur noemt Willem
v een burgerbeul, een aartsgeweldenaar, een huichelaar en een tiran. De stadhouder
was verantwoordelijk voor de aanval en het bloed dat daarbij werd vergoten. Willem
v verschool zich achter het besluit van de Staten van Gelderland, maar had zelf het
initiatief tot de aanval genomen.39
De eerste regels van het drie pagina’s tellende dichtstuk Batoos kroost aan Willem de
Vyfde gaan nog een stap verder:
Gevloekte Landsverraar! Gy durvd met ’s Lands Soldaaten,
Kanonnen, Bomben, Schroot, en gloênde Handgranaaten
Twee Steden aan uw wraak opoff ’ren!40
Enzovoort, in een litanie waarin van dik hout planken worden gezaagd. Blijkbaar
vond de dichter het niet nodig zijn stellingname te onderbouwen met argumenten.
Zijn ambitie ging niet verder dan het schrijven van een geestig bedoeld schotschrift
tegen de stadhouder.
Andere pamfletten bijten zich vast in de oorlogsmisdaden, zoals Informatien wegens
de plunderingen en geweldenarijen van de militie te Hattem. Getuige de inleiding vond de
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Willem V kijkt angstig naar de goddelijke gramschap die uit een wolk op hem neerdaalt. Links drie
Furiën die zich vergrijpen aan de stedenmaagden van Hattem en Elburg. Aan de rechterzijde een
treurende Vrijheid, opgebeurd door Standvastigheid en Moed, en omarmd door Gerechtigheid.
Allegorische voorstelling van Jan Bulthuis (1786).

auteur het nodig de goedgelovige burgers van de Republiek te overtuigen van de waarheid van de gebeurtenissen in Hattem. Het was voor hun burgerlijke begrippen immers
ondenkbaar dat militairen misdaden pleegden tegen burgers en dat hun officieren zulk
wangedrag toelieten. Lezing van de Informatien zou bij hen alle twijfel wegnemen over
de misdragingen van de stadhouderlijke troepen.
De inhoud van het pamflet bestaat uit twintig verklaringen van inwoners uit Hattem,
die hun zegje doen over de plunderingen. De verklaringen zijn opgenomen door een
magistraat uit Zwolle, zoals ten behoeve van de geloofwaardigheid wordt vermeld.41
Alleen al de hoeveelheid verklaringen moet aantonen dat het niet om incidenten ging,
maar om een grootscheepse plundering.
Andere pamfletten beschrijven de inwoners van Hattem en Elburg als helden van de
patriotse zaak. Voorbeelden van dit genre zijn Heldenzang op de defensie van Hattem
en Het landverraad ontmaskerd. De Hattemers hebben moed betoond door de eisen
van de Gelderse Staten en de stadhouder in de wind te slaan, aldus de Heldenzang.
Bovendien hebben zij het recht aan hun zijde, zoals op tamelijk cynische toon wordt
betoogd.42 Ook in het tweede pamflet worden de inwoners van beide steden geroemd
om hun standvastigheid tegenover Willem v, een houding die de patriotten elders in de
Republiek ten voorbeeld wordt gesteld.43
Slechts één pamflet doet een poging om de onrechtmatigheid van de aanval van de
stadhouderlijke troepen inhoudelijk te beredeneren. In het Historisch verhaal wegens
het gebeurde met de steden Hattem en Elburg betoogt Dirk Wessels dat de Staten van
Gelderland hoe dan ook Elburg wilden aanvallen: ze wilden namelijk voorkomen dat
andere steden ook hun gezag en daarmee dat van de stadhouder zouden ondermijnen.
Ook Wessels roemt de standvastigheid van de Elburgers, die ondanks een dreigende
aanval weigerden het hoofd te buigen. De militaire actie kon op geen enkele wijze wormededelingen van de stichting jacob campo weyerman 35 (2012), 2
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den gerechtvaardigd, want Elburg had enkel haar aloude rechten willen gebruiken. De
burgers stonden in hun recht, terwijl de Staten van Gelderland in overtreding waren
door dat recht te ontkennen.44

Prinsgezinde kranten
In vergelijking met hun patriotse tegenhangers bevatten de prinsgezinde kranten minder en minder luidruchtige berichten dan je naar aanleiding van ‘hun’ overwinning
zou verwachten. Ik heb de berichtgeving onderzocht van de ’s Gravenhaagse Courant
(1708–1795), die vanaf 1770 werd uitgegeven door de uitgesproken orangist Pierre Gosse
junior.45 Verder die van de Leeuwarder Courant (1752–heden), die zich neutraler opstelde
dan haar prinsgezinde signatuur zou doen vermoeden.46 Vooral in de Haagse krant stonden met enige regelmaat berichten over Hattem en Elburg, terwijl die uit Leeuwarden
aanzienlijk minder aandacht besteedde aan het voorval. Tussen september en december
plaatsten beide bladen in respectievelijk 28 en zes edities berichten over of met betrekking tot de gebeurtenissen in Hattem en Elburg.47

Prinsgezinde sneer naar de ‘nieuwerwetsche’ patriottische helden, die de benen nemen uit Hattem.
Onbekende maker, 1786.

De ’s Gravenhaagse Courant publiceerde in augustus 1786 helemaal niets over Hattem
en Elburg, terwijl de patriotse kranten het thema toen al hadden aangesneden. Zoals te
verwachten staat Gosses berichtgeving haaks op die in de patriotse pers. In een artikel
van 2 september, een paar dagen voor de aanval, spreekt hij over ‘Eenige belhamels, in
die kleine Steedjes,’ die zich ‘verzetten […] tegen de billyke en wyze Wetten’ van de stadhouder. De Staten van Gelderland en de stadhouder konden niets anders dan troepen
naar de steden zenden om de rust te herstellen om ‘de goede Ingezeetenen tegens de
woeden dier Booswigten te bewaren’.48
Het valt op dat Gosse de plunderingen aanvankelijk ontkende. Op 15 september voert
hij aan dat de berichten hierover alleen bedoeld zijn om de militairen een slechte naam
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te geven. De redacteur claimt te beschikken over het bewijs dat de gewraakte gebeurtenissen nooit hebben plaatsgevonden.49 Op 18 september meldt Gosse dat Hattem en
Elburg in dezelfde staat verkeren als vóór het binnentrekken van de stadhouderlijke
troepen. De steden zijn veilig en de gevluchte inwoners kunnen met een gerust hart
terugkeren.50
De ’s Gravenhaagse Courant verdedigt de stadhouderlijke troepen vaker tegen patriotse aantijgingen. Zo gebruikt Gosse het rapport van generaal J.C. Spengler, de aanvoerder
van de stadhouderlijke troepen, om zijn orangistische gelijk te beklemtonen. Lieden die
het hebben over plunderingen of mogelijke doden noemt hij onomwonden leugenaars,
aangezien Spengler daarover niets heeft vermeld — uiteraard niet, zou je denken.51 Van
doden is in de patriotse pers aanvankelijk wel sprake, maar de berichtgeving hierover
is tegenstrijdig. De Hollandsche Historische Courant heeft het over ongespecificeerde
doden, de Utrechtse Courant bewaart daarover het stilzwijgen.52 Gosses stuk is tekenend
voor de wijze waarop hij verslag deed over Hattem en Elburg. Vanuit de verdediging
probeerde hij de eer van stadhouder en prinsgezinden te redden.
Toen Gosse de plunderingen niet langer kon ontkennen, probeerde hij ze goed te
praten. Zo reageert hij op 9 oktober op de Utrechtse Courant, die uit de toekenning van
schadevergoeding meent te kunnen concluderen dat er daadwerkelijk is geplunderd.53
Volgens Gosse waren de geroofde zaken al teruggegeven en waren de schadevergoedingen alleen bedoeld voor kleine, niet meer te achterhalen spullen. In zijn ogen waren de
plunderingen trouwens de schuld van de patriotse verdedigers van Hattem. Zij bleven
namelijk de stadhouderlijke troepen beschieten vanaf de andere kant van de IJssel,
dat wil zeggen vanaf Overijssels grondgebied. De Gelderse troepen mochten daar niet
komen, met als gevolg dat zij uit pure frustratie over hun onmacht waren gaan plunderen.54 Dat is op zijn minst een merkwaardige visie, temeer omdat hij de plunderingen
aanvankelijk had ontkend. Een week later publiceerde Gosse zelfs een ingezonden brief
met de strekking dat niet de stadhouderlijke troepen, maar de patriotse hulptroepen de
plunderingen hadden gepleegd.55
De prinsgezinde houding jegens de patriotten komt tot uitdrukking in een brief van de
Staten van Gelderland aan die van Holland. Gosse publiceerde het epistel op 4 december
1786 in de ’s Gravenhaagse Courant. De Gelderse Hoogmogenden constateren daarin
met verbazing dat de gedeputeerden van veel Hollandse steden ‘meer geloof schynen
geslagen te hebben aan de vuilaardige Nieuwsschryvers, die onbelemmert, en ongestraft
haar werk maken de grofste lasteringen en onwaarheden te divulgeeren, dan aan onze
Brieven, en daar by ter goeder trouwe, en naar waarheid opgegevene informatien’.56
De stadhouderlijke partij vond dat aan deze zaak intussen genoeg woorden vuil waren
gemaakt. Gosse was klaarblijkelijk dezelfde mening toegedaan, want al een maand lang
had hij geen artikelen meer gewijd aan Hattem en Elburg.
Vergeleken met de ’s Gravenhaagse Courant is de berichtgeving van de Leeuwarder
Courant ronduit saai te noemen. Reden hiervoor is dat de krant zich vooral baseerde
op officiële brieven. Wel wordt uit de opgenomen stukken duidelijk dat de Leeuwarder
Courant de lijn van de Staten van Gelderland en de stadhouder volgde. Zo wordt op 23
september het verslag van Spengler in extenso gepubliceerd, terwijl patriotse tegengeluiden ontbreken.57 Ook in een eerder en korter artikel wordt geen aandacht besteed
aan zaken als plunderingen, maar wordt benadrukt dat de inname van de steden snel
en vrij rustig verliep.58 Slechts één van de zes artikelen in de Leeuwarder Courant was
afkomstig van een eigen correspondent, terwijl maar liefst drie brieven van de Staten
van Gelderland of aanhangers daarvan werden gepubliceerd.
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Een prinsgezind periodiek
Elie Luzac (1721–1796) was evenals Gosse een van de meest vooraanstaande prinsgezinde schrijvers en uitgevers. Hij mocht zowaar de stadhouder zelf tot zijn klantenkring
rekenen.59 In zijn Vaderlandsche Staatsbeschouwers wekt hij echter de indruk dat hij bij
voorkeur aan de gebeurtenissen in Hattem en Elburg voorbijgaat. In het enige artikel
dat hij aan de affaire wijdt maakt hij duidelijk dat de Hattemers en Elburgers geenszins
moeten worden gezien als slachtoffers van de stadhouder en de Staten van Gelderland.
Integendeel, de onbevooroordeelde lezer kan volgens hem de ware gang van zaken vernemen uit de officiële stukken van de Staten van Gelderland.60 Blijkbaar was Luzac van
oordeel dat deze informatie volstrekt betrouwbaar was en vond hij het onnodig daaraan
nieuwe argumenten toe te voegen. Afgezien van dit ene artikel ging hij in zijn blad dan
ook niet in op Hattem en Elburg.
Een ander prinsgezind tijdschrift was De Nassausche en Pruisische Couriers in Compagnie (Rotterdam 1785–1788), dat werd uitgegeven door Henrik Sterck.61 Nummer 76
van het blad bevat een verslag van de verovering van Hattem en Elburg, waarin een
verzinsel is opgenomen over de lafhartige rol die de patriotse dichter Rhijnvis Feith zou
hebben gespeeld. Rijklof Michael van Goens, tot voor kort de orangistische spreekbuis
bij uitstek, liet zijn stem niet horen. Zijn door de prins gesubsidieerde Ouderwetsche
Nederlandsche Patriot was al in 1783 opgehouden te verschijnen. Ten tijde van de Gelderse gebeurtenissen verbleef Van Goens al in het buitenland: in juni 1786 had hij ziek,
miskend en teleurgesteld de Republiek voorgoed verlaten.

Prinsgezinde pamfletten
Slechts vier prinsgezinde pamfletten zagen het licht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hattem en Elburg.62 In Helden-zang op de defensie van Elburg en Nieuwerwetse
patriottische dapperheid worden de inwoners en verdedigers van de twee stadjes belachelijk gemaakt.63 In het eerste worden de patriotten afgeschilderd als domme schapen
die in hun verdwazing de wetten van de Republiek met voeten treden.64 Het tweede
suggereert de ideologische voosheid van de patriotten, die zich verschuilen achter grote
woorden als vrijheid en burgerbewapening.65 Strekking en toon van beide pamfletten
komen naar voren in het slot van Nieuwerwetse patriottische dapperheid:
Want wat voor Buit is doch van uwen Stryd te hoopen?
Wanneer uw Vyand komt, dan stelt gy ’t op een Loopen.66
Twee prinsgezinde pamfletten gaan dieper in op de gebeurtenissen: het Beredeneerd
bundeltje van echte en authentycke stukken en Echte stukken betreffende het staatsbesluit
van Gelderland.67 Het eerste, geschreven door Elie Luzac, is een van de weinige pamfletten waarin hij ingaat op de actualiteit.68 Beide pamfletten bestaan uit een samenvoeging
van officiële stukken en brieven. Dit is niet de enige overeenkomst. In beide wordt de
gewapende interventie goedgekeurd, terwijl de opstelling van Hattem en Elburg wordt
veroordeeld. Luzac is van mening dat de Elburgers niet het recht hadden het Gelderse
verbod op rekesten te negeren en dat de stadhouder van de weeromstuit dus het recht
had hen met zijn troepen in het gareel te dwingen.69 Verder worden de plunderingen
in de Echte stukken goedgepraat op de wijze waarop Gosse dat in de ’s Gravenhaagse
Courant had gedaan — die waren de schuld van de inwoners.70 Beide pamfletten veroordelen de berichtgeving in de patriotse pers, aangezien deze in hun ogen is gebaseerd
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op leugens en laster.71 Blijkbaar
vonden de prinsgezinde publicisten het nodig op die leugenachtigheid te hameren.
Interessant is het bijna dertig pagina’s lange betoog waarmee Echte stukken afsluit. Het
begint met een verdediging
van de stadhouder inzake Hattem en Elburg, maar verandert
gaandeweg in een analyse
van het politieke bestel van
de Republiek. De auteur blijkt
uiteraard een aanhanger van
het stadhouderlijk bewind en
Elburg bezet. Prinsgezind prentje van onbekende maker.
moet niets hebben van patriots
gedoe. Hattem en Elburg hebben in zijn ogen aangetoond wat er mis gaat als de patriotse verbeelding aan de macht
komt.72 Het is in ieder geval een inhoudelijk betoog ten gunste van de stadhouder en
overstijgt als zodanig de gangbare scheldpartij op de patriotten. Naar aanleiding van
Hattem en Elburg is het aan prinsgezinde zijde een van de weinige doorwrochte stukken.
Je kunt je afvragen waarom die zo schaars waren.

Concluderend
Hattem en Elburg waren voor de patriotten militaire nederlagen, maar journalistieke
overwinningen. De patriotse pers maakte veel meer werk van de affaire dan de prinsgezinde. Dat gold voor de berichtgeving in kranten, maar nog veel meer voor die in
tijdschriften. Mededelingen over Hattem en Elburg zijn nauwelijks te vinden in de periodieke pers van orangistische huize. Ook het aantal prinsgezinde pamfletten blijft achter
bij de patriotse, respectievelijk vier tegenover veertien.
Tijdens de aanloopfase van de gebeurtenissen besteedde de prinsgezinde pers weinig
aandacht aan Hattem en Elburg, in tegenstelling tot de patriotse. Uiteraard preekten
de media van beide partijen voor eigen parochie. Opmerkelijk is de snelheid waarmee
de patriotten zich de rol van slachtoffer aanmaten en het gemak waarmee ze deze uitbuitten. In rap tempo veranderden de heldhaftige verdedigers van Hattem en Elburg in
tragische slachtoffers.
Daarentegen konden de prinsgezinden weinig publicitaire winst ontlenen aan de overwinning van ‘hun’ soldaten. Het was des te moeizamer daarvan garen spinnen omdat
er amper was gevochten. De patriotse verdedigers hadden de benen genomen en er
was weinig of geen bloed gevloeid. Een indrukwekkend wapenfeit viel er niet van te
maken, zodat de prinsgezinde pers eigenlijk alleen maar kon scoren met de lafheid van
de patriotse verdedigers.
Eens te meer blijkt dat de patriotten de nieuwe journalistieke mogelijkheden beter
wisten te benutten dan hun tegenstanders. Zowel kwantitatief als kwalitatief staken
zij de prinsgezinden de loef af. Terwijl de patriotten, soms op originele wijze, de aanval kozen, hadden de prinsgezinden vooral de neiging in de verdediging te schieten.
Doorgaans kwamen ze niet verder dan reageren op berichten in de patriotse pers. Ze
ontkenden eerst de plunderingen en probeerden in tweede instantie deze goed te praten.
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Hun taalgebruik maakt duidelijk dat ze vanuit het defensief opereerden. Het lag hun in
de mond bestorven dat ze zich verweerden tegen de leugens in de patriotse pers.
Eigenlijk blijkt nergens dat de prinsgezinden trots waren op hun overwinning en eigenlijk blijkt ook nergens dat de patriotten bij de pakken neerzaten. De laatste groep wist
haar verlies prima uit te buiten, terwijl de eerste partij, misschien mede daardoor, geen
overwinningsfeest vierde. Het toont nogmaals aan dat de patriotten de vernieuwingen
in de pers omhelsden, terwijl de oranjegezinden daar blijkbaar moeite mee hadden.
Interessant is hoe de patriotten van de nood een deugd maakten en de val van Hattem
en Elburg omsmeedden tot een publicitair wapen. Hun militaire afgang veranderde in
een politieke aanklacht tegen de prins. De vermoorde onschuld bleek een effectieve strategie: meedogenloos was de despoot ten strijde getrokken tegen weerloze en onschuldige
burgers. De plunderingen waren een reden te meer om de stadhouder aan de kaak te
stellen. In het licht van al die slechtigheid viel het de prinsgezinden niet mee zijn goede
trouw te beklemtonen.
Enige maanden lang domineerden de gebeurtenissen in Hattem en Elburg het nieuws
in de Republiek. De spanning tussen patriotten en prinsgezinden liep op in de herfst
van 1786 en zette ook de toon in de pers. Vrijwel alle facetten van de patriottenopstand
komen naar aanleiding van Hattem en Elburg naar voren, zodat de berichtgeving over
de twee stadjes een exemplarische detailstudie oplevert.
•
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Laurens van Santen: de vrijheid beminnen
op Santhorst
Cor de Vries

I

n Nederland is het republicanisme altijd een integraal onderdeel geweest van de
legitimatie van de politieke orde. Het klassieke ideaal van de deugdzame burger,
belichaamd door de exempla virtutis, is zeer regelmatig vernederlandst. Geleidelijk rijpt in de tweede helft van de achttiende eeuw de notie dat deze deugdzaamheid
alleen te bereiken valt indien alle burgers op een of andere manier in vrijheid kunnen
participeren in het bestuur.1
Iemand die dit ideaal een warm hart toedroeg was Pieter Burman junior ofwel Petrus
Burmannus secundus (1713–1778). Aanvankelijk anoniem bestookte hij vanuit zijn buitentje Santhorst, dat hij in 1749 had gekocht, Nederland met voorbeelden van republikeinse deugdzaamheid. In 1772 kwam aan deze anonimiteit een einde door toedoen van
Betje Wolff,2 maar tot ongeveer 1774, het jaar waarin Burman zich uit het openbare leven
begon terug te trekken, liet Santhorst veel van zich horen.
Op Santhorst werden geregeld bijeenkomsten georganiseerd ter herdenking van ijkpunten der vaderlandse vrijheid. Bij deze gelegenheden maakten de Santhorsters gelegenheidsgedichten die soms (anoniem) naar buiten werden gebracht. De wijze waarop
de republikeinse vrijheid werd opgehangen aan historische figuren (Bredero, Vondel,
De Groot) of gebeurtenissen (de inname van Den Briel) stuitte bij de Oranjepartij en
de gereformeerde kerk op veel weerstand. Het burgerlijke vrijheidsideaal werd in hun
uitingen veel breder uitgemeten dan de politieke correctheid toestond. De Santhorsters ontleenden hun voorstellen niet alleen
aan de vaderlandse geschiedenis, maar ook
aan de actualiteit. Zij herkenden hun eigen
idealen in de ter dood veroordeelde Franse
protestant Jean Calas, in de Corsicaanse
vrijheidsstrijder Pascal Paoli en in George
Washington, de leider van de Amerikaanse
onafhankelijkheidsoorlog.
In deze gedichten is vrijwel altijd sprake
van vrijheid en tolerantie op geloofsgebied,
en van verzet tegen iedere inperking van de
politieke vrijheid. Dat lijkt weinig schokkend, maar in de toenmalige verhoudingen
betekende het een controversieel pleidooi
voor deelname van alle niet-gereformeerde
geloofsgroepen aan het bestuur. Santhorst
verkreeg landelijke bekendheid als dé plek
waar met een beroep op oude republikeinse waarden en ‘De Vrijheid’ het bestaande
bestel onder vuur werd genomen. Sant
Portret van Pieter Burman jr.
horsters stonden een staatsgezinde politiek voor zoals die in hun ogen gestalte
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had gekregen in het zeventiende-eeuwse
Amsterdam. Alleen een politiek systeem
dat alle burgerlijke vrijheden waarborgde
was voor hen de moeite waard.
In dit artikel wil ik licht werpen op het
netwerk van Santhorst, maar ook op eventuele genootschappelijke elementen van
deze kring: hoe vonden de leden elkaar, wat
waren hun gemeenschappelijke interesses,
hoe gingen ze te werk, en in hoeverre kunnen we hen beschouwen als actieve participanten aan het publieke domein?

Santhorst in de briefwisseling Burman-Van Santen
Over het reilen en zeilen van het Santhorster ‘kuddeke’, om Betje Wolff aan te halen,
weten we weinig. Haar getuigenis is uit de
tweede hand en uit de eerste hand is vrijwel Portret van Laurens van Santen
niets bekend. Een aantal verwijzingen naar
deze kring vond ik in de briefwisseling van
Laurens van Santen (1746–1798), een student van Burman. Ook in het gemeentearchief
van Leiden zijn verwijzingen naar de kring van Burman te vinden, vooral in het archief
van de Leidse vrijmetselaarsloge La Vertu.3 Deze documenten verstrekken uit de eerste
hand informatie over de samenstelling van het Santhorster gezelschap en over de wijze
waarop leden gerekruteerd werden voor een groep die bij de tijdgenoten niet onomstreden was. Ook krijgen we een inkijkje in de manier waarop de Santhorsters hun vrijheidslievende acties planden en uitvoerden.
Allereerst iets over het ontstaan van de briefwisseling tussen Van Santen en Burman.
De laatste doceerde zowel op het Athenaeum Illustre in Amsterdam — vanaf 1767 in de
vaderlandse geschiedenis —, als op de universiteit in Leiden en pendelde tussen beide
steden. Zijn veelbelovende student Van Santen deed hetzelfde. Hij was door Burman
in Amsterdam opgeleid in de rechten, het Latijn en het Grieks en studeerde in 1767 bij
hem af in Leiden.
Van Santen en Burman raakten zeer goed bevriend. Al in 1765 noemde Burman hem
zijn ‘goede vriend en medewerker’ en vanaf dat jaar werd hij zeer regelmatig op Sant
horst uitgenodigd. Wanneer ze niet bij elkaar in de buurt waren, werd er druk gecorrespondeerd. Algauw viel het koosnaampje Loutje voor Van Santen. Toen Van Santen
in 1766 begon met een album amicorum, schreef Burman daarin als eerste een gedicht.4
Zijn primaat in het album zegt wel iets over hun verhouding. Van Santen schreef zijn
mentor ook over zijn moeilijkheden om een geschikte echtgenote te vinden, zij het dat
Burmans pogingen om voor hem een vrouw met geld te vinden mislukten. In 1771 probeerde Burman voor Van Santen een betrekking te regelen op het Athenaeum Illustre
in Amsterdam, maar zijn protégé werd gepasseerd.
In de jaren tachtig, na de dood van Burman, zou Van Santen steeds meer voor zijn
ideeën uitkomen, getuige bijvoorbeeld het Latijnse gedicht dat hij in 1784 publiceerde
naar aanleiding van het overlijden van Joan Derk van der Capellen. Het verscheen een
jaar later in een Nederlandse vertaling van de patriotse dokter Pieter van Schelle (1749–
1792)5 en bevat deze legendarische regels:
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Te vroeg sterft tot den Poll,
maar weent niet om zijn sneeven,
Hij wilde, o Nederland, uw staat niet overleeven.
Op late leeftijd zou Van Santen alsnog trouwen en in 1795, na de Bataafse omwenteling,
werd hij voorzitter van de Leidse Municipaliteit en curator van de universiteit.
Uit de correspondentie komt naar voren dat de Santhorsters de Neolatijnse poëzie
intensief en hartstochtelijk beoefenden. Er werd bijvoorbeeld druk gecorrespondeerd
over de woordkeus en het metrum waarin de exempla virtutis moesten worden weergegeven. Latijn was voor hen méér dan een medium om hun ideeën uit te drukken: ze
speelden met de taal en hadden plezier in de dubbele bodems en de gelaagdheid waartoe
deze uitnodigde. In het Latijn kon je over twee dingen tegelijk schrijven. Ze schreven,
aldus Van Santen, nadrukkelijk voor elkaar. Het merendeel van hun veelal anoniem
uitgegeven werk is weinig toegankelijk, omdat het uitsluitend bedoeld was voor de leden
van de eigen kring.
De deelnemers werden door Burman geselecteerd en verschenen op zijn uitnodiging
op Santhorst. Over het soort genodigden voor de bijeenkomsten laat Van Santen in zijn
brieven ook wel wat los: dat waren uitsluitend gelijkgestemden en vertrouwde mensen.
Ze hadden geen pottenkijkers nodig. Van Santen benadrukt steeds dat de genodigden
hun bezigheden op en voor Santhorst zoveel mogelijk stil moesten houden: wat omging
op Santhorst, moest op Santhorst blijven.
Aan regels had het gezelschap een broertje dood. Er was geen vaste genootschapsdag en een statuut, manifest of reglement ontbrak. De enige ‘regel’ die het gezelschap
naleefde bracht Burman zélf naar buiten, in een brief waarin hij zich verdedigt tegen de
door hem als een aanval opgevatte Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis van
Betje Wolff.6 Deze ‘regel’ luidde als volgt: bij iedere bijeenkomst bracht men een toast uit
op de vijf V’s — Vaderland, Vrijheid, Vriendschap, Vrede, Verdraagzaamheid. Aan deze
algemene termen kon niemand zich storen, betoogde hij, maar hij wist uiteraard heel
goed dat het uiteindelijk om de praktische invulling van deze algemene termen ging.

De oude generatie Santhorsters
In zijn briefwisseling met Burman verdeelt Van Santen de Santhorsters in een oude
en een jonge generatie. Tot de oudere garde behoorde rond 1757 de rechtsgeleerde mr.
Janus Helvetius (?–1772), die volgens Van Santen grote invloed uitoefende op de jonge
generatie. Van Helvetius is bekend dat hij op jonge leeftijd zijn fortuin kwijtraakte, omdat
men misbruik had gemaakt van zijn goedheid. Hij studeerde in 1755 bij Burman af. Tegen
het einde van zijn leven werd hij alsnog tot hoogleraar benoemd.
Bij zijn eerste bezoek aan Santhorst nam Van Santen een aantal van Helvetius’ gedichten mee naar huis, tot diens grote woede. Wie was deze onbekende jongeman? Was hij
wel te vertrouwen? In 1766 schreef Helvetius aan Van Santen dat hij had gehoord dat
Burman hem, Van Santen, enige geheime papieren en gedichten van zijn hand ter inzage
had gegeven. Hij had begrepen dat Van Santen ze aan het overschrijven was en ze dus
bij anderen bekend wilde maken. Helvetius wilde ze zo snel mogelijk terug hebben, ‘op
verbeurde mijner vriendschap’. Het kwam allemaal goed, want in datzelfde jaar leverde
de hele Santhorster gemeente bijdragen aan het album amicorum van Van Santen; Burman zoals gezegd als eerste, maar Helvetius ‘in santhorstiana’ als tweede. Van Santen
en Helvetius raakten innig bevriend.
Helvetius bezocht de bijeenkomsten op Santhorst zeer regelmatig. Hij verkeerde zelfs
op zo goede voet met Burman, dat hij op diens buiten de honneurs waarnam wanneer
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de gastheer zelf in Amsterdam verbleef. In zijn nagelaten poëzie, uitgegeven door Van
Santen, vinden we de bekende Santhorster onderwerpen terug, zoals de Amerikaanse
vrijheidsstrijd. Maar ook tijdens zijn leven bleven Helvetius’ denkbeelden niet binnen
de muren van Santhorst: vrijwel alles wat hij schreef circuleerde in handschrift en anoniem. Tevens was hij werkend lid van ten minste twee Amsterdamse genootschappen.
Ook in het openbare leven was Helvetius actief. Hij was in Amsterdam secretaris van
‘de krijgsraad’, het bestuur van de schutterijen, waarbij hij zich inzette voor een grotere
invloed van dit orgaan op het stadsbestuur en daarbij blijkbaar behoorlijk tekeer kon
gaan tegen de zittende regentenkliek. Hij ‘kreunde sig nergens aan’.7
Een Santhorster van het eerste uur was de Haagse burgemeester Jan Hudde Dedel
(1702–1777), een invloedrijk man in de hofstad.8 Hij beoefende de dichtkunst, waarbij
hij zich specialiseerde in hekeldichten en bijschriften. In 1747 had de dichter Joachim
Oudaen hem vereerd met een beroemd vaderlands relikwie, namelijk het stokje van
Oldenbarnevelt. In het begeleidende gedicht schreef de remonstrant Oudaen dat (de
gereformeerde) Dedel dit stokje verdiende, omdat hij in zijn bestuur dezelfde (burgerlijke) vrijheden verdedigde als Van Oldenbarnevelt.
In 1757 publiceerde Dedel een gedicht ten gunste van de gebroeders De Witt, waarin
hij de Hagenaars die hen vermoordden ‘bloode honden’ noemt. Het leidde tot de zogenaamde De Witten-oorlog en tot een zwerm van pamfletten tegen Dedel, waarin hij als
‘een Fransman in zijn hart en een Arminiaan in zijn geschriften’ wordt gekwalificeerd.9
Zowel Burman als mr. Jan de Groot vereerden Dedel in die dagen publiekelijk met een
gedicht om hem steun te betuigen. De aanvallen konden Dedel blijkbaar niet deren,
want hij bleef gewoon in functie.
Net als de andere leden van Santhorst had Dedel grote belangstelling voor vaderlandse geschiedenis. In 1760 nodigde hij de Amsterdamse geschiedschrijver Jan Wage
naar (1709–1773) uit op zijn buitenhuis om hem te helpen bij zijn bronnenonderzoek.10
Dedel bezat bij Rijswijk de buitenplaats Outshoorn, waar hij ook regelmatig leden van
de Santhorster kring ontving.11
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Zeer actief op Santhorst was de reeds genoemde Jan de Groot (1713–1784), afkomstig
uit Rotterdam en afgestudeerd in Utrecht in 1747. Hij was advocaat bij het Hof van Holland in Den Haag en goed bevriend met Joan de Witt (1720–1783), secretaris van de
Hoge Vierschaar en schepen in Dordrecht, die ook wel op Santhorst langskwam. In zijn
Neolatijnse dichtkunst legde De Groot zich vooral toe op beknopte vormen als het epigram, het bijschrift en het epitaaf.12 Uit Van Santens brieven blijkt dat hij menigmaal op
Santhorst te gast was en daar ook bleef logeren. Op zijn beurt logeerde Burman vaak bij
hem in Den Haag. De Groot vereerde de leden van Santhorst regelmatig met een gedicht
en op zijn beurt zette Burman hem in het zonnetje. In zijn Poëmata noemde Burman
hem zelfs zijn allergrootste en allerzuiverste vriend.13 Dat de vrienden De Groot en De
Witt familie waren van hun beroemde zeventiende-eeuwse republikeinse naamgenoten
is zeer waarschijnlijk.
Uit zijn briefwisseling met Van Santen blijkt dat De Groot nog lang strijdbaar bleef.
Jaren later, in 1782, probeerde hij nog olie op het vuur te gooien. De vijand was deze keer,
hoe kon het anders, de Leidse orangist Johannes le Francq van Berkhey. In zijn brieven
van dat jaar klaagde De Groot dat zijn gedicht tegen Le Francq nauwelijks voor ophef
zorgde en hij vroeg zich af waarom dat zo was.
Een ander vooraanstaand lid van Santhorst was Burmans levenslange vriend mr. Isaac
Sweers (1707–1777), rechtsgeleerde, lid van de Amsterdamse magistraat, hoofdofficier
van justitie en lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij was een
groot liefhebber van de letteren en bezat een omvangrijke bibliotheek. De eeuwige vrijgezel Sweers is vooral bekend geworden omdat Betje Wolff hem tot haar beschermheer
heeft willen maken. Hun schriftelijke contact brak hij echter plotseling af, toen zij de
schrijfster bleek van de Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis.14
Van zijn staatkundige ideeën is via officiële kanalen niets bekend, maar een tipje van
de sluier is onlangs opgelicht. In februari 1766 beschuldigde de in Amsterdam gearresteerde journalist Vincenzio Gaudio hem in een besloten rechtszitting van opruiïng.
Sweers zou hem in het diepste geheim geld geboden hebben om een stuk te schrijven
tegen het stadhouderschap en tegen de Oranjes. Hij beweerde voor deze beschuldiging
vier getuigen te hebben. Waar of niet, Sweers zorgde ervoor dat Gaudio nooit meer met
iemand zou kunnen spreken: hij werd veroordeeld tot veertig jaar eenzame opsluiting,
een buitenproportionele straf. De — onbekende — getuigen werden nooit gehoord. Naar
uit de verhoren blijkt besefte Gaudio dat een dergelijke beschuldiging tegen Sweers een
kern van waarheid kon bevatten.15
Tot de regelmatige bezoekers van Santhorst behoorde verder de Goudse regent Bartolomeus de Moor van Immerzeel (1722–1779).16 De Moor was goed bevriend met Betje
Wolff, die via hem op de hoogte zal zijn geweest van wat zich allemaal op Santhorst
afspeelde. In 1772 verzette hij zich openlijk tegen een ingreep van de stadhouder in de
stadspolitiek.17 Net als Helvetius bepleitte hij grotere invloed van de burgerlijke krijgsraad op het stadsbestuur. Bij deze conflicten steunden Burman en De Groot hem door
in hun gedichten zijn vrijheidsliefde te bezingen.
Ook de Goudse dominee Petrus Theodoor Couperus (1722–1799) moet als bezoeker
van Santhorst vermeld worden. Hij publiceerde onder meer in De Denker, het tijdschrift
van Nicolaas Bondt en de doopsgezinde predikant Cornelius van Engelen (1726–1793).
Als gereformeerde dominee had hij nogal vrijzinnige opvattingen over de geloofsverschillen binnen zijn eigen kerk. Hij was zeer patriottisch gezind, ijverig werkzaam voor
de Oeconomische tak en werd in 1787 uit zijn ambt gezet. In 1781 trouwde hij met Huberta
Catharina van Eijck, de weduwe van Bartolomeus de Moor van Immerzeel.18
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De jongere garde
De correspondentie tussen De Groot en Van Santen biedt enige inkijkjes in de gang van
zaken op Santhorst. De deelnemers kwamen niet alleen om plezier te maken, hoewel
dat een belangrijk aspect was van hun bijeenkomsten. Soms leken hun bijeenkomsten
op die van een gezapig dichtgenootschap. Van Santen schreef dat het op Santhorst de
gewoonte was om tijdens de maaltijd gedichten voor te dragen, die door de leden thuis
waren geschreven. Daarna werd het gedicht door het gehele gezelschap op vorm en
inhoud besproken. Het commentaar werd door de dichter thuis verwerkt en soms werd
het gedicht nog eens rondgestuurd voor meer commentaar. In zijn definitieve vorm werd
het gekopieerd en uiteraard anoniem, maar met vermelding van de afzender, aan een
netwerk van zorgvuldig geselecteerde lezers toegezonden. Door die vertrouwelingen
werd zo’n gedicht soms overgeschreven, soms ook vertaald en naar buiten gebracht,
zoals in 1757 tijdens de ‘Wittenoorlog’ gebeurde.19
Belangrijke informatie over dat netwerk van vertrouwelingen vinden we in een brief
van De Groot aan Van Santen uit 1769. Hij vraagt Van Santen een groot aantal gedichten
van zijn hand door te sturen. Wat dan volgt is een lijst van ‘correspondenten’ die nauw
verbonden waren met Santhorst. Als eerste noemt hij de Leidse professor Bavius Voorda
(1729–1799), die vanaf 1765 in Leiden lessen verzorgde waarin de historische rechtsgeleerdheid een centrale plaats innam. Hij zou in 1788 vanwege zijn anti-stadhouderlijke
houding uit zijn ambt worden gezet.
Dan volgt Rutger Paludanus (1736–1788), de patriotse rechtsgeleerde, historicus, letterkundige en burgemeester van Alkmaar, die na de contrarevolutie in 1787 ontslag zou
nemen. Verder kreeg Van Santen opdracht om de gedichten ook aan Amsterdamse
bekenden toe te sturen, onder wie de advocaat Matthias Temminck (1734–1814), eveneens patriot, Neolatijns dichter en in 1787 na de omwenteling ontslagen als burgemeester
van Amsterdam.20 Verder noemt De Groot als ‘correspondenten’ mr. Hendrik Calkoen
(1742–1818) — die de eer van Oldenbarnevelt fel verdedigde, maar in 1795 voor de Oranjepartij zou kiezen — en de advocaat Nicolaas Bondt (1732–1792).
Bondt kwam in 1757 in contact met de Santhorster Jan Hudde Dedel. Deze nam de
dertig jaar jongere Bondt op in zijn huis, kort nadat hij bij Burman was afgestudeerd.
Tijdens dat verblijf kon Bondt zich in alle rust toeleggen op de uitgave van Burmans
Orationes.21 Bondt werd door Dedel ‘opgevoed’, want dit tweejarige verblijf verschafte
hem volgens zijn biograaf behalve rust ook ‘een toenemende wijsheid’. Bondt genoot
Dedels bescherming, maar moest eind 1758 toch Den Haag verlaten. Hij had zich met
de uitgave van ‘zekere geschriften’ het ongenoegen van hooggeplaatste personen op de
hals gehaald.22
Bondt vestigde zich in Amsterdam, waar hij de schrijver werd van de laatste delen
van de tijdschriften De Philanthrope (jaargang 1760 t/m 1762) en de eerste delen van De
Denker (1763–1774). Laatstgenoemd blad schreef hij samen met Cornelius van Engelen en
Abraham Arent van der Meersch. Op die manier kreeg Santhorst via Bondt een platform
waar allerlei maatschappelijke problemen ‘onbevooroordeeld’ werden bediscussieerd.
In bijna iedere aflevering van deze tijdschriften wordt het recht op vrijheid van denken
en van godsdienst benadrukt en intolerantie bestreden.23
De Groot vroeg in zijn brief van 1769 aan Van Santen om ook een afschrift te sturen
naar Engelbert François van Berckel (1726–1796). Deze zeer invloedrijke Amsterdamse
burgemeester zou in 1778 een hoofdrol spelen in de geheime onderhandelingen tussen
de stad Amsterdam en de opstandige Engelse koloniën in Noord-Amerika. Hij had een
beslissende stem in het ontwerpverdrag waarin de onafhankelijkheid van de Verenigde
Staten van Amerika werd erkend en dat in 1780 tot de oorlogsverklaring van Engeland
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zou leiden. In latere jaren placht Burman te logeren in het huis van Van Berckel, wanneer
hij in Amsterdam moest zijn.
Ten slotte moesten ook de dichters Hieronymus de Bosch (1740–1811) en Pieter Fontein
(1708–1788), doopsgezind predikant, een exemplaar van De Groots gedichten ontvangen.
Met De Bosch was Burman zeer bevriend: in zijn brieven noemt hij hem Bosje. ‘Burman
bezocht hem regelmatig, was hele avonden met hem bezig en was zeer gemeenzaam
aan deszelfs huis’, schreef De Bosch’ biograaf.24 De doopsgezinde De Bosch was een
self-made man. Van beroep was hij apotheker, maar mede door zijn connecties met
de familie Hooft werd hij in 1773 benoemd tot opvolger van Jan Wagenaar als stadsgeschiedschrijver. Hij was in contact gekomen met de kring rond Burman toen hij zich
begin jaren zestig, via zelfstudie en met hulp van Bondt en Fontein, bekwaamde in de
beginselen van het Grieks en Latijn. Halverwege de jaren zestig zocht hij contact met de
Neolatijnse dichters rond Burman. In 1766 stichtte hij in Amsterdam het dichtgezelschap
dat tegenwoordig ‘de school van Burman’ genoemd wordt: Patriae et Musis.25
Tot dit selecte groepje neo-latinisten behoorde korte tijd Pieter Stinstra (1747–1819),
neef van de bekende Richardson-vertaler Johan Stinstra. Hij is een van die veelbelovende
jongemannen die door de kring rond Burman werden benaderd om te participeren in
hun ‘gemeenschap’.26 Op de dag dat deze Fries in 1766 in Amsterdam aankwam, maakte
hij al kennis met Van Santen en De Bosch. Hij ging veel met hen om en toen hij in de
strenge winter van 1766–67 de oversteek naar huis niet kon maken, trok hij bij De Bosch
in. Het hele jaar 1767 bleef hij in Amsterdam en sloot ook vriendschap met Matthias Temminck, met Gerard Hooft jr., die we nog zullen tegenkomen, en met de ‘oude’ Santhorster
Helvetius.27 Vooral met de laatste brengen de vrienden De Bosch en Stinstra hele dagen
‘en halve nachten’ door. Stinstra verliet De Bosch en Amsterdam in de herfst van 1770
‘om daar nooit meer een voet te zetten’.28
In 1771 trad de zojuist op de remonstrantse kweekschool benoemde professor Daniel
Wyttenbach (1746–1820) toe tot deze dichtersgroep. Met Wyttenbach zou Hieronymus
de Bosch vele jaren een huis delen en via hem wordt het Griekse element in het lees- en
dichtgenootschap Patriae et Musis nog wat meer belicht.
In een latere brief uit 1774 vraagt De Groot aan Van Santen om zijn anonieme gedichtjes te distribueren in een andere kring, namelijk van Leidse bekenden. Onder hen de griffier Daniel van Alphen (1713–1797), schrijver van een geschiedenis van Leiden en van een
studie over de juridische grondslagen van de invloed van de kerk op de staat. Ook schreef
hij een viertal toneelstukken waarin de vrijheidsdrang een grote rol speelt. Van Alphen
werd regelmatig op Santhorst uitgenodigd, maar hield zelf ook bijeenkomsten op republikeinse gedenkdagen. Een brief van Burman aan hem getuigt van hun vriendschap.29
Ook Carel Antoni de Wetstein (1742–1797), Neolatijns letterkundige en rechtsgeleerde,
diende de afschriften van de gedichten te ontvangen. Wetstein was in 1762 gepromoveerd en werd advocaat te Leiden. In zijn poëzie liet hij zich bewonderend uit over de
Corsicaanse vrijheidstrijder Pascal Paoli, die bij zijn bezoek in 1769 aan Nederland door
Burman met open armen op Santhorst ontvangen was.30
Ten slotte vraagt De Groot aan Van Santen om afschriften te sturen naar een drietal Leidse hoogleraren. Als eerste wordt genoemd professor Schultens — mogelijk de
oriëntalist Jan Jacob Schultens (1716–1778), maar vermoedelijk diens zoon en opvolger
Hendrik Albert (1749–1793). Als tweede en derde worden genoemd de professoren Grieks
David Ruhnkenius (1723–1798) en Lodewijk Caspar Valckenaer (1715–1785). Laatstgenoemde was in 1765 in Leiden aangekomen en ‘Santhorst’ heette hem bij die gelegenheid met vele gedichten welkom. Toen Valckenaer in 1769 tot hoogleraar Vaderlandse
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Geschiedenis werd benoemd kende hun vreugde geen grenzen. Valckenaer was via zijn
vrouw aangetrouwde familie van Burman.31
Bij al deze netwerken rond Santhorst is ten minste één naam ongenoemd gebleven:
de lutherse advocaat Herman Noordkerk (1702–1771). Hij was bevriend met Betje Wolff,
Isaac Sweers en Jan Wagenaar, maar ook met Laurens van Santen, in wiens album amicorum hij in 1767 een versje schreef. Burman stond met hem op zeer goede voet32 en ook
Sweers ging jarenlang vriendschappelijk met hem om. In 1773 liep zelfs het gerucht dat
Burman een standbeeld voor Noordkerk wilde laten oprichten.33
Als advocaat stond Noordkerk bekend als iemand die opkwam voor de ‘zwakkeren in
de samenleving’. Hij was een groot voorvechter van de vrijheid van drukpers en godsdienst en van de bevrijding van slaven. Zo verdedigde hij zelfs een ‘ketterse’ uitgave
van de spinozist Willem Deurhoff. Ook Noordkerk was een deskundig historicus, vooral
op het gebied van de Amsterdamse geschiedenis. Hij bleef zijn hele leven ongehuwd
en begaf zich zelden in de openbaarheid. Ik heb van zijn aanwezigheid op Santhorst
helaas geen bewijs gevonden. Wagenaar schreef na zijn dood in 1771 een lofrede op
hem, evenals de Waalse predikant Jean Scipio Vernède (1714–1779).34 Een epitaaf voor
Noordkerk werd geschreven door Burman zelf, die in Franse vertaling door Vernède in
zijn éloge is opgenomen.

Santhorst en de vrijmetselarij
Met de komst van Van Santen deed ook de vrijmetselarij haar intrede in de kring van
Burman. Van Santen was nog vrij jong, toen hij in 1767 in Amsterdam lid werd van de
vrijmetselaarsloge La Bien Aimée. Zijn lidmaatschap van de Amsterdamse loge duurde
niet lang, want in datzelfde jaar werd hij in de Leidse loge La Vertu tot ‘vénérable maître’
gekozen. De Leidse loge was in verval, maar Van Santen slaagde erin haar in korte tijd
weer op te bouwen. De volgende negen jaar hanteerde hij er succesvol ‘de moker van het
gezag’. Wellicht zag hij in de vrijmetselarij een omgeving waarin hij zijn denkbeelden in
besloten kring kon bespreken en propageren. In het archief van La Vertu valt te lezen dat
onder zijn leiding ‘bouwstenen’ werden aangedragen die een politieke lading hadden.
Er werd verhandeld over volkssoevereiniteit, de komst van Paoli en de Amerikaanse
revolutie, terwijl officieel niet over politiek gesproken mocht worden.35 Ook de latere
patriot Pieter Vreede werd in 1769 lid, evenals Rhijnvis Feith.
Tot de Leidse loge behoorde ook een aantal bezoekers van Santhorst, zoals de veelbelovende, jong gestorven dichter Gerardus Hooft jr. (1750–1768). Deze telg uit het beroemde
geslacht Hooft was al in 1766, op de leeftijd van zestien jaar, stadssecretaris van Amsterdam geworden. In dat jaar studeerde hij nog bij Burman in Leiden en raakte hij goed
bevriend met Van Santen, die hem vlak voor zijn overlijden in 1768 lid maakte van La
Vertu. Hoofts nagelaten Neolatijnse Poëmata werden in 1770 bezorgd door Van Santen
en Hieronymus de Bosch.36
Een andere maçonnieke rekruut was Joost Romswinckel (1745–1824), naderhand
een patriots lid van de Leidse vroedschap die in 1788 uit zijn ambt zou worden gezet.37
Romswinckel volgde Van Santen op als voorzitter van La Vertu en werd een regelmatig
bezoeker van Santhorst. Als voorzitter van de vrijmetselarij werd hij op zijn beurt opgevolgd door Cornelis van Hoogeveen jr. (1741–1792), de patriotse drukker en uitgever. Ook
Cornelis de Baviaan, zoals hij in Leiden bekend stond, was blijkens zijn gedichten een
vereerder van het Santhorster gedachtegoed.
Ten slotte wil ik nog vermelden dat ook Cornelius van Engelen lid werd van de loge.
Van Engelen was mede-auteur van het eerder genoemde tijdschrift De Denker, waarschijnlijk vanaf 1764, en van het tijdschrift De Philosooph vanaf 1766. Hij woonde sinds
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1769 in Leiden en werd door de jongere garde blijkbaar algauw gerekruteerd voor de
vrijmetselarij.
Een regelmatige bezoeker op Santhorst was mr. Pieter Nicolaas Arntzenius (1746–
1799), een studievriend van Van Santen.38 Na zijn studie in Leiden vestigde hij zich rond
1768 in Amsterdam, waar hij lid werd van de rechtbank. Uiteraard beoefende ook hij de
Neolatijnse poëzie, al dichtte hij ook vaak in het Nederlands.
Van Santen zelf schreef zowel gedichten voor de leden van La Vertu als voor zijn vrienden van Santhorst. De meeste daarvan zijn verzameld in zijn Carmina juvenilia uit 1775,
compleet met zijn portret. Ook deze bundel bevat weer vele gedichten die op heftige
toon zijn gekant tegen iedere vorm van tirannie en gewetensdwang.
Langzamerhand worden de contouren van een netwerk zichtbaar. De Santhorsters
ontmoetten elkaar bij Burman, maar ook, en waarschijnlijk in een andere samenstelling, bij Daniel van Alphen of bij Dedel. Een ander gezelschap, vooral de jongere garde,
gebruikte de loge La Vertu als trefpunt. Ook ontmoette men elkaar op reguliere basis in
de Neolatijnse dichterskring Patriae et Musis.

Santhorsters in genootschappen
Of dat nog niet genoeg was, zagen vele Santhorsters elkaar ook regelmatig in het ‘echte’ genootschappelijke leven. Hun namen duiken op bij minstens drie Amsterdamse
genootschappen: Concordia et Libertate, Diligentiae Omnia en Libertate et Concordia.
Alledrie zijn ze te karakteriseren als besloten genootschappen, waar je niet zomaar lid
van kon worden. Het waren vriendenkringen.
In 1757 speelde Helvetius een belangrijke rol in Concordia et Libertate, dat zojuist was
opgericht.39 Van Concordia waren de volgende Santhorsters lid: Petrus Burman zelf,
Isaac Sweers, Jan Helvetius en iets later ook Nicolaas Bondt, Matthias Temmink, Hendrik
Albert Schultens, Hieronymus de Bosch en de nog niet eerder genoemde, met Burman
bevriende rector van de Amsterdamse Latijnse school Hendrik Verheyk (1725–1784).40
Net als Van Berckel onderhield hij contacten met Amerikaanse vrijheidsstrijders, onder
wie John Adams.
Diligentiae Omnia, een van de eerste literaire genootschappen, was in 1766 opgericht
door Johannes Lublink de jonge en telde onder zijn leden de Santhorsters Pieter Burman,
Laurens van Santen, Janus Helvetius en Pieter Nicolaas Arntzenius.41 Ook lid was de
‘hofvertaler’ van Burman, de remonstrant Anthony Hartsen (1719–1782). Deze vertaalde
op uitnodiging van Burman diens ‘Brederodius’, maar ook Lublink vertaalde een gedicht
van Burman tijdens de Wittenoorlog.
Uit een brief van Hartsen aan Van Santen blijkt de werkwijze van Diligentiae Omnia:
men heeft daar Van Santens Neolatijnse gedicht ‘Ida’, uiteraard nog in handschrift,
besproken. Alle op- en aanmerkingen en adviezen werden daarna schriftelijk aan Van
Santen meegedeeld. Uit een nagelaten redevoering van de hand van Diligentiae-lid
Herman Gerard Oosterdijk blijkt dat ook een op het oog saaie verhandeling over de
‘betaamlijkheid en schadelykheid van de comedien’ kon raken aan actuele maatschappelijke thema’s en kon zorgen voor grote reuring in Diligentiae Omnia.42
Het genootschap liet vooral in zijn beginjaren van zich spreken. Geheel in de lijn
van de Santhorster provocaties wilden de leden een gedenkteken voor de als tolerant
beschouwde en katholiek geworden Joost van den Vondel oprichten, en wel in het directe
zicht van de predikant van de Nieuwe Kerk. Dit zorgde voor veel ophef bij de rechtzinnige kerkgangers.43
Libertate et Concordia, het ‘vrijdagsgezelschap’, is nog zo’n genootschap waarin we
veel Santhorsters terugvinden. Een zware ballotage beperkte de toegang, want in de
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eerste plaats moest het aspirant-lid een behoorlijk woordje Latijn spreken en schrijven.
Verder moesten de leden een goede culturele ontwikkeling bezitten. Niet in de laatste
plaats moest het aspirant-lid betrouwbaar zijn, aangezien de discussies vaak verhit
waren. De meningsverschillen waren groot, zeker over de politiek, maar iedereen werd
in staat gesteld zijn mening in volle vrijheid te uiten.
Daarbij gold de afspraak dat niets van het binnenskamers besprokene naar buiten
mocht komen, vanwege de risico’s voor de betrokkenen. Om de interne vrijheid van
spreken te waarborgen had elk lid vetorecht bij het aannemen van een nieuweling. Het
gezelschap was dan ook niet al te groot, met een gemiddelde omvang van zo’n zeventien
leden. Ze vergaderden eenmaal per week in het huis van één van hen. Daar gebruikte
men een eenvoudige broodmaaltijd onder het genot van een glas rode wijn. Bij feestelijke
gelegenheden placht een speciale gouden drinkbeker rond te gaan. De gezamenlijke
maaltijden hadden het karakter van een wandelend buffet, want het voedsel stond klaar
op een afzonderlijke tafel.
In de zomer vergaderde men op dinsdagavond, in de winter op vrijdagavond. De vergadering begon om zeven uur en eindigde stipt op de klokslag van elf uur, hoe heftig
de discussie ook mocht zijn. Het hoofddoel van het gezelschap was vrijuit te kunnen
spreken. Meestal nam een lid een in het Frans, Nederlands of Latijn geschreven vlugschrift of politiek pamflet mee, waarover na voorlezing werd gediscussieerd. Men hield
heel bewust geen voordrachten, maar wisselde meningen en ervaringen uit.44 In 1784,
bij het vijftigjarig bestaan, publiceerde Libertate gesigneerde gedichten van Burman en
Johannes Lublink. Burman was toen al zes jaar dood, maar blijkbaar vond men het nog
steeds van groot belang om zijn naam aan het gezelschap te verbinden. Ook Hieronymus
de Bosch herdacht in het openbaar het jubileum in dichtvorm. In dat jaar vormde het
gezelschap de voorhoede van progressief en geletterd Amsterdam en vinden we er nog
velen die de hoogtijdagen van Santhorst hadden meegemaakt.45
Burman en de zijnen konden vrijwel ongestoord hun gang gaan. Dat was niet alleen te
danken aan hun voorzichtigheid, maar ook aan hun machtige beschermers in Amsterdam. Iemand als Gerrit Hooft Gerritsz (1708–1780) heeft in zijn functie van curator van
het Athenaeum Illustre en de Latijnse school veel gedaan voor de verspreiding van de
Santhorster ideeën, onder andere in 1767 door de benoeming van Burman tot hoogleraar
Vaderlandse Geschiedenis. Burman was bevriend met de familie Geelvinck46 en blijkens
talrijke gedichten hadden de Santhorsters nauwe banden met de families Hooft, Dedel,
Bicker, De Vrij Temmink en Van Berckel.
Met een aantal leden van deze families vierde Burman in 1768 de vijftigste verjaardag
van de zogenaamde‘saturdagschen krans’, waartoe ook Isaac Sweers behoorde.47 Als we
dit gezelschap nader bekijken, zien we dat velen van hen behoorden tot de regenten die
in 1748 door Willem iv van het pluche waren verwijderd.48 Burman en zijn Santhorster
geestverwanten stonden dus in innig contact met een groep anti-orangistische regenten.

Tot besluit
Resumerend kunnen we stellen dat Burman vanaf 1750 een hecht netwerk opbouwde
waarvan historici, rechtsgeleerden en magistraten deel uitmaakten. Godsdienst speelde
voor deze groep een ondergeschikte rol. De kleine kring van het Santhorster ‘kuddeke’
werd vanaf 1765 uitgebreid met jonge Neolatijnse dichters die het ‘enthousiasme’ in de
dichtkunst cultiveerden. Burman had die bevlogenheid vanaf het begin van zijn wetenschappelijke carrière bepleit. Het bleek jong en oud aan te spreken dat vorm en inhoud
van het gedicht een eenheid dienden te vormen.
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Het gezelschap dat op Santhorst bijeenkwam bestond uit mensen die het Latijn
zowel actief (in ieder geval schriftelijk) als passief goed beheersten. Bijna allen waren zij
rechtsgeleerden die het Romeins recht hadden bestudeerd. Zij wisten hoe de burgerlijke
vrijheden daarin waren vastgelegd en gewaarborgd. Bijna allemaal hadden ze bij Burman gestudeerd en waren besmet geraakt met het virus van de klassieke republikeinse
vrijheidsidealen.
‘Santhorst’ moet niet worden gezien als een van de vele genootschappen die in de
tweede helft van de achttiende eeuw als paddestoelen uit de grond schoten. Het verschil
zit hem niet alleen in het gebruik van het Latijn, maar ook in de onderwerpen die aan
de orde kwamen. Het gezelschap onderscheidt zich bovendien door het ontbreken van
huishoudelijke regels en van een vaste vergaderdag.
Iedereen kende iedereen in de achttiende eeuw, zo lijkt het, wat niet wil zeggen dat
men elkaars opvattingen deelde. ‘Santhorst’ was duidelijk een gezelschap van geestverwanten. Hun opvattingen waren in de hier beschreven jaren, ruwweg van 1749 tot 1774,
zeker niet radicaal te noemen. Ze bejubelden de republikeinse vrijheid en de klassieke
burgerdeugd, ze verzetten zich tegen gewetensdwang en eisten het recht op zich zonder maatschappelijke of godsdienstige restricties te kunnen ontplooien. Vanaf de jaren
zestig ontwikkelde Santhorst zich in het publieke domein geleidelijk tot een plek waar
de republikeinse vrijheid werd geïdealiseerd. De leden van de kring stelden hun tijdgenoten beroemde voorgangers uit de Oudheid en de zeventiende eeuw ten voorbeeld.
Regelmatig kwamen hun gedichten in vertaling naar buiten.
Valt er ook iets te zeggen over hun drijfveren? Deze lijken te liggen in het besef dat de
Republiek niet langer was wat zij geweest was. Het meritocratische politieke systeem
van de zeventiende eeuw, waarin de beste mannen als vanzelf boven kwamen drijven,
bestond niet meer. Dat bestel had de economie en de cultuur tot grote bloei gebracht,
maar het was bezweken onder een regentenoligarchie die alleen haar eigenbelang najoeg
en een stadhouder die streefde naar alleenheerschappij. Maar ‘Santhorst’ was bepaald
geen revolutionaire kring. Vele leden behoorden tot het bestuursestablishment en waren
huiverig voor maatschappelijke onrust. Ze waren niet van plan het bestaande bestel
omver te werpen — ze volstonden met intellectuele provocaties om het te prikkelen.
De kring van Burman en Van Santen vormde geen afgebakend geheel. De leden kenden
elkaars ideeën, waren op de hoogte van elkaars expertise en steunden elkaar onvoorwaardelijk. Hun activiteiten waren niet zonder gevaar. Dat ze elkaar niet alleen op uitnodiging troffen, maar ook los van ‘Santhorst’ als vrienden bij elkaar bleven logeren, zegt
veel over de hechte onderlinge band. Een paar voorbeelden daarvan heb ik laten zien.
Opvallend is hoe een ‘oudere’ kring zorgde voor continuïteit door ook jongeren warm
te maken voor hun idealen. Wanneer de Santhorsters naar buiten traden in Concordia,
in Libertate, of in Diligentiae, stapten ze weliswaar enigszins buiten de eigen kring, maar
niet ver. En bij alledrie die gezelschappen heerste een soort van zwijgplicht over wat er
binnenskamers besproken werd.
De invloed van ‘Santhorst’, of liever: van Pieter Burman, was groot in Amsterdam. Bicker Raye vermeldt in zijn dagboek dat de Nieuwe Kerk al in 1751 uitpuilde toen Burman,
nota bene in het Latijn, een lijkrede hield voor de hoogleraar d’Orville. Zijn bekendheid
en invloed namen vooral na 1765 enorme proporties aan, getuige ook de biografie van
Hieronymus de Bosch.49 Achter de schermen was Burman natuurlijk al goed bekend,
maar toen hij in 1767 van zijn aanstelling tot hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis een
echte vertoning maakte, nam zijn populariteit onder de staatsgezinde partij rap toe. Er
gebeurde iets. Blijkbaar raakte hij een gevoelige snaar.
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Zowel studenten als burgers kwamen op zijn colleges af. In zijn lessen, zowel bij hem
thuis als op het Athenaeum, behandelde hij naast de Latijnse dichtkunst vooral de vaderlandse geschiedenis. Hij deed dit op buitengewoon lyrische en schilderachtige wijze,
waarbij hij alles uit de kast haalde voor een indrukwekkende voordracht.
Burman hield van theater en spektakel. Vooral maakte hij indruk wanneer hij op dramatische wijze de wandaden van ‘het gemeen’ of van tirannieke vorsten beschreef. Van
heinde en verre stroomden de belangstellenden toe om hem te horen spreken over de
vaderlandse helden. Zijn ster rees in de jaren zeventig in Amsterdam tot ongekende
hoogte. Zijn invloed nam in die tijd zo sterk toe dat men hem ging zien als aanvoerder van de staatsgezinde Amsterdammers. Deze groepering had een platform in De
Philanthrope en De Denker, in de jaren waarin Nicolaas Bondt de redactie van deze
bladen voerde. Ook het tijdschrift van Lublink de jonge, De Rhapsodist, wijdde regelmatig
besprekingen aan de vijf V’s van Burman. Deze staatsgezinde en republikeinse ‘partij’
zou eind jaren zeventig door de toenemende politisering van de maatschappij worden
ingehaald.
Vele Santhorsters zien we in de jaren tachtig en negentig nog steeds strijden voor
hun vrijheden. Burman maakte deze ontwikkeling niet meer mee. In september 1774
trof het noodlot zijn familie, toen op Santhorst zijn zoon per ongeluk zijn eigen zus in
haar slaapkamer met een schot hagel neerschoot. Vreselijk verminkt stierf zij binnen
een dag. Deze familietragedie knakte de eens zo strijdbare Burman. In dat jaar trok hij
zich voorgoed terug uit het openbare leven.
•
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W. Velema, Omstreden Oudheid (Amsterdam 2010).
De meeste details over zijn leven bij P.H. Schrijvers,’Petrus Burmannus secundus, Latinist, geleerde
en dichter’, in: E.O.G. Haitsma Mulier e.a. (red.), Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632–1877 (Amsterdam 1997), p. 136–171; J. Hartog, ‘Santhorst’, in: De Gids
46 (1882), p. 238–280. Het meest recent over de Santhorster kring: A. Hanou (ed.), De onveranderlijke Santhorstsche geloofsbelijdenis, door E. Wolff Bekker (1772) (Leiden 2000).
Ik onderzocht in de Universiteitsbibliotheek Leiden (ubl) de omvangrijke correspondentie van en
aan Laurens van Santen (sign. bpl 244a) (briefwisseling tussen Van Santen en resp. Burman, Jan
de Groot en Jan Helvetius) en de correspondentie tussen Van Santen en Hieronymus (Jeronimo) de
Bosch (sign. ltk 1878) uit de periode 1769–1779.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (kb), sign. 133 h 28. Voor de jaren 1766 en 1767 bevat dat album
vele namen die ook in dit artikel voorkomen: Jan Wagenaar, Nicolaas Bondt, Herman Noordkerk,
Cornelis Ploos van Amstel, Johannes Lublink de jonge, Pieter Stinstra, Cornelius van Engelen,
Pieter Arntzenius en Henri Roullaud. Opmerkelijk is de bijdrage van Lucretia van Merken.
Opgenomen in de Carmina juvenilia (1785). Daarin verzen voor o.a. Pieter Burman, Jeronimo de
Bosch, David Ruhnkenius, Lodewijk Valckenaer, Pieter Arntzenius, Herman Oosterdijk, maar ook
voor leden van de Leidse patriciërsfamilie Van Royen. Adriaan van Royen werd in de kring van
Burman bewierookt en vereerd met verzen van o.a. Burman zelf en De Groot.
Brief van 10-1-1773, afgedrukt in Wolff-Bekker, Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis, ed.
Hanou, p. 147–149.
Jacob Bicker Raye, Dagboek, notitie van 16-4-1772 bij de dood van Helvetius (hs. in Stadsarchief
Amsterdam (saa)). Summiere levensberichten over Helvetius werden geschreven door Van Santen,
in Anecdotae Helvetianae, en door Matthias Temminck, eveneens Santhorster, in Helvetius’ nagelaten Poëmata (1782).
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Over zijn bestuursfuncties: H.P. Fölfing, De vroedschap van ’s-Gravenhage 1572–1795 (Pijnakker
1985).
Zie over deze kwestie: J.R.W. Sinninghe, ‘Jan Hudde Dedel’, in: Binnenhof, 26-4-1958.
Zie hiervoor L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709–1773),
een historiografische studie (Den Haag 1997), p. 395.
In de briefwisseling met Van Santen (ubl, sign. 244a) zit een brief uit 1768 waarin hij zijn medeSanthorsters Van Santen, De Moor van Immerzeel, Couperus, De Groot en Helvetius uitnodigt
voor een feestmaal.
Hij schreef vele gedichten voor o.a. Jan de Witt, de Amsterdamse patriciërs en republikeinen
Gerard Hooft jr., Engelbert François van Berckel en Jan Bicker, en voor Joan Derk van der Capellen
tot den Poll. Vanwege zijn positie verschenen de meeste gedichten van zijn hand anoniem.
In zijn verzamelde Poëmata staan o.a. gedichten voor andere Santhorsters, zoals De Bosch,
Verheyk, Noordkerk, Sweers, Six, Calkoen, Ruhnkenius en Van Royen.
Over Sweers: J.Z. Kannegieter, ‘Mr. Isaac Sweers, Amsterdams regent in de jaren 1758-1777’, in:
Jaarboek Amstelodamum 70 (1978), p. 278–293. Toen de stad Amsterdam hem in 1769 in Den Haag
bij de Staten van Holland detacheerde, nodigde hij in 1770 Burman uit om hem te vergezellen op
een inspectiereis langs de verdedigingswerken in de Zuidelijke Nederlanden.
Anna de Haas, ‘Vincenzio Maria Gaudio (1722/23-1796). Ondergang van een radicaal bekeerling’,
in: Anna de Haas (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700–1800
(Zutphen 2003), p. 145–154.
Zie noot 29.
Zie noot 29. Over De Moor van Immerzeel: J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandsche
stad, Gouda 1700–1780 (Amsterdam 1985).
Zie noot 29. Over Couperus: De Jong, Met goed fatsoen. In De Denker, waarvan Nicolaas Bondt de
eerste delen verzorgde (1762–1763), schreef Couperus o.m. over Rousseau. Het archief Couperus,
dat zich bevindt in Het Nationaal Archief (Den Haag), bevat enige stukken over de plundering van
zijn buiten door het oranjegepeupel.
Als vertalers van de gedichten worden o.a. Jan Wagenaar (de geschiedschrijver) en Johannes
Lublink genoemd.
Temminck zou in 1783 in zijn Zamenspraaken uit het rijk der dooden Burman tot leven wekken en
hem laten polemiseren als vanouds. Later schreef hij elegieën voor zijn Santhorster vrienden De
Moor van Immerzeel en Helvetius.
Deze uitgave verscheen in 1759 met een opdracht van Janus de Groot.
Beschreven in: M.C. van Hall, Mr. Jan Bondt en diens vader mr. Nicolaus Bondt herinnerd (z.p. 1845),
p. 81 e.v. Welke die geschriften waren is onbekend, maar het kan gaan om het aan Bondt toegeschreven Schuitepraetje, of Saamenspraak tusschen een boer en een advocaat [...] over de disgracie
van den heer De Back (Arnhem 1758). Van Hall vermeldt overigens ook diens vriendschap met Jan
de Groot.
Als voorbeeld noem ik De Denker, de jaargang van 1764, waarin veel wordt geschreven over de
vrijheid van drukpers, denken en godsdienst, over de vrijmetselarij en over Paoli.
D.J. van Lennep, Lofrede op Jeronimo de Bosch, uit het Latijn vertaald door C.W. Westerbaen
(Amsterdam 1820). Westerbaen had voor zijn vertaling contact gezocht met Jer. de Vries (neef van
Hieronymus de Bosch). Deze voegde er waardevolle aantekeningen aan toe, ontleend aan ooggetuigen en dus redelijk betrouwbaar.
In Patriae et Musis vinden we bekende Santhorstianen terug: Janus Helvetius, Jan de Groot, H.
Calkoen, M. Temminck, Laurens van Santen, Gerard Hooft jr., P.N. Arntzenius en wat later ook Cornelis van Lennep (1751–1813). De groep was in of rond 1751 opgericht, naar blijkt uit documenten
in het archief Van Lennep (saa). Men legde zich, getuige de titels van de gedichten, toe op het
bezingen van de Santhorster thema’s. Volgens P.J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746–1803)
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(Assen 1973), p. 22, is Burman in 1751 de oprichter geweest van Patriae et Musis, maar daarover
heb ik niets kunnen vinden. Het gaat vermoedelijk om een verwarring naar aanleiding van een
aantekening van D.J. van Lennep, die over het door hem in 1772 opgerichte Patriae schrijft ‘idem
tenebo Burmannum effecasse, ut mallent Amstelodamum i iuvenes Historiam patriae tractare [...]
omnino patriae et musis’. Burman was geen lid van Patriae et Musis. Wel schreef hij een gedicht
voor dit genootschap, getiteld: ‘Pro sodalitio inlibitati iuventutis amstella et floris, Patriae et Musis
sacro’ (1772). Ook dit gedicht kan de genoemde verwarring tussen Patriae en Patriae et Musis
hebben veroorzaakt. Leden van Patriae waren in 1773, naast Van Lennep, de broers J.P. en P.N.
Arntzenius (notaris van de familie Van Lennep), C.E.Vaillant, E. van der Dussen, Daniel Hooft jr.,
J. Messchert van Vollenhoven en H. de Hartog. Patriae is een volwaardig genootschap, met een
statuut en redevoeringen. Bij het eenjarig bestaan (1773) vervaardigden zowel oprichter D.J. van
Lennep als H. de Bosch een gedicht.
Van Santen was zelf natuurlijk zo’n jongeman. Hij introduceerde Hieronymus van Alphen bij
Burman (zie Buijnsters, Hieronymus van Alphen, p. 21–25) evenals Gerard Hooft jr. en waarschijnlijk ook de rechtenstudent Henricus Zacharias Couderc, met wie Van Santen eens bij Burman
logeerde.
Dit schrijft De Bosch in 1769 in een brief aan Van Santen (ubl, sign. ltk 1878).
J.W. Crane, Hulde aan de nagedachtenis van Pieter Stinstra (z.p. 1819). Ook raakte hij bevriend
met de vertaler van Burmans gedicht ‘Brederodius’, Anthony Hartsen, die dit in een brief uit 1774
schrijft aan Van Santen (ubl, sign 244a).
Burman nodigde hem bijv. op 7 mei 1767 uit: ‘Ik hoop donderdag het genoegen te hebben de
Heeren De Moor, Couperus, Douzy, en misschien ook De Groot by mij buiten te eeten te krijgen,
verzoekende dat Ued. met deszelfs aangenaam bijzijn dit gezelschap gelieve te bezoeken’ (Regionaal Archief Leiden (ral), lb 7000/03 port.). Douzy is waarschijnlijk de Leidse boekhandelaar
Jacob Douzy.
Zijn gedicht werd vertaald door Pieter van Braam onder de titel: ‘De Korsikaanschen banneling’.
Net als zijn vriend Daniel van Alphen had hij belangstelling voor vaderlandse geschiedenis, die o.a.
gestalte kreeg in zijn lange gedicht op het Leids ontzet. Dit werd in 1772 vertaald door de medicus
Pieter van Schelle (1749–1792) en opgedragen aan prins Willem v! Dezelfde Van Schelle die Van
Santens lofdicht op Van der Capellen zou vertalen, en die ervan verdacht werd diens Aan het volk
van Nederland te hebben verspreid in Leiden.
Details over zijn leven o.a. in M. Lulofs, Leidse inventarissen nr.11: inventaris van het familiearchief
(Siegenbeek) Van Heukelom, 1610-1928 (ral), p. xxvi. Op voorspraak van de professoren Ruhnkenius en Valckenaer was Daniel Wyttenbach in 1771 benoemd tot professor op de remonstrantse
kweekschool.
Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden, p. 391.
Paulus Dortsma, Het echt karakter van een Hollandsch tolerant (’s-Gravenhage 1773), deels afgedrukt in Wolff-Bekker, Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis, ed. Hanou, p. 150–152.
Vernède geeft meer details over zijn leven dan Wagenaar. Noordkerk studeerde in Leiden bij
Burman sr., genoot bescherming van de machtige Amsterdamse familie Corver, bleef tot zijn spijt
ongetrouwd, was erg op zichzelf en zeer godsdienstig, waarbij hij uren in gebed verzonken kon
zijn. Vernède werd o.a. vertaald door Lublink, en publiceerde in De Denker van Bondt. Iets meer
over Vernède in het archief Vernède, ubl Douzakamer, bibl. Wallonne, kast 22370.
Zie A. Hanou, Onder de acacia (Leiden 1997), p. 12. Politiek was dan wel taboe, onderwerpen als
‘vaderlandsliefde’ en ‘vrijheid’ waren dat natuurlijk niet.
In de bundel Poemata juvenilia (1766) gaven Hooft en zijn mede-rechtenstudenten Couderc, Lambertus Schepper en Van Santen hun Latijnse gedichten uit. Hoofts gedichten, die nogal erotisch
van aard zijn, worden in het voorwoord aangeprezen door Arntzenius en Helvetius. Couderc en
Schepper ontpoppen zich in deze bundel als bewonderaars van Burman.
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37 Over La Vertu: [P.H. Pott], De achtbare loge La Vertu in het oosten (Leiden 1757-1957) (’s-Gravenhage
1957). Met illustraties. ral, lb 78385.
38 Zie voor hem ook noot 25. Zijn archief berust op het Haags Gemeentearchief. In Amsterdam was
hij in 1773 in ieder geval lid van De Zon (Buijnsters, Hieronymus van Alphen, p. 21).
39 Deze vermelding vond ik in het Archief Six (Amsterdam), map 25. De verhandelingen uit de eerste
jaren van dit genootschap zijn niet opgenomen in de bekende ‘lijst Van Hattum’, waarin alle
redevoeringen worden genoemd. Helvetius hield de volgende verhandelingen: Over de zedelijke
oorzaken van de onzichtbaarheid van Palestina, Waarom de Romeinen hun vrijheid nooit meer hebben kunnen herstellen na de dood van Julius Cesar en Over de veelwijverij. Dit ter aanvulling op M.
de Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750–1800 (Amsterdam 2001).
40 In een brief aan Van Santen door Burman omschreven als ‘onze Verheyk’. Hij was goed bevriend
met Daniel van Alphen, aan wie hij een van zijn uitgaven opdroeg.
41 Wat later ook Cornelis van Lennep. Over Diligentiae: De Vries, Beschaven! Een kleine aanvulling
hierop vond ik in het Familiearchief Van Lennep. Blijkens de papieren van Van Lennep zijn verder
nog lid van dit genootschap geweest: H.J. Roullaud, J.J. Warnsinck, Roscam, Lutkeman, L. Pater, H.
Asschenberg, P. en C. Ploos van Amstel, C. van der Lijn, B. Carull, A. de Lange, H. de Melander, H.G.
Oosterdijk. In Diligentiae gehouden lezingen bevinden zich in de kb, in het Archief Six en in het
Familiearchief Van Lennep.
42 Archief Six, map 65. Oosterdijk vertelt in deze redevoering dat Burman het debat (waarop Oosterdijk zal voortborduren) had gestart door over de ‘betaamlijkheid en schadelijkheid van de comedien’ te schrijven (het gaat hier om de Redenvoering voor de comedie (1711) van Burman sr. die in
1772 voor de derde keer herdrukt werd). Oosterdijk reageert op Lublink, die zich bij Burman sr.
had aangesloten door in een verhandeling te stellen dat het drukken en verspreiden van deïstische
boeken in een verstandige staatsvoering niet verboden mag worden! Lublink stelde vrijheid van
meningsuiting boven alles. Oosterdijk vond echter dat er beperkingen moesten worden opgelegd.
43 Zie voor de ophef over de plaatsing: G. Ploos van Amstel, Cornelis Ploos van Amstel. Portret van een
koopman en uitvinder (Assen 1980).
44 A. von Mutzenbecher, Zur erinnerung an den Generalsuperintendenten Esdras Heinrich Mutzenbecher in Oldenburg (Oldenburg/Leipzig 1897). Mutzenbechers getuigenis stamt uit 1782, toen deze
lutherse dominee enige jaren lid was van het gezelschap, dus het is niet helemaal zeker dat wat hij
hier te berde brengt ook voor de voorgaande decennia heeft gegolden.
45 In 1784 waren lid, of lid geweest, o.a. Lublink de jonge, Jan Stinstra, Jacob de Clerq, Nicolaas Bondt,
M. Temmink, H. de Bosch, A.A. van der Meersch , H.A. Schultens, Daniel Wyttenbach, Hendrik Calkoen, Jan Meschert van Vollenhoven, Paulus van Hemert, Rutger Jan Schimmelpenninck, Richeus
van Ommeren. Zie verder over dit gezelschap De Vries, Beschaven!, p. 250–252, en A.J. Hanou,
Sluiers van Isis, Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting (Deventer 1988), p. 484–494,
waar hij de jaren 1790 van het gezelschap behandelt.
46 Hij schreef toen een bruiloftsgedicht voor mr. Lieve Geelvinck (1730–1757) en Catherina Hasselaer. In 1748 was Geelvinck uit de stadsregering verwijderd.
47 Het gedicht door Burman ter gelegenheid van dit feest geschreven, is bewaard gebleven: Lustrum
decimum sodalitii saturnalis XIV virorum illustrium, vertaald als De vyftigste verjaardag van den
Saturdagschen krans vereeuwigd. De vertaling is van de hand van de arts Hendrik de Bosch, broer
van Hieronymus de Bosch.
48 J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578–1795, 2 dln. (Haarlem 1903-1905), p. clvi–clvii. Één
van de plechtigheden hierbij was het leegdrinken van de ‘Hensbeker’, als symbolisch gebaar van
vriendschap, trouw en saamhorigheid.
49 Zie hiervoor noot 24.
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à la mode
De jas van Weyerman
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg

H

et type jas dat Jacob Campo Weyerman droeg is in de Nederlandse archieven
terug te vinden als justekoor, juste, mansro(c)k, rokjas of simpelweg ro(c)k. Rok,
met of zonder c, betekent ‘omhulsel’. Het is dus handig als erbij staat om welk
soort rok het gaat als dat niet uit de context kan worden opgemaakt. Zo zijn er de hemd
rok, de vrouwenrok en onderrok, de japonse rok, het roklijf, de borstrok, de kinderrok,
de rokjas en de mansrok. De benaming ‘justekoor’ is afgeleid van het Franse juste-aucorps (justaucorps). Deze drie-kwart mansrok vormt met een vest en (knie)broek een
driedelige combinatie die ons heden ten dage niet onbekend is. Het colbertjasje van nu is
de rokjas van toen, de combinatie van toen is de voorloper van het huidige mannenpak.
Hoewel de Franse mode in de achttiende eeuw toonaangevend was in de uitgaans-en
burgerdracht, kwam het driedelig kostuum oorspronkelijk uit het zeventiende-eeuwse
Engeland. Het werd in 1666 ontworpen door kleermakers aan het hof van Charles ii,
die zich voor de jas lieten inspireren door de Perzische militaire dracht. In Frankrijk
nam men het ontwerp over
als hofdracht en noemde
het ‘habit à la française’,
een benaming die overging
op alle galakleding. De
onderdelen zijn meestal
van dezelfde fraaie, zijden,
stof. Het is een elegantere
dracht dan de wambuis
(een kort jasje), zo vond
ook de burgerman. Het
kostuum nivelleerde in
de achttiende eeuw tot
algemene
burgerdracht
en werd dan, behalve van
zijde, ook van andere stoffen gemaakt.
De burgerjas van Weyerman sluit nauw om het
lijf, zoals de term juste-aucorps aangeeft. Vanaf de
taille loopt de onderkant
wijd uit tot op de knie. Het
kraagloze kledingstuk heeft een lange rij knopen met de sluiting naar rechts overslaand
zoals nu nog gebruikelijk bij herenkleding. Dit is om de degen, die links aan de gordel
hangt, te kunnen trekken zonder dat het wapen achter de sluiting blijft haken. Alleen
de bovenste knopen worden dicht gemaakt. Ook de mouwen zijn aansluitend. Grote
knopen prijken op de forse manchetomslagen en op de eveneens grote zakken op dij-
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hoogte van de mansrok. In deze vorm droeg bijna iedere man de rok tot ongeveer 1760.
Burgers, boeren, buitenlui en eenvoudige lieden voorzagen zich, al of niet tweedehands,
van zo’n rok. De rokjas werd gedragen met een kniebroek (Franse benaming: culotte) en
een dichtgeknoopt vest, kamizool genaamd. De kniebroek kon in kleur verschillen van
jas en vest. Ze sluit met een split of klep en aan de knieën zitten zijsplitten met knoopjes.
De rok, die in kleur en stof kon verschillen van de kniebroek, werd gemaakt van effen
laken (wollen stof), ribzijde, fluweel, gladde zijde of een mengweefsel van wol en zijde,
al naar gelang de gelegenheid en welstand van de drager. De kleur bruin, ‘puce’ genoemd
naar een diertje waar men vertrouwd mee is, de vlo, bleef de hele eeuw populair. De verschillen in tint duidde men aan met namen als vlooienbuik, vlooienkop en vlooienrug.
Ook Weyerman droeg bruin. Bij feestelijkheden droegen rijke heren fraai geborduurde
manchetten en ook de randen langs de sluiting waren geborduurd, met zijde- en soms
met goud- of zilverdraad. Grijze, zwarte en blauwe stoffen werden eveneens toegepast.
Ongetwijfeld trok Weyerman een ‘surtout’ (wijde overjas) aan als hij naar buiten ging.
Wat hij ónder zijn rokjas draagt is niet zichtbaar op zijn portret. Dat is een mooi onderwerp voor de volgende aflevering.
•

•••
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Leo Balai, Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West-Indische Compagnie,
1720–1738.
Zutphen, Walburg Pers 2011. 344 p., ill. Prijs: € 34,50.

H

et in 1719 in opdracht van de tweede West-Indische Compagnie (wic) gebouwde
fregat Leusden, dat door de wic werd ingezet als slavenschip, verging na totaal
tien slaventransporten (1720–1738) van Afrika naar het Caraïbisch gebied op 1
januari 1738 voor de monding van de Surinaamse Marowijnerivier. Door slecht weer uit
de koers geraakt en vastgelopen op een zandbank, werd het schip als verloren beschouwd
en zonk een dag later. Slechts zestien van de ruim zevenhonderd op de Afrikaanse westkust ingescheepte Afrikanen, bestemd voor de slavenmarkt van Suriname, overleefden
de ramp met de Leusden. De rest van hen, door de bemanning benedendeks opgesloten
uit angst voor opstand en lijfelijk geweld, stierf de verdrinkingsdood.
Interessant is dat Balai niet kiest voor de term ‘slaven’ of de recent in zwang geraakte
term ‘tot slaaf gemaakten’, maar consequent ‘gevangenen’ gebruikt als hij schrijft over
de Afrikanen die de gedwongen overtocht maakten naar de Amerika’s. Immers, zo redeneert Balai, aan boord van de slavenschepen bestond geen meester-slaafrelatie. De in
Afrika gekochte mensen hadden de status van handelsgoederen (‘kroesvee’) en waren
eigendom van de wic. De kapitein voerde slechts een transportopdracht uit. Van een
meester-slaafrelatie was pas sprake nadat deze Afrikanen verkocht waren aan slavenhouders in het Caraïbisch gebied. Balai is echter niet consequent in zijn woordgebruik.
Zo noemt hij de schepen waarop deze gevangenen de Atlantische Oceaan overstaken,
slavenschepen en niet ‘gevangenenschepen’.
Van belang is dat Balai aantoont dat, in tegenstelling tot wat algemeen verondersteld
wordt, er in Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw speciale schepen gebouwd
werden die uitdrukkelijk bestemd waren voor slaventransporten (of: Afrikaanse gevangenentransporten, as). Algemeen wordt aangenomen dat in de door Nederlanders
ondernomen driehoekshandel gebruik werd gemaakt van normale koopvaardijschepen
die aan de Afrikaanse kust tijdelijk werden verbouwd om plaats te kunnen bieden aan
ettelijke honderden Afrikanen voor hun ‘enkele reis’ over de Atlantische Oceaan. Voor
deze ‘gevangenentransporten’ was het nodig om een tussendek aan te brengen. Vanaf
1719 gaf de wic bij het gunnen van scheepsbouwopdrachten het gewenste soort schip
aan: slavenschip, kruiser of retourschip (p. 90). En, betoogt Balai, de speciaal voor de
slavenhandel gebouwde schepen kónden en werden ook als koopvaardijschip gebruikt.
Er is in de archieven geen informatie te vinden over de constructie van de Leusden
(over de bouw- en uitrustingskosten wel, die kwamen neer op zo’n 54.000 gulden; zie
Bijlage 9), maar Balai meent desondanks te kunnen concluderen dat dit fregat als slavenschip (‘gevangenenschip’) bedoeld was. En het heeft in elk geval tien slavenvaarten
uitgevoerd tot die fatale nieuwjaarsdag 1738.
Voordat de auteur overgaat op elk van die tien reizen van de Leusden, gaat hij onder
andere uitgebreid in op de rol van de aan boord aanwezige ‘bomba’s’ (opzichters), doorgaans vrije Afrikanen die de ‘gevangenen’ moesten verzorgen en bewaken totdat deze
op de slavenmarkten van Suriname of de Antillen afgeleverd werden. Deze bomba’s,
die hetzij in loondienst hetzij als ‘zzp’er’ een gage voor hun diensten ontvingen van de
wic of de Middelburgsche Commercie Compagnie (mcc), reisden vervolgens mee naar
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Nederland om daar weer aan boord te gaan van een schip met bestemming Afrikaanse
westkust. Met de aanwezigheid en de functie van de Afrikaanse bomba’s wil Balai onderstrepen dat ‘zonder de medewerking van Afrikanen’ de slaven- en driehoekshandel niet
mogelijk was (p. 105).
Balai merkt terecht op dat in oudere literatuur over de Nederlandse slavenvaart vrijwel geen aandacht besteed wordt aan deze meestal in vrijheid opererende Afrikaanse
toezichthouders.
Volgens de auteur zouden bomba’s aan boord van Engelse en Deense schepen doorgaans onvrije Afrikanen zijn, wie uiteindelijk hetzelfde lot trof als hun ‘medegevangenen’: als slaaf verkocht of tewerkgesteld worden. De Nederlandse inzet van vrije Afrikanen zou derhalve een uitzondering zijn. Hier is de auteur niet overtuigend. Hij geeft
aan dat hiervoor onvoldoende bewijzen in de Nederlandse archieven te vinden zijn en
tegelijkertijd citeert hij buitenlandse literatuur die niet eenduidig is over de status van
de bomba’s: vrij of onvrij? Ik krijg de indruk dat het steeds beide kan zijn, ook in het
Nederlandse geval. Ik ben het met Balai meer dan eens dat hier meer onderzoek naar
verricht moet worden.
De speciaal voor de ‘gevangenentransporten’ gebouwde schepen en de belangrijke rol
van de bomba’s aan boord en op de kust van Afrika, zijn twee van de belangrijkste bevindingen van Balai. Met de eerste conclusie wil de auteur de intentionaliteit van Nederlandse slavenhalers en -handelaars aantonen; zij begaven zich willens en wetens in deze
vermaledijde, meestal commercieel succesvolle branche. Dit wordt benadrukt door het
voor het voetlicht halen van de reglementen en instructies van de wic en de verhandelingen van achttiende-eeuwse belanghebbenden en betrokkenen bij slavenhandel en
slavernij, zoals de Vlissingse arts David Henry Gallandat (overigens bevriend met Betje
Wolff, maar dat terzijde), die in 1769 een voor die tijd belangwekkende praktische gids
schreef over waar op te letten bij de inkoop van Afrikanen, hoe met hen om te gaan en
hoe ze zo gezond mogelijk af te leveren in het Caraïbisch gebied. Ook het feit dat de wic
na de ondergang van de Leusden geen woord vuil maakte aan deze grote scheepsramp
behalve in de zin van commercieel verlies (een bedrijfsrisico), is voor Balai bewijs van
die kille economische bejegening van voor de slavernij gevangen genomen Afrikanen.
Het zal niet verbazen dat de aanleiding voor Leo Balai’s (Paramaribo 1946) onderzoek, uiteindelijk uitmondend in dit proefschrift, zijn ‘historische’ betrokkenheid bij
slavenhandel en slavernij is als nazaat van Afrikanen die als slaaf in Suriname terecht
kwamen. Een tweede motivatie komt voort uit de gemeenplaats van Nederland als open,
vrije en tolerante natie. Een beeld van Nederland dat sinds jaar en dag bij menigeen,
en zeker niet alleen de nazaten van slaven, onmiddellijk de vraag oproept waarom die
eeuwenoude mantra zo lang stand heeft kunnen houden. Helaas blijft het bij deze nogal
obligate opmerkingen en gaat Balai hier verder niet op door.
Balai’s proefschrift weerspiegelt het vigerende debat dat vooral binnen de Surinaamse
en Antilliaanse gemeenschap, en in veel mindere mate binnen de ‘autochtone’ gelederen,
gevoerd wordt en tot verdeeldheid leidt. Balai staat op het standpunt — hij verwoordde
dat bijvoorbeeld in een opiniestuk in dagblad Trouw (14 mei 2008) — dat het aanbieden
van excuses voor slavenhandel en slavernij door de Nederlandse regering nogal gratuit
is. Zijns inziens zullen excuses verdere discussie over deze periode bij voorbaat in de
kiem smoren. Hij pleit voor ‘de erkenning dat er in het verleden ernstige misdaden zijn
begaan in naam van de Nederlandse bevolking’ en voor een — jaarlijkse — herdenking
die recht doet aan alle betrokkenen, ook of vooral ‘diegenen die zich niet eerder bewust
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zijn geweest van dit verleden’, zodat zij — autochtone Nederlanders — ook deze geschiedenis als onderdeel van het collectieve geheugen weten en kennen.1
Het slavenschip Leusden is een boek met een boodschap, of zo men wil een missie. Daar
is op zich niets mis mee, als maar duidelijk wordt waar de boodschap begint en vooral
waar die ophoudt. Mijns inziens is Balai daar redelijk goed in geslaagd. Zijn studie is
vooral een gedegen bronnenstudie. Een grote verdienste is het minutieus doorspitten
van de omvangrijke wic-archieven. Het resultaat biedt interessante inzichten in het
reilen en zeilen van de wic, van de driehoekshandel (inclusief ‘gevangenentransporten’ en slavenhandel) en (het verloop van) de prijzen en opbrengsten van ‘gevangenen’
en slaven, van de aantallen mannen, vrouwen en kinderen, van de sterfte aan boord,
van het leven aan boord van de schepen, van de scheepsbouw en de strategie van de
opdrachtgevers in deze (kosten, afmetingen en aantal geschut bijvoorbeeld), om enkele
aspecten te noemen. Zowel in de lopende tekst als in de Bijlagen vindt men veel van
deze informatie terug.
Maar de Nederlandse archieven vertellen, zoals gezegd, kennelijk niet alles. Om de
witte vlekken in te kleuren, maakt Balai regelmatig gebruik van (vergelijkbare) studies
over andere voormalige slavenhandelende landen. Het gevaar van speculeren ligt hierbij
soms op de loer. Balai behandelt zowel vrijwel onontgonnen terrein, als terreinen waarover — internationaal — vele studies zijn verschenen, die slechts deels meegenomen zijn
in deze dissertatie. Het samenbrengen van die twee en het aanbrengen van een goede
balans tussen detailstudie en meer overkoepelende, synthetische vraagstukken is een
grote, ambitieuze en lastige klus. Tel daarbij op het vigerende debat over ‘history and
memory’, over in- en uitsluiting van groepen in de Nederlandse samenleving en haar
‘grand narrative’, of zo men wil de actualiteit van ‘onze’ geschiedenis.
Kortom, dit boek dient allereerst gelezen te worden vanwege zijn nieuwe inkijk in de
geschiedenis van de — praktische kanten van de — Nederlandse slavenvaart. Voor wie
geïnteresseerd is in het actuele, historiografische debat over de nawerking van slavenhandel en slavernij is het een aanvulling van een auteur met roots in dat verleden.
Tot slot. Er is iets raars met de ondertitel van Het slavenschip Leusden. Op de titelpagina luidt die, een hele mond vol: Over de slaventochten en de ondergang van de Leusden,
de leefomstandigheden aan boord van slavenschepen en het einde van het slavenhandelsmonopolie van de wic, 1720–1738. Dit is kennelijk de oorspronkelijke ondertitel van het
proefschrift. Op het omslag lezen we: Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de
West-Indische Compagnie, 1720–1738. En op de website van uitgeverij Walburg Pers wordt
gewag gemaakt van Het slavenschip Leusden. Verongelukt voor de kust van Suriname, 1738.
•
Verwarrend! Slordigheid van de uitgever?
Angelie Sens
1

Leo Balai, ‘Geen excuses, sta even stil bij het slavernijverleden’, in: Trouw, 14 mei 2008 (http://
www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1295849/2008/05/14/Geen-excuses-sta-even-stilbij-het-slavernijverleden.dhtml).
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Fred Vogelzang, Van boevenoord tot belastingparadijs. Het leven in IJsselstein in
de achttiende eeuw.
Stichting Historische Kring IJsselstein, 2010. 347 p., ill. Voor € 24,90 plus € 5 verzendkosten te bestellen op info.hkij@gmail.com.

I

n maart 1729 werd IJsselstein bezocht door Jacob Campo Weyerman en in september
2005 door de Stichting Jacob Campo Weyerman. Beide gebeurtenissen hebben ter
plaatse een diepe indruk achtergelaten. Deelnemers aan die excursie zullen zich
herinneren hoe Fred Vogelzang in het lokale museum een geanimeerd verhaal hield over
de geschiedenis van de stad. Naderhand bewerkte hij zijn exposé voor ons tijdschrift tot
een artikel (‘Weyerman in IJsselstein. Op zoek naar “De Vergulde Wagen”’, in: Med. jcw
30 (2007), p. 140–145). In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een
studie over IJsselstein, getiteld ‘Een woonplaats voor fatsoendelijke luyden’. De soevereine
baronie IJsselstein 1720–1820.
Eveneens in 2010 verscheen van zijn hand Van boevenoord tot belastingparadijs, dat
meer is dan een handelseditie van zijn proefschrift. Dankzij zijn uitgebreide archiefonderzoek beschikte Vogelzang over een grote verzameling verhalen en anekdotes die
hij niet kwijt kon in zijn dissertatie, maar wel in dit boek met minder academische
pretenties. Het resultaat is de moeite waard, om te lezen en ook om te zien. De auteur
weet op bewonderenswaardige wijze gedegenheid te combineren met een losse pols.
IJsselstein was vanouds een autonome heerlijkheid in het grensgebied tussen Utrecht
en Holland. De baronie onttrok zich aan het gezag van de Staten van Utrecht zowel als
Holland, mede omdat de opeenvolgende leden van het Huis van Oranje-Nassau optraden
als baron. De staatkundige uitzonderingspositie bevorderde een gunstig fiscaal klimaat,
terwijl de enclave zich daarnaast ontwikkelde tot een vrijplaats voor asielzoekers. Evenals
Vianen en Culemborg was IJsselstein een toevluchtsoord voor lieden die aan lager wal
waren geraakt of het gerecht uit handen wilden blijven. De stad stond bekend als een toevluchtsoord voor geboefte en bankroetiers, hoewel het aantal asielzoekers in de praktijk
nogal meeviel.
Weyerman kon in 1729 niet voorzien dat hij vier jaar later zelf zijn heil moest zoeken in
zo’n vrijplaats in het rivierenland. In het verslag van zijn bezoek in de Vrolyke Tuchtheer
(p. 303–307) poseert hij als de deugdzaamheid zelve en spreekt schande van ‘koopluyden,
maakelaars, getabberde lichtmissen, doodslagers, vergiftigers, degenluyden’ en tutti quanti
die zich aan vervolging onttrekken. Zijn ontmoeting met burgemeester en bierbrouwer ’t
Hoen bevestigt zijn indruk van de verdorvenheid van IJsselstein. Deze gezagsdrager lengde
zijn bier aan met slootwater en onderwees hem de oplichterspraktijken waarmee men snel
rijk kon worden. Weyermans satirische weergave is gechargeerd. De toenmalige barones
Marie Louise, weduwe van prins Johan Willem Friso, hield het asielbeleid in eigen hand en
weerde criminelen. Zij maakte van IJsselstein een vestigingsplaats voor nette renteniers
en veranderde de stad van een boevenoord in een belastingparadijs.
Vogelzang is een levendige verteller en heeft een breed bereik aan petit histoire. Een
lokale geschiedenis kan gemakkelijk verzanden in anekdotiek, maar de schrijver weet die
valkuil te vermijden. Zijn beschrijving van de plaatselijke twisten tussen orangisten en
patriotten is een weerspiegeling van de landelijke ontwikkelingen. De doorwerking van
de Bataafse omwenteling in IJsselstein levert een lezenswaardige microhistorie op. Vogelzangs proeve van plaatselijke geschiedschrijving is een voorbeeld dat navolging verdient.
Sytze van der Veen
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‘Een oorlogsman van dezen tijd en beminnaar der sexe’. De autobiografie van Casimir graaf von Schlippenbach (1682–1755). Vertaald en bewerkt door Hans Vogel
en Marjan Smits.
Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Augustus 2007. 592 p., oorspronkelijke prijs: € 37,50.

I

n zekere zin is deze recensie te beschouwen als mosterd na de maaltijd, want Schlippenbach is intussen in de ramsj beland. Kort na zijn verschijning kwam het boek al
eens aan de orde in de bekende blogs van Killercat (rietjevanvliet.wordpress.com,
14.10.2007) en Herkauwer (herkauwer.wordpress.com, 15.10.2007).
Casimir von Schlippenbach werd in 1682 geboren in Koerland, nu een deel van Letland. Zijn vader, officier in het Staatse leger, vestigde zich in 1687 met zijn gezin in de
Republiek. Casimir trad in de voetsporen van zijn vader en werd in 1696 op veertienjarige
leeftijd vaandrig. Hij zou tot 1750 in actieve dienst blijven, laatstelijk in de rang van
luitenant-generaal. Na zijn pensionering trok hij zich terug op het landgoed Haanwijk bij
St. Michielsgestel, waar hij zijn levensbeschrijving op schrift stelde en in 1755 overleed.
Elke autobiografie moet met een korrel zout worden genomen, zeker achttiendeeeuwse egodocumenten. De argwanende lezer moet in dit geval des te meer op zijn
hoede zijn, want Schlippenbach dicteerde zijn memoires aan zijn jeugdige secretaris
Petrus Lievens Kersteman, een van de twee bekende broodschrijvende broers. Petrus
maakte in 1756 naam met zijn Vrouwelijke Cartouche, terwijl Franciscus in jcw-kringen
bekendheid geniet als auteur van de Zeldzaame levens-gevallen van Jacob Campo Wyerman, eveneens van 1756.
Ook Franciscus Lievens Kersteman had een band met Schlippenbach, want in 1748
trad hij bij de luitenant-generaal in dienst als adjudant. Hij stelde in 1756 zijn Weyermanbiografie te boek tijdens een gedwongen verblijf in het Rotterdamse verbeterhuis en
een jaar later, in dezelfde omstandigheden, schreef hij een Leevensbeschryving van den
graave van Slippenbach. Beide boeken zoog hij in het gesticht uit zijn duim, in de hoop op
hoge verkoopcijfers. Niet alleen de gebroeders Kersteman, ook hun moeder Margaretha
Elizabeth had met Schlippenbach te maken. Ma Kersteman was in St. Michielsgestel de
huishoudster van de gepensioneerde generaal, en misschien meer dan dat. Vermoedelijk
was het aan Franciscus te danken dat zijn moeder en broer bij Schlippenbach werkten.
De nadrukkelijke Kersteman-connectie noopt tot argwaan ten aanzien van de waarachtigheid van deze autobiografie. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de galante
avonturen aangedikt, door Schlippenbach zelf of zijn redacteur Petrus. De levensbeschrijving bestaat uit twee delen, waarvan het eerste ’s mans wederwaardigheden in
Catalonië behandelt tijdens de laatste jaren van de Spaanse Successie-oorlog. Nadat
Schlippenbach door een verwonding zijn rechterarm is kwijtgeraakt, strijdt hij linkshandig verder met de teugels van zijn paard tussen zijn tanden. Ook in het strijdperk van
de liefde laat hij zich niet weerhouden door het verlies van een arm. De lezer dreigt de
kluts kwijt te raken temidden van de Spaanse minnaressen die zich de een na de ander
aandienen. De galanteriën worden onderhoudend beschreven, zij het met de wijdlopigheid die de achttiende eeuw eigen is.
Schlippenbachs vierjarige verblijf in Spanje vormde het avontuurlijke hoogtepunt van
zijn leven en leende zich goed voor romantisering. Het tweede deel van zijn autobiografie
bestrijkt bijna veertig jaar, maar neemt minder ruimte in beslag dan het eerste. Van een
onbevredigend huwelijks- en beroepsleven valt nu eenmaal minder te maken dan van
zwoele uitspattingen in Spanje. Ten tijde van de Oostenrijkse Successie-oorlog wordt
de oude houwdegen Schlippenbach nog eens uit de mottenballen gehaald, maar dat
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weinig succesvolle optreden blijkt zijn militaire zwanenzang. De omwenteling van 1747,
die Willem iv aan de macht bracht als erfstadhouder van de gehele Republiek, bezorgde
hem niet de promotie en de inkomsten waarop hij had gehoopt. Schlippenbach, die zich
tot dusverre liet kennen als oranjeklant, moest na zijn pensionering in 1750 weinig meer
hebben van het Doorluchte Huis.
In hun nawoord suggereren de bezorgers dat deze politieke ommezwaai bijdroeg tot
zijn dood, waaraan zij allerlei verdachte omstandigheden ontwaren. Op grond van deze
aanwijzingen weven zij een intrige die de Kerstemannen hadden kunnen bedenken. De
gebroeders hebben dat echter nagelaten. De door Petrus geredigeerde autobiografie
houdt op in 1751, vier jaar voor de dood van Schlippenbach. Franciscus’ biografie hangt
van verzinsels aan elkaar, maar zijn weergave van Schlippenbachs laatste jaren is redelijk
accuraat: het ging om gebeurtenissen die hij van nabij of van terzijde had meegemaakt.
Ter verhoging van de spanning voert hij een wiskundige met voorspellende gaven ten
tonele, die de generaal aanzegt dat hij binnen dertig maanden een lijk zal zijn. En ziedaar,
deze voorspelling komt uit. Wat betreft Schlippenbachs overlijden volstaat Franciscus
met een feitelijke vermelding van die gebeurtenis, zonder te zinspelen op een onnatuurlijke toedracht.
Daarentegen wagen Vogel en Smits de veronderstelling dat de militair werd vermoord
omdat hij de vuile was van de Oranjes aan den volke dreigde te vertonen. Zij doelen op
het hardnekkige gerucht dat Willem v niet de zoon was van Willem iv, maar van de Friese
officier en hoveling Douwe Edzard Sirtema van Grovestins. Schlippenbach wist volgens
hen van de hoed en de rand en zou met deze gevaarlijke kennis het stadhouderlijk hof
hebben gechanteerd. Dus moest hij dood. Nader onderzoek lijkt gewenst om deze kerstemannige ontknoping te onderbouwen. De titel ‘Een oorlogsman van dezen tijd en
beminnaar der sexe’ hebben de bezorgers trouwens zonder bronvermelding ontleend
aan Franciscus Kersteman (resp. de ondertitel van diens boek en een zinsnede op p. 11).
De hypothetische moord komt voor rekening van Vogel en Smits, de wijdlopigheid
voor die van Schlippenbach en zijn ghost-writer Petrus Kersteman. Afgezien daarvan
is deze autobiografie alleszins leesbaar en geeft zij vanuit een individueel perspectief
een aardig tijdsbeeld. Achterin het boek geven de bezorgers per hoofdstuk historische
informatie die bijdraagt tot een beter begrip. Al met al reden genoeg om de restanten
van deze uitgave te redden van de papiermolen.
Sytze van der Veen
W.A. Knoops, Gouda 1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie.
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2011. 622 p., ill., met dvd met bronnenpublikatie,
kaarten en onderzoeksbestanden. Prijs: € 37,50.

I

n 1787 schreven de patriotten van Gouda vaderlandse geschiedenis. Dankzij twee
loslippige prinsgezinden uit Haastrecht raakte op woensdag 27 juni bekend dat
een span van vijftien wisselpaarden voor een dag later bij herberg De Zwaan was
besteld. Patriotten, die hiervan kennis kregen, roken onraad, verhoogden hun staat van
paraatheid en dwongen donderdag prinses Wilhelmina van Pruisen aan de Goejanverwellesluis tot stoppen. Schoolprenten bliezen een eeuw later de aanhouding op tot een
revolutionair moment van belang.
De prinses zou op weg zijn geweest naar Den Haag, om daar haar partijgenoten moed
in te spreken en te prikkelen tot verzet tegen het patriotse overwicht. Die actie werd
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verijdeld, maar die verijdeling werd door Pruisen als een affront gezien. De aanhouding
werd zo de aanleiding tot het Pruisisch militair ingrijpen en daarmee het begin van het
einde van de patriotse revolutie van 1787. In het negende hoofdstuk van zijn vuistdikke
monografie Gouda 1787 volgt W.A. Knoops Goejanverwellesluis, zoals het incident naar
zijn locatie allengs ging heten, haast van kwartier tot kwartier. Door de nauwkeurige
beschrijving van de aanhouding, de voorgeschiedenis en de gevolgen, krijgt Goejanverwellesluis trekken van Varennes. Het is ongemeen spannend.
Het negende hoofdstuk, dat ik ademloos las, maakt deel uit van het derde deel van
Knoops’ boek over Gouda in en om het revolutiejaar. In dat derde deel gaat het over de
radicalisering van het patriottisme in Gouda in de eerste zes maanden van 1787. Aan
dat derde deel gaat een deel vooraf, waarin de geschiedenis van Gouda van 1780–1786
aan diverse onderzoeken wordt onderworpen, en een deel over de periodieke pers. In
het vierde deel gaat het over de revolutie en contrarevolutie in Gouda van juni tot en
met oktober 1787. In het vijfde en laatste deel staat de restauratie centraal, van oktober
1787 tot en met 1790.
Knoops’ boek is belangrijk, omdat het de lokale geschiedenis van een belangrijke stemhebbende stad van Holland schetst tegen de achtergrond van de landelijke geschiedenis.
Sterker nog: wat in Gouda gebeurde had repercussies voor de omliggende steden. De
auteur laat zien dat de bijdrage van Gouda aan de revolutie van Holland bepaald niet
marginaal is geweest. De revolutie in de Republiek is wel omschreven als een reeks
van lokale revoluties en juist om die reden is het van belang om de ontwikkeling van
zo’n lokale revolutie te volgen. Knoops zet daarbij een norm: andere steden zouden op
vergelijkbaar nauwkeurige wijze onder handen genomen moeten worden.
In het eerste hoofdstuk stelt Knoops het Gouda van 1780 voor: het decor van de revolutie en restauratie. Het aantal inwoners van Gouda was redelijk constant: 12.000. Het
grote aantal sterfgevallen in een tijdsbestek van tien jaar (bijna 5000; terwijl er 1280
huwelijken werden gesloten in datzelfde decennium) is onthutsend, maar een redelijke
verklaring biedt Knoops niet. Is het de kindersterfte? Of vernieuwt de bevolking van
Gouda zich in een zo snel tempo? Het onderzoek naar de bevolking van Gouda bestaat
uit een indrukwekkende reeks van deelonderzoeken, naar de welstand van de inwoners,
de religieuze verhoudingen (kerkgebouwen en bedienaren, het stadsbestuur, stedelijke
organisaties als gilden, schutterij en genootschappen). Die deelonderzoeken scherpen
de blik, maar hinderen het verhaal.
Dat blijft gelden voor de volgende hoofdstukken: de vele onderzoekjes gaan gepaard
met heel wat tabellen en naamlijsten, die voor vergelijkend onderzoek van groot belang
zijn, maar het geschiedverhaal vergruizen. Er zijn wat kleinere verhalen die niettemin
bijzonder boeiend zijn, zoals de geschiedenis van de geschillen in het lokale bestuur.
Het jonge vroedschapslid Alexander Hendrik Metelerkamp nam het in 1782 op tegen de
burgemeesters, maar hij slaagde niet. In 1783 verenigden jonge vroedschapsleden, maar
zonder Metelerkamp, zich in een zogenaamde Correspondentie of conventie. Zo bleef
het in de bestuurlijke elite van Gouda jarenlang onrustig. Die onrust was koren op de
molen van tijdschriften als De Politieke Kruyer. Het is een grote verdienste van Knoops
dat hij zijn onderzoek naar de interne strijd in Gouda niet beperkt tot wat te vinden is in
het archief, maar ook meer dan eens put uit kranten, weekbladen en pamfletjes. Hij verklaart de frequentie waarmee Gouda in de pers ter sprake komt met een verwijzing naar
het ontbreken van een ‘lokaal platform’. Een redenering die niet heel erg overtuigt. Een
pamflet waar hij veel werk van maakt is Iets voor de patriotten uit 1784. In een bijlage is de
tekst ervan afgedrukt, wat moppig ingeleid, maar voorzien van nauwgezet commentaar.
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Knoops maakt in zijn boek aannemelijk dat de felheid van de contrarevolutie een
direct gevolg is van de belangwekkende rol die de patriotten in de revolutie van Gouda
speelden. Bepaalde mannen van de revolutie, zoals Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden, krijgen in het boek kleur op hun gezicht. Kleinere rollen zijn er voor patriotten
als Vatebender, rector van de Latijnse school, die later in de Bataafse Revolutie prominenter ten tonele zullen verschijnen. Het boek bevat mooie verhalen: naast het relaas
over Goejanverwellesluis zijn er de prachtige verhalen over de begrafenissen van de
patriotten Joseph Pisa en Vincent van Eijck die verstoord werden door brooddronken
en wraakzuchtige prinsgezinden.
Zonder meer indrukwekkend is wat Knoops in zijn boek allemaal aan onderzoeksresultaten presenteert — de lijst van geraadpleegde archieven is imposant —, maar in de
uiteenlopendheid van gegevens heeft zijn Gouda 1787 soms ook wel wat van een bazaar.
Nu vind je in bazaars soms schatten waar je niet naar zocht en zo is het ook met dit boek.
De lezer komt ogen tekort en raakt de draad van het grote verhaal soms kwijt, maar wat
een ongelooflijke rijkdom!
Peter Altena

•••
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