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INLEIDING
1. Overzicht van de inhoud
In 1788 verscheen op niet aangegeven plaats een boek dat, hoewel door
geen van onze literatuurhistorici zelfs maar genoemd, desondanks als
zeldzaam voorbeeld van een oorspronkelijk-nederlands satirisch reisverhaal bijzondere aandacht verdient. Die onbekendheid Wekt te meer
verbazing, omdat de literaire oogst uit genoemd jaar minimaal mag
heten(1), hetgeen stellig samenhangt met de politieke situatie van dat
moment. Sinds de pruisische interventie van september 1787, die een voorlopig einde gemaakt had aan de Patriotten-revolutie, waren onze aktiefste
schrijvers naar het buitenland gevlucht (Wolff en Deken, Pieter 't Hoen,
Gerrit Paape) of anderszins tot stilzwijgen gebracht (Feith). Alle reden
dus om nieuwsgierig te zijn naar het hier voor het eerst herdrukte verhaal.
Het titelblad verschaft slechts summiere informatie: REIZE //
door het // AAPENLAND. 1/ door // J. A. SCHASZ, M.D. 7/
MDCCLXXXVIII. De povere - uitvoering -- goedkoop papier, slordige
druk - is die van het 18e-eeuwse populaire proza, al zal blijken dat de
inhoud ons verbiedt aan leesvoer voor een onontwikkelde massa te
denken. Erg groot zal de oplage waarschijnlijk niet geweest zijn en de
exemplaren die in circulatie kwamen, hadden alles tegen zich om het
slijtageproces van de tijd te weerstaan (2).
Reeds door zijn titel maakt onze tekst zich als imaginair reisverhaal
bekend. Het korte, met J. A. Schasz, M.D. ondertekende Voorberigt
spreekt enkel van „eene satijre, die vermaken en onderwijzen kan ".
Overigens komt de naam Schasz in heel het in de ik -vorm gestelde verhaal
niet voor. Toch zal de lezer van de Reize door het Aapenland dit vertellende ik spontaan met Dr. Schasz identificeren op grond van de door het
titelblad verstrekte informatie. Hij zal dat des te eerder doen, wanneer
hij toevallig andere soortgelijke verhalen van Dr. Schasz gelezen heeft
en in de held, zelfs waar deze naamloos blijft, de zonderlinge doctor
herkent.
-

1 Aan oorspronkelijk - nederlands literair proza noteerde ik enkel: Elisabeth
Maria Post, Het Land, in brieven, Amsterdam 1788 (drie drukken); J. Kinker,
De Post van den Helicon, 1788-89.
2 Exx. van de Reize door het Aapenland zijn aanwezig in KB Den Haag (sign.
184 J 30), UB Amsterdam, UB Utrecht en UB Nijmegen.

Het eerste wat bij lezing opvalt is het relatief groot aantal — 35 —
hoofdstukken. In lengte variëren zij van 1 tot 8,5 bladzijde bij een gemiddelde van slechts 3,5 pagina. Dit alles herinnert al meteen aan de ongewone vorm waarin Laurence Sterne zijn Tristram Shandy (1761-1767) en
A Sentimental Journey through France and Italy (1768) presenteerde.
Ook Voltaire geeft in zijn contes philosophiques zoals Candide (1759)
blijk van een voorkeur voor korte tot zeer korte hoofdstukken. Er zijn
echter tevens belangrijke formele verschillen. Alvorens daarop in te gaan
is het dienstig een beknopt overzicht van de inhoud te geven:
Hfdst. 1: De verteller plaatst ons meteen voor een absurde situatie:
zijn vrouw, dienstmeisje, paard en hond zijn bij toeval tegelijk in het
water gevallen. Verscheurd door vierstrijd wie te redden, delibereert hij
net zo lang tot zij allemaal verdronken zijn.
Hfdst. 2: Nu dreigen zijn woedende dorpsgenoten, opgestookt door
Dorpsheer, schout, dominee en voorlezer, hem ter verantwoording te
roepen, waarop hij overhaast de benen neemt.
Hfdst. 3 en 4: Onderweg hoort de vluchteling dat het gerucht zijn misdaad afgrijselijk heeft opgeblazen. Aangezien de wraak navenant lijkt
te zijn, verlaat hij zijn vaderland.
Hfdst. 5: In het nabuurland verleent men echter alleen gastvrijheid tegen
klinkende munt. De ik-verteller reist daarom verder richting apepland.
Hfdst. 6: Aankomst in apenland; ontmoeting met verdronken dienstmeisje onder de gedaante van een apin die haar vroegere meester als nr.
7854 aanspreekt.
Hfdst. 7: Een van de bavianenleiders biedt de refugié, bij wijze van
eretitel, het nummerschap van 17 aan, waardoor hij toegang krijgt tot de
grote apenvergadering.
Hfdst. 8: Een baviaan onderricht het vertellende ik (thans nr. 17) over
het apenland, daarbij suggererend dat die „ik" vroeger ook aap is geweest.
Mededeling van het plan der apen om aan de mens gelijkvormig te

worden.
Hfdst. 9: De aanzienlijke apen (inclusief nr. 17) in vergadering bijeen
over het grote projekt van de menswording: Meningsverschil aangaande
de realisatie..
Hfdst. 10: Vervolg der vergadering. Duidelijke splitsing in twee partijen:
een groep onder leiding van de humanitaire nr. 1, die de nadruk wil leggen
op de zedelijke verbetering van het apendom; daartegenover een „cabale"
met aan het hoofd de cynische, intolerante nr. 5, die alle apen met één klap
tot mens wil promoveren door hen de staart af te hakken.

Hfdst. 11: De staartenkwestie brengt de goegemeente in beroering.
Sommigen, onder wie de apinnen, vatten het woord staart in scabreuze
zin op als „mannelijk geslachtsorgaan ". Zij zouden, in plaats van deze
„zinnebeeldige staart" af te kappen, liefst een tweede lid zien aangezet.
Hfdst. 12: Gesprek apinnencommissie met nr. 1, die zogenaamd hun
scabreuze interpretatie overneemt en hen zelfs aanraadt om een rekest
in te dienen ten einde nog een „zinnebeeldige" staart aan te plakken.
Hfdst. 13: Nr. 5 stuurt bij wijze van tegenzet zijn handlanger nr. 120978,
„een ruuwe, woeste, zedenlooze aap", op de apinnencommissie af met de
raad eerst hun eigenlijke staart af te laten kappen; anders kunnen ze nooit
mens worden. Als ze de proef op de som willen hebben, moeten ze nr. 17
maar eens visiteren.
Hfdst. 14: De verteller alias nr. 17 wordt tot zijn schrik door de wellustige apinnen onderzocht op het bezit van een staart.
Hfdst. 15: Ander tableau verplaatst ons naar de mensenwereld. De
kermislui, vernomen hebbend wat de apen van plan zijn, zien hun nering
in gevaar en beleggen een vergadering.
Hfdst. 16: Het kermisvolk kiest een geheim comité dat tegenmaatregelen moet beramen.
Hfdst. 17: De apinnen vervoegen zich bij nr. 120978 die hen adviseert
bij rekest om afkapping van de eigenlijke staart te verzoeken. Hij biedt
hen aan om voor een rekestschrijver te zorgen.
Hfdst. 18: Nr. 120978 brengt verslag uit aan nr. 5. Zij besluiten een aap
te engageren.
-rekstchijv
Hfdst. 19: De vertellende ik ontmoet tot zijn schrik zijn aardse vrouw
in de gedaante van een vieze oude apin. Hij valt flauw.
Hfdst. 20: Bijgekomen, duwt hij haar met kracht van zich af en vlucht
ijlings weg.
Hfdst. 21: Voortzetting der grote apenvergadering. Nr. 1, onwetend van
de manipulaties van nr. 5 en de apinnen op zijn hand wanend, brengt hun
rekest, waarvan hij de inhoud nog niet kent, ter tafel.
Hfdst. 22: Behandeling van het rekest. Nu nr. 1 merkt dat dit lijnrecht
tegen zijn bedoeling ingaat, vraagt hij om schorsing van de vergadering
tot nader beraad.
Hfdst. 23: Steeds groter wordende partijschap onder de apen. Terwijl
nr. 1 c.s. voor de gevolgen van afkapping waarschuwt, bagatelliseren de
Vijfianen deze: „Met een pikpleistertje is alles te helpen".
Hfdst. 24: Onenigheid tussen de apen en hun vrouwelijke huisgenoten
over het couperen van de eigenlijke en het aanzetten van een tweede,
zinnebeeldige, staart.

Hfdst. 25: De ik-verteller verwondert zich over het enthousiasme bij het
merendeel der apen voor afkapping.
Hfdst. 26: Voortzetting der grote apenvergadering. Nr. 1 stelt voor om,
nu de afkappers hun zin dreigen te krijgen, eerst bij wijze van proef de
staart te couperen bij hemzelf. Zijn edelmoedig voorstel wordt aangenomen.
Hfdst. 27: De Vijfianen doorzien echter de politiek van nr. 1, geven een
kwaadaardige uitleg aan diens voorstel en drijven zo een algemene afkapping door.
Hfdst. 28: Vreugde onder het apenvolk over deze laatste resolutie. Dag
der afkapping bepaald. Kermislui, aan wie zulks ter ore is gekomen,
trekken aanstonds gewapenderhand op naar apenland.
Hfdst. 29: Wijze van afkapping bij decreet vastgesteld: alle apen (de
leiders uitgezonderd) zullen, in een reeks concentrische cirkels achter
elkaar gehurkt, op een gegeven teken bij hun voorman de staart afkappen
en na een volgend teken terstond een pleister op diens wond plakken.
Nr. 1 verlaat uit protest de vergadering.
Hfdst. 30 en 31: Gesprek tussen het vertellende ik (nr. 17) en de aap
diens beroep en over de censuur. Er verschijnt een-rekstchijvo
menigte van paskwillen pro en contra coupering.
Hfdst. 32: De afkapping vindt plaats op de afgesproken dag.
Hfdst. 33: Desastreuze gevolgen: iedereen vergeet van pijn het gegeven
bevel om terstond het achterwerk van zijn voorman te bepleisteren. Vele
apen zieltogend. De Vijfianen druipen beschaamd af. Nr. 1 en de zijnen
helpen waar hulp nog baten kan. Alleen de paskwilmaker schrijft onverstoord door.
Hfdst. 34: De kermislui komen, te laat, in apenland aan; prijzen de
Eenianen maar voeren de Vijfianen gevankelijk weg. De ik-verteller ziet
alles met schreiende ogen aan.
Hfdst. 35: De ik ontwaakt opeens; wordt vanaf zijn bed zijn vrouw,
dienstmeisje, paard en hond gewaar; alles blijkt een droom te zijn geweest.
Van schrik vervalt hij opnieuw tot razernij.

2. Stijlen struktuur
Zoals men ziet, volgt het verhaal in grote lijnen de normale chronologie.
Hier treedt tevens een essentieel onderscheid aan de dag met de grillige
divergerende verteltrant van Sterne. Ook diens typografische effekten
— blanco of zwarte pagina's, frekwente toepassing van de gedachten-

streep (3) — blijven achterwege. Opmerkelijk is de scènische, toneelachtige
presentatie, die zich manifesteert in soms gehele hoofdstukken beslaande
dialogen in de direkte rede (cf. hfdst. 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 30, 35).
De Reize door het Aapenland balanceert om zo te zeggen op de grens van
verhaal en toneelstuk. Aan het drama herinneren ook de tussen haakjes
geplaatste „regie-aanwijzingen" waarmee de auteur iets achter de gesproken dialoog wil zichtbaar of hoorbaar maken (cf. p. 56, 70, 72, 88, 91,
100-101, 117). Die scènische voorstelling treffen we ook aan in Voltaire's Candide, waar zij de geroutineerde toneelschrijver verraadt. (4)
Een ander opmerkelijk verschijnsel vormen de metamorfosen die het
vertellende ik in de loop van het verhaal doormaakt. Het meest raadselachtig lijkt daarbij zijn nomenclatuur. Bij aankomst in apenland wordt
de ik als nr. 7854 begroet (p. 65), waarna hij aanstonds binnen de hiërarchische rangorde promoveert tot nommer 17. Men beschouwt hem
namelijk als ex -aap die aldus model kan staan voor het revolutionaire
streven van de apenlanders om insgelijks mens te worden. Natuurlijk,
de schrijver moest een middel vinden om zijn held toegang te geven tot
het hoogste staatscollege. Maar er blijft een probleem: waarom juist deze
nummering? Wij zullen er straks nog op terug komen.
De tweede „staatverandering" van het ik hangt samen met het vertel
aan hfdst. 12 presenteert de schrijver ons zijn tekst als-persktif.To
een ik-verhaal, in de mond gelegd van de anonieme reiziger (Schasz, als
men wil). Aanvankelijk valt daarbij de nadruk op het handelingsaspekt;
na hfdst. 7 gaat de vertellersfunctie van het ik- medium domineren. Dat
laatste vooral wanneer allerlei vergaderingen verslagen worden. Steeds
echter blijft de kennishorizon van dit ik beperkt tot wat hij redelijkerwijze weten kan. Maar dan, in hfdst. 12, verandert dit persoonlijk ik opeens in een auctoriale alleswetende vertelinstantie, die niet alleen de
geheime gedachten van aap nr. 1 en 5 kent (p. 87, 89), maar ook weet
wat gelijktijdig op verschillende plaatsen — in apenland en in de mensenwereld — gebeurt. Van tijd tot tijd evenwel keert de schrijver weer terug
tot de oorspronkelijke vorm van het ik -verhaal, namelijk in hfdst. 14
(cf. bijv. p. 91: „ik wist niets van dit gansche geval "), 19, 20, 22, 25, 29,
3 Zie voor deze ,strepomanie" het proefschrift van Elisabeth Jongejan, De
humor- „cultus” der romantiek in Nederland, Zutphen 1933, p. 229-231; aid.
p. 216-229 over het „graphisch- en typographisch -comische" bij Sterne en
zijn navolgers.
4 Zie William F. Bottiglia, Voltaire's Candide: Analysis of a classic 2 Genève
,

1964 (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. VII A), p. 244-247.
M

30, 31, 33, 35. Deze wisseling in vertelperspektief verstoort echter nergens
de fictie van de realiteit, om de simpele reden dat de lezer al van de aanvang af met een irreële, absurde. ..verkehrte Welt" gekonfronteerd is.
Een enkele maal schijnt toch onbedoeld een zekere verwarring op te
treden. Op p. 86 vertelt de hoofdpersoon (wij moeten wel aannemen dat
hij hier aan het woord is), hoe de apinnen het woord staart verstaan als
„mannelijk lid". Welnu, in hfdst. 14 wordt hij zelf het slachtoffer van
juist dit misverstand. Wanneer de apinnen hem op het bezit van een eigenlijke staart willen onderzoeken, weert hij hen vol pudeur af. Echte of
zinnebeeldige staart, het maakt hier nog geen verschil. Maar hij wordt
even later verschrikkelijk boos, als de apinnen opgetogen konstateren:
„Hij heeft geen Staart!" (p. 93). Vermenend in zijn viriliteit gekwetst te
worden, schreeuwt het manmens hen achterna: „Hij heeft er wel een!"
Er valt binnen de ik-figuur nog een derde verandering waar te nemen die
ligt op het niveau van de morele waardebepaling. We raken hiermee eigenlijk al aan het interpretatieprobleem. Voor het moment is het voldoende
vast te stellen, dat de ik van het begin de indruk wekt een harteloze schurk
te zijn. Hij steekt geen hand uit om zijn dierbaren van de verdrinkingsdood te redden. Uit zijn overwegingen spreekt zelfs duidelijke blijdschap
over de kans om zijn lelijke vrouw kwijt te raken. Cynisch berekent hij
wat vrouw, dienstmeisje, paard en hond voor hem waard zijn. Ook na
zijn aankomst in apenland neemt hij aanvankelijk een louter passieve
houding aan. Hij verbaast zich enkel om het dwaze enthousiasme van de
apen voor coupering van hun staart. Die verwondering verandert echter
geleidelijkaan in ergernis en verdriet. Verder toont de ik-figuur zich in
zijn gesprekken met de aap-paskwilschrijver hoogst verontwaardigd over
diens onbeschaamde cynisme: „Uwe openhartigheid is het eenigste dat
een eerlijk Man in u prijzen kan." (p. 127). Evenmin verbergt de ik-figuur
ons zijn sympathie voor de nobele nr. 1 en zijn afkeer van diens tegenspeler nr. 5. Kortom, aan het eind van het verhaal representeert de ver
wel degelijk een zedelijke norm. De aanduiding „satij re" uit het-telr
Voorberigt impliceert trouwens al een (moreel) waardeoordeel. Dit brengt
ons vanzelf op het satirisch karakter van de Reize door het Aapenland.
3. Satirische aspekten
De Reize door het Aapenland is een gefingeerd reisverslag met satirische
strekking. Deze twee kwaliteiten gaan overigens dikwijls samen. Het geldt
in elk geval voor de beroemdste imaginaire reisverhalen uit de 18e eeuw,
10

die van Swift (Gulliver's travels, 1726) en van Holberg (Nicolai Klimii Iter
Subterraneum, 1741). Er is in die kosmopolitische eeuw van de Verlichting
heel wat afgereisd door echte en gefingeerde reizigers. (5) Deze laatste
kategorie beoogt vrijwel steeds kritiek uit te oefenen op godsdienst, staatsvorm, zeden en gewoonten in het thuisland. In hun verhalen manifesteert
zich l'esprit philosophique, de vrijzinnige houding die zich enkel leiden
laat door de idealen van redelijkheid en tolerantie.
Nu staan de auteur van een imaginair reisverhaal in beginsel twee wegen
open: hij kan ofwel een of meer vreemdelingen uit een exotisch rijk een
bezoek laten brengen aan het geciviliseerde Europa, 6f hij kan een euro
reiziger bij toeval doen belanden in een nog onbekende wereld,-pes
bevolkt door buitenissige wezens als reuzen, dwergen of robots. Het eerste
procédé treffen we bijv. aan in de Lettres persanes (1721) van Montes
waar twee Perzen. Usbek en Rica, verslag uitbrengen van hun er--quie,
varingen in het Frankrijk van Lodewijk XIV. De tweede presentatievorm
kreeg het meest bekendheid door Gulliver's travels. In beide gevallen
echter gaat het de auteur om een konfrontatie tussen het vreemde en het
autochtone, waarbij dat onbekende wereldje dikwijls zoveel redelijker,
humaner en natuurlijker blijkt te zijn dan de eigen vertrouwde omgeving.
Om de satire naar volle waarde te kunnen schatten moet men vanzelfsprekend in de gaten hebben welke situaties of personen door een chargerend of kontrasterend beeld belachelijk worden gemaakt.
Hoewel de Reize door het Aapenland als geheel de indruk wekt vooral
een staatkundige satire te zijn, kan men de hoofdpersoon toch moeilijk
een politieke vluchteling noemen. Hij wijkt immers niet uit omwille van
enige partijkeuze of ideële overtuiging. Weliswaar hebben zowel wereldlijke (Heer, schout) als kerkelijke (dominee, voorlezer) ambtsdragers het
op hem gemunt, maar onze held gaat ondanks zijn betuigingen van onschuld niet vrijuit. Al te serieus zal niemand de schrijver hier nog nemen.
De cerebrale humor, die in het begin domineert om later meer op de achtergrond te treden, is wel grotesk maar mist de genadeloze ernst van de
satire. De auteur speelt in die eerste hoofdstukken een absurd spel, dat
elke werkelijkheidsillusie bij de lezer moedwillig verstoort. Dit absurde
,

5 Zie Philip Babcock Gove, The Imaginary Voyage in Prose Fiction. A History
of its Criticism and a Guide , for its Stud l', with an annotated Check List of
215 Imaginary Voyages from 1700 to 1800, London 1961; Percy G. Adams,
Travellers and Travel Liars 1660-1800, Berkely-Los Angeles 1962; P. J.
Buijnsters, Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e eeuw,
Groningen 1969.

vernuftspel neemt graag het karakter aan van een esprit géométrique, of
misschien zou men in dit geval beter kunnen spreken van een esprit arithmétique. Reeds in de eerste zin verklaart Dr. Schasz de absurditeit van het
toeval tot wiskunstige zekerheid. Opvallend is de voorkeur die hij aan de
dag legt voor het getal vier. Er vallen terzelfder tijd vier van zijn huisgenoten in het water, waarna zij alle vier in verschillende richting komen
te liggen. De verteller heeft in het dorp waar hij woont vier vijanden (Heer,
schout, dominee en voorlezer), die respektievelijk uit zijn op het paard, de
dienstmeid, het geld en de hond van onze held. Wanneer de drenkelingen
zijn omgekomen, dagen deze vier vijanden de ik-figuur voor de vierschaar.
Zodra hij er vandoor gaat, achtervolgen zij hem met vier benden volks die
langs vier kanten tegen hem oprukken.
Een ander voorbeeld van deze groteske mathematica: de vluchtweg
die de hoofdpersoon eerst kiest, is volstrekt lineair, „even als of ik een
regte lijn uit het middenpunt van mijn Vaderland, tot op deszelfs grenzen
wilde trekken" (p. 61). Pas wanneer hij merkt dat juist de rechte weg
ieders opmerkzaamheid wakker roept, neemt hij, met beter resultaat,
de gewone (versta: kromme) weg. De veronderstelling lijkt niet gewaagd,
dat hier achter de geografische tegenstelling een morele oppositie schuilgaat, zoals dat bijv. ook in het satirische verhaal van de vos Reinaert het
geval is. (6)
Zuiver grotesk zijn daarentegen weer de gigantische concentrische cirkels die het apenlegioen op de dag der generale afkapping vormen alsook
het absurd hoge getal der apen. Er zijn meer voorbeelden te noemen maar
uit het bovenstaande zal het vervreemdingseffekt van Schasz' • zotte capriolen al voldoende duidelijk gebleken zijn. Het groteske heeft hier echter
nog een andere esthetische functie, enigszins vergelijkbaar met de cerebrale humor in de grotesken van Paul van Ostayen. Deze laatste zijn
volgens prof. Herman Uyttersprot „zodanig vernuft -gedrenkt dat men om
het sprankelend resp. koen geestesspel al het scabreuse graag vergeet." (7)
Ook in de Reize door het Aapenland zorgt die volstrekt onmogelijke
Zie G. H. Arendt, Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos „ Van den Vos Reynaerde", Köln 1965, p. 99 vv., over de topos van het
pad der deugd en de kromme weg van het verderf, hier uitgedrukt in termen
als „rechte straete", „rechte vaert" tegenover „cromme paede", „buten weghe"

e.d.
Paul van Ostayen en zijn proza, Antwerpen 1959, p. 35; cf. ook E. M. Beekman, Homeopathy of the Absurd. The Grotesque in Paul van Ostaijen's
Creative Prose, The Hague 1970, p. 49-51: „Sex and Cerebrality".
12

esprit arithmétique voor het nodige tegenwicht met betrekking tot de
gedebiteerde frivoliteiten.
Hoe onschuldig-dwaas het verhaal vóór de aankomst in apenland ook
aandoet, Schasz' anti-clericalisme komt onmiskenbaar naar voren in het
gesprek tussen herbergier en vluchteling over de juistheid van alle beschuldigingen aan het adres van laatstgenoemde: Onze Dominé zegt het.
Hij zal er van avond over preeken. o! Dan is het zeker waar" (p. 63).
In dezelfde richting tenderen kwasi-verheven parodieën van bijbels taalgebruik zoals op p. 60.
„

Pas wanneer de ik-figuur de grens van zijn vaderland overschreden is,
krijgen zijn waarnemingen hun volle satirische scherpte. Er is in onze
tekst echter geen sprake van een simpele zwart-wit tegenstelling tussen
twee maatschappijvormen, gelijk we dat kennen uit het utopisch reisverhaal. De apenwereld dient enkel om de gebreken van de menselijke
samenleving in verhevigde vorm zichtbaar en belachelijk te maken. De
ik-figuur merkt namelijk al gauw, dat hij gemakkelijker aan zijn dorps of landgenoten kan ontsnappen dan aan wreedheid, onkunde en hebzucht.
In het buurland staat men meteen klaar om de ongelukkige vreemdeling
uit te zuigen. Groter ontgoocheling brengt nog het apenrijk, waar onze
held al zijn hoop op had gevestigd. Deze bavianen zijn bezeten door de
gedachte om hoger te klimmen dan binnen de gegeven natuurlijke kondities mogelijk is. Om een dergelijke hersenschim laten zij zich willig manipuleren, blijken zij zelfs bereid zich te laten amputeren.
Het uitvoerigst schildert Schasz ons het politiek gekonkel in en buiten
de nationale vergadering. De apenleiders tonen zich geboren demagogen.
Zij verstaan alle kneepjes van de dialektiek en de parlementaire welsprekendheid. In hun mond klinkt het politieke jargon nog eens zo voos.
Uiterst ongunstig beeld krijgen we natuurlijk van nr. 5, kampioen van de
afhakkers, die het koud laat of er stromen bloed zullen vloeien indien zijn
partij wil zegevieren. Het vuile werk, zoals de gunst winnen van het volk
(speciaal van de apinnen) en het inschakelen van „de pers", laat hij
zoveel mogelijk aan zijn handlanger aap nr. 120978 over. Maar ook zijn
rivaal, de humane nr. 1, is een opportunistisch Realpolitiker, vol verachting voor het dom gemeen. Op wat lager plan wordt de politieke fraseologie eveneens geridiculiseerd in de chaotische vergaderingen van de
kermislui. Opnieuw laat de schrijver ons zien, hoe eigenbelang en bruut
geweld zich maskeren onder het mom van de volksdemocratie.
De hekeling van de broodschrijvers beslaat twee hoofdstukken apart
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maar is goed met het hoofdthema verweven. Tenslotte ontpopt Dr. Schasz
zich ook als een onvervalst vrouwenverachter. De generale afkapping
wordt pas mogelijk, doordat enkele politici handig gebruik maken van
de onkunde, meer nog van de geilheid der apinnen. Zelf blijkt de held van
het verhaal overigens geenszins afkerig van vrouwelijk schoon. Zijn
dienstmeisje, door hem verleid, kan ervan getuigen! Maar zijn interesse
begint en eindigt met het lijfelijk genot.
Op enkele plaatsen krijgt men de indruk dat de grenzen van de satire overschreden worden en dat het verhaal het karakter aanneemt van een sleutelroman. (8) Zijn nr. 1 en 5 naar bestaande politici gemodelleerd? Sterker
wordt dit vermoeden bij de „ruuwe, woeste, zedenlooze Aap" nr. 120978.
En het vermoeden wordt bijna tot zekerheid, waar het de identiteit van de
aap-paskwilschrijver betreft. Over hem verschaft nr. 120978 volgende
informatie:
„Hij heeft onze Vaderlandsche Historie geschreeven. Hij is getrouwd met
nommer 2500807903212, de Dochter van den vermaarden 25009731005201,
die zig zoo zeer heeft doen uitmunten in zijn schimpschrift tegen nommer

3645800009323106." (p. 103)
Even tevoren had dezelfde aap deze paskwillant aangeduid als „nommer
9278431223, een jongeling van zeer veel bekwaamheid." Uit de tekst alleen
valt hier de bedoeling van de auteur moeilijk te raden. Wij moeten dus
een beroep doen op daarbuiten gegeven informatie.
Schasz komt ons zelf enigermate te hulp. doordat hij in 1789 een nieuw
satirisch reisverhaal heeft uitgegeven dat tegelijk vervolg en uitleg van
zijn apenhistorie belooft te zijn. De titel luidt: Het Land der Willekeurigen, of * de Verdeedigers van Abimelech. (De Reize door het Aapenland

ophelderende.)
In het Voorberigt, „Uit mijne schuilplaats, den 13 Junij 1789", schrijft
Schasz onder meer:
„Veelen der Lezers van mijne Reize door het Aapenland, verlangden en ver
een sleutel op dezelve. Een verlangen en eene verwagting die mij-wagtedn
bewonderden in een Volk dat immers behoorde te weten dat de Natuur de
gaaping tusschen de redenlijke en redenlooze dieren met de aapen heeft
8 Sleutelromans zijn volgens Gero von Wilpert „nur solche, in denen die verkleideten Gestalten und Handlungen bewusst nach dem Willen des Autors
durchschaut werden sollen, um die Anspielungen und damit den Inhalt überhaupt verständlich zu machen." (Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart
1969, p. 687).
14

aangevuld; dat is: dat onder de laatsten de Aapen het naaste aan de Menschen komen; — een begeerte, die te verwonderen is in eene Natie, die zo
zeker kon weten welk Volk der wereld, in zijne gewoonten en vooral in zijne
vooroordeelen het meeste aan de Aapen gelijkt!"

Het verhaal over Het Land der Willekeurigen, dat Schasz gevonden zegt
te hebben onder de papieren van een zijner vrienden en kunstgenoten, (9)
heeft volgens hem dezelfde strekking als de Reize door het Aapenland,
in zoverre het leert „hoe weinig 'er in staat is om een gansch volk de onbegrijpelijkste zotheden te doen geloven, — met hoe weinig genoegen de
waare Wijsgeer er onder verkeeren kan, en hoe veel er ten allen tijde toe
behooren zal, om de Menschen ook in éenig opzigt, haare waare belangen
te doen behartigen."
Wie nu op grond van de titel zou verwachten iets wijzer te worden aangaande de identiteit van aap nr. 1, 5, 120978 en de paskwillant uit de
vorige roman komt bedrogen uit. Schasz vertelt andermaal een allerzotste
geschiedenis, waarvan alleen het begin: de vlucht en achtervolging van de
ik-figuur, enige gelijkenis vertoont met de Reize door het Aapenland.
Terwijl echter in de apenhistorie het accent valt op de politieke satire,
moet in Het Land der Willekeurigen vooral de clerus het ontgelden. Het
zogenaamde vervolg draagt in zoverre bij tot een beter begrip van de
Reize door het Aapenland, dat we thans een scherper profiel krijgen van
de vluchtende wijsgeer Dr. Schasz. Waarom verlaat hij zijn vaderland
voor Het Land der Willekeurigen? Hij verklaart het zelf op een wijze die
het midden houdt tussen ernst en badinerie. Eens meende hij dat alle
predikanten heilig waren, alle regenten eerlijk en alle vrouwen „engelinnen". Zijn huwelijk had hem, wat het laatste betreft, snel tot andere

gedachten gebracht:
„Intusschen stak in Holland het Patriottismus het hoofd boven. Een ver
dat ik met meer dan duizend oogen begluurde, eer ik er mijn hart-schijnzel,
aan overgaf. (...) 't Is hier de plaats niet, om reden te geeven, waarom ik
een Patriot werd. Ik werd het, — en mijn Wijf stelde zig daadlijk regt tegen
mij over."
„Geheel Holland weet, dat ik mij altoos als een stille in den Lande, wat
publique bedrijven aangaat, gedraagen heb. Niet zo zeer, om dat ik vreesagtig. afhanglijk, vroom of iets dergelijks was, — neen! maar om dat ik de
waereld nooit anders beschouwd heb, dan als een vertwijffelde zieke, waaraan geen zalf te strijken is, en waarbij men slegts geld en tijd verkwist, als
men dwaas genoeg is, om ze te willen verbeteren." (p. 9-11)
De zogenaamde manuscript-fictie dient in de vroeg-l8e-eeuwse roman vooral
om de authenticiteit geloofwaardiger te maken. Later, bij humoristen als
Sterne en zijn school, accentueert dit procédé de romantische spelhouding
van auteur en lezer. Zie Jongejan, p. 212-216.
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Bij de pruisische interventie was niemand ongelukkiger dan hij: „En dus
ging ik vlugten, enkel en alleen, om van mijn wijf verlost te weezen" (p.
12). Maar ook ditmaal ondervindt de emigrant wat het zeggen wil, overgeleverd te zijn aan de willekeur, partijzucht en verblinding van een door
heerszuchtige predikanten opgehitste volksmassa.
Als we Schasz op zijn woord mogen geloven, dan is hij een teleurgesteld
Patriot, wat ook zijn satire op de reformplannen der apenlanders in
hoofdzaak verklaart. Toch blijven nog heel wat vragen te beantwoorden
over. Waarom het verhaal juist in deze omgeving gesitueerd? Wanneer
de Reize door het Aapenland speciaal als satire op de Patriottenbeweging
bedoeld was, waarom dan een clandestiene uitgave? Sinds september
1787 vormden de Patriotten de onderliggende partij. Wie hen wilde treffen kon dat in 1788 straffeloos doen. Vreesde de auteur de wraak van zijn
vroegere medestanders? Of begreep hij dat het gewaagde karakter van zijn
satire hem in moeilijkheden zou kunnen brengen met iedere censor?
Wenste hij liever niet als romanschrijver bekend te staan? Het blijven
allemaal hypothesen, zolang wij geen zekerheid hebben omtrent de identiteit van Doctor Schasz.
4. Op zoek naar Doctor Schasz

Voor de lezer van 1788 was J. A. Schasz, M(edicus) D(octor), geen onbekende. Allicht herinnerde hij zich een reeks vroegere publikaties op
naam van dezelfde auteur uitgegeven bij G. T. van Paddenburg te Utrecht.
In 1778-1779 was Schasz voor het eerst ten tonele verschenen met een
tiental satirische kluchtspelen — eigenlijk meer gedramatiseerde pamfletten — waaruit de anti- engelse gezindheid van de auteur overduidelijk
sprak. (10) Schasz hekelde in deze stukken het perfide Albion dat zowel
in Amerika als op het europese continent de ware vrijheid om hals poogde
te brengen. Het is de gewone voorstelling van de Patriottische partij, waarmee Schasz onder het grote publiek stemming trachtte te maken. Blijkbaar
niet zonder succes, want zijn grollige samenspraken beleefden verschillende herdrukken, voordat zij in 1786 door Paddenburg in twee verzamelbundels opnieuw werden uitgegeven. (11)
Intussen had Schasz zich in 1780 een nieuwe rol aangemeten. In dat jaar
verscheen namelijk bij Izaac de Jongh te Amsterdam een tweedelige Reize
door het Wonderland, en eenige andere vreemde landen gedaan door
10 Zie voor een volledige bibliografie van Schasz' werk de bijlage.
11 Toneelwerken van den Heer J. A. Schasz.
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Dirk Denker. Behelzende veele merkwaardige zaken, vreemde gevallen,
Regeringen en zeden der inwooners. &c. &c. &c. verzamelden uitgegeeven
door J. A. Schasz M. Dr. Ditmaal geen komisch toneelstuk maar een
imaginair reisverhaal. Wat de Reize door het Wonderland met de gedramatiseerde pamfletten gemeen had was zijn anti-engelse, Patriottische
strekking. Maar de allegorische vorm ontnam hier het bijtende aan de
satire. (12) Zelfs de hoogst fatsoenlijke recensenten van de Vaderlandsche
Letter- Oefeningen toonden zich ingenomen met dit „luimige" werkje. (13)
Het duurt dan tot 1788, voordat Schasz weer iets van zich laat horen.
Behalve de Reize door het Aapenland verschijnen onder zijn naam in de
volgende jaren nog (14) Het Land der Willekeurigen (1789) en een vierde
verhaal van dit type: Reize door het Land der Vrijwillige Slaaven (1790).
Na een zwijgperiode van bijna vijf jaar overstelpt Dr. Schasz het nederlandse publiek tussen 1795 en' 1798 nog eenmaal met een hele reeks van
uitermate hybridische geschriften om dan voorgoed te verdwijnen.
Het is al een bibliografische puzzel op zichzelf om dit corpus bijeen te
brengen en te ordenen. De gegevens van het titelblad blijken steeds incompleet en soms evident onjuist, bijv. waar het de kwestie van het al dan niet
vertaald zijn betreft. Gelukkig kunnen wij ons voor ons beperkte doel
hoofdzakelijk bepalen tot de vier genoemde imaginaire reisverhalen van
Dr. Schasz. Op grond van overeenkomsten in thema, struktuur, stijl en
woordkeus kunnen we veilig aannemen, dat althans deze romans van dezelfde hand zijn. Omdat zij binnen de ontwikkeling van het nederlandse
proza uit het laatste kwart der eeuw een zo eigenaardige plaats innemen,
zou het van veel belang zijn te weten wie de schrijver van deze verhalen is.
12 Dirk Denker vertrekt juli 1779 met het schip De Vrees uit Texel Spanje -waarts.
Door rovers overvallen, komen zij terecht in het Wonderland, anders genaamd
Re Ladronos („ Het Hoofd der Dieven eylanclen"), waarmee Engeland bedoeld
is. Voornaamste kenmerk van de bewoners is dat zij geen hart van vlees maar
van een zonderling hard knarsbeen bezitten, „waar door zy ongevoelig en onvatbaar zyn, voor liefde, medelyden, weldaadigheid of andere tedere aandoeningen". Vanuit Wonderland steekt Dirk Denker over naar het naburige
Waterland (dit is de Republiek). De mensen daar „hebben, door de weelde
en de pragt, veel van hunnen luister verlooren; ook is hun hart, ongelukkig,
aan de Vaderlandsche zyde, maar al te veel knarsbeenig." Aan het eind keert
Denker per schip naar zijn geboorteland terug. Schasz beweert het manuscript
van zijn overleden vriend Denker uit te geven. Een formeel verschil met de
Reize door het Aapenland is nog het ontbreken van een verdeling in hoofdstukken.
13 Algemeene Vaderlandsche Letter- Oefeningen III, Ie st. (1781), p. 120-121.
14 Zie bijlage.
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Het enige wat absoluut vaststaat is, dat er in het 18e-eeuwse Nederland
geen Doctor Schasz gewoond heeft,(l5) ook al tracht de zich aldus noemende auteur zijn lezers herhaaldelijk van het tegendeel te overtuigen.
Zo drukt hij in het voorwerk van Het Land der Willekeurigen een kwasizelfportret af. (16) In de Reize door het Land der Vrijwillige Slaaven
identificeert hij zich bij een politieverhoor als Johan Joachim Schasz,
geboren maart 1752 te 's-Gravenhage als zoon van Maleachi Schasz,
Habakukszoon, en Petronella Lambertina Rondom. (17) Het natrekken
van deze iconografische en biografische „gegevens ", voor alle zekerheid
ondernomen, leidde natuurlijk tot niets. (18) In de Reize door het Aapenland wordt trouwens niet onduidelijk gezinspeeld op de pseudonimiteit
van de satiricus. Schasz informeert bij de aap-paskwilschrijver naar de
konsekwenties van een eventueel publikatieverbod: „Juist dat zou ik verlangen, antwoorde hij, want sterker recommandatie kon men mij niet
bezorgen. Maar dan zoud gij niets kunnen uitgeeven, zei ik. De Aap
lachte. 't Is waar, zei hij, iemand die Pasquillen of Satires maakt, is vast
te conscientieus om een valschen naam aantenemen." (p. 130).
De vraag wordt dus nu: welke auteur verbergt zich achter het pseudoniem Schasz? Van Doorninck (19) noemt als zodanig de bekende Utrechtse Patriotten-journalist Pieter 't Hoen. Deze toeschrijving gaat terug op
de Geschiedenis des Vaderlands, door Mr. W. Bilderdijk; uitgegeven
door prof. H. W. Tydeman, dl. XII, Amsterdam 1839. Nadat de orangistische Bilderdijk eerst op p. 45 enigszins denigrerend had melding gemaakt van „zekeren Pieter 't Hoen" als auteur van de Post van den Neder
komt Tydeman in zijn Ophelderingen en Bijvoegselen, p. 150,-Rhijn,
hierop als volgt terug:
„Deze, min of meer smadelijke, aanwijzing, verdiende (mijns oordeels) de
man niet, die, door het wapen der drukpers alleen, een krachtig bestrijder
was der gebreken en misbruiken der toenmalige regeering; die sedert, in het

15 Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, brief van
25-6-1971.
16 Als reproduktie opgenomen in deze tekstuitgave.
17 A.w., p. 124.
18 Opgave gemeentearchivaris 's-Gravenhage, brief van 8-11-1971.
19 J. I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het

gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren, I, Leiden 1883, p. 549-550.
Bibliotheek- en veilingcatalogi baseren zich op hun beurt weer op Van Doorninck en rekenen de geschriften van Schasz dus tot het oeuvre van Pieter 't

Hoen.
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tijdperk na 1795, als Secretaris der Provinciale Regeering van Utrecht, zich
als een gematigd en achtingswaardig man heeft doen kennen;"
„Ik heb," — zo vervolgt Tydeman — „na 1815, kennis en vriendschap
gehad met zijn zoon, Reinier 't Hoen, een kundig, schrander en braaf man
(... ). Deze heeft mij gezegd, dat de staatkundige tooneeistukken (dramaa'.
in prosa) omstreeks 1780 onder den naam van J. A. Schasz, Med. Doct., in
het licht verschenen (Jurjen Lankbein, of de Mof Commis, enz.) en om het
bijvoegsel Med. Doct. door velen aan den beroemden geestigen Doctor
Van Woensel toegeschreven, van zijn' Vader, P. 't Hoen, zijn".

Prof. H. W. Tydeman staat als betrouwbaar bekend. Er is dus alle reden
om zijn mededeling ernstig te nemen. Maar een gezagsargument vormt
nog geen bewijs. Bovendien spreekt Tydeman uitsluitend over de politieke
toneelstukken van Dr. Schasz. Geen woord over diens romans. Schaamde
Reinier 't Hoen zich om die ter sprake te brengen of waren deze soms
van een andere auteur?
De enige die het mysterie-Schasz uitdrukkelijk aan de orde heeft
gesteld, is de Amsterdamse toneelkenner Johan Hilman geweest in een
wat chaotisch betoog: Iets over J. A. Schasz en naar men gist zijn pseudoniem en over Pieter van Woensel en Pieter 't Hoen. Hilman's beschouwing
verscheen als bijlage op zijn beschrijvende catalogus Ons Tooneel. Aan
geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken-teknig
en geschriften, dl. III, Leiden 1881, p. 125-127. Hilman verzet zich tegen
de toeschrijving door Bilderdijk (sic!) van Pieter 't Hoen als auteur van
Schasz' toneelgewrochten. Deze laatste immers zijn „bar en walgelijk,
zelfs om in te zien", terwijl Pieter 't Hoen een man was van veel talent,
„ja wel een patriot, maar een bezadigde, niet zulk een als de bewuste vuile
kwaadaardige schrijver". Om diezelfde reden verwerpt Hilman ook de
gedachte aan een eventueel auteurschap van Pieter van Woensel: „Wat
van hem het licht zag, ademt een anderen geest dan de genoemde vuile
geschriften." Een wonderlijke, hoewel geenszins ongewone, cirkelredenering. De kwestie is natuurlijk dat, wanneer Pieter 't Hoen (of Pieter
van Woensel) inderdaad onder de schuilnaam J. A. Schasz geschreven
hebben, zij een ander type mens blijken te zijn dan Hilman zich voorstelde.
In elk geval hebben diens apriorismen nog veel minder kracht van bewijs
dan de door Tydeman geboekstaafde uitlating van Reinier 't Hoen. Niettemin hebben zij gehoor gevonden bij 't Hoens jongste biograaf. (20)
20 H. F. Wijnman, Project voor een vervolg op het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden 1963, p. 39-40: „Dat hij ('t Hoen. P.B.) toneelstukken en prozawerken onder het pseudoniem J. A. Schasz M.D. heeft geschreven — zoals Bilderdijk (!) wil — is stellig onjuist." De Heer Wijnman
schreef mij in een brief van 24-5-1971, dat hij zich niet meer herinnerde waarop
hij zijn apodictische uitspraak baseerde.
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Aan het eind van zijn artikel suggereert Hilman dat Schasz van het slag
was als „de ellendige G. Paape", in wie hij evenzo „een kwaadaardige
patriot" ziet. Daarmee wordt ons probleem alleen maar gecompliceerder.
We zitten nu immers met één uitgesproken (Pieter 't Hoen) en twee mogelijke (Van Woensel en Paape) kandidaten. Terloops zij opgemerkt, dat
ook Hilman geen melding maakt van de romans van Schasz.
Wat Van Woensel betreft, in de weinige aan hem gewijde studies (21)
wordt hij nergens verantwoordelijk gesteld voor toneelstukken of romans
van J. A. Schasz, iets wat precies zo geldt voor Gerrit Paape. (22) Van
Woensel verbleef trouwens tussen 1772 en 1780 in Rusland. Van 1784 tot
1788 woonde hij in Constantinopel en De Krim, waarmee zijn bemoeienis
met althans de toneelstukken van Schasz hoogst onwaarschijnlijk wordt.
Paape schreef en vertaalde een aantal melodramatische romans, die in
niets gelijken op wat ons van Schasz bekend is. Hij rept bovendien met
geen woord van de fameuze Doctor in Mijne vroolijke Wijsgeerte (1792),
waar hij een opsomming van zijn geschriften geeft. Dat zijn portret(23)niet gelijkt op dat van Dr. Schasz heeft weinig bewijskracht. Ook Van
Woensel (24) en Pieter 't Hoen(25) beantwoorden fysiognomisch allerminst aan Schasz' gelaatstrekken.
21 C. Busken Huet, Pieter van Woensel, in Litterarische Fantasiën en Kritieken
I (1881), p. 107-139; idem, Van Woensel en Loosjes, in a.w., dl. XXIV, p.
163-201; J. J. Wesselo, Pieter van Woensel alias Amurath-Effendi, HekimBachi, in Tirade XIII, nr. 150 (okt. 1969), p. 446-471, alwaar ook enkele oudere
artikelen genoemd worden. Busken Huet spreekt, Litt. Fant. en Krit. XXIV,
p. 213, even over Pieter 't Hoen: „Schrijver daarenboven, zegt men, van een
aantal politieke blijspelen en kluchten, quasi- afkomstig van de hand eens
overleden dokters die zich Schasz noemde: doch dat vereischt nader onderzoek."
22 A. J. Kronenberg, Een en ander over Gerrit Paape en zijn tijd, Deventer 1886;
De Navorscher 38 (1888), p. 256-257 met belangrijke bibliografische aanvulling
op Kronenberg; H. J. M. Ebeling, Gerrit Paape, silhouët- kunstenaar en groot
Patriot, in Oud-Holland, 1950, p. 159-162. Henri A. Ett, sinds jaren werkend
aan een biografie van Paape, deelde mij 9-8-1971 mee dat hem niets bekend
was over enig verband tussen Paape en het pseudoniem Schasz.
23 Een portret van Gerrit Paape is te vinden in Mijne Vrolijke Wijsgeerte in mijne
Ballingschap, Dordrecht 1792.
24 Cf. het bekende portret van hem uit 1790 in turkse kledij door F. Sansom
(= Fred. Muller, Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders
, Amsterdam 1853, nr. 6225).
25 Cf. het in deze teksteditie afgedrukte portret, ontleend aan zijn Vaderlandsche
Schouwburg II, Utrecht-Amsterdam 1792.
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Voorlopig staan de papieren van Pieter 't Hoen dus nog het sterkst.
Wij zullen dan ook goed doen met eerst na te gaan, of zijn leven en werk
op enigerlei wijze aanknopingspunten bieden met wat we over Dr. Schasz
weten.
5. Pieter 't Hoen
Hoewel iedereen die zich met de Patriottenbeweging bezighoudt de naam
't Hoen telkens tegenkomt, vindt men nergens een schets van zijn
daden. (26) De meeste gegevens omtrent zijn persoonlijk leven vinden we
in uiteraard weinig betrouwbare pamfletten van zijn politieke tegenstanders. (27) Alleen Sautijn Kluit heeft althans de omtrekken van 't
Hoen's biografie getekend, daarbij speciale aandacht gevend aan zijn
redacteurschap van De Post van den Neder-Rhijn. Onze bijzondere
belangstelling geldt natuurlijk de levensperiode tot en met 1788.
Pieter 't Hoen werd 18 oktober 1744 in de Catharijne-kerk te Utrecht
gedoopt als zoon van de kaashandelaar Reinier 't Hoen en diens vrouw
Johanna Ma(r)sman. (28) Het schijnt dat de niet onbemiddelde ouders

26 Over hem het in noot 20 genoemde artikel van H. F. Wijnman met opgave
van oudere literatuur. De belangrijkste studie is die van Mr. W. P. Sautijn
Kluit, De Post van den Neder-Rhijn, in Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks X (1880), p. 293-385. Een archief't Hoen is niet bekend. De KB Den Haag bezit onder sign. 121 D 4 alleen een
ongedateerde brief van hem aan J. Altheer, terwijl zich in de UB Leiden nog
een brief van 28-12-1810 aan C. F. van Manen bevindt. Zelfs de rijke collectie Dumont Pigalle uit het Algemeen Rijksarchief bevat geen correspondentie
van Pieter 't Hoen.
27 Achtereenvolgens: 1) Lanterne Magique of Toverlantaern o zoo mooi! Fraai

Curieus! Vertoonende zeer duidelijk de wonderlijke zaaken, die in deezen
wonderliken tijd voorvallen, in 20 „vertooningen", sept. 1782 —juni 1783,
(door Kees Vermijnen), bij Johan Philip Kraefft, Rotterdam. (= pamflet Petit,
nr. 7121); 2) De Advokaat en Boezemvriend van Js. Le Francq van Berkhey

verdedigende De Zeetriumph der Bataafsche Vrijheid en de Eere van Willem
de Vijfde, (door J. Le Francq van Berkhey; in Holland 1783, = pamflet Knuttel,
nr. 20552); 3) De Wonderlyke Lotgevallen en zeldzaame Levenswyze van Neerlands Orakeltolk P 't Hoen, Utrecht bij J. van Rossum, z.j. (1785) = pamflet

Knuttel, nr. 21122; auteur onbekend.
28 GA Utrecht, Doopboek 1744, inv. nr. 432 : „Pieter. . . zoon van Reinier het
Hoen en Johanna Masman E:L: bijde Ledm. won: aen de Neude". In latere
akten heet de moeder echter Marsman.
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hun zoon voor het predikambt hadden voorbestemd. In elk geval lieten
zij Pieter op 22 januari 1755 inschrijven als leerling van de latijnse
Hieronymus-school. (29) Over zijn prestaties daar zijn wij slecht geïnformeerd. Volgens een anoniem pamfiettist uit 1785 wilde de jongen niet
deugen, tot het de ouders te gortig werd en zij hem in het verbeterhuis
plaatsten. (30) Helaas laten ook hier de Utrechtse geschiedbronnen ons
in de steek.
Dezelfde pamfletschrij ver weet te melden, dat Pieter van zijn ouders
toestemming kreeg om het verbeterhuis te verlaten ten einde een bruiloft
in Leiden bij te wonen, waar hij als galant van 's bruidegoms zuster moest
optreden. Hij zou zich toen zo goed van die opdracht gekweten te hebben,
dat het meisje van hem in de kraam kwam te liggen. Inderdaad trad Pieter
't Hoen 17 april 1763 in de Pieterskerk te Leiden in het huwelijk met
Johanna Maria Nihot, dochter van een bakker met heftig Patriottische
sympathieën. (3 1) Maar pas op 8 mei 1764 werd hun eerste kind, Reinier,
geboren, zodat het verhaal van zijn gedwongen huwelijk aantoonbaar
onjuist is.
't Hoen trachtte — aldus nog steeds onze zegsman — aanvankelijk van
de pen te leven. Echter: „Nu en dan een Roman te verzinne en te schryven,
voor deezen en geenen een Bruiloftsgedicht te maaken was voor Piet,
Annemietje en het jonge Reiniertje niet toereikende om van te leeven."(32)
Ook de Leidse dichter Joannes Le Francq van Berkhey, met wie hij omstreeks 1775 bevriend raakte maar in 1781 onenigheid kreeg, beweert dat
Pieter 't Hoen in de zeventiger jaren romans om den brode geschreven
heeft. (33)
In 1778 trad 't Hoen voor het eerst onder eigen naam als dichter in de
openbaarheid met zijn Nieuwe Proeve van Klijne Gedigten voor Kinderen,
29 GA Utrecht, Matricula continens Nomina Discipulorum Scholae Hiero
aug. 1756 werd-nymiae,pudTrjctosRhenm(iv.r29)Op0
Hieronymus van Alphen ingeschreven en op 20 jan. 1757 R. M. van Goens.
30 De Wonderlyke Lotgevallen etc. p. 15. Sautijn Kluit noemt zelfs de naam
van het verbeterhuis: „De Vurige Kolom" (aan de Lange Nieuwstraat), maar
in het GA. Utrecht bleek daarover geen archief voorhanden evenmin als in
RA Utrecht, hetgeen wel aan een stelselmatige opruiming doet denken. Te
meer omdat die afwezigheid van archivalia ook voor alle andere tuchthuizen
tijdens de Republiek geldt. Zie A. Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen hoofdzakelijk in Nederland, 's- Gravenhage 1958, p. 165-166.
31 Trouwregister Pieterskerk, GA Leiden (ondertrouw 24 mrt. 1763). De vader
van de bruid heette Denijs Nihot.

32 De Wonderlyke Lotgevallen, p. 18.
33 De Advokaat en Boezemvriend etc., p. 27.
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zwakke maar succesvolle imitatie van de kort tevoren verschenen kinderversjes van Hieronymus van Alphen. Ook Pieters bijdragen aan de bundels van het Utrechts dichtlievend genootschap „Volmaakter door den
Tijd" (1777-1779) (34) getuigen meer van zijn habiliteit dan van poëtisch
talent.

Intussen echter had 't Hoen een vaste werkkring gevonden. Op 28 maart
1777 werd hij benoemd tot subregens en rentmeester van het Collegium
Willibrordi en Domus Pauperum te Utrecht, (35) een kosthuis voor onbemiddelde leerlingen van de latijnse school. Zijn taak daar bestond uit
de dagelijkse leiding van het internaat en het beheer van de gestichtsgoederen. Zelf woonde hij ook met zijn gezin in het Collegium Willibrordi
aan de Brigittenstraat. Het lijkt haast ondenkbaar dat iemand met een
werkelijk slechte reputatie voor zulk een benoeming in aanmerking zou
zijn gekomen.
Nu zijn levensonderhoud gewaarborgd was, kon 't Hoen zich volop
overgeven aan literatuur en politiek. Als bij zovelen ontwaakte in hem
tijdens en door de Amerikaanse Vrijheidsoorlog (1775-1783) het antiengels, Patriottisch sentiment. Wij zagen hoe juist onder gelijke impuls
J. A. Schasz in de jaren 1778-1779 zijn dramatische pamfletten publiceerde. Reinier 't Hoen stelde deze geschriften op naam van zijn vader.
Zijn getuigenis vindt steun bij een uitlating van Le Francq van Berkhey,
die in 1783 Pieter 't Hoen betitelt als de „beroemden Autheur van die
fraaye Amerikaansche Tooneelspellen". (36) Maar er is meer. Berkhey
spreekt in hetzelfde pamflet over 't Hoens „snaaksche stijl, uwe beschrijving van het Wonderland, de stijl van Doct. Schatz", (37) op grond waarvan hij in zijn ex- vriend ook de auteur vermoedt van een tegen hem gericht
schotschrift. De kontekst zowel als de vroegere betrekking tussen Berkhey en Pieter 't Hoen pleiten ervoor om althans deze verklaringen voor
waar te houden.
Wij konstateerden verder, dat Schasz van 1781 tot 1788 zweeg. Maar
dat zijn precies de jaren waarin Pieter 't Hoen zijn handen vol had aan
34 Mengeldichten van 't Genootschap, ter spreuke voerende: Volmaakter door
den tijd, Utrecht, bij Samuel de Waal, 1777-1779, 2 din.
35 GA Utrecht, Resolutie-Boek van het Collegium Willebrordi, inv. nr. 515,
fol. 100. Pieters moeder betaalde 28 okt. 1777 een borggeld van f 1000,—
samen met zekere Van Doelen. Sedert 23 dec. 1778 was R. M. van Goens
tweede huysmeester.
36 De Advokaat en Boezemvriend, p. 27.
37 A.w., p. 30.
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de redaktie van het befaamde Patriottische weekblad De Post van den
Neder-Rhijn (20 januari 1781—september 1787; 614 nrs.; Utrecht, bij
G. T. van Paddenburg). Pas wanneer aan deze journalistieke arbeid noodgedwongen een einde komt, maakt Dr. Schasz zijn rentrée!
Utrecht was het centrum van de Patriottenbeweging en de eerste stad
waar onder pressie van de burgerij op 12 oktober 1786 een democratisch gezinde vroedschap in plaats van de aristocratische regenten op het stadhuis kwam te zitten. (38) Pieter 't Hoen heeft behalve als voornaamste
schrijver van De Post van den Neder-Rhijn ook als aktivist een werkzaam
aandeel gehad in de Utrechtse revolutie. Zo was hij onder meer lid van
het Exercitie Genootschap aldaar en luitenant van de Burgercompagnie
„Turkeyen". (39) De nieuwe democratisch gekozen vroedschapsleden
legden 28 augustus 1786 op de Neude in zijn handen de eed af! (40) Toen
het er voor de Patriotten benauwd ging uitzien, toonde Pieter 't Hoen
zich militant genoeg om als vrijwilliger op 9 mei 1787 met een Patriottische compagnie mee te vechten tegen de stadhouderlijke troepen. Begrijpelijk dat hij bij de komst der Pruisen op 17 september van dat jaar zichzelf en zijn gezin bijtijds in veiligheid probeerde te brengen. Op 3 oktober
1789 werd Pieter 't Hoen voor de tijd van 25 jaar uit Utrecht verbannen.
Hij was toen reeds lang naar het buitenland gevlucht.

Over de jaren van 't Hoens ballingschap is maar weinig bekend. (41)
Het eerste verzamelpunt voor de Patriottische uitgewekenen was Antwerpen. De aanzienlijken trokken vandaar naar Brussel, Parijs of Zwitserland. Geringere lieden vestigden zich voor het merendeel in noordfranse
steden als St. Omer, Gravelines, Bethune en Duinkerken, om zo in aan
te komen voor financiële onderstand van de franse regering.-merking
Alleen in St. Omer zaten op 7 april 1788 al 1298 armlastige nederlandse
Patriotten. De grootte van het steungeld werd bepaald volgens indeling
38 Zie I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht, (diss. GU Amsterdam), Amsterdam 1950; A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd, Zaltbommel 1966.
39 GA Utrecht, archief burgercompagnie „Turkeyen", inv. nr. 2075-2077.
40 Van Hulzen, p. 207.
41 Zie voor de algemene situatie J. Dirks, De uitgewekenen uit Nederland naar
Frankrijk, 1787-1795, in Vaderlandsche Letteroefeningen 108 (1868), p.
69-120; J. A. Sillem, Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821), I,
Amsterdam 1883, hfdst. 2.
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naar rang en stand. Men begrijpt wat een naijver dat gaf onder die zo kort
op elkaar gepakte emigrantenschare, van wie de meesten alles door de
revolutie verloren hadden. Om hun leiders, C. L. van Beyma en Johan
Valckenaar, schaarden zich weldra twee partijen: de Beymanisten en
Valckenisten, die elkaar letterlijk naar het leven stonden. De onderlinge
spanningen werden nog vergroot door de zich zelfs hier openbarende
tegenstelling tussen orthodoxe gereformeerden en vrijzinnigen: „Dit verwijderde ook het betere soort der uitgewekenen van elkander zoodra men
eenigszins gevestigd was. Vooral te Duinkerken had zulks plaats.
Te St. Omer liep de verdeeldheid in de aldaar in Maart 1788 opgerigte
Hervormde gemeente zóó hoog, dat zij in 1790 zich in twee deelen
(... )

scheidde."(42)
Ook Pieter't Hoen wist zich afhankelijk van de bedeling, vooral omdat
hij behalve zijn vrouw nog zes kinderen en drie kleinkinderen te onderhouden had. In december 1787 was hem een toelage van 4000 Livres
beloofd, die het volgend voorjaar werd verminderd tot 2400 L. om tenslotte neer te komen op een fooi van 8 L. in de week. (43) Pieter 't Hoen
begreep dat hij zichzelf moest helpen. Op 27 juli 1788 vestigde hij zich te

Watten bij St. Omer, waar hij een tabaksfabriekje begon. (44) Naderhand
woonde hij in Duinkerken, (45) een bijverdienste vindend in de schrijverij.
Zo gaf hij bij de aldaar gevestigde nederlandse drukkers Schelle &
Comp. (46) een maandwerk uit onder de titel Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, terwijl hij in De Vlugtende Wijsgeer zijn impressies van
het leven in de Republiek te boek stelde.
Interessant voor de kennis van zijn levensbeschouwelijke ontwikkeling
is zijn relatie tot de vrijmetselarij. Op 5 december 1792 werd hij aangenomen als Leerling in de Duinkerkse loge „Les Vrais Bataves"; de 19e
van die maand bevorderde men hem tot Gezel en op 9 januari 1793 ont42 J. T. Bode! Nijenhuis, De kerkelijke toestand der op het einde der achttiende
eeuw naar St. Omer uitgeweken Nederlanders, in Kerkhistorisch Archief IV
(1866), P. 395-396; gecit. bij Dirks.
43 Sautijn Kluit, p. 359-360, volgens de betaallijsten van Collignon uit de collectie
J. Valckenaer in de UB Leiden.
44 De archivaris van het Departement du Nord, waaronder zowel Watten als
Duinkerken ressorteert, berichtte mij bij schrijven van 21-1-1972, dat omtrent
Pieter't Hoen geen gegevens voorhanden waren.
45 Schriftelijke navraag bij het municipaal archief te Duinkerken bleef zonder
resultaat.

46 Over deze drukkerij: Chr. Kroes -Ligtenberg, Dr. Wybo Fijnje (1750-1809).
Belevenissen van een journalist in de Patriottentijd, Assen 1957, p. 176-178.
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ving hij de Meestergraad. (47) Ook na terugkeer in Utrecht toonde hij
zich een aktief vrijmetselaar. (48)
Ongelukkig genoeg zijn wij voor wat 't Hoens betrekkingen tot zijn
medeballingen betreft aangewezen op toevallige berichten. Welk standpunt nam hij in bij de strijd tussen Beymanisten en Valckenisten? Valckenaer en zijn vriend Dr. Wybo Fijnje woonden met hun gezin enige tijd op
het Chateau de Watten bij St. Omer, de stad waar ook de familie 't Hoen
verbleef. Zowel 't Hoen als Fijnje waren betrokken bij de drukkerij van
Schelle & Co, maar naar de juiste aard van die relatie kunnen wij slechts
gissen. Toen de hoofdfirmant Schelle op 28 februari 1792 overleed, volgde
Pieter 't Hoen hem als vennoot op. Zijn compagnon Joost Vrijdag, vriend
van Fijnje, was allerminst over hem te spreken, getuige zijn brief 'van 24
december 1792 aan Pierre-Alexandre Dumont Pigalle:
„U Ed weet zeeker dat de oude Heer 't Hoen thans onze geassocieerde is.
— deeze Man is gewoon nimmer om zijne zaken te denken, maar wel op
zijne plesierpartijen, en is dit dan te verwonderen dat er niet goeds uit de
handen komt.
Met een woord kan ik zeggen dat ik aan den Heer van
Schelle een kundig en ijverig man in mijne associatie verlooren hebbe en
in 't Hoen een weedergevonden die in alles het tegenovergestelde is". (49)
(...)

Als gevolg van Oit konflikt kwam er in oktober 1792 een einde aan de bij
Schelle uitgegeven en door Pieter 't Hoen geredigeerde Duinkerksche
Historische Courant. In plaats daarvan verscheen voortaan bij dezelfde

uitgever het maandelijkse Historisch Tqfereel van Europa, waarvan de
redakteur vermoedelijk Wybo Fijnje was. Zeker is dat de drukkerij op zijn
naam stond, toen zij in 1795 werd overgebracht naar Den Haag. Zou met
de paskwillant nr. 9278431223 uit de Reize door het Aapenland soms
Fijnje bedoeld zijn? Fijnje mocht zich geroutineerd journalist noemen,
had in Delft De Hollandsche Historische Courant uitgegeven, was op
5 november 1775 te Leiden gehuwd met Marguerite Emilie Luzac (overeden 28 november 1788 te St. Omer), dochter van een inderdaad beroemde vader: de Leidse uitgever Jean Luzac. Verder dan een veronderstelling
mogen wij echter bij gebrek aan bewijs niet gaan.
47 Blijkens notulen van die loge in archief van de orde, Grootoosten der Nederlanden te Den Haag (vriendelijke mededeling conservator in brief van
30-9-1971).
48 Op 28 febr. 1805 tekent hij mede de aanvraag voor het bekomen van een
constitutiebrief voor de loge De Vereenigde Broeders (La Nouvelle Astrée)
te Utrecht, waarvan de oprichtingsvergadering plaats vond ten huize van
Quint Ondaatje.
49 Kroes-Ligtenberg, p. 177.
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In januari 1795 keerde Pieter 't Hoen met zijn gezin naar Utrecht terug.
De repatriëring werd een teleurstellende ervaring. Had hij intussen zijn
bekomst gekregen van de revolutie? In De Nieuwe Post van den Neder
maart 1795-6 december 1799; 260 nrs., bij J. Mulder te-Rhijn(10
Utrecht) spaarde hij het Bataafse bewind zijn kritiek niet. (50) Als zovele
Patriotten van het eerste uur werd hij thans geleidelijkaan op dood spoor
gezet. Eerst kreeg hij de post van amanuensis van Representanten 's Lands
van Utrecht, in 1798 werd hij sekretaris van het Departement van de Rijn,
waartoe hij naar Arnhem moest verhuizen. Bij de nieuwe departementale
indeling van 1802 raakte hij zijn baan kwijt — o ironie — aan zijn orangistische medesollicitant Mr. Jan Hinlopen. Bedelbrieven om protektie aan
Bataafse regeerders haalden niets uit. (51) Zijn tabaksfabriek in Watten
had hij in 1795 voor waardeloze franse assignaten moeten verkopen. Hij
mocht blij zijn in 1812 griffier bij het vredegerecht in Amersfoort te kunnen worden. De laatste zestien jaar van zijn leven woonde hij daar als een
vergeten burger. Pieter 't Hoen stierf 9 januari 1828, bijna twee jaar na zijn
vrouw Johanna Maria Nihot, in de ouderdom van 83 jaren. (52)
Een afdoend bewijs dat Pieter 't Hoen = J. A. Schasz valt uit het bovenstaande niet te halen. Daarvoor blijft het beeld van 't Hoen nog te onduidelijk en contradictorisch. Toch heeft ons onderzoek wel enkele nieuwe
indicaties ten gunste van onze hypothese opgeleverd: 1) de geloofwaardige
getuigenis van Berkhey naast die van Reinier 't Hoen; 2) het feit dat 't
Hoen en Schasz elkaar als publicist afwisselen, terwijl Schasz' eerste zwijgperiode samenvalt met 't Hoen's redacteurschap van De Post van den
Neder -Rhijn (zie bijlage); 3) de omstandigheid dat de satirische reisromans
van Schasz uit 1788, 1789 en 1790 zonder uitgeversadres verschenen, hetgeen naar het Voorberigt suggereert samenhing met de ballingschap van
hun auteur. In drie van de vier reisromans is trouwens sprake van een
vlucht door de hoofdpersoon uit zijn vaderland; 4) zowel 't Hoen als Dr.
50 Bij zijn vroegere uitgever Van Paddenburg, die hij van heulen met het oranjeregime beschuldigde, wenste 't Hoen niet meer te publiceren. Van Paddenburg
gaf daarom zelf nog in 1796 de nrs. 615-625 van De Post van den Neder-Rhijn
uit ter completering van de laatstverschenen jaargang.
51 Cf. de in noot 26 genoemde brief aan C. F. van Manen; Sautijn Kluit citeert
uitvoerig uit twee brieven van soortgelijke strekking van 2-10-1810 en 24-101812 aan ds. Marron te Parijs, destijds in bezit van Fred. Muller te Amsterdam.
52 Overlijdensakte, bevolkingsregister gemeente Amersfoort; Johanna Maria
Nihot overleed 7 april 1826 te Amersfoort.
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Schasz geven blijk van een anti-britse, Patriottische overtuiging in onder
hun naam gepubliceerde geschriften.
Daar is tenslotte nog het niet eerder naar voren gebrachte punt van de
literaire affiniteit. Berkhey signaleert ergens 't Hoens „affectie voor de
werken van Holberg", speciaal voor „de Reize van Klaas Klim". (53)
In dit imaginair reisverhaal neemt de satirische beschrijving van het apenland Martinia een centrale plaats in. Dat brengt ons terug naar het thema
van Schasz' Reize door het Aapenland.
6. De aap als objekt van waarneming en verbeelding
Voor de satiricus bood een situering van zijn vertelling in het land der
apen tal van mogelijkheden, waarvan Schasz knap gebruik heeft gemaakt.
Zonder dit misschien zelf te beseffen knoopt hij op allerlei punten aan
bij traditionele en recente voorstellingen van het apenleven. (54)
In hfdst. 6 verneemt Schasz dat zijn dood gewaande vrouw eveneens
in apenland verblijf houdt. Op zijn wanhopige vraag: „is zij ook een
Aap?", luidt het antwoord: „Zo lelijk als er ooit een Aap geweest is."
Reeds in de klassieke oudheid gold de aap als „turpissima bestia"(55)
— het lelijkste beest — en dit juist om zijn griezelige gelijkenis met de
mens. Daardoor kreeg hij het voorkomen van een groteske karikatuur
van de heer der schepping, fascinerend en tegelijk afstotend. Vroegchristelijke auteurs waren bovendien geneigd om de aap te beschouwen als
een beeld van de duivel. Men dient daarbij te bedenken, dat het in de oudheid bekendste apenras de staartloze Macaca sylvana was. Volgens het
bijbelboek Leviticus 22:23 kwam een dier niet in aanmerking voor de
offerdienst, wanneer het „te lang of te verkrompen in leden" was. De
(vermeende) staartloosheid van de aap werd door latere kerkelijke schrijvers gelijk Isidorus van Sevilla (circa 560-636) derhalve opgevat als iets
pervers, als uiting van de verderfelijke begeerte bij dit beest om boven de
door God bedoelde rangorde uit te stijgen en aan de mens gelijkvormig
53 De Advokaat en Boezemvriend, p. 30.
54 Voor het navolgende is vooral gebruik gemaakt van H. W. Janson, Apes and
Ape lore in the Middle Ages and the Renaissance, London 1952; cf. verder
Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter 2
Bern 1954, Exkurs XIX: „Der Affe als Metapher ".
55 Naar het gezegde van Ennius: „Simia, quam similis turpissima bestia, nobis!"
_ „De aap, het lelijkste van alle beesten — hoe gelijkt hij op ons (mensen) ",
geciteerd door Cicero, De Natura Deorum, I, 35.
,
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te worden. Precies dus de zonde van Lucifer en zijn volgelingen. De klassieke plaats waar deze hubris-gedachte voor het eerst geformuleerd wordt,
vinden we in de alexandrijnse Physiologus (circa 200 na Chr.). De betreffende passage luidt daar in vertaling:
„Auch die Affe spielt die Rolle des Teufels. Er hat nämlich einen Anfang,
nämlich einen Kopf, aber kein Ende, nämlich keinen Schwanz, so wie auch
der Teufel, der am Anfang einer der Erzengel war, aber sein Ende ist nicht
zu finden." (56)

In de Reize door het Aapenland wordt tweemaal aan deze oude voorstelling gerefereerd, zij het op louter metaforische wijze. Op p. 106 noemt
Schasz zijn wedergevonden echtgenote-apin: „Het Afbeeldzel van den
Satan". Eerder al had aap nr. 5 eraan herinnerd, hoe mensachtige wezens
met staarten dikwijls „door de Schilders en Tekenaars als Voorbeelden
zijn gebruikt, om er den Duivel naar af te schilderen" (p. 79). In hoeverre
er in de appreciatie van de apen door Schasz nog iets doorwerkt van die
oude christelijke idee: aap = het buiten de door God gevestigde rangorde
tredende, hoogmoedige wezen, staat nader te bezien. Het religieuze zondebegrip speelt voor Schasz in elk geval geen rol meer, maar het zou kunnen
zijn dat hij het streven van de apen om tot de rangorde van de mensen op
te klimmen als tegennatuurlijk veroordeelt. Schasz sympathiseert kennelijk met aap nr. 1, terwijl hij nr. 5 uiterst negatief beoordeelt. Beide
apen echter wensen hun stamgenoten hoger op te voeren in de natuurlijke
orde der wezens. Het verschil zit hem alleen hierin dat nr. 1 een innerlijke,
zedenlijke verbetering primair acht, terwijl nr. 5 het louter in uiterlijke,
niet het wezen rakende hervormingen zoekt. Over de mogelijkheid om het
door nr. 1 gestelde doel te bereiken wordt door Schasz geen principiële
uitspraak gedaan.
In dit verband dient nog een ander argument voor het op elkaar betrekken van aap en duivel genoemd, namelijk het bekende imitatieve vermogen van het dier. Volgens christelijke traditie fungeert de aap-duivel
als het negatief van de god-creatbr: hij blijft, alle pogingen ten spijt, slechts
machteloos epigoon, onwaardig imitator. (57) Het is deze voorstelling
56 Der Physiologus, vert. O. Seel, Zürich-Stuttgart 1960, hfdst. 45, p. 43.
F. Lauchert (Geschichte der Physiologus, Strassburg 1889, p. 36) vertaalt de
laatste zin als volgt: „ ... aber er fiel und seine Verdamnis wird kein Ende
haben." Een moderne editie van de griekse Ph. is die van D. Offermans: Der
Physiologus nach den Handschriften G. und M, Meisenheim am Glan 1966
(Beitr. z. klassischen Philologie, Heft 22).
57 Als aap van God typeert bijv. Jodocus van Lodenstein de duivel in de VoorReden tot zijn bundel Uyt- Spanningen, Utrecht 1676.
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die — terloops gezegd — de minachting verklaart, waarmee een idealistische kunsttheorie het artistieke realisme, als „kopijeerlust des dagelijksen levens" veroordeelt. (58) De aap als symbool van inadequate nabootsing krijgt in 18e-eeuws politiek spraakgebruik nog een speciale betekenis. De Bataafse Patriotten immers werden door hun tegenstanders
dikwijls als na-apers van de franse revolutie aangeduid. Die onjuiste voorstelling heeft zelfs tot ver in de 20e eeuw het geschiedbeeld van onze
Patriottenbeweging bepaald. Illustratief voor deze zienswijze is een brief
van Mr. Jan Both Hendriksen aan zijn vriend Hieronymus van Alphen,
gedateerd 30 januari 1801. (59) Beide mannen behoren tot de in 1795 op
non-aktief gezette stadhouderlijke partij. Hendriksen nu schrijft: „Men
begint dunkt mij in Frkr., uit wat beginselen dan ook, den Chr. godsdienst
wat gunstiger te beschouwen; de Aapen van dat rijk zullen misschien daar
door ook wat toegeeflijker worden". Wie zich alleen tot de Reize door het
Aapenland van 1788 bepaalt, zou gemakkelijk kunnen concluderen dat
Schasz met zijn apenhistorie op deze conservatieve denkwijze aansluit.
Onze tekst zou dan een persiflage inhouden van de Patriottenbeweging,
waarbij Schasz eigenlijk afrekent met zijn eigen politieke verleden. Op

grond echter van latere teksten, zoals De Nieuwe Patriottische Werken
van J. A. Schasz, M.D. (Dordrecht 1795), blijkt dat de auteur zich niet wil
distantiëren van zijn radikale revolutionaire denkbeelden maar alleen van
de onwaardige en onwaarachtige demagogen, die de revolutie verraden
om eigen belang. Tevens behelst de Reize door het Aapenland een aanklacht tegen het domme gemeen dat, bevooroordeeld en kortzichtig als
steeds, zich zo gemakkelijk laat bedriegen. In dit opzicht verraadt Schasz
een diep pessimisme voor wat betreft de mogelijkheid om het hele volk te
verlichten.
Een derde, voor onze tekst zeer belangrijk, betekenisaspect van de aap
is zijn spreekwoordelijke geilheid. Doordat zijn sexuele drift niet gebonden was aan een bepaalde periode van het jaar, vooral echter omdat het
dier deze drift — in gevangenschap — ongegeneerd aan het publiek demonstreerde, gold de aap ook als symbool van de ontucht, in het bijzonder van die der vrouw. Tot ver in de 18e eeuw behoudt het dier deze
58 Cornelis Troost nog heeft in 1746 een allegorische gouache gemaakt (Verz.
Kon. Oudheidk. Genootschap Amsterdam), waar die idealiserende kunst en
aapachtige imitatie tegenover elkaar gesteld worden. Zie over deze richtingen strijd mijn inleiding op Rhijnvis Feith, Het ideaal in de kunst, Zwolle 1967
(met een reproduktie van Troost's gouache „Tweeërlei kunst ").
59 Familie - archief Hubrecht -Van Alphen te Doorn.
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emblematische betekenis. Poot bijv. noemt de aap in zijn Werelttoneel II
„een zinnebeelt van onbeschaemtheit, naerdien by de leden die men door
eene natuurlyke geneigtheit behoort verborgen te houden, ontdekt, en
aen ieder, zonder eenige omzigtigheit, vertoont." (60) Daarnaast werd in
het volksgeloof ook aan de mannelijke aap een fabuleuze potentie toegeschreven. Schasz heeft met kennelijk welbehagen dit imago van dartelheid
tot in het absurde overtrokken.
Heel de tot dusver besproken betekenisscala van de lelijke, duivelachtige,
overmoedige, nabootsende en wellustige aap gaat terug op een eeuwenoude traditie van antieke of vroeg-christelijke oorsprong. Deze topiek
is uitsluitend gebaseerd op kleine apenrassen. Pas in de 18e eeuw gaat de
grote mensaap (chimpansee en orang-outang, waartussen men overigens
vóór Camper nog geen duidelijk onderscheid zag), zich van de verbeelding
meester maken. (61) Het 17e-eeuwse wetenschappelijk onderzoek wees
hier de weg. De Amsterdamse hoogleraar Nicolaas Tulp (1593-1674)
leverde in zijn Observationes medicae, Amsterdam 1641, Boek III, hfdst.
56, de oudste beschrijving van een chimpansee. In 1699 publiceerde
Edward Tyson zijn befaamde Orang-Outang, sive Homo Sylvestris. Or,

the Anatomy of a Pygmie compared with that of a Monkey, an Ape, and
a Man, waarin hij op grond van overeenkomsten in spraakorgaan en
hersens de mogelijkheid opende dat men eens de antrdpoïden zou kunnen
leren praten. Onze landgenoot, de geniale ontleedkundige Petrus Camper
(1722-1789), toonde een niet aflatende belangstelling voor de orang-

60 Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel etc., dl. II, Delft, Reinier
Boitet, 1743, P. 212.
in: Carole a Linné (... )
61 Zie bijv. C. E. Hoppius, Anthropomorfa
Amoenitates Academicae, VI, Holmiae 1763, p. 63-76; M. Houttuyn, Natuur(...)

lijke historie, of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineraalen
volgens het samenstel van den Heer Linnaeus, Amsterdam 1761 (dl. I, le st.,
p. 330-350: over de „boschmensch"; p. 350-396 over andere apensoorten);
Buffon, Histoire naturelle, generale et particuliere, XIV, Paris 1766. Cf. ook de

hierna te noemen werken van Petrus Camper en A. Vosmaer. Drs. R. P. W.
Visser te Utrecht bezit een curieus dichtwerk, getiteld Pithecologia, sive de
simiarum natura, carminum libri duo, Amstelaedami 1774, waarvan het voorwoord is ondertekend door Alexander Thomassen, en dat de 18e-eeuwse
belangstelling voor het verschijnsel aap op treffende wijze illustreert.
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outang, resulterend in een vergelijkende studie die in 1782 verscheen. (62)
Het bekijken van een mensaap behoorde overigens in de 18e eeuw nog niet
tot de alledaagse mogelijkheden. Prins Willem V echter mocht zich op
het bezit van zo'n beest beroemen. Het maakte de trots uit van de stad
bij 's-Gravenhage. (63)
-houderlijkmnagpht„KleiLo"
In de periode van de Verlichting gaan na en naast de medici ook filosofen zich met het probleem van de mensapen bezig houden. Ik denk nu
speciaal aan Julien Offray de la Mettrie, die zelf overigens medicus van
professie was. La Mettrie schenkt in zijn geruchtmakende verhandeling
L'Homme Machine (Leiden 1748) uitvoerig aandacht aan de overgangsvormen tussen mens en aap, als hoedanig hij de antropoïden beschouwt. (64). In volle ernst beaamt hij de mogelijkheid om „le grand
Singe" spraakonderwijs te geven:
„Pourquoi donc 1'éducation des Singes seroit -elle impossible? Pourquoi ne
pourroit -il enfin, a force de soins, imiter, a l'exemple des sourds, les mouvemens nécessaires pour prononcer? Je n'ose décider si les organes de la parole
du Singe ne peuvent, quoi qu'on fasse, rien articuler; mais cette impossibilité
absolüe me surprendoit, a cause de la grande Analogie du Singe & de
l'Homme, & qu'il n'est point d'Animal connu jusqu'à present, dont le dedans
& le dehors lui ressemblent d'une manière si frappante." (65)

Schasz citeert nergens La Mettrie, maar dat hij ideologisch aan deze representant van het materialisme nauw verwant is, staat buiten twijfel. (66)
62 Natuurkundige Verhandelingen van Petrus Camper over den Orang Outang;
en eenige andere Aap-soorten. Over den Rhinoceros met den dubbelen horen;
en over het rendier, Amsterdam, by de Erven P. Meyer en G. Warnars, 1782

(geraadpleegd exemplaar uit Teyler's Museum te Haarlem). Camper vatte hierin zijn diverse onderzoekingen over allerlei apen samen en concludeerde dat
mens en orang outang wezenlijk van elkaar verschilden. Eerder al, in 1779,
had Camper in de Philosophical Transactions van de Royal Academy een
artikel over het „spreekorgaan" van de orang outang gepubliceerd.
63 Zie M. Mazel, Van een aap in 1777, in Die Haghe, jrg. 1909, p. 361-381. De
conservator van de stadhouderlijke menagerie, Aarnout Vosmaer, gaf in 1778
bij P. Meyer te Amsterdam uit een Beschrijving van de zo zeldzame als zonderlinge aap-soort genaamd orang-outang, van het eiland Borneo. Leevendig
overgebragt in de diergaarde (...) van (...) den Prinse van Oranje.
64 Zie La Mettrie's L'Homme Machine. A Study in the Origins of an Idea.

Critical edition with an introductory monograph and notes by Aram Vartanian, Princeton, New Jersey, 1960.
65 L'Homme Machine, ed. Vartanian, p. 161.
66 Zie verderop p. 40-41.
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Natuurlijk mag men een wijsgerige beschouwing als die van La Mettrie
niet op één lijn stellen met een satirische vertelling als de Reize door liet
Aapenland. Schasz' tekst laat zich het best vergelijken met soortgelijke
imaginaire reisverhalen.
Voor zover*mij bekend is de plot van Schasz' roman origineel, al vinden
we in de 18e eeuw wel eerder gefingeerde bezoeken aan het apenrijk. (67)
Voor al deze schrijvers geldt dat zij in hun reisverhaal uiting gaven aan
hun verlichte ideeën op satirieke wijze. Zonder aanspraak te maken op
volledigheid vermeld ik hier drie imaginaire reisverslagen, waarvan er één
stellig invloed heeft uitgeoefend op Schasz' Reize door het Aapenland
van 1788.
In 1714 verscheen bij Filip Verbeek te Amsterdam een thans bijna onvindbaar boekje: 't Onbekende Nieuwe Apenland, of een korte en zeldzame Reis-beschryving na het zelve: Benevens de staat en manieren der
Inwoonders: Doorgereist en vermakelijk Beschreven door eenen ouden
Liefhebber der Starre-konst, dewelke onlangs van dusdanige Reize thuis
gekomen is (XX + 78 pp. in 8°). (68) Volgens het titelblad betreft het
hier een vertaling door Jan Jacob D'Orille. (69) Enkele verwijzingen in de
tekst doen mij aan een duits origineel denken. (70)
De hoofdpersoon tracht op te stijgen naar de zon met behulp van
flessen morgendauw. Hij valt echter in zee, wordt ingeslikt door een vis
en op een onbekend eiland (Schlaraffenland) uitgespuwd, waar hij onder
de daar levende apen geaccepteerd wordt, zolang hij zich als aap gedraagt.
67 De fictie van een koninkrijk der apen komt al eerder bij middellatijnse fabeldichters voor, bijv. in het verhaal Homines duo et simie uit de Romulus (10e
eeuw). Zie Mia I. Gerhardt, Two Wayfarers, Utrecht (U.P.A.L. nr. 5) 1964,
p. 20-26: „Two companions in Monkey-Land". In de tegenwoordige sciencefiction vinden we het thema in boek en film naar Pierre Bouille, Le planète
des singes.

68 Het boekje komt (kwam) alleen voor in de collectie-Buisman (zie zijn Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815, Amsterdam z.j., nr. 40), die 12-13
december 1972 bij J. L. Beijers te Utrecht geveild wordt.
69 Hoogstwaarschijnlijk drukfout voor D'Orville, naam van een bekend Amsterdams hugenotengeslacht, dat via Duitsland in ons land terecht was gekomen.
Misschien is Jan Jacob identiek met de in het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek V. 407, genoemde Jean D'Orville (Hamburg 23 aug. 1659—
Amsterdam 2 maart 1751).
70 Bijv. op p. 44 en 67. Volgens veilingcatalogus - Buisman, nr. 589, „inspired by
M(oritz) K(arl) Ch(ristian) Woog's Reise in den Mond (1707)". Cf. Allgem.
Deutsche Biogr. 44, p. 209.
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De reiziger leert de apentaal en loopt ook op handen en voeten. Na een
jaar keert hij naar de menselijke samenleving terug. In een volgend deel
hoopt hij over zijn terugreis alsook over de inrichting van de apenstaat
te vertellen, maar deze belofte heeft hij, bij mijn weten, nimmer ingelost.
Het in de eerste persoon geschreven verhaal wordt telkens onderbroken
door geleerde moralisatie. Schrijver hekelt vooral de modezucht en inbeelding van de apen, een eigenschap waarin zij alleen door de mensen overtroffen worden. Moraal van deze „verdigte Reisbeschrijving ": „de
Weereld (is) zoo vol Zotten, als den Hemel vol Starren, en d'Arabische
Woestijn vol Zandkorrels ". (71)
De grote zeldzaamheid van 't Onbekende Nieuwe Apenland maakt invloed op Schasz bij voorbaat al onwaarschijnlijk. Ook van verwantschap
is nauwelijks sprake: daarvoor blijft de satire hier te algemeen, te expliciet moraliserend en te humorloos.
Anders liggen de zaken met de Onderaardse reis van Claas Klim, of
zoals de oorspronkelijke latijnse titel luidt: Nicolai Klimii fiter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam quintae monarchiae adhuc
(Leipzig 1741).
De noors-deense schrijver Ludvig Holber (1684-1754) werd er op slag
bekend door in heel Europa. Alleen in het nederlands verschenen gedurende de 18e eeuw reeds vier vertalingen: in 1741, 1744, 1761 en 1778. (72)
Onder schijn van een wetenschappelijk reisverslag (met illustraties en
landkaarten) levert Holberg scherpe kritiek op het Denemarken van
Christiaan VI met zijn piëtistische kwezelarij, op de nutteloze geleerdheid
van het universitaire onderwijs, op despotisme en modezucht zoals die
in Frankrijk hoogtij vieren. De auteur toont zich een overtuigd voorvechter van de ideeën der Verlichting. Zijn satirische reisroman sluit dicht
aan bij Gulliver's travels, al is Holberg's toon luchtiger en zijn humor
wat droger dan die van Swift.
Claas Klim, pas afgestudeerd geoloog, valt tijdens een expeditie bij de
noorse stad Bergen in een ravijn en belandt zo op de onderaardse planeet
Nazar. Dit wordt het begin van een onverwachte reis naar allerlei wondernobis incognitae exhibens e bibliotheca B. Abelini

71 Voorede (ongepagineerd).
72 Onderaardsche Reis van Claas Klim, Behelzende Eene Nieuwe Beschryving
van den Aardkloot met de Historie der vyfde tot nog toe onbekende Monarchie. Uit het Latijn vertaalt, 's-Gravenhage, Isaak van der Kloot, 1741. Ik citeer

naar de editie bij Pieter van Thol, 's-Gravenhage 1761. Zie over de auteur en
zijn populariteit hier te lande: Saskia Ferwerda, Holberg en Holland, Zutphen
1939, speciaal p. 136-141.
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lijke staten als Potu — een land van sprekende en wandelende bomen —
het luilekkerland Lalak, Mardak, Kimal, Quamboia, Cocklecu — waar de
vrouwen de baas spelen, precies als in Schasz' Land der Vrijwillige
Slaaven —, het filosofenland Mascattia (waar de mest metershoog op
straat ligt), totdat Klim in hoofdstuk X gaat vertellen over zijn bezoek
aan het apenland Martinia. Binnen drie maanden is hij de taal daar meest er . Het apenland blijkt een volksregering te kennen, „invoegen dat het
hoogste gezag in de Republiek by den Grooten Raad berust, en dat alle
de Raadsheeren van 't geslagt der Patricen zyn."(73) Die Martinianen
tonen zich verschikkelijk gehecht aan uiterlijke schijn: het zijn orateurs,
mooipraters, toneelspelers. Dat uit zich vooral in hun cultus van de staart,
die ze op alle mogelijke manieren versieren. Natuurlijk vormt de staart
ook een dankbaar objekt voor lofdichters-om- den-brode! Fatsoenshalve
moet Klim zich hier wel een valse apenstaart laten aanplakken. Wanneer
hij echter in Martinia de pruik (en daarmee de pruikentijd) (74) introduceert, stijgt hij opeens in ieders achting. Men vereert hem nu met hoge
ambten en eretitels. Hij valt helaas als een tweede kuise Josef in ongenade,
wanneer hij zich ongevoelig toont voor de avances van een hooggeplaatste
apin en vervolgens door de afgewezene uit wrok van geweldpleging wordt
beticht. Voor straf verbant men hem na een tweejarig verblijf uit Martinia,
waarna Klim, een illusie armer, in het elfde hoofdstuk zijn reis vervolgt.
Reeds uit deze korte inhoudsbeschrijving treden enkele punten van
overeenkomst aan het licht: de democratie die geen democratie is, de
modezucht der apen en de wellust van hun wijfjes. Maar de belangrijkste
parallel met Schasz' Reize door het Aapenland ligt in de gefixeerdheid
op de staart zowel bij Martinianen als Aapenlanders. Met dit verschil dan
dat de apen van Schasz juist hun staart verafschuwen en kwijt willen, terwijl de apen van Holberg zich een menselijk uiterlijk trachten te geven
door onnatuurlijke opsmuk van dit lichaamsdeel.

73 Onderaardsche Reis van Claas Klim, p. 252-253.
74 Op p. 281 vinden we al de uitdrukking „de geparruikte Eeuw" als naam voor
de eigen tijd.
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Geheel volgens de trant van de 18e-eeuwse facetiae(75) vindt Holberg
duidelijk genoegen in scabreuze grappigheden, waar ook Swift en Voltaire
niet vies van waren en waar Schasz eveneens zijn tribuut aan levert. Om
een voorbeeld te noemen: in het land der Filosofen krijgt Klim ruzie met
een wijsgeer die tegen hem urineert, aangezien hij hem per abuis voor
een boom aanziet. Net als Schasz geeft Klim bij herhaling blijk van een
geringe dunk jegens het vrouwelijk geslacht. Toevallig zullen al deze overeenkomsten niet zijn. Wij vernamen al van de bewondering die Pieter 't
Hoen voor de Onderaardse reis van Claas Klim koesterde. (76) In de
„snaakse stijl" van Schasz manifesteert die bewondering zich op duidelijk herkenbare wijze zonder tot slaafse navolging te ontaarden.
Tenslotte kan men de Reize door het Aapenland nog vergelijken met een
soortgelijk imaginair reisverhaal van de Venetiaanse filosoof en literator
Zaccaria Seriman (1709-1784), namelijk zijn Viaggi di Enrico Wanton
alle terre incognite Australi, ed al paese delle Scimie (Venezia 1749, 2
dln.). (77) Ziehier de inhoud:
Enrico Wanton, een jonge Engelsman, voelt zich ongelukkig, omdat hij
geen lust heeft in de baan waartoe zijn familie hem heeft voorbestemd.
Een bootreis moet uitkomst bieden. Onderweg leert Enrico een jonge
landgenoot, Roberto, kennen. Zij sluiten vriendschap, leiden samen schip75 Gero von Wilpert definieert de facétie als „kleine schwankhafte Rede oder
Erzählung oft erotischer Färbung mit witziger Pointe, zur geistreichen, urbanen Unterhaltung und ironischen Belustigung durch geschliffenen Humor
ohne satirisch -moralkritische Absicht." (Sachwörterbuch der Literatur5
Stuttgart 1969, p. 256). Ontstaat bij italiaanse humanisten als Francesco
Poggio Bracciolini (Liber facetiarum, 1470). Als genre ongemeen populair
in de eeuw van de Verlichting met Voltaire als grootmeester. Eigenlijke regels
zijn er nauwelijks. Karakteristiek is slechts de persiflage die zich van afwisselende vormen (brief, preek, verhandeling etc.) bedient; dikwijls anoniem als
pamflet uitgegeven. Beste studie over dit onderwerp: Diana Guiragossian,
Voltaire's Facéties, Droz, Genève, 1963. Sommige van Voltaire's 52 facéties
zijn verwant aan het imaginaire reisverhaal.
76 Zie hiervóór, p. 29.
77 Zie D. Maxwell White, Zaccaria Seriman (1709-1784) and the Viaggi di
Enrico Wanton. A contribution to the study of the Enlightenment in Italy

(Publications of the Faculty of Arts of the University of Manchester, nr. 12),
Manchester 1961. Een definitieve tekst van de Viaggi verscheen te Bern 1764,
4 dln. (aanwezig UB Amsterdam, dl. 2-4). Zie ook Franco Venturi, Settecento
rijormatori. Da Muratori a Beccaria, Torino 1969, p. 298 en de illustraties
25, 26 en 27.
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breuk en spoelen aan land in het Terra Australis Incognita. Eerst komen
ze daar in aanraking met een apenstaat (Paese della Scimie, met als hoofdstad Scimiopoli). De twee reizigers leren de taal van de apen, worden het
object van algemene nieuwsgierigheid en raken bevriend met de aanzienlijke Signor Faggio. De inwoners van dit land dragen geen nummers maar
bloemennamen (Narcisso, Tulipano, Giacinto etc.), een sneer op het verfijnd-decadente gezelschapsspel van de Venetiaanse aristocratie. Van
deze aristocratie worden kleding, huwelijksgebruiken, etiquette en culturele genoegens op de korrel genomen. Het geheel is „an allegorical
account of Venice in the mid-eighteenth century as seen through the eyes
of a Man of the World educated in the spirit of the European Enlightenment." (78) Een tweede, meer utopisch dan satirisch deel van de reis voert
Enrico Wanton naar het rijk van de Cinocefali of hondshoofdigen.
Het lijkt vrijwel uitgesloten dat Schasz van de Viaggi di Enrico
Wanton heeft kennis genomen, want het boek is nimmer vertaald. Wel
gaf de Monthly Review van 1772 (vol. XLVII, p. 501-506) enige uittreksels. Toch is een vergelijking met de Reize door het Aapenland zinvol
om het eigen karakter van beide teksten scherper in het oog te krijgen.
Opvallend in de italiaanse apenlandbeschrijving van Seriman is haar
grote belangstelling voor de flora en fauna van het Terra Australis. Wanton toont ook in dit opzicht die typisch 18e-eeuwse filosofische houding:
kosmopolitisme, wetenschappelijke interesse voor konkrete, praktische
zaken, voor vreemde zeden die hij zonder vooroordeel observeert. Wat
dat betreft is Schasz' reisverhaal ontegenzeggelijk armer, zijn belangstelling smaller, eenzijdig gericht op de intrige of liever nog op de filosofische
teneur van die intrige. Want ook Schasz is bovenal verlicht filosoof.
7. Doctor Schasz als verlicht filosoof

De nederlandse Verlichting draagt van Justus van Effen tot Betje Wolff
het karakter van een alle extremiteiten schuwende, weinig speculatieve,
ethisch -moraliserende verstandelijkheid. (79) Nergens een spoor van het
hartstochtelijk ten einde denken van Diderot, zelden de bijtende spot van
een Voltaire, het militante atheïsme van een Holbach. (80) Het waren
78 Maxwell White, p. XX.
79 Zie mijn Les Lumières hollandaises, in de Transactions of the Third International Congress on the Enlightenment (Studies on Voltaire and the
Eighteenth Century, vol. LXXXVII, Oxfordshire 1972), P. 197-215.
80 Zie O. Noordenbos, Het atlrteA,ne in Nederland in de negentiende eeuw, Rotterdam 1931, p. 7-22.
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hier integendeel veelal predikanten die de verlichte ideeën propageerden.
Veelzeggend feit dat de vrome Gellert bij ons als geen ander in aanzien
stond! Het extreme materialisme openbaart zich te onzent hoofdzakelijk
in randfiguren als Jacob Campo Weyerman en Pieter van Woensel.
Ook Schasz behoort tot die laatste, betrekkelijk kleine kategorie. Als
verlicht schrijver sluit hij dan ook duidelijk aan bij franse filosofen als
Voltaire en La Mettrie en niet bij de duitse religieus-gekleurde Aufklärung, waar bijv. Feith en Van Alphen zich op oriënteerden. Schasz is
een echte materialist en een libertijn, al hebben zijn gedachten op dit punt
wel een zekere ontwikkeling doorgemaakt. We zouden beter nog kunnen
spreken van een radikalisering.
In de Reize door het Wonderland uit 1780 noemt Dirk Denker zich aanhanger van een redelijke godsdienst. Hij keert zich hier zowel tegen de
„aanbidders der bygelovigheden" als tegen „de verlichte Esprits
forts". (81) Vijftien jaar later toont Schasz zich een fervent voorstander
van de franse revolutie, ook en vooral in haar streven om alle geopenbaarde religie uit te roeien. (82)
Wat de Reize door het Aapenland betreft, onthullend is hier het gesprek
tussen de deftige Baviaan-gids en de ik-figuur in het achtste hoofdstuk.
Het gaat in deze dialoog onder meer over de in de 18e eeuw zo populaire
voorstelling van de Grote Keten der Wezens,(83) de gedachte dat heel
de natuur van laag tot hoog een samenhangend geheel vormt. Sommige
evolutionisten trokken hieruit de conclusie dat die ketèn een werkelijke
ladder was, waarlangs men moest trachten „eenige schakeltjes hooger te
klimmen ". De Baviaan, wiens woorden ik hier citeer, verdedigt precies
deze stelling met klaarblijkelijke instemming van zijn gesprekspartner.
Echter de idee van een keten der wezens impliceerde veelal een vervaging
van de principiële grenzen tussen mens en dier, dier en plant, alsook een
vervaging van de aloude species en genera waarin de Aristoteliaanse
biologie de natuur had opgedeeld. De unieke positie van de mens in de
wezensketen kon zo gemakkelijk aan het wankelen worden gebracht.
Dat gebeurt metterdaad door La Mettrie in zijn L'Homme Machine,
waarbij deze materialistische filosoof zich onder andere beroept op recente
ontdekkingen van de zwitserse bioloog Abraham Trembley (1700-1784).
81 A.w., p. 159.
82 Zie De Nieuwe Patriottische Werken van J. A. Schasz, M.D. geschreeven in
Frankrijk, Dordrecht 1795.
83 Zie Arthur O. Lovejoy, The great Chain of Being. A study in the history of
an idea 3 , Cambridge (Mass.) 1948.
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Trembley was van 1740 tot 1744 goeverneur van de kinderen van Willem
Bentinck op Zorgvliet bij Den Haag. In die jaren observeerde hij in de
vijvers aldaar de voortplanting van zoetwaterpoliepen en stelde vast dat
deze — anders dan bij „gewone" dieren — door knopvorming plaats
vond. Trembley bracht verslag uit van zijn ervaringen in zijn Mémoires
pour servir a l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce, a bras en forme
de comes (Leyden en Parijs, 1744). (84) La Mettrie ziet hier een bewijs
in voor de geleidelijke, bijna onmerkbare overgangen tussen alle natuurlijke wezens.
En nu Dr. Schasz. „Weet gij dan niet" — vraagt de geleerde Baviaan
hem — „dat een Aap het digtst bij den Mensch komt, en dat, wanneer uwe
Natuurkundigen ons recht wilden doen, en zij niet bang waren voor uwe
Godgeleerden, ons even zo billijk Menschen zouden moeten noemen, als
zij de naam van Dier aan eenen veeltakkigen Zeeplant geeven." (p. 73).
Commentaar van Schasz: „Ik stond verwonderd over de Natuurkunde en
natuurlijke Rechtsgeleerdheid van deezen Baviaan, en kon niet anders,
dan hem toestaan, dat de Aapen ook Menschen waren." Van ironie is hier
bij Dr. Schasz geen sprake. Wanneer men in de Reize dus apen interpreteert als Patriotten, dan moet er meteen bij gezegd, dat Schasz niet zozeer
hun revolutionaire ideaal als wel de praktijk van de meesten hunner wilde
hekelen. Zijn satire richt zich tegen die apen voor wie „de staarten, — dat
wil zeggen, de klederen den Man maken" (p. 84).
Er bestaat een nauwe relatie tussen het filosofisch materialisme van de
18e eeuw en het libertinisme op sexueel gebied. Vartanian heeft erop
gewezen, hoe La Mettrie's theorie van de machine-mens, die het spirituele
karakter van de ziel ontkent, vanzelf in hevige botsing moest komen met
christelijke leerstellingen omtrent kuisheid, onthouding en monogamie. (85). Leo Braudy heeft onlangs zelfs het ideologisch verband aangetoond tussen L'Homme Machine en de als pornografisch bekend
staande roman Fanny Hill (1749) van John Cleland. (86) Het valt moei,

84 Zie L'Homme Machine, ed. Vartanian, p. 161 en aant. 51. Verder van Vartanian Trembley's Polyp, La Mettrie, and 18th-century French Materialism, in
Journal of the History of Ideas XI (1950), p. 259-286. Trembley's onderzoek
beperkte zich niet tot de voortplanting der poliepen; hij bestudeerde ook hun
regeneratievermogen, spijsvertering, bewegingen etc. Daardoor werd het hem
duidelijk dat zo'n poliep geen plant was, zoals men tot dan toe had aangenomen, maar een dier.
85 L'Homme Machine, ed. Vartanian, p. 32 vv.
86 Leo Braudy, Fanny Hill and Materialism, in Eighteenth-Century Studies IV
(1970), p. 21-40.
-

lijk te bepalen hoeveel er in Schasz' vrouwenverachting — zijn
gimmick (87) — kolderiek is en hoeveel op een reëel libertinisme berust.
Maar groter kontrast dan tussen zijn sexueel hedonisme en de sentimenteel-idealiserende liefde van Feith's romanfiguren is wel moeilijk
denkbaar.

Als Schasz zijn ex-dienstmaagd in apengedaante terugziet, blijft hij zo
koud als ijs: „Een dugtig bewijs, dat ik nimmer de ziel, maar wel het
lighaam van mijn Diensteling bemind had" (p. 67). Even verderop ver
rt hij ronduit het lichaam tot het voornaamste punt waarom men-kla
trouwt. Men begrijpt dat Schasz, over de onnozele, door wellust ingegeven
rekesten van de apinnen vertellend, niet vanuit enige morele verontwaardiging spreekt. Zo'n rol zou hem slecht passen! Hij blijft hier de geamuseerde toeschouwer die zich slechts verwondert over de naïviteit van het
vrouwelijk geslacht.
De Reize door het Aapenland is zowel door zijn vrijmoedige filosofie als
door zijn groteske vorm een roman die bijna on-nederlands aandoet. Het
is achteraf niet vreemd dat de auteur zijn identiteit verborg en evenmin
dat onze literatuurhistorici tot dusver aan zijn werk geen aandacht schonken. Helaas moet de roman ook in dit opzicht uniek heten, dat Schasz'
overige reisverhalen op geen stukken na het niveau halen van de Reize
door het Aapenland. Alleen Het Land der Willekeurigen telt nog enkele
vermakelijke bladzijden, maar zowel deze roman als de Reize door het
Land der Vrijwillige Slaaven zijn compositorisch uiterst zwak. Na een
goed begin verliest Dr. Schasz de draad van zijn verhaal, lange digressies
overwoekeren de hoofdhandeling. Maar in de Reize door het Aapenland
vinden we Schasz op lijn best. Zijn roman vormt daardoor binnen de
grenzen van het komisch - satirische stellig een hoogtepunt in ons 18eeeuwse proza.
8. Verantwoording

Aan deze uitgave van de Reize door het Aapenland ligt de eerste en enige
druk van 1788 (exemplaar UB Nijmegen) ten grondslag. Een handschrift
is niet bekend. Volgende evidente drukfouten zijn door mij verbeterd:
87 Schasz als ongelukkige echtgenoot en zijn „huisduivel" (Reize door het Land
der Vrijwillige Slaaven, p. 2) hebben dezelfde stereotiepe relatie als Stan Laurel
en Oliver Hardy tot hun respektievelijke echtgenotes.
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Mijn bijzondere dank geldt drs. R. P. W. Visser van het Biohistorisch
Instituut der R.U. Utrecht, die het hele manuscript heeft doorgelezen en
op verschillende plaatsen aangevuld of verbeterd. Prof. Roland Mortier
te Brussel was zo vriendelijk mij op de Viaggi di Enrico Wanton van
Seriman te attenderen. De Heer M. Buisman J. Fzn. te Ede gaf mij uit
zijn kostbare bibliotheek 't Onbekende Nieuwe Apenland ter inzage.
Nijmegen, maart 1972

P. J. Buijnsters
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BIJLAGE
Geschriften op naam van Doctor Schasz en van Pieter 't Hoen

1774 (P. 't Hoen) Het Boeren -geselschap of de gehekelde Hekelaars.
Klugtspel. Behandelende op eene vrije en onzijdige
trant 't Verheerlijkt Leyden van Dr. J. Le Francq
van Berkhey en desselfs bevegters.
1778 P. 't Hoen Nieuwe proeve van klijne gedigten voor kinderen.
6 stukjes. Utrecht, bij Samuel de Waal & G. van den
Brink, 1778-1779.
1778 Schasz
Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel, vertoont in drie bedrijven, door J. A. Schasz, M.D.,
Te Utrecht, bij G. T. van Paddenburg, 1778.
1778 Schasz
De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het
Engelsche en Amerikaansche kaart-spel, vertoont
in vier bedrijven, door J. A. Schasz, M.D., Utrecht,
bij G. T. van Paddenburg, 1778.
1778 Schasz
De misrekening, zijnde een tweede vervolg op Het
Engelsche en Americaansche kaart-spel, vertoont in
vier bedrijven, door J. A. Schasz, M.D., Te Utrecht,
bij G. T. van Paddenburg, 1778.
1778 Schasz
Het verdrag, zijnde het derde vervolg op Het Engelsche en Americaansche kaart-spel, vertoont in drie
bedrijven, door J. A. Schasz, M.D., Utrecht, bij
G. T. van Paddenburg, 1778.
Jurjen Lankbein of de mof commis. Tooneelspel in
1778 Schasz
vier bedrijven, door J. A. Schasz. Te Utrecht, bij
G. T. van Paddenburg, 1778.
1779 Schasz
De geplaagde Hollander of de lastige nabuur. Vertoond in vier bedrijven door J. A. Schasz, M.D. Te
Utrecht, bij G. T. van Paddenburg, 1779.
1779 Schasz
Holdwich, of de Mof, commis door bedrog. In drie
bedrijven, door J. A. Schasz, M.D., Utrecht, bij
G. T. van Paddenburg, 1779.
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1779

Schasz

Dorvant of de zegepraal der liefde. In vier bedrijven,
door J. A. Schasz, M.D., Te Utrecht, bij G. T. van
Paddenburg, 1779.

1779

Taco Brans

1780

Schasz

Catechismus der natuur, ten gebruike van kinderen,
Amsterdam 1779.
Het Testament, of de laatste wil van den Hollandschen eyerboer. Toneelspel door J. A. Schasz, Te
Utrecht, bij G. T. van Paddenburg, 1780.

1780

Schasz

De Dood van den Hollandschen eyerboer. Tooneelspel door J. A. Schasz. Te Utrecht, bij G. T. van
Paddenburg, 1780.

1780

Schasz

1780

P. 't Hoen

Reize door het Wonderland, en eenige andere vreemde landen gedaan door Dirk Denker. Behelzende
veele merkwaardige zaken, vreemde gevallen, Regeringen en zeden der inwooners. &c &c &c. verzameld
en uitgegeeven door J. A. Schasz. M.Dr., Te Amsterdam, bij Izaac de Jongh, 1780, 2 dln.
Klaag en Triumfzang aan de Hooge Magten van
Nederland, Utrecht, G. T. van Paddenburg, 1780.

1780

P. 't Hoen

1781

P. 't Hoen

1781

(P. 't Hoen) De Post van den Neder-Rhijn, Utrecht, bij G. T. van
Paddenburg, 1781-1787, 614 nrs.

1782 P. 't Hoen

1783

Lierzang op de declaratie van ... Catharina II
Gedaan aan de Neutraale Mogendheden, tot bescherming van De Vrye Zeevaart, Utrecht, G. T. van Paddenburg, 1780.
Ter glorieryker nagedachtenis van wylen ... Wolter
Jan Baron Bentinck, Amsteldam, bij Izaac de Jongh,
1781.
.. .

Nieuwe Spectatoriale Schouwburg, behelzende oorspronkelijke tooneelstukken, ter verbetering der
Nederlandsche zeden. Door P. T. H., Amsterdam,
1782-1790, 4 dln.

(P. 't Hoen) Noodige bijlagen en aanmerkingen op den Zeetriumph der Bataafsche Vryheid op Doggersbank
door J. Le Francq van Berkhey, Amsterdam, bij
Izaac de Jongh, 1783-1785, 5 stukjes.
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J. A. Schasz, Toneelwerken, Utrecht, bij G. T. van
Paddenburg, 1786, 2 dln. (verzameluitgave van zijn
eerder afzonderlijk uitgegeven satirische toneelspelen)
Reize door het Aapenland. door J. A. Schasz, M.D.
1788 Schasz
1788
Het Land der Willekeurigen, of de Verdeedigers van
1789 Schasz
Abimelech. (De Reize door het Aapenland ophelderende.) Uitgegeeven door J. A. Schaz, M.D. 1789.
Reize door het Land der Vrijwillige Slaaven. Door
1790 Schasz
J. A. Schasz. M.D. 1790.
1790 P. 't Hoen Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorsprong lijke toneelstukken. Te Utrecht en Amsterdam, bij
G. T. van Paddenburg en zn. en M. Schalekamp,
1790-1793, 3 dln. Hierin: I. Het ongelukkig vermoeden, of de geredde grenadier. De beste broeder.
Het beleg van Alkmaar, of de heldin. II. Lucas en
Wolfhart, of loon naar werk. De dankbaare schuldenaar, of de geredde koopman. Jan van Schaffelaar,
of de vaderlandsche held, treurspel. III. Frederik
en Charlotte, of de edelmoedige belooning der deugd.
Eduard en Emilia, of de zegepraal der standvastige
liefde. Godefroij de Dwingeland èn Robbert de Fries,
of de redder van zijn vaderland, treurspel.
1791 (P. 't Hoen) Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, den
Jongen, uitgegeeven door de schryvers van Den
Post van den Nederrhyn. Te Duinkerken, bij van
Schelle & Comp., 1791-1792, 3 stukjes.
1792 P. 't Hoen Victorie -lied voor Frederik Willem, koning van
Pruissen en Ferdinand hertog van Brunswyk, door
'T Hoen, burger van Frankryk. In Holland, 1792.
1792 P. 't Hoen De vlugtende Wijsgeer, Duinkerken, bij van Schelle
& Comp., 1792.
1795 (P. 't Hoen) Jaarlijksche ontvang en uitgave der comptoiren
's lands van Utrecht, Utrecht 1795.
1795 (P. 't Hoen) De Nieuwe Post van den Neder -Rhijn, te Utrecht
bij J. Mulder, 1795-1799, 260 nrs.

1786 Schasz
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1795 Schasz De Nieuwe Patriottische Werken van J. A. Schasz,
M.D. geschreeven in Frankrijk en behelzende I. De
fransche hemel; of reis door het land der Sansculotten. Heldendigt in Proza; in tien zangen. II. De egte
geschiedenis van den godsdienst; of eene fransche
Predikatie, in den smaak der nieuwe Constitute (!):
uitgesproken in den Tempel der reden te Parijs. Uit
het fransch vertaald. III. De val der heiligen in de
fransche Republiek. Uit het fransch vertaald. IV.
Rapport wegens de nationaale Almanak, enz., Te
Dordrecht, bij De Leeuw en Krap, 1795.
1795 Schasz Het Committé van Vierentwintigen; en de geest van
Willem den Vyfden in zyn geweezen eetzaal, op het
Binnenhof in den Haag. Klugtige opera door J. A.
Schasz, Alkmaar.
1796 Schasz De geest van doctor Schasz, in de kerk; in de raadzaal en in de kroeg. Klugtig blyspel door J. A.
Schasz. In den Haage, bij J. Plaat, 1796. Zynde dit
het eerste stuk van 's mans nagelaaten schriften.
1796 Schasz Lucifer en Beelsebub, of het drommelsche committé

van raadgeeving. Klugtig blyspel door J. A. Schasz.
In Den Haag, bij J. Plaat, 1796. Zynde dit het tweede
stuk van 's mans nagelaaten schriften.
1796 Schasz De kwakzalver van staat, of de dood van Hansworst.
Klugtig blyspel door J. A. Schasz. In den Haag, bij
J. Plaat, 1796. Zynde dit het derde stuk van 's mans
nagelaaten schriften.
1796 Schasz Samuël de profeet; of de Joodsche Regeering hoe
langer hoe erger. Door J. A. Schasz. In den Haag,
bij J. Plaat, 1796. Zynde dit het vierde stuk van 's
mans nagelaaten schriften.
1797 Schasz Willem en Kees, op eene mosselpartij; of de zeeven
zoonen en het hoerenkind. Klugtspel en pantomime.
Door J. A. Schasz, in leeven med. doctor. In den
Haag, bij J. Plaat, 1797. Zynde dit het vyfde stuk van
's mans nagelaaten schriften.
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1798 (?) Schasz

Het Staats-spook; of de eene duivel 'er uit, en de
andere in zijn plaats. Klugtspel door J. A. Schasz,
in leeven med. doctor. In den Haag, bij J. Plaat.
Zynde dit het zesde stuk van 's mans nagelaaten
schriften.

Lucifer en Beelsebub cum Soc., of het Committé
van geheime correspondentie. Behelzende de helsche
geheimen, waardoor de beste maatschappij verlooren
gaat. Staatkundige satyre, door J. A. Schasz. In den
Haag, bij J. Plaat. Zynde dit het zevende stuk van 's
mans nagelaaten schriften.
1798 (?) Schasz Crispyn, of de geremoveerde staatsraad. Staatkundig
klugtspel door J. A. Schasz. In den Haag, bij J.
Plaat. Zynde dit het agtste stuk van 's mans nagelaaten schriften.
1802 P. 't Hoen Mars in boeyen, of het herstel van den vreede. Boertig godenspel, door P. 't Hoen, Arnhem 1802.
1802 P. 't Hoen Het verjaaringsfeest, of de te Amiens geslooten
vreede. Blijspel door P. 't Hoen, Amsterdam 1802.
1803 P. 't Hoen Fabelen en kleine gedichten voor kinderen, Amsterdam 1803.

1798 (?) Schasz

Niet opgenomen zijn losse bijdragen in tijdschriften of elders gepubliceerde, posthume publikaties of herdrukken; evenmin uitgaven op naam
van A. Contraduc (mogelijk pseudoniem voor Phil. Verbrugge, cf. Van
Doorninck in de Verbeteringen, waar hij zelf zijn eerdere toeschrijving
in nr. 19852 aan Pieter 't Hoen corrigeert) en A. Produc; noch ook de anoniem verschenen satire in briefvorm Het Land der Bedrogenen, 1791, 2
dln., die soms met de reisverhalen van Schasz is samengebonden maar in
stilistisch opzicht sterk van diens „snaakse" schrijftrant verschilt.
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VOORBERIGT

Na een lang stilzitten, kome ik nog eenmaal ten voorschijn, met
eene satijre, die vermaken en onderwijzen kan, zo men nog vermaakt
en onderwezen wil zijn.

Is men nimmer te oud, te groot, noch te wijs, om te leeren, dan kan
5 dit stukje zijne bedoeling treffen, — dan zullen de redelijke wezens
van hunne Natuurgenoten die zij voor onredelijk houden, gewaar
verstandig gemaakt kunnen worden.
-schouwd,nergt
J. A. SCHASZ, M.D.
1788.

Na een lang stilzitten: het vorige werk van Schasz was geweest zijn Reize door
het Wonderland uit 1780, zie Inleiding, p. 16-17.
vermaken en onderwijzen: naar het voorschrift „omne tulit punctum, qui
miscuit utile dulci" (hij heeft aller bijval gekregen, die het nuttige aan het
aangename heeft gepaard) in De arte poetica, vs. 343, van Horatius — zelf
een invloedrijk satirendichter die juist dit dubbel aspekt van de literaire
hekeling op de voorgrond had gesteld.
van: door.
Natuurgenoten: versta: de apen. Het oudste voorbeeld dat het WNT IX, 1619,
vermeldt is uit Willem Leevend, dl. V (1785), p. XVII — daar echter in de zin
van „medemensen".
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DOOR HET
AAPENLAND
EERSTE HOOFDSTUK
Door lang delibereeren alles verlooren
Hoe het bijkwam, weet ik volstrekt niet, maar wiskunstig zeker is
het, dat mijn Wijf, mijn Dienstmaagd, mijn Paard en mijn Hond,
bijna op één en het zelfde oogenblik, teffens in het water vielen.
Het geval wilde, dat zij alle vier in dergelijk eene rigting kwamen
5 te leggen, dat ik er slegts één van behouden kon, dat de drie overigen
noodwendig verdrenken moesten, en dat de keuze, wie van hen
vieren te redden, geheel aan mij was overgelaaten.
Zo dra ik aan den waterkant kwam, waar mijne vier dierbaarste
Panden met den dood der versmooring lagen te worstelen, schreidde
10 mijn Vrouw om hulp; mijn Dienstmaagd stak haar lieve poezele
armtjes om hoog, mijn Paard beurde briesschende den schoonen
kop naar mij toe, en mijn hond plaste uit al zijn magt met zijn pootes, erbarmlijk mij aanziende.
Ik stak meer dan honderdmaalen mijne armen uit, nu naar dee15 zen, dan naar dien kant, zonder echter bepaaldlijk toetegrijpen;
want de wreedste boezemstrijd verhief zig in mijn binnenste.
Ik liep als een raazend Mensch ginds en weder. Nu stond ik op den
waterkant, in de lugt grijpende, even of ik vliegen vong; dan was ik
in mijn huis, mij zelve voor den kop slaande, om dat ik zo besluit20 loos bleef; dan liep ik weder naar 't water; vervolgens weder naar
mijn wooning, en zo al voort.
Eindlijk wierp ik mij vooröver op den grond, met armen en bee1

3
6
9
12
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Hoe het bijkwam: hoe het gebeurde. Bijkomen door iets, „vooral in zinnen
met „hoe'; betekent: „er door veroorzaakt worden" (WNT II, 2617).
wiskunstig zeker: ook r. 296 en 836; zie voor deze groteske mathematica de
Inleiding, p. 12; cf. Land der Willekeurigen, p. 35: „Deeze zeventig Mannen
hebben wiskunstig zeventig behoeften".
teffens: tegelijk.
verdrenken: verdrinken.
versmooring: verstikking.
plaste: spartelde; zie WNT XII, 2345.

nen wijd van elkander gespreid, op dat ik eenmaal een vast besluit
zou kunnen neemen.
Zal ik mijn Wijf redden? vroeg ik mij zelve: zekerlijk komt zij het
25
eerst in aanmerking, — om dat zij mijn Wijf is. — Maar het Mensch
is oud, en onderhevig aan al de gebreken en ellenden, die de hooge
jaaren vergezellen. Zal ik haar, die nu reeds het hoofd door de deur
van den hemel naar binnen steekt, wederom, met gevaar van haare
30 armen en beenen uit het lid te trekken, in de onzalige Waereld te rug
sleepen? Zal ik haar nog een eindje leevens bezorgen, dat al knorrende en kucheñde doorgebragt zal worden, daar zij, binnen een
paar minuuten, met de engeltjes uit een ruime borst kan opzingen?
— Welk een Barbaar zou ik dan weezen! — Neen! voor haar geluk
35 wil ik gaarne mij de opoffering van de kosten haarer begraafenis
getroosten! — Zij is mijn Wijf,'t is waar! — maar juist om dat zij het
is, moet ik edelmoedig handelen. — Ik ben altoos in de mooglijkheid, om een andere Vrouw te kunnen neemen, maar ik ben niet altoos met welvoeglijkheid in' staat, om haar naar den Hemel te hel40 pen. — Dat zij dan verzuipe!
Mijne lieve engelägtige Dienstmaagd, dat schoone Bekje met al
haare overige . Bevalligheeden, eischt, ten minsten de tweeden in
rang, in mijne Deliberatien in aanmerking te komen. — Hoe goed,
hoe toegeeflijk was dat gedienstige schepzeltje niet steeds! — Hoe
45 veel zou er de saamenleeving niet bij verliezen? — Ach! welk eene
vrugtbaare Moeder kan zij worden! — Helaas! wanneer men naauwkeurig rekent dan leggen er misschien vijf leevendige Weezens in
't water! — dan is zij, — maar, hemel! hoe is het mooglijk, dat ik
mijn arme Paard kan vergeeten?
50
Kost dat schoone Beest mij niet over de honderd dukaaten? heeft
het niet alle de gouden en zilveren Prijzen gewonnen, waarnaar het
immer gedongen heeft? Heb ik wel immer de zweep noodig? Schrikt
25 Wijf.• hoewel het woord nog niet zo ongunstig klonk als thans veelal, had het
in vergelijking met vrouw toch al iets vulgairs.
33 opzingen: (de lofzang) aanheffen, zie WNT XI, 1423.
44 toegeeflijk: verderop wordt gesuggereerd dat zij van hem in verwachting is!
50 dukaaten: sedert 1586 het voornaamste goudstuk van de Republiek, ter waarde van 68 stuiver a f 5,—; minder waarschijnlijk, gezien het hyperbolisch
karakter van de kontekst, is dat hier de zilveren dukaat ter waarde van 50
stuiver of f 2,50 bedoeld wordt. Zie H. Enno van Gelder, De nederlandse
munten, Utrecht-Antwerpen 1965, p. 259-260.
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het ooit? en heeft het zelf wel ooit gedagten gemaakt, om op hol te
gaan? Sloeg het immer agteruit? — Mooije, gedienstige Meisjes
55 zijn alömme voor een kleinigheid te bekomen, — maar zulk een
Paard komt naauwlijks eens in de twee jaaren te mart, en dan kost
het handen vol geld! — De Dienstmaagd verzuipe! — en mijn
Paard —
(Hier begon mijn Hond op een verschriklijke wijs te tjenken.)
Wat hoor ik? — ach! getrouwe Fidel! — gij ontroert mijne Ziel
60
door uw hulpgeschrei! — Ben ik aan u niet alles wat ik heb verschuldigd? hebt gij niet de reeds ingebroken Dieven uit mijn Wooning
gejaagd, en den Moordenaar, die mij het mes op de borst zettede,
de hielpeezen afgebeeten, zo dat hij agteröverviel, en zijn doodlijk
65 opzet niet volvoeren kon? — Edele Hond! — Een Wijf kan ik altoos
krijgen, een Dienstmaagd kan ik overäl vinden, en een goed Paard
is op alle marten voor geld te koop, — maar hoe bijster zeldzaam
is uwe getrouwheid! én waar zijn de schatten in de geheele waereld,
waar mede gij te koopen zijt? — Gij! eenig in uw soort! — Ja! ik zal
70 u behouden.
(Hier liet mijn Vrouw, die zekerlijk het hoofd nog eenmaal boven
stak, een zwaare zugt.)
Maar zal het behoud van een Beest, hoe dierbaar het mij ook zij,
de behoudenis van een Mensch worden voorgetrokken? Zal ik eene
75 Egtgenoote, die zo naauw aan mij verbonden is, aan den dood des
verzuipens overlaaten, daar ik haar behouden kan? —
(Voorneemens om op te rijzen.)
Doch, verfoeilijk Eigenbelang! waar heen tragt gij mij te vervoeren?
(Mij wederom nederleggende.)
80
Zal ik dan mijn lieve Vrouw uit den hemel houden, daar de gelegenheid zo schoon is, om er haar in te krijgen?
Maar mijn zoete, aartige Dienstmeid, zou ik die? — Maar mijn
duurgekogt Paard, zou ik dat? — Maar mijn Hond, — dat getrouwe
85 Dier, zou ik? — enz.
Dus twistede ik, meer dan een uur, met mij zelve, zonder te be56 te mart: op de markt; dezelfde spelvorm ook in r. 67.
59 tjenken: janken; zie WNTXVII, 245.
69 Ja! ik zal u behouden: Schasz evalueert zijn „dierbaren" in de normale
hiërarchische volgorde om tenslotte te kiezen voor het laatstgenoemde bezit.
83 aartig: lief, bevallig.
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sluiten. Eindlijk stond ik op liep naar den waterkant, met voor
om den eersten, die mij een poot of een hand, een kop of-nem
een hoofd toestak, te helpen.
90 Aan het water komende, zag ik, tot mijn verbaazing, dat mijn
Wijf, het Paard, de Meid en de Hond alle vier, bij gebrek aan spoedige hulp, verdronken waren.

TWEEDE HOOFDSTUK
De verhaaste vlugt
Ik stond, met een open mond, de vier lijken aan te gaapen. Een
menigte Menschen vergaderden zig om mij heen. Veelen hadden
95 medelijden met mijn geval; maar anderen waren boos genoeg om te
verspreiden, dat ik hen alle vier met eigen handen in 't water gesmeeten had: — Mijn Vrouw, om dat ik haar moede was, en zij mij
te veel in de kaart keek; mijn Meid, om dat zij zwanger bij mij was;
mijn Paard, om daar door uitstel van betaaling te erlangen, en mijn
100 hond, om quasi van 't geval een ongeluk te maaken.
Deeze vervloekte boosaartige redeneering werd schielijk zeer
algemeen voor waarheid aangenoomen. Hoe is 't mooglijk, riep
men, dat vier zulke zo zeer onderscheiden weezens, op een oogenblik
teffens, in 't water zouden vallen, dat er maar een van te redden
105 zou geweest zijn, en dat men een uur lang delibereert, wie men er uit
zal haalen, wanneer men waarlijk gezind is, om er één van te behouden?
Ik riep al de Heiligen tot getuigen van mijn onschuld, en betoogde, dat mijn delibereeren, welk een wreedheid men dan daar ook van
110 maaken wilde, loutere menschlievendheid geweest ware; dewijl ik
daar door beoogde, om het waardigste voorwerp van allen te redden. Wat zoud gij wel gezegd hebben, voerde ik deeze schreeuwers
te gemoet, wanneer ik den hond uit het water gehaald, en mijn lieve
Vrouw laaten verdrinken had? — Welk een afgrijslijk Monster zoud
115 gij dan van mij gemaakt hebben!
90 verbaazing: ontsteltenis, cf. WNT XIX, 330. Pas later, in de 19e eeuw, ontwikkelt de betekenis zich tot „verwondering".
92/ 93 verhaaste: haastige.
95 om te verspreiden: het gerucht namelijk.
99 erlangen: verkrijgen.

57

Dan! wanneer men een haat op iemand heeft, en hem met geweld
den voet poogt dwars te zetten, dan doet de beste redeneering en het
schoonste bewijs niets af. — Vooral heeft dit plaats, wanneer de
Heer, de Schout, Dominé en Voorleezer van een Dorp uwe vijanden
120 zijn, zo als bij mij het geval was: want de Heer had zin in mijn paard,
dat ik weigerde hem te verkoopen; de Schout had zin in mijn Dienstmaagd, die mij veel liever had dan hem; de Dominé had zin in een
Legaat, het welk mijn Vrouw hem gaarne maaken wilde, doch waar
tegen ik mij verzettede, en de Voorleezer had zin in mijn hond, ver125 mits hij een liefhebber van jaagen was, en waartoe ik mijn beest hem
nimmer wilde leenen.
Deeze vier, alrede op mij verbitterd, werden nu mijne Dood vijanden, want het water had hunne hoop en hunne uitzigten voor
altoos verzwolgen.
Weldra werd ik in 't vertrouwen onderrigt, dat het Gerecht bezig
130
was, met informatien tegen mij intewinnen; dat men er bereids een
hoope verzameld had, en dat er binnen weinige uuren een aprehensie
op mijn perzoon stond verleend te worden.
In een plaats, dagt ik, waar men de handtastlijke onschuld der116 Dan!: echter.
een haat: gallicisme? WNT V, 1493, noemt dit voor ons nu ongewone gebruik
van het onbepaalde lidwoord wel, maar geeft geen bewijsplaatsen.
119 Heer en Schout: op het platteland had de schout of baljuw — ook de „officier" genoemd — de zorg voor de openbare orde. In de hoge heerlijkheden,
dat wil zeggen in de meeste dorpen na 1728, lag het opperbestuur in handen
van één bijzonder persoon, de Heer, terwijl de schout daar aan het hoofd
van het politieapparaat stond. Zie S. J. Fockema Andreae, De nederlandse
staat onder de Republiek 3 , Amsterdam 1969, p. 48.
Voorleezer: Ouderling die vóór of tijdens de kerkdienst bepaalde gedeelten
uit de bijbel aan de gemeente mag voorlezen. Zie G. D. J. Schotel, De openbare eeredienst der Nederlandsch Hervormde Kerk in de 16e, 17e en 18e
eeuw 2 , Leiden 1906, p. 313 vv.

124 vermits: aangezien; wijst hier misschien op zuidnederlandse invloed.
127 alrede: reeds.
130 het Gerecht: de Magistraat, in de steden bestaande uit burgemeesters (voor

het dagelijks bestuur), schout en schepenen (voor de rechtspraak); op het
platteland alleen bestaande uit schout en schepenen die namens de Heer
rechtspraken. Zie S. J. Fockema Andreae, De nederlandse staat onder de
Republiek 3, Amsterdam 1969, p. 47.
132 aprehensie: arrestatie.
134 handtastelijke: klaarblijkelijke.
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135 wijzen durft aanvallen, ben ik niet veilig. Ik nam derhalven het welberedeneerd besluit, om mij liever in de open lugt, dan onder het dak
van zulk een Vierschaar te verdeedigen.
Ik had geen tijd, om beschikking op mijn zaaken te kunnen stellen, want mijn rok pas half aangetrokken hebbende, stonden Schout
140 en Dienders reeds voor mijn deur; ik wipte over een heining en teeg,
door slooten en moerassen, op de vlugt.
DERDE HOOFDSTUK
De gestrenge vervolging
Toen ik omtrent een half uur verre was, begon ik te denken, dat ik
dwaaslijk deed, met dus door slijk en vuilnis mijn weg te neemen,
vermits men zekerlijk niet anders bedoeld had, dan om mij van het
145 Dorp verwijderd te krijgen, en tot dat einde al die =vertooningen
maakte.
Ik ging derhalven op mijn gemak den gewoonen weg, mijn Noodlot betreurende.
Doch eerlang bespeurde ik, dat ik mij deerlijk vergist had, en dat

137 Vierschaar: „In engeren zin, tijdens het landsheerlijk bewind en de Republiek:
Rechtbank in eersten aanleg, schepenbank, zoowel in burgerlijke als in strafzaken rechtsprekende, maar in het alg. taalgebruik blijkbaar vooral met betr.
tot laatstgenoemde werkzaamheid gebezigd" (WNT XXI, 424). In de hoge
of ambachtsheerlijkheden, gelijk de plaats waar Schasz woont, was de baljuwvierschaar tot volledige rechtspraak bevoegd (zie Fockema Andreae, p.
49). In onze tekst heeft Vierschaar echter tevens een letterlijke betekenis,
aangezien het Gerecht hier tilt ricr vijanden van Schasz blijkt te bestaan; cf.
Inleiding, p. 12.
138 beschikking: orde.
139 rok: „Het sedert de tweede helft der 17de tot in de 19de eeuw gedragen kleedingstuk, dat over het kamizool of vest werd aangedaan en met dit en de
broek het volledig stel bovenkleren van den man uitmaakte; het was nauwsluitend over het lichaam (...) met mouwen en panden en van voren van
een sluiting met knoopen voorzien" (WNT XIII, 888).
140 Dienders: gerechtsdienaars onder gezag van de schout.
Leeg: ovt. van (op de vlucht) tijgen, vluchten; daarnaast de gebruikelijker
vorm toog, die enkele regels verder voorkomt.
149 eerlang: weldra.
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150 het wel degelijk er op gemunt ware, om mijn perzoon in handen te
krijgen.
Want een zekere hoogte bereikt hebbende, keek ik eens naar het
Dorp te rug; en ziet, vier benden Volks toogen uit, langs vier onderscheiden wegen. De eerste had den Heer; de tweede den Schout, de
155 derde den Dominé, en de vierde den Voorleezer aan 't hoofd. — In
't eerst kon ik mij niet begrijpen, wat dit heirleger in 't zin had. Ik
verbeelde mij, dat er een onverwagten inval, door den een of anderen
Staatsvijand gedaan ware, en dat uit dien hoofde Geestlijk en
Wareldlijk, zijn rang en waardigheid, (ter liefde voor 't algemeen
160 en uit dringende nood) ter zijde stellende, de wapens had opgevat,
om het Vaderland te helpen behouden.
Uit dit denkbeeld werd ik evenwel schielijk geholpen, door eenige
Maaijers en Akkerbouwers, die mede op den heuvel stonden, en met
handgeklap uitriepen: Daar komen ze! daar komen ze!
165
En wat komen ze doen? nam ik de vrijheid hen te vraagen. —
Hoe! zeiden deeze luiden, bijna allen te gelijk, weet gij dan van dat
afschuuwlijk geval niet, waar elk den mond van vol heeft?
Welk geval, mijne Vrienden?
Van dien Dief die een Paard gestoolen; die zijn Vrouw de harsens
170 ingeslagen; de meid verkragt; haar een dollen hond op den buik
gebonden en ze dus al te saamen in 't water gesmeeten heeft; en die
150 ware: de schrijver gebruikt soms deze conjunctiefvorm waar wij was zouden
verwachten. Het omgekeerde — was i.p.v. ware — komt meer voor en zal
aanleiding hebben gegeven tot deze verwarring. Zie C. G. N. de Vooys, Nederlandse spraakkunst6 Groningen 1963, P. 152.
153 en ziet...: pastiche van bijbeltaal. Cf. bijv. voor de aanhef Gen. 45:12: „En
ziet, uwe oogen zien het", Dan. 7:6: „en ziet, er was. . "; vergelijk ook 2 Kon.
5:2: „er waren benden uit Syrië getogen" (alle bijbelcitaten hier en elders
volgens de Statenvertaling). De duitse Verlichtingsfilosoof en literair correspondent Friedrich Melchior Grimm (1723-1807) en Voltaire met zijn facéties zijn in de 18e eeuw grootmeesters in deze ironiserende stijlvorm. Zie
Roland Mortier, Pour une histoire du Pastiche litteraire au X VIIIe siècle,
in: Beiträge zur französischen Aufklärung und zur spanischen Literatur.
Festgabe für Werner Krauss zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Werner
Bahner, Berlin 1971, p. 203-217. Bij ons hanteert Betje Wolff met voorliefde
dit wapen, bijv. in haar Levensbeschryving van den Heer de Voltaire (uit
De Rhapsodist I, Amsterdam 1771, p. 441-456) en in haar schertsende Zendbrief uit 1770 aan Cornelis Loosjes (Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken,
ed. Joh. Dyserinck, 's-Gravenhage 1904, nr. XVI).
156 't zin: de zin, de bedoeling.
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er toen bij is gaan staan, ten einde te beletten, dat zij er niet uitgeholpen wierden?
Ik hield mij zo cordaat als ik kon, op dit berigt, dat slechts een
175 half uur van de plaats waar't gebeurd was, zulk eene ijslijke gedaante had aangenoomen; maar ik gevoelde, dat ik, tot in het merg
mijner beenderen toe, ontroerde. Wanneer ik bekend wordt, dagt
ik, zal ik ten minsten aan vijfentwintig stukken gescheurd, voor de
vierschaar mijner vijanden gebragt worden; daar ik als dan vrijheid
180 zal hebben, om mij te verdeedigen. — Want de Maaijers en Akker
waren woedende op zulk een vervloekten Moordenaar. -bouwers
Ik bleef nog een poos zeer onverschillig staan kijken, en gezien
hebbende werwaards de mars der Benden heenliep, droop ik ongemerkt af, en ging al regt toe regt aan, even als of ik een regte lijn
185 uit het middenpuntt van mijn Vaderland, tot op deszelfs grenzen wilde trekken.
VIERDE HOOFDSTUK
De lastering
Door dit al regt uit gaan, had ik met niet weinig hinderpaalen te
worstelen. Ik vond zomtijds koornvelden en aardäppellanden; digte
bosschen en barre heiden; modderslooten en veenen; gehugten en
190 dorpen, en het ergste van allen was, dat elk een, die mij zag, met
verwondering vroeg: Hoe loopt die Man zo regt uit? want niemand
begreep er de reden van. Mijne Leezers gelieven de goedheid maar
eens te hebben, van zulk een al regtuitloopend Mensch zig voor de
verbeelding te brengen, en de bewondering deezer Vraagers zal hen
195 niet vreemd voor komen.
Bespeurende, dat juist dat geene, 't welk ik als een middel ter
177 ontroerde: ontstelde.
179 daar: waar.
als dan: vervolgens.
183 werwaards: waarheen.
187 al: geheel en al. Door volkomen rechtuit te lopen wekt Schasz ieders verwondering. Deze argwaan komt niet enkel voort uit het absurde van een
dergelijke voortbeweging. De linea recta heeft hier ook morele betekenis:
zodra Schasz zich weer op de gemene, niet - rechte weg begeeft, heeft niemand
meer erg in hem! Zie de inleiding, p. 12.
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mijner redding bezigde, tot mijn verderf kon strekken, dewijl ik
daardoor verdagt geraakte, koos ik wederom den gewoonen weg.
In een der Herbergen mij ververschende, vroeg ik aan den Hospes,
200 of er geen nieuws was? Ja! gaf hij mij ten antwoord, maar een zeer
slegt nieuws.
En wat is dat?
In een zeker Dorp, — de naam is mij vergeeten, — is een vervloekte Booswigt geweest, die al de Paarden daar omstreeks den
205 hals afgesneeden, en al de honden vergif heeft ingegeeven, — en
die daarenboven, — o gruwel! als ware dit niet genoeg, al de
Meisjes en getrouwde Vrouwen van het Dorp, geweldaadig verkragt;
de buiken opengesneeden, en aldus in zee geworpen heeft.
En heeft men dien Booswigt in handen?
210
o! Ware de Hemel zo goed, om dat toe te laaten! —
Dan loopt hij nog vrij?
Waarschijnlijk; want hij is het op eene zeer zonderlinge wijze
weeten te ontkomen.
En op wat wijze?
215
Hij is met een gloeiende kar, door zeven vuurspuwende Draaken
voortgetrokken, door de lugt gereeden.
Is 't mooglijk?
I-let was zekerlijk een Atheist, een Toovenaar! — althans, waar is
het, want verscheiden Boeren hier omstreeks hebben deflikkering
220 in de lugt gezien.
Dan zou het er slegt met hem uitzien, wanneer hij gekreegen werd?
Dat geloof ik, mijnheer! — en hij was het waardig. — Ten minsten
hier op ons Dorp hebben wij groote planken laaten gereed maaken;
vol met groote spijkers, waarvan de punten naar om hoog steeken.
En wat zult gij daar mede doen?
225
Wij zullen er hem, als hij, uit de lugt, hier mogt willen neerzakken,
op vangen, en fluks met een andere plank er over heen schuuren; zo

204 daar omstreeks: daar in de omtrek.
221 gekreegen: gegrepen.
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dat hij even als de wol gekaart zal worden.
Maar, weet gij met zekerheid, dat het geene men hem te laste
230 legt de waarheid zij?

De waarheid? de waarheid? -- Neemt gij het voor dien Verdoemling op?
In 't geheel niet, mijn Vriend! — Ik vraag alleen maar, of gij zeker
weet, dat die Historie waar is; want dan wil ik hem ook wel helpen
235 raspen.
Onze Dominé zegt het. Hij zal er van avond over preeken.
o! Dan is het zeker waar.
Ik vroeg met een naar mijn gelag; betaalde den Hospes gaf hem
de hand en vertrok.
Hoe is het mooglijk, dagt ik, dat aan de onschuldigste zaak zulke
240
helsche gedaanten kunnen gegeeven worden! — Dit is het werk van
den Boozen! — Men heeft beslooten zig te wreeken en mij in den
grond te bederven!
Ik rigtte mijn gang naar de grenzen en stapte zonder eens om te
245 zien, mijn Vaderland uit.
VIJFDE HOOFDSTUK
De omzwerving
Hebt gij wel geld bij u?
Dit was de eerste vraag, die mij in een vreemd land gedaan werd.
En waarom vraagt gij dat? — vroeg ik.
Om dat gij, aanspraak op onze gastvrijheid en menschlievenheid
250 maakende, een goede beurs zult noodig hebben, om er de uitwerk
te genieten.
-zelsvan
Hoe! zal een ongelukkige Vlugteling, —

228 gekaart: van ww. kaarden, dat is het „ruwen" van wollen stof die tevoren
door de voller is samengeplet. Om hem weer zacht en wollig te maken kamt
men hem met de kaardebol (het bloemhoofd van een apart daartoe gekweekte
plant) of met een ijzeren kaarde. Als martelwerktuig zien we deze metalen
kaarde in voorstellingen van de H. Blasius. Zie het rijk geïllustreerde artikel
van A. J. Bernet Kempers, Twee duizend jaar kaardebollen, in: Bijdragen
en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, jrg. XXVII (1964),
nr. 1, p. 1-7.
242 in den grond te bederven: ten gronde te richten.
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Ten minsten tweemaalen zo veel betaalen, als iemand die hier, op
zijn gemak, een bezoek bij ons aflegt.

255

En de reden? —

Is eenvoudig deezen, voor eerst, om dat gij niet anders kunt, ten
tweeden, om dat gij, even als een boschje zwavelstok uit de lugt
komt vallen, dat men zonder vertoeven voor den regen moet bergen;
en ten derden, om dat wij Broeders zijn.
Is hier geen weg, die naar een ander land loopt?
260
Ja! die daar ginder is loopt naar 't Aapenland.
Ik vertoefde er niet op, maar sloeg dien weg in. Misschien, dagt
ik, zal de aaplievenheid goedkooper weezen.
ZESDE HOOFDSTUK
Het aapenland
Deeze weg was verbaazend lang. Ik stelde mij voor de waereld uitte 265 wandelen; en, inderdaad, wanneer deeze weg, waterpas regt uit ge
niet geboogen ware geweest naar de rondheid van den-lopenhad
Aardkloot, ik zou gewislijk op eene der digtstbijgeleegen sterren zijn
aangeland.
Van deeze reis kan ik weinig anders zeggen, dan dat zij uitter270 maaten verdrietig en verveelende was. In 't begin ontmoette mij
niets; doch op 't laatst kwam mij nu en dan een Baviaan tegen
omtrent met dezelfde haast, als een Soldaat, die uit een-lopen,
leger deserteert.
De weg begon eindlijk hoe langer hoe onregelmaatiger en woester
275 te worden, tot dat hij geheel ongebaand werd, en ik mij in een onguur groot Woud bevond.
Te vergeefsch zogt ik hier naar huizen of hutten. Er was niets ter
veräangenaaming of verversching van een vermoeid Reiziger; het
eenigste, dat ik er vond, waren ongemeen lekkere vrugten van aller280 lei soort, en uitsteekend helder en goed water: van beiden maakte
ik gebruik en zettede mij aan den boord van een ruischend beekje
neder.
257 zwavelstok: stukje hennepstengel, aan het uiteinde gedrenkt in zwavel; voorloper van de lucifer.

262 vertoefde: wachtte.
270 ontmoette mij: ontmoeten is oorspronkelijk een onzijdig ww. met een bepaling in de derde naamval; zie WNTX, 1913.
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Toen ik eenigen tijd gezeten had, hoorde ik, boven mijn hoofd,
een stem, bijna als die van een mensch, of liever eveneens als die van
285 eene welklappende Papegaai.
Hi is 't! hij is 't! werd er geroepen.
Wie is het? vroeg ik.
Nommer zeven duizend agt honderd vierënvijftig! was het antwoord.
290
Dat ben ik althans niet, dagt ik.
Ik was echter ten uitersten begeerig te moogen weeten, wie het
was, die deezen uitroep boven mijn hoofd gedaan had.
De boom, onder welken ik mij had nedergezet, was ongemeen
hoog; in deszelfs top zag ik een Aapje zitten, dat zeer opmerkzaam
295 het oog op mij hield: behalven dit Aapje zag ik niemand, en het was
wiskunstig zeker, dat de stem nergens anders, dan uit deezen boom,
kon gekomen zijn.
Wie, vroeg ik, heeft daar van Nommer 7854 gesproken.
Ik, ik, mijn allerliefste 7854je riep het Aapje mij toe, en was in
300 een oogenblik beneeden bij mij.
Ik moet bekennen, dat al mijn zenuwen en peezen trilderi en
beefden. Een spreekend Aapje! — hoe is zulks mooglijk! zei ik.
Zeer mooglijk, mijn allerbest 7854je! — Nu gij een Mensch geworden zijt, schijnt gij al uw geheugen te hebben afgelegd. — Maar
305 kom, volg mij: het zal u wel weer te binnen schieten.
Het Aapje gaf mij een poot, en begeerde, dat ik even als zij dien
verbaazenden hoogen boom zou opklimmen.
Dat is mij onmooglijk! zei ik. Ik klim nooit.
Het Aapje keek mij met verwondering aan!
En ik het Aapje.
310
Weet gij wel wie ik ben? vroeg het.
o Neen! antwoorde ik zeer gulhartig.
Ik ben uw Liefste! — hervatte zij en vloog mij met een om den
hals; mij allerlei liefkoozingen bewijzende, en mij telkens, 7854je
315 noemende.
Dit alles waren raadzels voor mij. Ik maakte allerhande gissingen,
om den waaren toestand van zaaken alhier te weeten. Misschien,

285 welklappende: goed kunnende praten, welbespraakt; zie WNT VII, 3458
(alleen zuidnederlandse bewijsplaatsen).
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dagt ik, is het gevoelen dier oude Wijsgeeren de waarheid, dat
naamlijk, de Zielen der Menschen, na den dood, in andere lighaa320 men, zelf in die der beesten, overgaan of verhuizen. Dus kan de ziel
mijner verdronken Dienstmaagd wel in dit Aapje vertrokken
weezen.
Deeze gedagten streelde mij; want ik hield veel van het Meisje.
— Maar, dagt ik verder, wanneer mijn lieve dienstmaagd hier is,
325 dan is het zeer mooglijk, dat ik er mijn vrouw ook zal vinden, —
en wee! — wee! mijner dan.
Waar is mijn Vrouw? Vroeg ik met overij ling.
Uw Vrouw? — antwoorde het Aapje, met eenige geemlijkheid,
immers heb ik den voorrang?
Die zult gij ook altoos hebben. Ik vraag slegts waar mijn Vrouw
330
is.
Die is op de agtëntagtigste boom hier van daan.
En hoe heeft zij het?
Oud, ongemaklijk en knorrig, mijn lieve 7854tje? zo als het altoos
335 met haar was.
En leeft zij daar zo alleen?
Zij zit veeläl in een groot gat aan het worteleinde van den boom:
318 het gevoelen dier oude Wijsgeeren: het geloof in een zielsverhuizing of metempsychose speelt vooral een grote rol bij de griekse Orphici (sedert het eind
van de 7e eeuw v. Chr.), die hierin zelf mogelijk onder invloed van de Egyptenaren stonden. De Orphische mysteriën hebben op hun beurt de leer van de
zielsverhuizing doorgegeven aan Pythagoras (± 580—± 496 v. Chr.) en zijn
school. In latere tijd vinden we deze voorstelling met vele nuances bij allerlei
stromingen van theosofische aard. Essentieel voor de metempsychose is de
idee van een kringloop der geboorten, de eeuwige wederkeer. Hoogste opgave
zij aan die kringloop te ontsnappen door loutering en inkeer. Zie W. Stettner,
Die Seelenwanderung bei Griechen und Römern, Berlin 1934.
Onze 18e-eeuwse verlichte schrijvers staan uiterst kritisch tegenover de
zielsverhuizing. Jacob Campo Weyerman drijft er herhaaldelijk de spot mee
(De Rotterdamsche Hermes van 11 okt. 1720, 20 mrt. 1721, 28 aug. 1721;
Den Amsterdamschen Hermes van 7 okt. en 18 nov. 1721; Den Echo des
Weerelds van 6 mei 1726). Ook Poot ridiculiseert in Het Groot Natuur- en
Zedekundigh Werelttoneel (dl. III, Delft 1750, p. 534) „Pithagoras met zyn
belachlyk gevoelen der zielverhuizinge; zeggende van zich zelven, dat hy
was geweest, eer hy Pithagoras was, Ethalides, Euforbus, Hermotimus, en
Pirrus de visscher; en dat hy na zyn Boot eens een Haen zou worden, dien hy
als een beelt der ziele nam, en daerom altyt verboodt haenen te dooden."
328 geemlijkheid: misnoegen.
329 immers: toch zeker.
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waar deeze en gee/n' haar eenige gekraakte okkernooten toesmijt,
— want zij kan ze zelf niet meer kraaken.
340
Dat weet ik, maar, — in 's hemels naam! zeg mij toch, is zij ook
een Aap?
Zo lelijk als er ooit een Aap geweest is.
Dit nieuws was mij gansch niet aangenaam. Goede Hemel! zugttede ik bij mij zelve, had ik mij maar liever gevangen laaten neemen!
ZEVENDE HOOFDSTUK
De verheffing, zonder verdiensten
345 In weerwil der tederste liefkoozingen van mijn Exdienstmaagd bleef
ik zoo koud als ijs. — Een dugtig bewijs, dat ik nimmer de ziel, maar
wel het lighaam van mijn Diensteling bemind had. — Ik geliet mij,
wegens mijn verre reis als ten uittersten vermoeid te zijn en rust te
behoeven. Mijn Aapje geleidde mij daar op naar een grooten hollen
350 boom, met allerlei pluimen en dons gevuld, waarin ik mij ter rust
begaf.
Ik had verscheiden uuren werk, eer ik in slaap geraakte. De ver
mijn Vrouws Ziel maalde mij onöphoudlijk door 't-huizngva
hoofd. Ik errinnerde mij al de rechten en wetten, die over 't stuk
355 van 't Huuwlijk handelden, om eenig licht te moogen erlangen, of
ik ook verpligt ware, die oude knorrige Aap voor mijne Egtgenoote
te erkennen.
In allen gevalle, dagt ik, heb ik ziel en lighaam getrouwd, en het
voornaamste deel, waarin het punt gevonden word, waarom men
360 trouwt, het Lighaam naamlijk, is er niet. —
342 Zo lelijk .... de lelijkheid van de aap is reeds voor klassieke en middeleeuwse auteurs spreekwoordelijk. Opsmuk heeft alleen maar een averechts

effekt: „simia est simia etsi aurea gestet insignia" (Erasmus, Adagia 35:
„een aap blijft een aap, ook al draagt hij gouden sieraden "). Zie voor de
achtergrond van dit depreciërend gevoelen de Inleiding, p. 29.
347 Diensteling: gedienstige, dienstbode; niet in WNT; neologisme? geliet mij:
hield mij, veinsde. Zich gelaten, gevolgd door een aft. bijzin met voegwoord
of, betekent: „de schijn aannemen ", altijd met de bijgedachte van bedrog;
zie WNT IV, 1052.
358 het voornaamste deel: deze (in wijsgerige zin) materialistische opvatting verschilt hemelsbreed van de platonische zielsliefde bij romantici als Klopstock,
Feith, Frans Hemsterhuis. Zie Paul Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe
in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik 3

.

Tübingen 1966. Zie ook de Inleiding, p. 41-42.
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Maar, dagt ik weder aan den anderen kant, elk Land, elke Staat
heeft zijn eigen bijzondere Coutumen, Privilegien en Prerogativen:
wie weet, of men hier het voornaamste deel niet als het geheel aanmerkt, en dat men derhalven de ziel van mijn wijf zal doen doorgaan
365 als mijn geheele Wijf?
Eindlijk viel ik in slaap, uit hoofde mijner groote vermoeidheid;
en naar gissing moet ik ten minsten twaalf uuren geslaapen hebben,
zonder, in dien tusschentijd, eens wakker te worden.
Toen ik wakker werd waren er ten minsten meer dan tienduizend
370 Baviaanen en Aapen om mij heen vergaderd, die mij allen te gelijk,
zo dra ik mijne oogen in de rondte sloeg, als uit eenen mond, toeriepen: welkom, welkom 7854!
Deeze gedugte welkomstgroet werd daadlijk agtervolgd, door het
toesteeken der pooten, die ik, welleevenheidshalve, niet kon na375 laaten met eene vriendlijke handtasting te beäntwoorden.
Ten einde van deeze complimenten kwam er een deftige Baviaan
naar mij toe, die zijn reverentie gemaakt hebbende, mij aldus aansprak:
Gij Nommer 7854! die het bijzonder voorrecht genooten hebt,
380 om, door de Goden, van een Baviaan in een Mensch hervormd te
worden, en die zekerlijk met het Baviaanlievend oogmerk om. uwe
medeäapen insgelijks in menschen te herscheppen, zijt wedergekeerd, — Gij zijt ons allen hartlijk welkom!
Uit naam der ganschlijke Aapenmaatschappij ben ik gelastigd
385 geworden, om u, die tot dus verre Nommer 7854 geweest zijt, het
Nommerschap van zeventien aantebieden en optedraagen, niet
twijffelende of gij, die thans uwe eigene waardij gevoelt, zult ook
gevoel hebben van de hulde, die het gansche Aapengeslagt, bij deeze
geleegenheid, aan u aflegt.
390 Deeze aanspraak verbijsterde mij geheel en al. Ik verstond er den
362 Coutumen: gewoonterecht, speciaal in de meervoudsvorm (fr. costume); zie
WNT III, 2153.
373 gedugte: eerbiedwaardige; zie WNT IV, 637.
agtervolgd: gevolgd.
375 handtasting: handdruk; zie WNT V, 2012.
376 Ten einde van: tot besluit van.
385 Het Nommerschap van zeventien: schuilt er enige bedoeling achter juist dit
nummer? Een sneer op Heren zeventien?
389 aflegt: betuigt.
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zin niet van, en daar ik duidlijk bespeurde, dat men mij hooglijk
verëerde, dat men mij een hooge waardigheid opdroeg, en eene
zekere dankbaarheid van mij verwagtede, begreep ik teffens, dat ik
in dit geval mij deerlijk misgrijpen kon, wanneer ik geen meerder
inlichting in de zaak had.
In het Dorp van waar ik kwam had de ondervinding mij meer dan
eens doen zien, dat Perzoonen, die door deezen of geenen verëerd
werden, en die niet wisten op wat gronden die verëering geschiedde,
(— dewijl zij geen verdiensten bezaten, —) doorgaands belachlijk
400 werden, ten minsten, waardig waren, om het te worden. — Nog had
ik opgemerkt, dat men zomtijds waardigheeden en tijtels opdraagende aan luiden, die geen bekwaamheeden hadden om die waardig
te bekleeden, en geen nederigheid of verstand genoeg, om die-hedn
tijtels te voeren, daar door in een vervaarlijke misslag verviel, van
405 naamlijk een geheel Volk ongelukkig te maaken, — en dat enkel om
een Zot of Deugniet te verpligten, — en die zelf juist door zijn
verheffing dan nog het verdriet had, om als een Zot of een Deugniet
voor een geheele Maatschappij bekend te worden; daar deeze haat
waarheid anderzins slechts door eenige zijner naaste Buuren-lijke
410 geweeten werd.
Een menigte voorbeelden van deze soort schooten mij, op dat
oogenblik, te binnen, waar door ik, (in weerwil mijner eigenliefde,
anders altoos greetig naar glorie en grootheid,) mij gedrongen
voelde, om eerst naar den eertijtel en de waardigheid, die mij werd
415 aangeboden, onderzoek te doen.
Met een vriendlijk gelaat, en een beleefde buiging, mij naar den
Redenaar keerende, verhief ik mijne stem en begon aldus:
Mijne heeren! —
Dit woord was nog naauwlijks van mijne lippen, of al de Aapen
420 schaterden, dat ik doof dagt te worden.
Ik keek met verbaasdheid in het rond.
Gij behoordet, (dus luisterde de baviaansche Redenvoerder mij
in 't oor,) Mijne Aapen gezegd te hebben, het ander is hier een
scheldnaam.
400 Nog had ik opgemerkt: hekeling van de wijze waarop in de Republiek ambten
en titels door een coterie van regenten volgens onderlinge afspraak werden
vergeven. Zie J. de Witte van Citters, Contracten van correspondentie en
andere bijdragen tot de geschiedenis van het ambtsbejag in de Republiek der

Vereenigde Nederlanden, 's-Gravenhage 1873.

442 luisterde: fluisterde; zie WNT VIII, 3282.
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Ik bedankte hem, en vervolgde toen aldus:
Mijne Aapen!
(De gansche vergadering boog zig.)
Vermits mij onderrigt word, dat ik uit een Baviaan in een Mensch
herschapen ben, en het mij toeschijnt, dat men uit dien hoofde eene
430 meer dan gewoone attentie op mijn perzoon vestigt, betuig ik, in de
eerste plaats, deswegens mijne hartgrondige dankërkentenis.
(Ik boog mij zeer laag.
Alle de Aapen deeden insgelijks.)
Dan, mijne Aapen! aan den anderen kant vind ik mij in de groot435 ste verleegenheid, uit hoofde mijner jammerlijke onkunde; want
ik weet in 't geheel niet waarin de Tijtel of waardigheid, welke u
Aapägtigheid aan mij gelieft optedraagen, bestaat. Ik neem derhalven de vrijheid, uwe Aapägtigheedens vriendlijk te verzoeken, mij
deswegens nader te elucideeren, alvoorens dezelve te aanvaarden.
440 De gansche Gemeente verwonderde zig over deeze mijne botte
onweetenheid; want, zeiden zij, de kleinste , Aap, die nog aan de
Navelstreng hangt, weet het! — Veelen trokken de neus op: anderen
schuddeden den kop, en de meesten vertrokken met zigtbaare blijken van verontwaardiging.
Ik kon't niet helpen.
445
De Redenaar greep mij bij de hand en leidde mij, zonder één
woord te spreeken, naar zijn huis, ik wil zeggen, naar zijn boom,
waar ik met veel moeite tegen op klom.
425

AGTSTE HOOFDSTUK
Het groot ontwerp
Toen ik bijna in den top des booms mijn geleider gevolgd had, wees
450 hij mij, met een uitgestrekte poot, den tak aan, waarop ik mij moest
nederzetten.
en uwe Aapägtigheedens: parodistische titels naar U.E(delheid), Uwe doorluchtigheid e.d.; Van Effen dreef in zijn Hollandsche Spectator, nr. 29, 32 (1 en 15 febr. 1732) reeds de spot met die dwaze titulatuur:
„In onze brieven maken wy onze gansche Natie tot Edelluiden, en wy spreeken noit met de Menschen zelfs, maar altyd met haar Edelheid ".
439 elucideeren: ophelderen (fr. élucider).
440 botte: domme, lompe

437
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u Aapägtigheid

Gezeten zijnde, onderhield hij mij over 't voorgevallene.
Hij verwonderde zig ten hoogsten over mijne onkunde.
Immers, dus zei hij onder anderen, weet gij ten minsten dat al455 gemeene gebruik onder ons, — althans gij hebt het geweeten, — dat
wij elkander door Nommers, in stede van Naamen onderscheiden.
Dus ben ik Nommer Een; mijn Buurman, in dien boom, is Nommer
Zestienhonderd; die daar, Nommer Vijfhonderd twee en tagtig en
zo vervolgens; en dus hebt gij ook toen gij nog in den Okkernooten
460 boom op den Berg woondet, altoos Nommer Zevenduizendagthonderdvierenvijftig geheeten. Dit weet gij immers wel.
Ik bekende, dat er mij niets van te vooren stond.
Vergeeten dan de Aapen, vroeg hij, wanneer zij Menschen worden, dat zij Aapen geweest zijn?
Dit is een bestendig gebruik, antwoorde ik, onder het Mensch465
dom, waarmede ik verkeerd heb. Men zou het zelf geweldig kwalijk
duiden, wanneer men hen dorst erinneren, dat zij ten eenigen tijde
Aapen geweest waren! Dit gaat zelf zo verre, dat Menschen, die
buiten de menschlijke gedaante, weezenlijke Aapen zijn, en in alle
470 dingen hunne aapägtigheid doen uitblinken, het voor de grootste
beleediging houden, wanneer men hen Aapen durft noemen, —
vooral, als zij in hoogen stand geplaatst zijn.
Gij zoud mij welhaast doen afschrikken van het groote Plan,
dat het Aapendom beslooten heeft alhier ten uitvoer te brengen.
475
En waarin bestaat dat Plan?
Om deeze Aapenmaatschappij tot den Rang van een Menschenmaatschappij te verheffen. — Dan! Vermits dit alles in uwe afweezigheid geschied zij, zal ik de eer hebben, u nader daarvan te
onderrigten.
480
De eer zal aan mij weezen, Heer Baviaan!
Eenige Baviaantjes en Aapjes, door het Menschdom gestoolen
en in het Land der beschaafdheid overgevoerd zijnde, hadden het
middel gevonden, om de handen hunner Heeren te ontsnappen, en
wederom veilig onder ons te komen.
485
Deeze wedergekeerden verhaalden ons hunne Lotgevallen. Dus
waren zij op meest alle kermissen tegenwoordig geweest. Zij hadden
456 in stede van: in plaats van.
462 te vooren stond: voor de geest stond, dat ik er mij niets van herinnerde; zie
WNT XV, 108, waar één bewijsplaats (uit Poot) wordt gegeven.
477 Dan!: echter.
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op de balkons der Theaters van het Vierkroonen en Janklaasenspel
gezeten. Zij waren, op honden en beeren, even als op paarden zittende, door de voornaamste Steden rondgereeden. Zij hadden in allerlei
490 kleedjes, van Heertjes en Juffertjes, op 's Heeren straaten gedanst,
— met een woord, zij hadden geleegenheid gehad, om den eersten
Adel en het laagste Canailje van nabij te leeren kennen.
Die geleegenheid kan hen niet ontbroken hebben.
Zij hadden zelf het geluk gehad van door Prinsen en Graaven
495 bezocht te worden.
Ik weet het.
Dan, het voornaamste, waarvan zij melding maakten, was de
voortreflijkheid, waarin het Menschdom bijna in alle zaaken, boven
ons Aapen uitmuntede.
500 (Mijn borst begon niet weinig te zwellen.)
Zij gaven ons een kleine schets van de voortreflijkheid der Constitutie, Regeeringsvorm, Godsdienst, Zeden, Gewoonten, Plegtigheden, enz. die onder het Menschdom stand greepen; en lieten van
ter zijden niet onduidlijk blijken, dat ook dit alles onder ons Aapen
505 kon ingevoerd worden. — En waarom niet? — Want, wel beschouwd zijnde, dan zijn wij immers ook Menschen?
(Ik verwonderde mij.)
Gij verwondert u, Nommer zeventien! Ik hoop immers niet, dat de
Menschwording medebragt, om met veragting op zijne Natuur510 genooten neder te zien?
Neen! neen! maar 't is er wel eens het gevolg van. — Doch, ver
mijn zwak geheugen! — zijn de Aapen ook Menschen?
-schon
487 Vierkroonen spel: een omstreeks 1709 door Paulus Alexis uitgevonden poppenspel, waarvan de vertoningen zowel qua karakter (ridderspelen e.d.) als
door „de fraaiste kunstwerkingen en perspective gezichten" meer voor het
deftige publiek bestemd waren. Zulks in tegenstelling tot het Jan Klaassenspel, dat bedoeld was „voor het greetige oog der nederige en nutte Landslieden" (A. Fokke Simonsz, De Amsterdamsche kermis, Haarlem 1801).
De oudste beschrijving van het Vierkroonenspel vinden we in J. van Hoven,
Schildert van de Haagsche kermis, nevens de Rarekiek van de Amsterdamsche kermis, 's- Gravenhage 1715. Zie voor dit en voor het Jan Klaassenspel:
W. Meilink, Doopceel van Jan Claeszen, Amsterdam 1969, p. 24-30, alwaar
ook een afb. van het spel met de vier kronen.
501 Zij gaven ons een kleine schets...: naar het voorbeeld van de talrijke 18eeeuwse reisverslagen (ook de imaginaire), die steeds getuigen van een kosmopolitische belangstelling voor vreemde zeden en regeringsvormen.
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Hebt gij dan nooit die Volkspreuk gehoord; Dat de Aapen wel
spreeken kunnen maar niet willen?
515 o Zeer dikwils!
En hebben uwe Katechismussen u niet geleerd, dat alle dingen
even als een ketting aan elkander hangen? — dat men dus, van een
zandkorrel af tot een Engel toe, eene bijna onmerkbaare trapswijze
opklimming vindt?
520 Men heeft dit duizendmaalen geschreeven.
Weet gij dan niet, dat een Aap het digtst bij den Mensch komt,
en dat, wanneer uwe Natuurkundigen ons recht wilden doen, en zij
niet bang waren voor uwe Godgeleerden, ons even zo billijk Menschen zouden moeten noemen, als zij de naam van Dier aan eenen
525 veeltakkigen Zeeplant geeven?

513 Die Volkspreuk: reeds aan het begin van de 17e eeuw bestond in Spanje het
volksgeloof volgens hetwelk bavianen weigerden te spreken uit angst dat zij
daardoor gedwongen zouden worden om in dienst van de mens te werken.
Zie H. W. Janson, Apes and ape lore in the middle ages and the renaissance,
London 1952, p. 337.
516 uwe Katechismussen: schrijver zinspeelt hier niet op de Heidelbergse cate
of dergelijke godsdienstige leerboekjes maar op werken als de Kate--chismu
chismus der Natuur van J. F. Martinet (Amsterdam 1777-1779 in 4 dln.;
5e dr. ald. 1782-1789). De idee van de keten der wezens vindt men daar o.a.
uitgedrukt dl. I, p. 14: „Er vertoont zich in alles eene allengskens van soort
tot soort opklimmende volmaaktheid, stijgende de eene soort boven de anderen met zagte en langzaame schreeden. Men vindt dus eene geduurige betrekking tusschen alle deelen der wijde Schepping, waardoor het kleinste
met het grootste, de Mensch en de Zandkorrel wordt zamengevoegd". Zie
Bert Paasman, J. F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw,
Zutphen 1971, hfdst. VI. Pieter 't Hoen publiceerde in 1779 onder het pseudoniem Taco Brans een op Martinet gebaseerde Catechismus der natuur,
ten gebruike van kinderen.
524 eenen veeltakkigen Zeeplant: de zeepoliep, waarvan men zich in de 18e eeuw

pas realiseerde dat het geen plant maar een dier was; een soortgelijke ontdekking dus als die van Trembley met betrekking tot de zoetwaterpoliepen
(zie Inleiding, p. 41). In ons land kreeg het verschijnsel veel aandacht, bijv.
in J. Baster, Natuurkundige uitspanningen, behelzende eenige waarnemingen
over sommige zee planten en zee- insecten, Haarlem, bij J. Bosch, 17621765,2 dln.
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(Ik stond verwonderd over de Natuurkunde en natuurlijke
Rechtsgeleerdheid van deezen Baviaan, en kon niet anders, dan hem
toestaan, dat de Aapen ook Menschen waren. Nog schoot mij eene
zwaarigheid van 't hart. Ik bemerkte, naamlijk, uit zijne redeneering,
530 dat de verhuizing der zielen, en dus ook de verhuizing van mijn
Vrouws ziel, hier geen plaats vond.)
Wat belet ons derhalven, om uit dien woesten en onbeschoften
staat, waarin wij gedompeld liggen, den kop op te beuren, en Menschen te worden? — dat wil zeggen, — om in dien grooten ketting
535 eenige schakeltjes hooger te klimmen? —
Niets !
Zijn niet veele Baviaanen en Aapen, die hier in geen tel waren,
of die uit hoofde van hun wangedrag, botheid, of met een losse
kop van hier waren weggeloopen, onder de Menschen gekomen?
540 zijn ze aldaar niet als Menschen ontvangen en erkend, en zijn veele
hunner niet tot aanzienlijke Posten opgesteigerd? — en is het niet
algemeen bekend, dat deeze Deserteurs met weinig moeite hun

526 Natuurkunde: kennis van de natuur in het algemeen, nog niet in de engere zin
van thans.
natuurlijke Rechtsgeleerdheid: op juridisch gebied manifesteert de Verlichting zich in een sterke belangstelling voor het natuurrecht (ius naturae) dat,
in tegenstelling tot het positieve recht, de nadruk legt op algemene, voor
alle volkeren geldende rechtsprincipes. Doordat het natuurrecht zich bij opeenvolgende grondleggers van die wegenschap: Samuel Pufendorf (16321694), Christian Thomasius (1655-1728) en Johann Christian Wolff (16791754) steeds duidelijker baseerde op de menselijke rede als autonome kenbron, riep het vanzelf de argwaan op van vele streng-orthodoxe theologen.
Volgens Luther en Calvijn is de natuur substantialiter bedorven. Ze kan dus
niet meer de grondslag vormen van enig recht. Dat verklaart mede waarom
een bekend nederlands vertegenwoordiger van deze nieuwe denkrichting, de
groningse hoogleraar Frederik Adolf van der Marck, in 1773 wegens onrecht
ontslagen kon worden. Zie W. J. A. J. Duynstee, Geschiedenis van-zinghed
het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland, Amsterdam
1940; J. Lindeboom, Frederick Adolf van der Marck, een achttiende-eeuwsch
leeraar van het natuurrecht, 's-Gravenhage 1947.
531 geen plaats vond: niet gebeurde; versta: geen geloof vond.
532 onbeschoften: onbeschaafde. Wij ontmoeten hier het voor de Verlichting ty

perende streven naar zedelijke verheffing mèt het optimistisch vertrouwen
in zodanige perfectibiliteit.
534 dien grooten ketting: zie aantekening bij r. 516 en Inleiding, p. 40.
538 botheid.• domheid, onverstand.
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fortuin gemaakt hebben? Veelen hadden niet anders te doen, dan
hunne staarten in hunne broeken te verbergen?
545 Welk eene voortreflijke Menschkunde! dagt ik.

Wij hebben derhalven, na het gansche Aapendom daaröver gehoord te hebben, goedgevonden een plan te ontwerpen; strekkende,
om ons tot den rang van Menschen te verheffen en ons daarvoor te
doen erkennen.
550 Ik bekende, dat hij gelijk had met zulk een Plan ter uitvoer te
brengen; en ik twijffelde ook niet aan de mooglijkheid, om het stand
te doen grijpen, want ik maakte deeze regelmaatige gevolgtrekking:
Een meenigte Aapen hebben zonder moeite, zonder het zelfs te weeten, zig tot den rang van Menschen verheeven. Dus is de zaak moog555 lijk. Maar hoe veel mooglijker word zij niet, wanneer Aapen moeite
willen aanwenden, om Menschen te worden, en wanneer die Aapen
reeds verstand betoonen te bezitten? Alleenlijk blijft de vraag:
Zal het Menschdom de Aapen voor Menschen erkennen? — Welk
eene gedugte omwenteling zal dit niet in een meenigte Steizels van
560 allerlei soort van Geleerden veröorzaaken; en zal men daarom niet
algemeen besluiten, om bij de oude Grondregelen te blijven?
NEGENDE HOOFDSTUK
De vergaderingen
Nommer één verzogt mij vervolgens hem te willen vergezellen, vermits er eene groote Vergadering stond gehouden te worden, waarop
ik recht had te verschijnen, als tot Nommer 17 geëligeerd zijnde.
565 Hij bragt mij in een groot en zeer digt bosch; waar wij, niet langs
den grond, maar over en door de boomen heen moesten inklimmen,
dat mij een verschriklijke moeite en ontzaglijk veel zweet kostede.
Te midden in dit Bosch was een taamlijk groote ruimte, waarin
eenige kort- en dikstammige Boomen geplant waren, van welke de
570 kruinen waren afgekapt, zijnde er slechts aan de bovenëinden een
dikke knoest overgebleeven; welken Machines tot zitplaatsen der
551 stand doen grijpen: plaats doen vinden, bewerkstelligen; zie WNT V, 740741.
564 geëligeerd: gekozen.
567 dat: wat.
571 Machines: „oneigenlijk in toepassing op voorwerpen van grooten omvang
en vreemdsoortigen vorm" (WNT IX, 68).
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vergaderende Aapenhoofden verstrekte; wordende mij een dergelijke knoest aangeweezen, waarop ik mij nederzettede, met oogenbliklijk gevaar, van den hals te breeken.
575
De Vergadering voltallig zijnde, opende de President, (zijnde dit
thans nommer 3.) die op de grootste knoest zat, dezelve met deeze
aanspraak:
Mijne Aapen!
Thans heb ik het zonderling genoegen u Aapagtigheedens ander580 maal bij elkander op uwe aanzienlijke knoesten vergaderd te zien;
ongetwijffeld met het heilzaame oogmerk, om het heerlijkste ontwerp met alle kragt ter uitvoer te helpen brengen; om dus eerlang,
uit den verägtlijken staat van aapägtigheid tot den glorierijken stand
van Mensch onze koppen optebeuren.
585
Onze bijeenkomst heeft thans bepaaldlijk ten onderwerp, om
uittevinden; wat er, ten opzigte van onze uitterlijke gedaanten,
noodzaaklijk hervormd moet worden?
Deeze vraag is zo klaar en duidlijk, dat zij geene opheldering
behoeft. Ik zal daarom, maar aanstonds overgaan, om op dat
590 gewigtig artikel de Advisen van deeze illustre Vergadering in te
neemen.
Mag ik daaromtrent nommer een verzoeken zijne gedagten te
zeggen!
Nommer een

In aanmerking neemende, dat ik verpligt ben te vertrouwen, dat
595 het uwe Aapägtigheedens niet te doen zij, om slechts de uitwendigheeden van het Menschdom aanteneemen; maar dat het de ernstige
begeerte zij, om tot de inwendige voortreflijkheid der Stervelingen
opteklimmen, dan begrijp ik, dat deeze vraag, (onder welneemen
van uwe Aapägtigheedens!) voor als nog niet te pas komt; dewijl
600 wij dan eerst met het inwendige een aanvang zullen moeten maaken,
willen wij niet in die groote fout vervallen, waarin de Menschen,
helaas! vervallen zijn; — dat zij, naamlijk, in 't stuk van verbetering
575 zijnde dit thans: het presidentschap wisselt dus naar toerbeurt volgens goed democratisch gebruik van alle Patriotten-vergaderingen!

579 zonderling: bijzonder.
582 eerlang: weldra.
590 artikel: punt.
in te neemen: in te winnen.

76

het eerst met het uitwendige beginnende, daaräan zo veel te doen
vonden, dat zij geen tijd hadden, om aan de verbetering van het in605 wendige te denken. — Dus, bij voorbeeld, zijn veele Stervelingen
in de daad Aapen, of nog veel dommer Dieren gebleeven, in weerwil
van de Menschlijke gedaante, die zij zig aangesmeerd en aangeplakt
hebben.
Mijn advis derhalven is, deeze vraag te bespaaren, tot dat wij met
610 de inwendige verbetering gereed zijn.
Nommer twee
Ik stem volmaakt in met het gevoelen van nommer een; vermits ik
zelf niet kan toestaan, dat het uitwendige iets tot de voortreflijkheid,
— de weezenlijke voortreflijkheid van den Mensch toedoet. Ik heb
de eer gehad, om onder het Menschdom te verkeeren, en op een beer
615 zittende hen te kunnen in opmerking neemen; doch als dan heb ik
veelal gezien, dat de aapägtigste Tronien veeläl de grootste verstanden en voortreflijkste Menschen waren; terwijl zij, die geen
poeïer of blanketzel aan hunne uitwendige zelfstandigheid, ter opsiering, gespaard ' hadden, zulk een belachlijk, laaggeestig en ver 620 foeilijk Caracter bezaten, dat ik het mij tot oneindig meer eere zou
rekenen, een volkomen Aap, dan zulk een Mensch te weezen.
Mijn advies is dus, deeze vraag in reserve te houden, of, zo men
hierin kon treeden, dezelven te declineeren.
-

Nommer drie
(Beschouwde zig zelve, in zijn qualiteit als President, niet bevoegd
625 om te adviseren. Hij was die geene, welke de volstrekte onzijdigheid
in deeze Vergadering bewaaren moest. Hij moest dezelve, ja! voorlichten, doch hij vermogt, door zijn invloed, geenen aanhang te
maaken. Elk Lid, zei hij, moet vrij weezen, in het uitten zijner gevoelens, zonder door eenig het minste gezag verlokt, verleid of
630 gedwongen te worden. De voorlichting welken ten zijnen laste
kwam, was ook zeer bepaald. Alle zaaken, waartoe gezond verstand

609 bespaaren: laten rusten.
612 zelf.• zelfs.
615 in opmerking neemen: gadeslaan, observeren.
alsdan: verwijst hier naar het verleden.
623 hierin treeden: overgaan tot de behandeling van; zie WNTXVII, 2258.
declineeren: afwijzen (fr. décliner).
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en eerlijkheid van hart verëischt werd, hadden zijne verlichting niet
noodig, want in eene Vergadering moest men kunnen vooronderstellen, dat elk Lid verstandig en eerlijk ware; ten minsten dit moest
635 van de Aapenbijéénkomsten waarheid weezen, enz.
Ingevolge deeze en meer andere gewigtige redenen, excuseerde hij
zig van een advies uittebrengen. — (Eene nederigheid en wijsheid
waarlijk, die bij menschlijke Presidenten zeer zelden gevonden
word.)
Nommer vier
640 Hoe zeer ik het gevoelen der voorstemmende Leden admireer, kan ik
echter niet toestaan, dat deeze vraag geheel overtollig of verwerplijk
zij. Ik beschouw ze zelf als vrij noodzaaklijk: want, daar het niet
onmooglijk is, dat er aan onze uitwendige Aapengedaante iets te verbeteren valle, en daar het altoos best zal weezen, om zo wel uitwen645 dig als inwendig naar de Menschen te gelijken, wanneer wij toch
Menschen willen weezen, is het ook zeer noodig, dat men onderzoek
doe, in hoe verre wij voor een soortgelijke verbetering, betreklijk
het uitwendige, vatbaar zijn. Het blijft altoos maar een onderzoek,
dat ten opzigte van de uitvoering, aan nader deliberatien onder650 worpen is.
Ik begrijp dus, dat men deeze vraag wel kan uitstellen, doch dat
zij eindlijk wel deeglijk in overweeging moet komen.
Nommer vijf
En ik begrijp dat deeze vraag volstrekt noodzaaklijk is, en dat het
zelf hier niet eens te pas kome, om over derzelver al of niet Nood 655 zaaklijkheid te adviseeren.
Ingevolge hiervan zal ik daadlijk overgaan, om regelregt de voor
-gestld
vraag te beantwoorden.
Ten opzigten van onze uitterlijke gedaanten verschillen wij,
hoofdzaaklijk in twee artikels van de Menschen, voorëerst in de
660 hairigheid, en ten tweeden, in onze lange staarten.
Het is bekend dat de Menschen, (uitgezonderd eenige weinige
lighaamsdeelen,) glad en kaal zijn, en dat de zulken, die hairiger
vallen dan gewoonlijk, in een kwaad blaadje staan.
632 verlichting: voorlichting, toelichting.
640 admireer: waardeer (cf. lat. miror: bewonderen).
641 toestaan: (ermee) instemmen.
659 in twee artikels: op twee punten, in tweeërlei opzicht.
663 vallen: uitvallen.
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Ten opzigten dan van dit Artikel moeten wij Aapen eene nood665 zaakelijke hervorming ondergaan, dat is, wij moeten ons kaal laaten
scheeren.
Dit is zelf niet nieuws! — Onder de Menschen heeft het zelfde
plaats. — De oprigters van Maatschappijen of Gemeenebesten
hebben meest altoos ten oogmerk, om in de eerste plaats altoos
670 hunne Onderdaanen, — (een zeker soort van Aapen,) kaal te scheeren, om dat ze dan beter te regeeren vallen.
Wat onze Staarten betreft; het is kenlijk, dat de menschen met
dergelijke Aanhangzels niet voorzien zijn; dat men voorbeelden
heeft van menschen met staarten, die door de Natuurkundigen tot
675 den rang der Aapen zijn verweezen geworden, of, dat nog erger is,
die door de Schilders en Tekenaars als Voorbeelden zijn gebruikt,
om er den Duivel naar af te schilderen. Vraagt aan een kind slegts,
wat men verbeeld, door eene menschlijke Gedaante, waaraan een
staart gehegt is? en zonder zig te bedenken zal het u antwoorden,
680 den Duivel.
Ook hier moet volstrekt eene hervorming plaats hebben, — dat
is, — wij moeten onze staarten laaten afhakken.
Het woord afhakken werd door Nommer Vijf met zo veel forcie
uitgesprooken, dat al de presente Leden eene pijnlijke huivering
667 zelf.• zelfs.

niet: niets.
672 kenlijk: evident; zie WNT VII, 2138, s.v. kennelijk zijn.
674 menschen met staarten: de 18e-eeuwse belangstelling voor de overgangs-

vormen tussen mens en aap („diermenschen", „boschmenschen", mensapen;
zie Inleiding, p. 33) leidde dikwijls tot fantastische verbeeldingen in woord
en prent, bijv. in de hier opgenomen illustratie uit M. Houttuyn, Natuurlijke
historie, of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineraalen volgens
het samenstel van den Heer Linnaeus (Amsterdam 1761), dl. I, le stuk, tegen-

over p. 337.
676 Voorbeelden ... om er den Duivel naar af te schilderen: Vanaf de loe eeuw
krijgt de duivelsgestalte in de beeldende kunst het karakter van een satyr
met allerlei ontleningen aan het dierenrijk, zoals wilde haargroei, horens,
lange oren, bokspoten en een staart. Zie J. J. M. Timmers, Symboliek en
iconographie der christelijke kunst, Roermond-Maaseik 1947, nr. 763. Cf.
voor de relatie aap-duivel verder Inleiding, p. 29 vv.
683 forcie: nadruk
684 presente: aanwezige.
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685 door hunne staarten gevoelden, en den Voorstelder van de Afhak king, gansch niet vriendlijk aanzagen.
Nommer zes vattede daar op het woord, en betoogde met zeer veel
kragt en klem, (want hij had een groote staart,) dat soortgelijke
voorstellen nergens anders toe dienden, dan om verwijdering, ver 690 bittering en verdeeldheid te veroorzaaken. Immers, zei hij, begrijpt
men van zelf, dat men nooit het Aapendom tot afhakking zijner
staart zal overhaalen. — Het Menschdom zelf, hoe wenschlijk eene
volkomenheid het ook bereikt hebbe, zou immers nooit te beweegen
zijn, om zijn staart te verliezen, al kost het daardoor tot den rang
695 der Engelen opklimmen!
Ik gevoelde de kragt van dit bewijs.
Nommer Vijf voer wel met hevigheid hier tegen uit: Zeggende,
dat hij anders niet begrijpen kon, waarom men deze vergadering
belegd had, en voorbeelden aanvoerende van zeer voornaame
700 Volksbeschaavers en Maatschappijstigters, die altoos bezig waren
met het afkappen van eenige Ledemaaten, die, zo zij dagten, het
fatzoen van den staat bedierven, — doch dewijl alle de Leden Staar-

ten , en wel zeer gevoelige Staarten hadden, konden zij niet tot zijne
Sentimenten overgehaald worden.
705 Deeze twist begon vrij hoog te loopen. De President kon de order
niet meer bewaaren. Elk een sprak, zonder zijn beurt aftewagten;
en vermits ze alle gelijk spraken, was het zo goed als of er in 't geheel
niet gesproken werd; want de meesten verstonden op het laatst zig
zelf niet meer.
710 Eindlijk klopte de President zo geweldig hard met zijn hamer,
dat er noodwendig stilte kwam, anders waren zij allen doof ge-

worden.
Toen rees Nommer Zeven bedaardlijk op.

699 voorbeelden aanvoerende: schrijver doelt hier wel op het gedrag van tirannen
die hun onderdanen al dan niet letterlijk kaalscheren, hen kortwieken; cf. ook
wat nr. 5 in r. 668-671 zegt: „De oprigters van Maatschappijen.... te regeeren vallen."
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Nommer zeven

De Gevoelens loopen te verre uit één, om ze in dit driftige Tijdstip
715 naar wensch te veréénigen. Ik doe derhalven het Voorstel, om deeze
Vergadering op Reces te scheiden, en geef als een Conciliatoir voor
de Deliberatie der volgende vergadering op; Of men niet zou kunnen
goedvinden, om aan alle Aapen zonder onderscheid de staarten aftekappen behalven aan ons?
720
Dit voorstel. geaccepteerd zijnde, scheidde de Vergadering op
Reces.
TIENDE HOOFDSTUK
Het reces
Toen de Vergadering weder bij een gekomen was, bragt de President
de Zaak ter baan, waarover men handelen zou, met een bijgevoegd
zeer ernstig verzoek, dat men toch elkander met bedaardheid ver 725 staan, en met reden overtuigen zou.
Nommer een merkte aan, dat het Conciliatoir, (om naamlijk alle
de Aapen, behalven de Leden der Vergadering de staarten aftekappen,) wel een Conciliatoir genaamd kon worden ten opzigten
der verschilhebbende Partijen, maar geenzins met betrekking tot de
730 zaak als zaak; want deeze bleef er even wreed, even onäaplijk door,
—ja! dat meer was, men bragt juist door dit Conciliatoir de erkende
wreedheid te meer aan den dag, om dat men zig zelve van de afkapping uitsloot.
Nommer vijf verdeedigde zig hier op met te zeggen, Dat, wat hem
735 betrof, hij zeer wel in het Conciliatoir kon toestemmen, om de rust
der Vergadering te behouden; maar dat hij anders zijn staart, voor
't algemeene welzijn, zeer gaarne ten besten gaf.
Nommer zeven, die het Conciliatoir had voorgeslagen, nam toen
het woord.
740
Wanneer men, zei hij, het afhakken der staarten op zig zelve be716 op Reces scheiden: op reces gaan, uiteengaan (van een vergadering); zie WNT
XII, 476.
Conciliatoir: bemiddelend voorstel, compromis -voorstel (fr. conciliatoire
verzoenend).
722 bragt ter baan: stelde aan de orde.
730 onäaplijk: cf. onmenselijk.
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schouwt, dan is het eene schreeuwende wreedheid, die de Aaplijkheid in 't aangezigt vliegt.
Maar wanneer men in opmerking neemt, dat de opoffering onzer
Staarten, de bereiking van dat groote en verheven doeleinde, (de
745 Menschwording,) ten gevolge heeft, dat is het een kleinigheid, waartoe elke redenlijke Aap greetig besluiten zal.
Indien men nu echter zulk een heilzaam werk zag agterblijven,
enkel en alleen, om dat twee of drie Perzoonen, zo vast aan staarten
verkleefd zijn, dat zij liever de Aapen Aapen willen laaten blijven,
750 dan afstand doen van deeze hunne slingerende agterëinden, — is
dan de beste weg niet deeze, dat men deeze weinige hunne staarten
laat behouden? — en uit dit licht beschouwd zijnde, is dan de voorstelling van het Conciliatoir niet ten volle gerechtvaardigd?
Nommer twee
Maar welk eene mislijke vertooning zal het maaken, wij gestaarte
755 Aapenhoofden bij onze staartlooze Committenten?
Nommer zeven
Is het niet billijk dat een Opperbewindsäap iets meer hebbe dan een
burgerlijke Aap?
Nommer twee
Zekerlijk! maar moet die meerderheid juist in een langen staart
bestaan?
Nommer zeven
760 Om dat er een staart is neemen wij de staart; was er een ander Lid,
wij zouden het er ook voor neemen.
Nommer een
Immers zegt het gezond oordeel, dat de meerderheid in wijsheid,
eerlijkheid en deugd bestaan moet.
754 mislijke: onaangename.
755 Committenten: lastgevers. Versta: het apenvolk waarvan zij zichzelf als de

gekozen representanten beschouwen.
757 een burgerlijke Aap: een „gewone" burger-aap, een aap -citoyen zogezegd.
758 meerderheid: superioriteit (hoewel de interpretatie van dit woord verderop

juist moeilijkheden zal geven).
762 Immers: toch zeker.
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Nommer vijf
o! Dat is volgens de Staatkunde van de Wijsgeeren! — Maar moeten
765 wij de Menschen niet ten voorbeeld neemen? —
Nommer zeven
Gewis, —
Nommer vijf
Wel nu! dan is een staart meerderheid genoeg.
Nommer een
Is de meening niet, om den voortreflijken Mensch gelijkvormig te
worden? — en zullen wij hier door niet de gebreken der Sterve770 lingen overnemen, met ter zijde stelling van hunne deugden? —
Nommer vijf
Wilt gij dan van de Aapen maaken 't geen de Menschen nooit worden kunnen?
Nommer een
Wanneer wij met verlies van onze staarten, evenwel Aapen moeten
blijven, wat reden is er dan, om ze te laaten afhakken? — Want
775 waarlijk allen, die de meerderheid in hunnen staat zoeken, zijn niet
anders dan Aapen, of nog minder! — en gelust ons den Aapenstaat,
dan is de staart volstrekt onontbeerlijk; want wat is een Aap zonder
staart?
Nommer zeven
En waant gij dan, dat de verstandigste Menschen, wanneer zij eene
780 algemeene afkapping van staarten noodzaaklijk keurden, zij geene
meerderheid in het behouden hunner eigen staart zouden zoeken,
wanneer zij die met zo veel welvoeglijkheid behouden konden? — en
evenwel, het zijn de verstandigsten!

768 den voortreflijken Mensch: de nadruk valt hier op het tweede woord dat,
naar de zienswijze van nr. 1, een beperking inhoudt van het streven naar
gelijkheid aan de mens.
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\ ommer een

Maar geenzins de eerlijksten. Een egt Bewindsman moet door de
785 begaafdheeden en deugden zijner ziel den Rang, dien hij bekleed,
verdienen, versieren en doen gelden — Dit is de instelling der Natuur
en der Goden, en overäl, waar de staarten, — dat wil zeggen, de
klederen den Man maaken, moeten wij ons zorgvuldig wagten, om
er een voorbeeld aan te neemen.
790 Dit verschilstuk werd vervolgens zeer breedvoerig behandeld.
De meeste Leden, die het afkappen der staarten als wreedheid beschouwden, wanneer er hunne einden onder begreepen waren,
noemden het eene edelmoedige opoffering voor het algemeene welzijn, toen -zij vernamen dat hunne hooge waardigheeden vorderden
795 dat zij hunne staarten behielden. — Zelf begonnen zij er sterk op
aantedringen, dat het voorgestelde Conciliatoir werd aangenomen.
Zij vonden nu eene menigte drangredenen uit, die de spoedige afhakking ten uiterste noodzaaklijk maakten.
Vermits ik dergelijke zaaken zeer menigvuldig gezien had, ver800 wonderde ik mij er in 't geheel niet over.
Men delibereerde nu wel bedaardelijk, doch echter niet minder
ernstig. De Aaplievenheid en Grootschheid waren hier in 't worstelperk. De eene Partij beweerde, dat men een voortreflijk Mensch
kan weezen, in weerwil van alle uiterlijkheden, en dat men, om eene
805 ingebeelde glorie, geen gansch Geslacht behoorde te bederven.
Want, duuwde deeze Aaplievende Partij de andere toe; om dat gij
iets meer zoud hebben dan uwe Medeäapen, daarom alleen wilt gij
hen de staarten doen verliezen! — had gij verdiensten, gij zoud het
pleit voor de staarten opvatten, en u evenwel doen uitmunten.
810 De andere Partij hield staande, dat men om Mensch te weezen,
noodwendig de uitterlijke gedaante moest bezitten, om dat al het
786 versieren: eer aandoen, een sieraad zijn voor.
797 drangredenen: sterke beweegredenen.
802 Aaplievenheid: cf. menslievendheid.
Grootschheid: trots, hoogmoed.
806 duuwde toe: wierp voor de voeten, verweet; cf. volgend citaat uit een reis-

verslag van Frans Hemsterhuis aan C. Ploos van Amstel uit 1785, gepubliceerd in Vaderlandsche Letteroefeningen, 1791, Mengelwerk, p. 479-488: „hy
(een professor uit Dresden, P. B.) ... duwde my wyders toe, dat de Hollanders en Franschen, met al schoonmaaken en vernissen hunner Schilderyen,
te weegbragten, dat, binnen vyftig jaaren, de kostbaarste Stukken niets meer
van den oorspronglyken Meester zouden vertoonen dan het bloote paneel."
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inwendige schoon, van verstand, eerlijkheid, deugd, enz. in 't geheel
niet meer in den smaak viel. Dat het Plan was om de Aapen tot
Menschen te maaken, dat wil zeggen, tot Menschen zo als zij wee815 zenlijk bestonden, en niet zo als de pluizende wijsgeerte die afschetste. Dat de Menschen geen Staarten hadden; dat de Staarten
eene Hoofdonderscheiding uitmaakte, en dat dus de Staarten afgehakt moesten worden. Dat zij, uit toegeevenheid, en niet uit glorie,
het Conciliatoir wilden aanneemen, want de Staart was, volgens hun
820 eigen stelling, veel meer een bewijs van minderheid dan van meerderheid. Het woord meerderheid hadden zij, wel is waar, ten opzigte
van de behouding der Staart gebezigd, doch het was blootlijk in den
zin van onderscheiding optevatten, enz.
Dan! men kon het op verre na niet eens worden. Het gevolg was,
825 dat de Vergadering andermaal op Reces scheidde, en dat er twee
Cabaalen ontstonden, waarvan de eene zig Nommerééniaanen, en
de andere zig Nommervijfiaanen noemde.
Ik stond verbaasd dat men hier ook het gebruik der uitgangen
op iaanen kende: zekerlijk dagt ik, zal men hier ook wel woorden
830 bezigen die op isten en otten uitgaan, — en wee onzer dan.
Ik voor mij kon mij zeer gevoeglijk buiten deeze Partijschap
houden, vermits ik geen eigenlijke Aapenstaart had.

815 pluizende: uiteenrafelende, navorsende; zie WNT XII, 2858.
818 glorie: eer(zucht).
820 meerderheid: WNT IX, 403-404, geeft als oudste betekenis meerderheid in
kwantitatieve zin (cf. „met meerderheid van stemmen "); daarna en daarnaast
de kwalitatieve betekenis van superioriteit. Het lijdt echter geen twijfel dat
deze laatste interpretatie binnen de kontekst van r. 758 vv. meer voor de hand
ligt dan de numerieke betekenis. De rechtvaardiging a posteriori door de
Vijfianen is een sofisme.
822 blootlijk:louter.
826 Cabaalen: partijen (met de bijgedachte aan conspiratie en intriges; dus: kliek,
coterie; zie WNT III, 1946).
828 uitgangen op iaanen: gelijk Voetianen, Coccejanen, Lampianen, Arminianen,
Socinianen.

830 die op isten en otten: allusie op de partijnamen Orangisten en Patriotten.
Cf. Het land der willekeurigen, p. 91: „'t Is of 't een vloek van den Hemel was,
dat alle Isten en Aanen zulk een verdoemd spel in de waereld maaken."
832 eigenlijke: eigenlijk gezegde; Schasz' bedoeling wordt pas duidelijk op p. 86.
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ELFDE HOOFDSTUK
De aapenstaart

De Partijschap bepaalde aanvanglijk zig alleen tot de Aapenhoofden, en dewijl nommer een, cum suis, de Aaplievenheid zelf was,
835 had ik geen bedugtheid voor eenige schroomlijke gevolgen onder
het overige Aapendom. Dit, dagt mij, was althans wiskunstig zeker
te verwagten, dat de goëde gemeente, wanneer zij al partij koos,
nommer een zou toevallen, want deeze was nu de sterke voorspraak
hunner bedreigd wordende Staarten geworden.
840 Intusschen waren de verschillen der groote Aapen ter ooren van
de kleinen gekomen. In 't eerst, werd het geval wonderbaarlijk door
een gehaspeld. Elk begreep het bijna op een andere wijs. Er waren
er die het in een zinnebeeldige zin opvatteden, in naarvolging, zo ze
zeiden van het Menschdom, dat gewoon was, zaaken die tegen het
845 gezond verstand en de natuur inliepen, op eene geestlijke wijs te
verklaaren, door welk middel er nooit iets van de grootste brabbeltaal verlooren ging. Anderen begreepen het eigenlijk; doch verstonden door het woord Staart allen langwerpigen uitstek. Nog anderen
waren er die het woord Staart dubbelzinnig opvatteden, en het zo
850 uitleijden, dat de afkapping zig alleenlijk tot het manlijk geslagt
bepaalde.
De laatste uitleggers werden echter weldra zeer gevaarlijk voor de
publique rust. Want de Aapinnen, door vrees gedreeven, staken de
koppen bij elkander, en beschouwden soortgelijke afkapping als de
840 verschillen: geschillen, meningsverschillen.
845 op eene geestlijke wijs te verklaaren: sneer op de ver doorgevoerde allegorisatie, waaraan vooral Coccejaanse en piëtistische predikanten zich schuldig
maakten. Onze spectatoriale weekbladschrijvers dreven er al flink de spot
mee. In Sara Burgerhart (1782), brief 38, is sprake van een leerrede van
„broeder van der Kwast" over „de zeven gelijkenissen, tusschen de kleeding
van eene wereldsche vrouw en haar bedorven hart". Meer zotte voorbeelden
in J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in
de Protestantse kerk van Nederlandz, Amsterdam 1865.
847 eigenlijk: in letterlijke zin.
848 uitstek: uitsteeksel.
849 dubbelzinnig: WNT XV, 173, s.v. staart, noemt ook als mogelijke betekenis
„Roede, mannelijk lid", met de bijvoeging: „Nog thans in platte taal". De
apinnen vatten, zoals blijken zal, staart spontaan in deze scabreuze betekenis
op.
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855 omkeering van een Grondwet van den Staat. Zij ontzagen zig niet
te zeggen, dat er een Verraad gesmeed werd, 't wel niets minder
bedoelde, dan de ganschlijke uitdelging van het Aapendom. Wanneer, zeiden zij, onze Mannen en Minnaars van hunne zinnebeeldige
Staarten beroofd worden, wat middel schiet ons dan over, om den
860 eisch der Natuur, de vermenigvuldiging van ons geslagt, te voldoen? — Indien men al iets nieuws wilde invoeren, dan behoorde
men iets intevoeren, dat algemeen nuttig ware; dat den ganschen
Staat tot voordeel, en. niemand tot nadeel verstrekte, — Dus, bij
voorbeeld, (riep een jong Aapinnetje,) behoorde men liever, in stede
865 van den Staart der Mannen aftekappen, hen er nog één aantezetten.
Deeze eenvoudige wensch baarde daadlijk opmerking. Het was
de grondtaal van de harten aller jeugdige Aapinnen; en de Bejaarden
konden er niets tegen hebben, want zij beschouwden het als iets,
waarbij zij niets verlooren, en hunne Natuurgenootjes zeer veel
870 wonnen.
Men kwam weldra op de gedagten, om te beproeven of er in deezen niets te doen viel, en daar zij gehoord hadden, dat nommer één
zo sterk voor de Staarten zig in de bresse gesteld had, committeerden zij eenigen uit hun midden, om hem in 't vertrouwen daarover
875 te gaan raadpleegen.
TWAALFDE HOOFDSTUK
De staatkundige raad
De Aapinnencommissie sprak met de grootste openhartigheid,
wegens het aanzetten van nog een manlijken Staart, met nommer
een. Deeze als een Verstandige en teffens Staatkundige Aap, overzag
in eens welke voordeelen hij met deeze begeerte der Aapinnen
880 behaalen kon.
Als Natuurkundige lachte hij heimlijk hartlijk, over de onnozelheid der Voorstelsters. — Hoe veel, dacht hij bij zig zelve, verzoeken
zij niet! Zij begrijpen de aanzetting van een nieuwen staart, even
als de aanhechting van een tak aan een boom. — De goede schep 885 seltjes bedenken niet dat zij evenveel belang bij twee zulke staarten
873 committeerden zij: vaardigden zij af.
878 Staat kundige: politiek inzicht hebbend.
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hebben, gelijk de nommervijfgezinden willen afhakken, als bij een
vijfden poot van de mannelijke sexe. Gelukkig, dat onder de menschen geene natuurkundige lessen door Vrouwen gegeven worden!
Doch als Staatsman beschouwde hij de zaak zeer ernstig. Het
890 Aapendom, dacht hij, is nog verre beneeden het Menschdom: het
is in staat om, met een dolle kop, of door aanhitsing en omkooping,
zaaken te begeeren, en met eene geweldige hand daar te stellen,
waardoor het zig zelve in 't verderf stort: 't zou te vergeefsch weezen
hen te betoogen, dat de staart een weezenlijk Prerogatief van den
895 Aap is, want men behoeft hen slegts een haat tegen dat woord inteboezemen, en straks kappen zij alles af, (al ware het zelfs hun kop,)
wat met dien naam bestempeld word. — Laaten wij derhalven een
tegenwigt gebruiken, en die geenen, welke de afkapping der staarten
begeeren, in bedwang houden door die welke gaarne nog een twee900 den staart zouden willen aan gezet hebben.
Mijn lieve Aapeninnetjes! (zei hij, na alle deeze bedaarde en regt zinnige overweegingen,) Gij hebt volmaakt gelijk — Men moet altoos tragten om goede dingen te vermenigvuldigen. Men moet de
soorten bewaaren; en zij handelen voorzigtig, die, wanneer het
905 wezen kan, zig twee hoognoodige dingen aanschaffen, welken zij, zo
al niet beiden gelijk, ten minsten na elkander, en bij gebrek, een
van de twee gebruiken kunnen.
(De Aapinnen lachten zeer vriendlijk.)
Ik wenschte dat de gansche Aapenmaatschappij er dus over dagt,
910 dan helaas ! —
Wij weeten't! vielen de Aapinnetjes hem in de reden, er zijn er die
onze Mannen de staarten willen afkappen. — Maar wij bidden u
geef ons raad!
Zeer gaarne, zei de looze Aap. Maar vooräf moet gij mij belooven,
915 direct noch indirect te zullen laaten blijken, dat het mijnen raad zij.
Dit beloofden zij hem.
892 geweldige: gewelddadige; zie WNT IV, 2047.
daar te stellen: tot stand te brengen (cf. duits: darstellen).
895 dat woord: Prerogatief of „onderscheidend voorrecht" waarvoor in het
gelijkheidsstreven van de Patriotten-geen plaats meer scheen.
901 regtzinnige: twee mogelijkheden hier: 1) verstandig; 2) openhartig („Tegenw.
alleen in Z.-Nederland", aldus WNT XII, 671-676).
914 looze: sluwe.
titel hfdst. 13 Vuilaartige opstooking: gemene opstokerij.
88

Vermits, dus vervolgde hij, alle goede zaaken begeert en bevorderd mogen worden, mits, dat men dezelve op eene goede wijs en
langs de regten weg begeere en bevordere! kunt gij niet beter doen,
920 dan u bij request vervoegen, bij die geenen welken het bestuur in
handen hebben, waarbij gij om de aanplakking van nog een nieuwen
staart moet verzoeken.
Deeze raad geviel de Aapinnencommissie zo wel, dat zij den
ouden Aap om den hals vielen, en hem zo veel Staarten toe925 wenschten als er Aapinnetjes waren, waar in hij zin had.
DERTIENDE HOOFDSTUK
Vuilaartige opstooking

Er was een ongemeene Vreugd onder al de Aapwijfjes en Aapmeisjes,
toen zij hoorden, dat nommer één zo zeer ten haaren voordeele was;
dat hij haar den weg van een Request had aangeraaden; van 't welk
zij een goeden uitslag verwagteden. Veelen hunner waren zo vast ver930 zekerd van een gunstig appoinctement, als of zij de twee Staarten alrede in haare pooten hadden. Het is niet alleen ten behoeve van ons,
zeiden ze, maar de Mannen kunnen er ook gebruik van màaken.
Nommer vijf kwam weldra deeze beweeging onder het Vrouwlijk
geslagt ter ooren. Het verbaasde hem in den eersten opslag. De
935 jonge Aapvrouwen en Aapmeisjes tegen te hebben, dagt hij, is alles
tegen te hebben! en de Staart is een artikel waarvoor zij eer haar
leeven zouden opofferen, dan hem te laaten glippen. — Dat ziet
er siegt uit.
't Is waar, dus ging hij in zijn gedagten voort, zij verzinnen zig
940 in de zaak, en neemen den eenen Staart voor den anderen; maar wat
zal het helpen haar dien misslag onder 't oog te brengen? — Om zig
zelve de schaamte te bespaaren, van zo bijster vuurig zig op den
zinnebeeldigen Staart te hebben uitgelaaten, zullen zij zeggen en
zweeren, dat zij het zelfde uitwas, (den eigenlijken Staart,) 't welk
930 appoinctement: rechterlijke beschikking op een rekest.
934 Het verbaasde hem: het joeg hem de schrik op het lijf; cf. ook verbaazing in
r. 90.
936 artikel: zaak, punt.
939 zij verzinnen zig: zij vergissen zich (de apinnen denken namelijk aan het
mannelijk geslachtsorgaan en niet aan de „eigenlijke" staart).
942 op: over.
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945 wij bedoelen, insgelijks bedoeld hebben! en dan zijn wij er nog erger
aan toe! want wie kent het Aapvrouwvolk niet, als het op zulk een
zaak aankomt!
Maar, bedagt hij zig naderhand, zou er niet iets op te vinden zijn?
-- Ik geloof van Ja! — welaan! wij zullen't beproeven.
950 Onderweg hoorde hij met verbaazing, door de menigte der Aapvrouwtjes en Meisjes naarschreeuwen. o Aap zonder Staart!
Dit bragt hem tot bedenking, hij keerde van zijn voorneemen te
rug; dat wil zeggen, hij veranderde niet van besluit, maar alleen,
in zo verre, als hij het in eigen perzoon meende te gaan uitvoeren.
955 Hij vervoegde zich tot nommer 120978; een ruuwe, woeste, zeden
Aap, die voor geld zig tot alles gebruiken liet, en die vooräl-loze
geschikt was, om goede zaaken glad te bederven.
Deeze Aáp wel onderrigt zijnde, vervoegde zig bij de Aapmeisjes,
die den meesten invloed op al de overigen hadden. Hij prees het
960 gedrag van nommer één ten hoogsten, doch keurde dat van nommer
vijf ten sterksten af. Het ware nog geheel iets anders, zei hij, wanneer
men de staarten, die ons allen eigen zijn, en welken wij niet noodig
hebben, wanneer wij Menschen zullen weezen, wilde afkappen; dan
strekte het niet alleen tot een meerder sieraad of voortreflijkheid,
965 maar ook, ingevalle men eens twee zinnebeeldige staarten wilde
invoeren, dan had men daadlijk een plaats om er de tweede aantevoegen: — want ik bid u, waar zou men die anders plaatsen?
De Aapmeisjes keeken hem de woorden uit den mond. 't Was of
er een Engel sprak. Zij gaven hem gelijk; juichten hem toe, en ver970 zogten vriendlijk haar verder met zijn wijzen raad te willen dienen.
Het geen ik zeg, vervolgde hij, is gegrond op de waarheid en de
ondervinding, en ik zweer u, bij alles wat u dierbaar is, dat wij, om
Mensch te zijn, volstrekt onze agterste staart moeten laaten afkappen.
975 De Aapinnen wilden hem op zijn woord gelooven; doch dit voldeed hem niet. Gij moet er door uw eigen oogen van overtuigd
worden! zei hij.
Zeer gaarne! riepen zij allen te gelijk.
Gaat dan heen! zei die vervloekte Booswigt, naar het Exnommer

951 naaischreeuwen: najouwen.
967 bid: vraag.
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.980 7854, thans nommer 17, die Mensch geworden is, en visiteert hem!
En zo dra gij van die waarheid zult overtuigd weezen, komt dan
weder, en ik zal u verder raad geeven.
Deeze aanwijzing was niet te vergeefsch gedaan. De Aapinnetjes
snelden naar haare Buuräapinnen, Nigtjes, Zustertjes, en met een
985 woord, naar alles wat, met een jeugdig hart, belang bij een dubbelden staart meende te hebben. Zij stelden hen alles breedvoerig voor,
en hadden weinig werk, om haar gesaamlijk uittelokken, om mede
tot de visitatie uit te gaan.
VEERTIENDE HOOFDSTUK
De visitatie
Ik, (thans nommer 17,) die altoos als een stillen in den lande geleefd
990 had: die mij volmaakt buiten allés hield, wat de Aaperij aanging, —
ik wist niets van dit gansche geval.
Het was op een warmen zomer nademiddag, dat men maar eventjes een koeltje gewaar werd, en dat men, op de minste beweeging
van belang, in 't volle zweet geraekte, toen ik mij in 't gras, voor
995 over op mijn buik, nederlag, en, met een goede werking in eene
welverzadigde maag, in een zagte sluimering verviel. — In dit
Aapenland waren geene huizen of hutten, dus diende het open veld
mij tot allerlei gebruiken.
Door een verschriklijk geschreeuw van: Hier is het Manmensch!
1000 hier is het Manmensch! werd ik wakker. Ik keek op, en ziet, een
onöverzienlijke zwerm van Aapinnen, meest jong goedje, was om
en over mij heen geschaard. De boomen zaten opgepropt vol, zo
verre ik zien kon, en de grond, was niet anders dan een onmeetlijk
Martveld, met Aapenkoppen in plaats van keisteenen belegd.
1005 Vier of vijf Aapinnetjes kwamen met de uiterste vriendlijkheid
naar mij toe. Manmensch! wij zijn gelast, om u een vriendlijk verzoek te doen.
o Mijn Engeltjes! verzoekt wat gij gelieft.
980 visiteert: onderzoekt (op het lichaam); t.a.p. ook visitatie.
995 nederlag: neerlegde, neervlijde.
met een goede werking in eene welverzadigde maag: het eigen fysieke welzijn
verliest medicus doctor Schasz nooit uit het oog!
999 Manmensch: manspersoon; daarnaast ook de vormen mansmensch en mannemensch; zie WNT IX, 179.
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Men vertelt ons dat de Manmenschen geen Staarten hebben,
1010 is dat waar?
(Ik keek hen aan en werd met de zaak verleegen.)
Geen Staarten? — hoe! —
Gij, Manmensch! gij weet immers wel wat een Staart is? — Gij
hebt wel van 't afhakken gehoord.
1015
o Goede en rechtvaardige Hemel! dagt ik, deeze zijn gekomen,
om mijn Staart aftehakken!
Nu komen wij onderzoek doen, om —
(Ik werd zo bleek als een doode.)
te zien, of het waar is, dat gij geen Staart hebt.
1020
Maar, mijn lieve Mevrouwen en Jufvrouwen! zei ik in mijne verbijstering tegen de Aapinnen, wat heb ik u misdaan, dat gij zo
wreed zoud zijn, om*mij te berooven van, —
Berooven? — ganschlijk niet, Manmensch! wij komen slechts
zien, of gij er een hebt.
(Dit stelde mij al vrij gerust.)
1025
Gij komt eens zien of ik, —
Een Staart heb.
Maar eischt de welvoeglijkheid niet, dat gij u in dit geval, met
een bloote verzekering te vreeden houd?
De welvoeglijkheid? — de welvoeglijkheid? — Is dat ook een
1030
Aap?

Helaas! dagt ik, er is geen genade te wagten.
Wij moeten het zien, Manmensch! wij verzoeken het u vriendlijk,
of anders, —
1035
Ik ben hier immers niet onder de Menschen?
Gij zijt onder die geenen, die Menschen willen worden, en daarom van te vooren willen zien, wat Menschen zijn. Wij hebben
belang bij uw staart, en daarom, — geene weigeringen meer!
Dit laatste was precies de toon van een getrouwde Vrouw, of
1040 van een Meisje, dat twee Vrijers heeft. Ik keek vrugtloos naar alle
zijden heen, om te zien of er geen weg van ontkoming ware, — dan,
de Aapmeisjes waren zo digt op elkander en om mij heen gedrongen, (want elk wilde het digst bij de beschouwing weezen,) dat ik
mij naauwlijks meer verroeren kon.
1015 deeze zijn gekomen ...: ook Schasz vat staart hier in scabreuze zin op!
1029 bloote: loutere; het woord krijgt in deze kontekst een komische bijbetekenis.
1035 immers: toch zeker.
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1045

Ik gebruikte nog verscheiden redenen, ontleend van de maagdlijke schaamte, eerbaarheid, zedigheid enz. maar alle deeze dingen
waren hier ten eenemaale onbekend. Zij dagten, dat ik van een
onbekend soort van Aapen sprak, waarmede zij niets te doen hadden, en waarvan het geschiedkundig verhaal, thans in 't geheel
1050 niet te pas kwam.
Eindlijk begon het de nieuwsgierige Aapinnen te verveelen: zij
pakten mij gesaamlijk aan, en stelden mij, moedernaakt, op een
hoogen breedgetopten boom ter beschouwing aan de gansche
gemeente voor.
1055
Tot mijn uiterste verbaazing riep de gansche menigte, met een
soort van gejuich: Hij heeft geen Staart! Hij heeft geen Staart!
Iemand, die door een fellen bliksem, of door een kanonkogel,
eenige ledemaaten worden afgeslagen of afgeschooten, kan niet
vlijtiger de revue over alle zijne zelfstandigheden passeeren, dan
1060 ik mij zelve bekeek. — Allerhande Denkbeelden reezen er in mij
op. — Vader Sijmen de Vries verhaalt, in een zijner verwonderlijke
werken, van een Man, die uit een diepen slaap wakker wordende,
en opstaande, beiden zijn armen in 't bed ziet leggen: dit errinnerde
ik mij, en sloeg verbaasd mijne oogen naar 't gras, waar ik geleegen
1065 had, ten einde te zien, of er niet het een of ander van mijn lighaam
was afgevallen.
De Aapinnen bekreunden zig mijner niet verder; zij vertrokken
met den uitersten spoed; onderweg. overluid schreeuwende: Hij
heeft geen Staart! hij heeft geen Staart!
1070
Ik gevoelde, dat ik kwaad werd: want ik beschouwde deeze handeling als eene boosäartige beschimping van mijn perzoon. Met
een diepe verontwaardiging sprong ik van den boom, en mijn toorn
1045 ontleend van: ontleend aan.
1056 Hij heeft geen Staart: nu weer in eigenlijke zin bedoeld, maar de ongelukkige
ik vat het anders op en waant zich van zijn geslachtsdeel beroofd.
1059 zelfstandigheden: zelfstandige delen, ledematen.
1061 Sijmen de Vries: de Utrechtse schoolmeester Simon de Vries (1630—begin
18e eeuw), veelschrijver en compilator. Op zijn naam staan 66 prozawerken
en diverse dichtbundels. Hij bewoog zich vooral op het gebied van de aardrijkskunde annex reisbeschrijving, geschiedenis en biografie. Zie Van der
Aa, Biogr. Woordenboek XIX (1876), p. 448-451. Ik weet niet in welk boek
van De Vries de bedoelde anekdote voorkomt. Alleen een gelukkig toeval
zou hier kunnen helpen.
titel hfdst. 15 sessie: zitting.
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den vollen teugel vierende, liep ik dit Aapengebroedzel agter na,
insgelijks uit al mijn magt schreeuwende: Hij heeft er - wel een!
1075 Hij heeft er wel een!.
VIJFTIENDE HOOFDSTUK
De eerste sessie
Intusschen was het Plan, om de Aapen tot Menschen te hervormen,
algemeen onder het Menschdom bekend geworden. Men beschouwde het als een Fabel, als een aartige droom, die zig ' vrij
gladjes, in een langen winterschen avond, vertellen liet.
Alleenlijk baarde het eenige bekommerende opmerking bij de
1080
Beerenleiders, Goochelaars, Theatermannen, Hansworsten, en bij
alle, die door middel van Aapen, hun brood winnen.
Deeze hunne vrees ging zo verre, dat men eene algemeene saamenroeping van dit soort van Volkje doen liet, ten einde, met alge1085 meen overleg, een middel uit de vinden en te bewerkstelligen, om
de Aapen in den rang der Aapen te houden.
De bijéénkomst van dit kermistuigje was bepaald op dien langen
weg, die de saamenleeving der Stervelingen van die der Aapen
scheid.
Elk verscheen er in zijn beste gewaad. Men zag er allerlei aartige
1090
pakjes, van een menigte verschillende kleuren saamgesteld; pluimen en vederen van de schoonste en beste soort, terwijl een ijgelijk
iets ten kenteken had of droeg, waaräan men zien kon, van wat
beroep hij was. De Beerenleiders, (anders een vuil, onnuttig, zwart,
1095 gescheurd, ongeschooren Volk,) waren inzonderheid deftig uitgedoscht; zij waren van 't hoofd tot de voeten in beerenvellen gekleed; waardoor zij een verwonderlijk ruig aanzien verkreegen.
Eer de Vergadering begon, zwierde de schaare der veelkleurigen en
gepluimden door elkander, dat eene overheerlijke vertooning op1100 leverde.
1078 Fabel: hier wel: „verzonnen verhaal dat het kenmerk van ongeloofwaardigheid draagt" (WNT III, 4341).
aartige: aangename.
vrij gladjes: vlotweg; zie WA/TV, 11, s.v. glad als bijw.
1080 opmerking: opzien, aandacht.
1099 dat: wat, hetgeen.
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Ik wil de Leezers niet lastig vallen met een verhaal van de plegtigheeden, die er bij deeze geleegenheid werden gebezigd. Weinige
hunner, die soortgelijken niet gezien hebben, of gemaklijk er zig
een verbeelding van maaken kunnen.
1105
Ik zal alleen kortlijk het essentiele deezer illustre bijéénkomst
aanstippen.
De President, zijnde een lange, zwaarlijvige, forsche Beerenleider, opende de Vergadering met deeze aanspraak:
Mijne broeders!
Vierentwintig jaaren heb ik met een kaapschen of noordschen
1110 Beer door de Waereld geloopen. Meer dan agthonderd knuppels
heb ik op hunne zielzakken aan stuk geslagen, en, mannen! —
altoos hebben zij zo zoet geweest als een Lam. — Gij zult vraagen,
waarom ik hen dan sloeg? — Dat was niet anders dan om mijn
Meesterschap en hunne onderdaanigheid aan de waereld te ver1115 kondigen.
Ik heb ook dertien Aapen bij mij gehad, die naar mijn oogen om
zo volmaakt in alle kunsten en weetenschappen waren-ken,
afgerigt, dat Koningen en Vorsten, jandome! er naar kwamen
kijken, en van verbaasheid in hunne handen sloegen.
1120
En nu, — ter bliks! — nu komen die helsche Aapen en willen zig
tot den rang van Menschen verheffen! — Maar bij mijn ziel! — dat
nooit!
Wat zegt gij er van Mannen?
Wij zeggen! dat gij zegt, riep de gansche Vergadering, zo dat
1125 erde aarde van dreunde.
Welk een schade, dus vervolgde de ruige president, zouden wij
daar niet mede lijden! Zo dra zouden zij geen Menschen weezen,
of zij zouden er de galg van geeven, om langer naar onze pijpen te
danzen; om op onze Honden of Beeren te rijden; om langer, met
1130 een ketting om hun naars, op onze Theaters of kwakzalverstafeltjes
1111 zielzakken: (gew.) voor lichamen; zie Van Dale g , 2440.
1116 die naar mijn oogen omkeeken: die mij naar de ogen keken.
1118 jandome: bastaardvloek voor goddome; zie Van Dale, 888.
1120 ter bliks!: bliksems: WNT II, 2865, vermeldt alleen een znw. blis = „bliksems!" en als de blis (bewijsplaats uit Bellamy).
1128 er de galg van geeven: er de brui aan geven (?); niet in WNT.
1130 naars: achterwerk (= aars of neers).
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te zitten! — Zij zouden ons zelf in rechten betrekken, voor de
affronten, die zij vermeenen zouden van ons geleeden te hebben! —
En zuikerduivels! hoe vervloekt grootsch zouden zij ons dikwils
tegenkomen stappen! — Zij zouden naauwlijks den hoed van hun
1135 kop voor ons afneemen, — en hoe verdoemd hard zou het ons
vallen, om tegen den een of anderen Aap, (die voorheen trilde en
beefde, wanneer wij slegts onze pingen opligteden,) s'il vous plait!
te moeten spelen. —
Neen! dat verzeg ik. —
1140
Wij ook! riepen al de Vergaderingsleden.
Dan zijn wij het eens! zei de President. Maar wat nu gedaan?

Al de Aapen naar den d

Een kwakzalver
r jaagen!

.....

Een hansworst
Maar dan zijnze te wijd van de hand.
Een aapenman
Zij moeten binnen ons bereik blijven.
De president

1145 Maar Baksteen en Blikslag! wij moeten er niet door gekuld worden! — Zij moeten er onder blijven!
1131 zelf: zelfs.
in rechten betrekken: voor het gerecht dagen; „vooral in Zuid-Nederland
nog heden zeer gewoon" (WNT II, 2248).
1132 affronten: beledigingen.
1133 zuikerduivels: bastaardvloed waarin suiker een opzettelijke verminking is
van het fr. sacré = heilig; zie WNT XVI, 516, onder suiker II; ald. diverse
vbb. als suikerdonders maar niet zuikerduivels; cf. nog ons sakkerloot.
grootsch: trots.
1137 pingen: pinken; ping is een oude bijvorm van pink; zie WNT XII, 1883.
s'il vous plait: als het u belieft.
1139 verzeg: vertik, verdom; Weiland (Taalkundig Woordenboek V) omschrijft
verzeggen als „(overg.) door belofte verbinden, zodat een ander er niet over
beschikken kan". Van Dale 9 , 2247, zegt: zich verzeggen = „zijn persoon
tot iets verbinden ".
1142 d
r: donder (d.i. duivel).
1145 gekuld: van ww. kullen = voor de gek houden. Volgens WNT VIII, 537, „in
N.-Nederland in de algemeene beschaafde taal niet gebruikt en ook in Z.Nederland min of meer plat."
.....
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Een beerenleider
Of de Duivel sla ze weg!
Een marionnettespeelder
Maar wij zijn hier met ons zo veel wijze Mannen bij elkander!
laaten wij eens overleggen, of wij ze dat gat niet vernagelen kun1150 nen. — Ik ben er tegen dat zij Menschen worden.
Een aapenman
En ik ook!
En nu verbeelde de Leezer zig, dat dit, ik ook! van mond tot
mond gehoord werd, en dat de President, ten einde van dit, ik ook,
volstrekt niet meer wist, hoe nu verder de Vergadering te diri1155 geeren. — Hij keek met een zekere verleegenheid in de rondte, even
gelijk een danzende beer, die zijn lesje vergeeten heeft.
Eindlijk vond hij er dit op, dat hij, met een houding van voldaanheid, zei: dan is het wel!
En hier mede scheidde de Vergadering; zijnde de eerste sessie.
ZESTIENDE HOOFDSTUK
De tweede sessie
1160 Men kwam zeer spoedig voor de tweedemaal bij den anderen.
De President deed als vooren een vooräfspraak, even zo ruig
en ongeschikt als de beerenhuid, die hem tot een rok verstrekte.
Geen Vergadering echter, op den geheelen Aardbodem, die
immer zo vreedzaam afliep en waarop zo kort en zaaklijk alle din1165 gen behandeld worden. Dus bij voorbeeld:
Een aapenman
Maar wat behoeven wij er langer onzen kop mêe te breeken? Wij
zijn het immers altemaal eens, dat het Aapen moeten blijven?

1149 dat gat....: Iemand een gat vernagelen = hem iets beletten; zie WNT IV, 336.
1160 bij den anderen: bij elkander.
1162 verstrekte: diende.
1164 immer: ooit.
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Alle gelijk

Zeer zeker!
Een aapenman
Wel nu! dan is het immers afgedaan?
Een marionettenman
1170 Laaten er maar eens een stuk of twee drie uit ons midden met malkander over spreeken, en dat die Luiden doen is wel gedaan.
De President

Goed! goed! — maar die Luiden moetén dan ook zo lang haar bek
houden, tot dat zij klaar zijn.
Alle gelijk

Braaf ook! braaf ook!
En hier mede, (zonder meer formaliteiten of woorden te gebruiken,) had de Vergadering een geheim committé gedecerneerd. —
Een zaak, die anders verscheiden dagen arbeids kost.
Al de Leden waren reeds op weg, toen men zig te binnen bragt,
dat men niet bepaald had, wie eigenlijk die twee of drie gevol1180 magtigden zouden weezen.

1175

De president

Jongens! — wij hebben vergeeten drie Luiden te kiezen, die onze
zaak zullen uitvoeren.
Een liereman
We kunnen't nog doen.
De president

Wie wilt gij hebben, Mannen?
Een janklaassensjongen
1185 Wel laaten wij er om opgooijen; wij zijn er allemaal even na toe.
1176 gedecerneerd: aangewezen (cf. fr. décerner = uitvaardigen).
1185 wij zijn er allemaal even na toe: we hebben er allemaal evenveel recht
-

op

(letterlijk: we zijn er allemaal even dicht bij). De kermislui vertegenwoordigen huns ondanks de volstrekte democratie die zonder ambtelijke procedures snel werkt. Alleen weigeren zij aan anderen, i.c. de apen, hun men-

senrechten.
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De president
Dat zal best weezen. A sa! — bollen!
Fluks greep elk zijn hoed of zijn muts; gooide denzelven in de
hoogte en al die hol lag, was er af. Dit duurde zo lang, tot dat er
maar drie overschooten, die bol lagen, zijnde een Harlequin, een
1190 Liereman en een Kwakzalver.
Dit gedaan zijnde ging elk zijns wegs.
En nu daag ik alle vergaderingen uit, die immer gehouden zijn,
om te declareeren of deeze niet waardig ware geweest ten voorbeeld
te verstrekken, en of men dus onder de Menschen handelende,
1195 niet oneindig meer eere en voordeel zou behaalen?
ZEVENTIENDE HOOFDSTUK
De gulle presentatie
Nommer 120,978 zag de vergenoegde Aapwijfjes en Meisjes van
verre reeds komen aanhuppelen. Zommigen buitelden van blijschap; anderen speelden Haasje over, en nog anderen droegen
elkanderen kakkestoelemeïen; en dat alles onder het luide gejuich
1200 van: „Hij heeft geen staart! Hij heeft geen staart "!
1186 A sa!: aanmoedigende uitroep; dikwijls verdubbeld tot sa sa (vaak ook gespeld tsa en saí); blijkens de vbb. in WNT XIV, 3, vooral zuidnederlands.
Ook A sa! in Schasz' Reize door het land der vrijwillige slaaven, p. 11.
bollen: in het algemeen een soort kegelspel, in Zuid -Nederland in het bijzonder een bepaald spel, waarbij ,,de spelers van twee partijen om beurten
een krullebol of bolle naar een houten stek hetzij rollen (...) of wel rechtuit schieten; (...) de partij welker bollen het naast bij den stek komen te
liggen, wint het spel" (WNT III, 307). Het hier beschreven opgooien van
hoed of muts wordt echter nergens als zodanig genoemd. Een vraag mijnerzijds in het tijdschrift Neerlands Volksleven, jrg. 1971, bleef zonder resultaat.
1188 hol lag: met de opening naar boven lag, het omgekeerde van bol liggen.
1190 Liereman: rondtrekkende speelman die de draailier (een muziekinstrument
waarvan de snaren in trilling worden gebracht door een rad dat de speler
door middel van een kruk ronddraait) hanteert. Het Dordrechtse Museum
bezit een schilderij van Nicolaes Maes waarop een liereman-in- functie staat
afgebeeld; zie de reproduktie in de tentoonstellingskatalogus Arm in de
gouden eeuw, Amsterdams Historisch Museum, okt. 1965 —jan. 1966.
1199 kakkestoelemeïen:, kinderspel, „waarbij twee kinderen elkaar een hand
geven en zo een zitplaatsje, een stoeltje vormen, waarop een (meestal kleiner)
kind gedragen of heen en weer gewiegd wordt" (Van Daleg, 908; WNT VII,
911, waar diverse dialektbenamingen voor ditzelfde spel genoemd worden
met de kanttekening: „in Holland nagenoeg algemeen kakkestoelemeien ").
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De doortrapte zendeling hield zig schuil; verzekerd zijnde dat
men hem wel dra zou komen opzoeken, — en zo als hij dagt gebeurde het ook.
Straks zogt men hem op, en bad men hem, om in de vergadering
1205 der Aapinnen te verschijnen. Hij kwam, en hem werd plaats gegeeven naast de Presidentin.
Men betuigde in de eerste plaats de zuiverste dankërkentenis
voor zijne onbaatzugtige geneegenheid te haarwaards; als die zig
wel had willen verleedigen, om haar van wijzen raad te dienen, en
1210 de doorslaandste blijken van zijne oprechtheid en onpartijdigheid
te geeven, enz.
Men deed hem vervolgens rapport, in wat toestand zij mij gevonden en welke ontdekking zij, betreklijk mijne agterste deelen,
gedaan hadden. Men beschreef hem alle de omstandigheeden van
1215 dit onderzoek; en ofschoon zij hem, ten minsten drie, of vier
maalen één ding verhaalden, wilde hij echter haar in 't verhaal
niet stooren — Wanneer Nommer 120,978 een Mensch geweest
ware, zou dit een sterk bewijs van de diepe verdorvenheid zijner
natuur hebben opgeleverd. — Doch nu was het maar een Aap.
1220 Ziet gij nu wel, zei hij, na dat zij schoon uitgesproken hadden,
dat ik u de waarheid gezegd heb, dat de Menschen geen staarten
hebben, en dat zij, wel verre van daar door minder te weezen, veeleer er te schooner om zijn? — Hoe hagelblank, hoe zagt, hoe mals,
hoe zuiver was...
1225
(Al de Aapinnen watertandeden.)
het Manmensch aan dat gedeelte zijns lighaams, waar wij een
ruigen, ruuwen, slenterenden en bekakten staart draagen! —
Dat hebben wij gezien en gevoeld! riepen al de geenen, die met
hun pootjes mijn agterste deel hadden kunnen bereiken.
1230
Gij hebt derhalven, ging Nommer 120,978 voort, kunnen opmerken, hoe hoognoodzaaklijk het zij, dat wij onze staarten laaten
afkappen; voorëerst om de mooïe gladdigheid en overschoonen
1201 zendeling: afgezant; versta: aap nr. 120978 die door nr. 5 op de apinnen
was afgestuurd.
1227 slenterenden: WNT geeft s.v. slenteren geen bevredigende verklaring. Waar
moet men verband zoeken met het znw. slenter in de betekenis-schijnlk
van sleep, aanhang, staart (met bijgedachte van „slordig", „doelloos")
cf. WNT XIV, 1678. Of is een verwijzing naar de afleiding slenterig = slonzig
(WNT XIV, 1679; één bewijsplaats uit de Nederl. Spectator) meer terzake?
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welstand; en ten anderen, om een gevoeglijke plaats voor een
tweede staart bij de hand te hebben.
(En nu riepen alle de Aapinnetjes: Hoezee! hoezee!)
1235
Uw eerste werk moet dus zijn, om bij een nederig en bescheiden
Request, zo als Nommer Een u wijslijk heeft aangeraaden, de
Aapenhoofden te verzoeken, om de aanzetting van een geheel
nieuwen staart, — dan, dewijl in alle dingen, (en vooräl in ver1240 zoeken,) een zekere order heerscht, die men niet overtreeden mag,
moet gij u in de eerste plaats bepaalen, tot de afkapping van dat
lange ding, waarvan wij volstrekt geen nuttigheid hebben, zoo dra
wij Manmenschen zullen weezen, en dat ook den nieuwen staart
dwars in den weg staat.
1245
En dit was iets, dat zeer duidlijk door alle de Aapinnen begreepen werd.
Nu kwam het hier te pas te vraagen, wien men tot het opstellen
van soortgelijk een Request bezigen zou.
Ik weet wel iemand, zei Nommer 120,978, die zeer bekwaam is
1250 in 't stellen van dergelijke zaaken, — maar, —
Hij zweeg en haalde de schouders op.
Zou hij het niet voor ons willen doen? vroegen de Aapinnetjes.
Zeer gaarne, antwoorde Nommer 120,978, doch hij zou er niet
voor bekend willen staan. De tijden zijn tegenwoordig zo won1255 derlijk.
Een aapin
Wel dan moest hij het in stilte doen. Wij zullen hem niet beklappen.
Nommer 120,978
Ja! ik weet wel, dat gij allen zwijgen kunt. — gij slagt de Vrouw
-mensch.
Een aapin
En anders weet ik nog iets beter. Laat Nommer 120,978 zo goed
1260 zijn, om het dien Requestrigen Aap te verzoeken, dan kan hij het
ons bezorgen; en dan althans zal de maaker wel geheim blijven.
1256 hem beklappen: over hem babbelen, hem verklappen.
1257 slagt: lijkt op.
1260 Requestrigen: woord van eigen vinding, zoveel betekenend als „in het opstellen van rekwesten bedreven"; versta: de in hfdst. XVIII genoemde paskwilschrijver.
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Alle de aapinnen, hem om den hals vallende, en hem bij de pooten,
en staart, grijpende.
o Dat .zou zeer goed weezen! Allerliefste 120,978je! wanneer gij
dat wildet doen, — gij zoud, —
Nommer 120,978
o Zeer gaarne! — Gij zult immers voor mij ook wel wat willen
1265 doen?
Allen gelijk
Gij kunt van ons alle mooglijke diensten eischen.
AGTIENDE HOOFDSTUK
De requestschrijver
Nommer 120,978 liep te post naar nommer vijf en gaf hem den
goeden uitslag zijner onderneeming te kennen.
Nommer vijf was opgenomen van vreugd; want nu wist hij bijna
1270 met volkomen zekerheid, dat hij op nommer een de zege stond te
behaalen. — Want, zei hij, ik heb de Aapinnen in mijn voordeel.
— Hier in stond hij gelijk met het Menschdom.
Nommer 120,978
Wij moeten het ijzer smeeden, terwijl het heet is.
Nommer 5
Zeer vast moeten wij dat doen: maar wie zullen wij het Request
1275 laaten schrijven?
Nommer 120,978
Wie? — weet gij er geen, die het schrijven kan.
Nommer 5
Onder ons Aapen zijn zo weinig Schrijvers.
1267 te post: haastig; zie WNTXII, 3589.
1269 opgenomen: opgetogen; zie WNT XI, 720.
1274 Zeer vast: stellig.
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Nommer 120,978
Ik weet er een, — maar er zou wat gegeeven moeten worden.
Nommer 5
okkernooten,
—
niets!
—
een
duizend
Dat is
Nommer 120,978

1280 Is overvloedig genoeg.
Nommer 5
Maar wie is het?
Nommer 120,978

't Is nommer 9278431223, een jongeling van zeer veel bekwaamheid.
Nommer 5 zig verzinnende.

Nommer 9278531223? — wel kan ik dien niet? — Nommer
1285 9278531223? — wel die heb ik meer hooren noemen.
Nommer 120,978
Hij heeft onze Vaderlandsche Historie geschreeven. Hij is getrouwd met nommer 2500807903212, de Dochter van den vermaarden 25009731005201, die zig zoo zeer heeft doen uitmunten in zijn
schimpschrift tegen nommer 3645800009323106.
1282 nommer 9278431223: hoogstwaarschijnlijk zinspeling op een bepaald scribent; wie bedoeld kan zijn waag ik niet te gissen.
1284/ 1285 zig verzinnende: zich vergissende (in het nummer namelijk). Dit abuis
lijkt echter bij het spreken en horen minder geloofwaardig dan bij het schrijven of lezen van de twee cijfers!
1286 Hij heeft onze Vaderlandse Historie geschreeven.... hier moet zeker een
konkreet persoon bedoeld zijn; maar wie? Op grond van het eerste gegeven
zou men kunnen denken aan Pieter Loosjes (1735-1813), die twee werken
geschreven heeft met de titel Vaderlandsche Historie, namelijk een driedelig werk dat verschenen is in 1788-1789 en het 48-delige werk dat tussen
1786 en 1811 uitkwam. Maar Loosjes voldoet geenszins aan de verdere beschrijving van de paskwillant. Om diezelfde reden vervalt de kandidatuur
van de strijdbare orangistische dichter Joannes Le Francq van Berkhey,
auteur van de Natuurlijke Historie van Holland, 1769-1776, die in concubinaat leefde met Hester Diedering. Het best beantwoordt Wybo Fijnje nog
aan het door Schasz gegeven signalement. Zie de inleiding p. 27.
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Nommer 5
1290 Dezelfde! — Ik ken hem. Wel nu! zoud gij wel eens zo goed willen
zijn, om hem een Request te bestellen? — Gij weet wat inhoud het
weezen moet! Gij behoeft op geen vijfentwintig okkernooten te
zien, als hij het maar goed maakt.
Nommer 120,978
Twijffel daar niet aan. Ik ga aanstonds heen.
NEGENTIENDE HOOFDSTUK
Het onweder en een kwaad wijf
1295 Lang ware de lugt betrokken geweest. Dikwijls had men onweder
verwagt; doch telkens waren de buien wederom overgedreeven.
De lugt verdroeg zeer veel. Eindlijk echter pakte de met vuurbezwangerde wolken zig digt op en tegen elkander. Door tegenstrijdige winden, uit de vier hoeken der aarde, als 't ware, opgejaagd,
1300 schooven zij zo lang over en onder elkander heenen, tot dat de
ruimte, welke door hunne zwaartekragt bepaald was, geheel opgevuld ware; als toen schokten en bonsten zij tegen elkander, met
een geweld, dat hen barsten deed. De bliksem vloog er van alle
zijden uit! het waren breede vuurstroomen, duizendmaalen breeder
1305 en gloeïender, dan er immer uit den Vorst der brandende Bergen
voortvloeiden. De donder ratelde, bulderde en stampte, even als of
hij alömme halve waerelddeelen ontmoetede, die hem ten taak
gegeeven waren, om te verbrijzelen. Het gevolg van dit alles was,
een zundvloed over 't Aapenland.
1310 De vernielende vuurstroom, die zonder ophouden, uit de wolken
regende, en het meeste geweld oeffende op het geboomte, waar1295 ware: zie hiervóór, r. 150.
1302 als toen: (klemtoon op toen) — in oudere vorm ook als doe(n); bijw. van
tijd, versterking van toen; gebruikt in de Statenbijbel, bijv. 2 Kron. 26:20.
bonsten: van ww. bonsen = bonzen.
1305 den Vorst der brandende Bergen: kwasi- verheven, „oosterse" perifrase van
het begrip vulkaan, vuurspuwende berg, waarbij „de berg van vuur" uit
Deut. 4:11, 5:23 en 9:15 misschien een rol speelt. Deze hele passage is kennelijk een pastiche van bijbelse poëzie en van de daarop geïnspireerde pathetiek van de gezangen van Ossian. Cf. ook de plechtstatige genitiefvorm: den
stam des booms. Zie voor de bijbelpastiche hiervoor, p. 60.
.
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mede dit gansche land overdekt is, zweefde zo verschriklij k over
de aarde en klom, met bedreiging van dood en vernietiging, zo
dikwerf tegen den stam des booms op, in welken ik mij bevond, dat
1315 ik telkens vuuriglijk bad, dat toch mijn lijden kort mogt wezen.
Doodsangsten en verschrikkingen des grafs neepen mij den kloppenden boezem toe. Nu, riep ik, ga ik waarlijk heen ter plaatze
waar mijn lieve zalige Vrouw mij is voorgegaan! —
Neen! Man! werd er geroepen, houd uw gemak ik zal wel bij u
1320 komen.
Nu verstijfde mijn tong in mijn mond; mijne handen bestierven
aan den tak, dien zij aangegreepen hadden; mijn aangezigt werd
sneeuwit; mijn beenen waren zo stijf en beweegingloos als een
koevoet, waarmede men radbraakt; in 't kort, ik verbeelde mij
1325 Lots Huisvrouw te zullen worden, niet om dat ik naar Sodom
te rug keek, maar om dat mij dagt, de Stem van mijn Vrouw te
hooren.
Ik zweeg stokstil; niet om dat ik mijn Vrouw niet met antwoord
verwaardigde; of dat ik een haat op haar had; of omdat ik bezig
1330 was met bidden; of voorneemens was om stil uit den boom te kruipen en haar te ontloopen, — (zo als men kwaadäartiglijk onder
't Menschdom verspreid, —) neen! — Ik zweeg om geen andere
reden, dan, om dat ik niet spreeken kon.
Een vehement bliksemlicht en een gruuwlijken donderslag wer1035 den juist gezien en gehoord, toen een ijskoude menschenhand
mij bij het dik van mijn been vattede.
Ik gaf een luide gil.
Schrik niet! werd er gezegd.
Doch wie Satan zou er in die omstandigheeden niet schrikken!
1340
Wie zijt gij? vroeg ik, zo veel ik uit kon brengen.
Ik ben uw Vrouw! was het antwoord.
En toen viel ik geheel van mij zelve.

1319 houd uw gemak: de gemeenzame interruptie heeft een ontnuchterend effekt
na alle hoogdravende woorden van de ik-figuur.
1325 Lots Huisvrouw te zullen worden: d.w.z. te veranderen in een zoutpilaar,
cf. Gen. 19:26.
1329 een haat: zie hiervóór r. 116.
1334 vehement: hevig.
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TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De veragtté vrouw
Toen ik weder bijkwam scheen de zon uitneemende vriendlijk; de
lugt was geheel opgehelderd en zuiver. Ik ademde zo mij dagt de
1345 gezondheid zelve in, — alleenlijk werd dit onschuldig genot van
den helderen Hemel vergalt, door het gezigt van een oude, grijze,
schuddebollende, zeeröogige en druipneuzende Aapin, die naast
mij zat en zeer zorgvuldig mijn hand in haar verschrompelde poot
hield.
Man lief! zei het lelijke Beest.
1350
Daar bewaare ons God voor! zei ik, dat gij immer mijn Vrouw
zoud weezen.
Het Afbeeldzel van den Satan schreidde.
Gij zoud wel doen, vervolgde ik, met u ten spoedigsten van hier
wegtepakken.
1355
Helaas! — gilde het oude Dier.
Gij verstaat mij immers wel? vroeg ik.
Maar al te wel!
En waarom gaat gij dan niet?
Ach! knarste deeze proserpina, Mijn waardige Egtgenoot! —
1360
voorheen zo teder! — zo hartlijk! — zo lief. — Maar nu zo norsch!
— zo wreed! — zo barbaarsch! — waarmede heb ik dit verdiend?
— Hemel! gaat het dan altoos zo met de Mannen, die eenige Jaaren
aan de aanzigten hunner Vrouwen zijn gewoon geworden?
1365 Zij had precies denzelfden toon, dezelfde houding, en dezelfde
wijze van uitdrukking, als mijn Vrouw Zaliger! en in de daad, ik
begon bang te worden, dat de verhuizing der Zielen een Leerstelling
ware, die maar al te waarägtig was.
Zij kwam daarop naar mij toe; lag haar eene poot op mijn hart;
1370 stak de andere onder mijn hals heenen, zo dat ik in haar arm kwam
1347 zeeröogige: met ontstoken ogen. WNT X, 2287, geeft wel de vorm maar geen
betekenis.

1351 immer: ooit.
1359 (gaat): emendatie.
1360 proserpina: in de lat. mythologie is Proserpina de gemalin van Pluto, god
van de onderwereld.
1367 de verhuizing der Zielen: zie hiervoor, r. 318 vv.
1369 lag: legde.
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te leggen; beurde mij toen met drift op; zettede haare verschroeide
en puistige lippen op mijn wangen, terwijl de etter uit haar oogen
droop, en meende mij dus, op haar ijskouden boezem te drukken
en aldus te kusschen, of liever te verstikken! — doch! — door meer1375 der kragten ondersteund, rees ik schigtig op,. sloeg met kragt mijne
armen wijd van elkander, zo dat het grijze spookzel wel tien voeten
verre van mijn afvloog en in 't gras nederplofte, met zulk een
geweld, dat ik mij verbeelde, dat zij ten minsten in zeven of agt
stukken moest weezen, — en toen, zonder mij langer te bedenken,
1380 verliet ik dit akelig gedeelte des wouds, met voorneemen, om er
nooit weder mijne voeten te zetten.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De staatslist

Nommer Een, altoos overkropt met staatsbezigheeden, en nimmer
oplettende genoeg, op alle de voorwerpen, die eigenlijk den staat
formeeren, wist niets van de heimlijke opstooking van Nommer
1385 Vijf. Hij had zo nu en dan wel eens een Aapinnetje gesprooken,
doch deeze beschouwde hij, in veele opzigten, als veel te gering,
om er Staatkundige onderzoekingen bij te doen. — Hij kende,
helaas! de voorbeelden niet van Rijken en Staaten. die door Vrouwen bedorven zijn geworden, misschien om dat men haar te veel
1390 toeliet, of er te veel overheen keek.
Ook stonden de Aapinnetjes geheel in 't vertrouwen, dat het
gevoelen van Nommer Een, met dat van Nommer 120,978 overéénstemde. Zij hadden wel reeds het Request, dat door Nommer,
9278531223 was opgesteld, in handen, en zouden het gaarne aan
1382 overkropt: overstelpt (van ww. overkroppen).
1384 formeeren: uitmaken, vormen.
door Vrouwen bedorven: schrijver doelt zeker op prinses Wil
1388 Staaten
helmina, vrouw van stadhouder Willem V, aan wie de Patriotten een kwalijke invloed op het landsbestuur toeschreven. Na Goejanverwellesluis en de
daarop gevolgde Pruisische interventie van september 1787 was zij nog meer
de gebeten hond. Andere voorbeelden die Schasz en zijn lezers voor ogen
konden hebben: Madame de Pompadour en overige maitresses van de Franse koningen, niet te vergeten de impopulaire Marie-Antoinette, vrouw van
Lodewijk XVI.
1391 stonden: verkeerden.
...
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1395 hem getoond hebben; doch Nommer Een was een eerlijke Staats
nimmer arg vermoedende, dan daar hij eenmaal bedroogen-äap;
was geworden: hij begeerde het derhalven niet te zien; want, zei
hij, gij zegt toch, dat het volmaakt met mijn concept strookt.
De goede Aap zat daarom met een zekere bedaarde gerustheid
1400 in de Aapsvergadering. Hij verwagtte het Request; en, dagt hij,
dit is de Aapsstem, die men ongetwijffeld gehoor zal geeven.
Het besluit der voorige Vergadering was, (bij eene groote meerderheid van stemmen,) dat men de zaak over de afkapping of niet
afkapping der staarten, in de presente vergadering, volstrekt af
1405 zou doen.
Bij gevolg begon men ernstig over dit stuk te handelen. — Nommer Een betoogde, met alle mooglijke welspreekenheid, het onnatuurlijke, het wreede, het onäaplijke en onstaatkundige dat er
geleegen ware, in het afkappen der Aapenstaarten. Dit, zei hij, is
1410 het werk van Dwingelanden, die onder voorwendzel van eerbetering en ter bereiking van heilzaame oogmerken, hunne onderdaanen martelen, en berooven van dat geene, 't welk de niemand
Natuur hen geschonken heeft, enz.
-önderschi
En, ging hij voort, hoe zeer zullen wij ons aan de Tijrannen niet
1415 gelijkvormig maaken, wanneer wij de goede gemeente de staarten
afkappen, en onze eigen staarten behouden! — zal men ons niet
met recht beschuldigen van eigenbelang, hoogmoed en overheer
-sching?ez.
Nog, voegde hij er bij, nog zou men mooglijk tot de afkapping
1420 kunnen overgaan, — (ik zeg mooglijk, want het zou altoos onder
de Zelfmoord behooren,) — wanneer het Volk zelf daartoe eenige
geneigdheid betoonde; — want men plooie het zo men wil, de
1395 Staatsäap: naar analogie van staatsman.
1396 dan daar: dan waar.
1404 presente: huidige, tegenwoordige
1412 de niemandönderscheidende Natuur: cf. Rousseau's befaamde Discours
sur ¡'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes (Amsterdam,
chez Marc Michel Rey, 1755; thans in Oeuvres complètes, ed. B. Gagnebin,
bibliothèque de la Pléiade, T. III, Paris 1964), waar de stelling wordt ver dedigd dat de menselijke bezitsdrift zijn natuurlijke gelijkheid aan anderen
heeft opgeheven.

1415 de goede gemeente: de goegemeente, het goedgelovige minder ontwikkelde
volk; zie WNT IV, 1394.
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staarten zijn de eigendommen, onvervreemdbaare bezittingen der
Aapen, en niemand, dan een Despotiek, kan het in 't hoofd krijgen,
1425 om zonder toestemming der Eigenaars, hen van hunne agterrechten
te ontzetten, enz.
De Secretaris, (een Aap in de belangens van Nommer Vijf,) lag,
onder deeze aanspraak, zeer bedenklijk de eene poot aan 't voorhoofd, en met de andere, even als kwaad op zig zelve zijnde,
1430 geduurig op den grond kloppende.
Telkens opende hij zijn muil, zo dikwerf hij dagt, dat Nommer
Een zou ophouden; die, telkens voortgaande, het ongeduld van den
Aap Secretaris scheen aan te vuuren.
Nommer Een zijn reden met een diepe buiging eindigende, stond
1435 de Secretaris op zijn agterste pooten, sterk met zijn staart kwispelende; hij haalde een langwerpig vierkant Papier voor den dag;
verzogt van den President verlof, om der Vergadering iets te mogen
zeggen, en begon daarop aldus:
Mijne aapen!

Excuseer mijne bottigheid! door het veelvuldige mijner bezig 1440 heeden, is mij uit het hoofd gegaan, dat even voor dat ik herwaards
kwam, mij een Request is ter hand gesteld, door zes jeugdige
Aapinnetjes. Zij zeiden mij het verzoek te zijn; dat men de goedheid
wilde hebben, om, alvoorens over het al of niet afkappen der
staarten een vast besluit te neemen, dit smeekschrift te willen in1445 zien, het welk zij mij onderrigteden, door al de Aapinnen, van
Nommer 8000009753 af, tot Nommer 91000000782590321 toe
ondertekend te weezen.
De Secretaris reikte met een nederige buiging het Request aan
den President over, die daaröp dus sprak.

1424 Despotiek: despoot (fr. despotique). WNT III, 2440, geeft één vb. uit De
Denker, echter als adj.
1425 agterrechten: woordspelend met voorrechten en met de plaats aan het

lichaam waar dit prerogatief zich manifesteert.

1427 in de belangens van: op de hand van, geporteerd voor; zie WNT II, 1669.
1429 even als: juist alsof, als het ware.
1439 bottigheid: domheid.
1444 vast: definitief.
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Mijne Aapen!
1450 Zal het deezer Vergadering gelieven, eer men verder ga, om dit
Request in deliberatie te neemen?
Wel waarom niet! — zei de goede Nommer Een, met een zijnen
aanhang wenkende, — als het tot de zaak betreklijk en het de stem
der Aapen zij, dan moeten wij het alvoorens in overweeging
1455 neemen.
Eerst over 't Request delibereeren! riep toen de aanhang van
Nommer Een, als uit eenen mQnd.
Zekerlijk eerst over 't Request! schreeuwde Nommer Vijf, — en
alle zijne Naarvolgers schreeuwden beneffens hem: zekerlijk eerst
1460 over 't Request!
o! Wat zult gij bedroogen uitkomen! dagt de eerlijke Nommer
Een bij zig zelve.
o! Wat zult gij op u neus staan kijken! dagt de looze Nommer
Vijf.
TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Het request
1465 Aapen die het wel met het Aapendom meenen; die deszelfs rechten
handhaaven en niet anders bedoelen, dan den bloei van alle de
Aaperijen, worden altoos gedwarsboomd, steeds te leur gesteld,
door hen die niets dan kwaad beöogen! — door hen zelfs, waarvoor
zij zig alle moeiten en opöfferingen getroosten!
1470
Op deeze wijs werd mij door een oude Baviaan, het caracter der
Aapen, over 't algemeen, afgeschetst.
En in de daad, ik bevond dat het zo ware.
Het Request werd dan geopend en door den Secretaris overluid
voorgeleezen.
1475 Het behelsde hoofdzaaklijk.
„Dat de Aapinnen van staarten hoorende reppen, daadlijk de
1454 alvoorens: tevoren.
1470 door een oude Baviaan: de in droomsatire en imaginair reisverhaal steevast optredende „gids ", gewoonlijk een vriendelijke voorname grijsaard.
Zie Heinz Klamroth, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Traumsatire
im 17. und 18. Jahrhundert, Bonn 1912, p. 3.
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ooren hadden opgestooken, om dat zij niets zo zeer hunne attentie
waardig keurden, dan staarten in het algemeen.
Dat zij serieuslijk onderzoek gedaan hadden naar de soort van
1480 staarten, die men had voorgesteld om afgekapt te worden.
Dat men haar onderrigt had, zo als het ook door een voornaam
Lid deezer Vergadering, (onder de heiligste secretesse,) was toegestemd, dat men zig bepaald had tot dien staart, dien men wel
alleenlijk dien zinnebeeldigen Naam gaf.
-levnhidsa
1485 Dat zij, overweegende dat het ganschlijk verderf der Aapen op
handen was, wanneer men met dit Plán voortging, allen even zeer,
met een diepe verslagenheid getroffen werden.
Dat zij vertrouwden niet noodig te hebben, de redenen te alle
haar daartoe moveerden. De gansche vergadering kon-guern,di
1490 ze ligtelijk bevroeden.
Dat de voortplanting van het Aapendom inzonderheid haar
zwaar op het hart lag.
Dat dit Artijkel moest ophouden bij de uitvoering der afkapping.
Dat zij, willende de uitroeijing van het Aapendom naar hun
1495 zwak vermogen, helpen verhoeden, er ernstig op bedagt waren
geweest, om de nadeeligheid van het Plan der afkapping, (onder
welneemen der Ontwerpers) ten duidlijksten aan den dag te leggen,
om, (ware zulks mooglijk!) eene nadeelige Resolutie te voorkomen:
zo als zij bij deeze deeden, enz.
Dat zij derhalven ootmoediglijk verzogten, dat de afkapping
1500
der zinnebeeldige staart geen plaats mogt hebben.
Integendeel, dat zij veel liever zouden zien, en dat het ook met
de belangens van den Staat oneindig beter strooken zou, wanneer
men, in stede van dergelijk een staart aftekappen, er nog een tweede
1505 bijvoegde.
Dat men echter deezen haaren wensch aan geen ander beginzel
moest toeschrijven, dan aan zuivere Aapenlievenheid en waare
Aapenlandsliefde.
1482 secret esse: geheimhouding
1488 allegueeren: bijbrengen, aanvoeren.
1493 Artijkel: bepaalde punt, onderwerp; zie WNT II, 700, met diverse vbb. uit
Willem Leevend. De juridische herkomst speelt misschien nog enige rol,
zodat Artijkel hier de bijbetekenis krijgt van „punt, lid van een geheel van
wetten".
1504 in stede van: in plaats van.

In

Dat zij, overtuigd van de hooge wijsheid en grondige ervaaren1510 heid der Aapenhoofden, gaarne geloofden, dat deeze zeer wel wisten wat hen te doen stond.
Dat zij des niettegenstaande, de vrijheid naamen, om haare
gevoelens, aan de Aapen, die op de boomen gezeten waren, bekend
te maaken.
1515Dat zij vertrouwden, dat hen dit niet ten kwaade zou geduid
worden, vermits in alle welgestelde Aapendommen, goeden raad,
om't even van wie, altoos welkom ware.
Dat zij derhalven voorstelden, om, (ingevallen men tot de aan
een tweeden, nieuwen, zinnebeeldigen staart mogt-zetingva
1520 besluiten) den langen eigenlijk gezegden Aapenstaart aftekappen.
Om reden, dat men mensch zijnde, dezelve volstrekt niet noodig
had, en zij door hunne pooten en oogen overtuigd waren geworden
dat de Menschen geen staarten hadden; blijkens Nommer 17.
Dat men daar door een gevoeglijke en zeer geschikte plaats ver 1525 kreeg, om een tweede- zo zeer begeerden en onöntbeerlijke staart
te kunnen plaatsen.
Dat men met de afkapping echter eenig onderscheid zou ge
-bruiken.
Dat bij voorbeeld dezelven geen plaats behoorde te hebben, bij
1530 de Aapenhoofden, Priesters, enz.
Om dat deezen, als altoos bezig zijnde met de gewigtigste zaaken,
waartoe zij al hunne vermoogens, geesten, kragten enz. noodig
hadden, het zeer wel met éénen staart stellen konden, enz.
Dat zij een spoedig appointement verzogten, zo gunstig als het
1535 algemeen belang vorderde en toeliet.
Waarna zij het gesaamlijke Aapendom bevallen in de Protectie,
enz.
De onderschrijving was als gewoonlijk:
't welk doende, enz.
1540

(was get.)

Nommer 800009753
cum suis.

Op het leezen van dit Request was het niet anders dan of de
Nommerééniaanen door den donder getroffen waren. Zij voelden
1534 appointement: rechterlijke beschikking op een rekest.
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zig geheel in het net gewikkeld, dat zij voor een ander meenden
1545 te spannen.

Nommer Vijf vattede aanstonds het woord.
Ziet daar, zei hij, de stemme des Volks! — Ziet daar een billijk
verzoek, wat de afkapping belangt.
De Nommervijfianen juichten hem daadlijk toe, en er was niet
1550 aan te twijffelen, of zij hadden gewonnen spel.
De President deed daaröp omvraag.
Nommer Een verklaarde niet gereed te zijn, om op de eerste
leezing van zulk een uitgebreid en gewigtig Request, zijne gedagten
te kunnen uitten. Dat er tijd van beraad toe nodig ware, en dat hij
1555 derhalven het overnam.
Vermits hetRequest geen punt van beschrijving geweest ware,
en het door een der Leden overgenoomen werd, kon er geen Resolutie op vallen, dan bij de eerst volgende Vergadering.
De Nommer Vijfiaanen waren over deeze zet niet zeer gestigt.
1560 Zij vreesden, dat, wanneer de Aapen het verzoek hunner Egtgenooten regt indagten, dat zij dan op een gedugte wijs, de aanzetting zouden tegenwerken: want waar zou het heen moeten?
De meesten hunner hadden aan twee, drie ja! vier Aapinnen niet
genoeg, en hoe dol zou het dan loopen, wanneer zij — Helaas!
1565 dagt Nommer Vijf, wij zullen 't verliezen!

1555 het overnam: overnemen (van een voorstel gezegd) kan betekenen: 1) het
voorstel van een ander tot het zijne maken; 2) er kopie van maken, het overschrijven. De eerste mogelijkheid vervalt blijkens het verdere verloop van
het debat. We hebben hier te doen met een speciaal geval van de onder
2 genoemde betekenis. Overnemen werd vroeger in het bijzonder gezegd van
het kopiëren van rekesten e.d. door leden van de Staten-Generaal om deze
dan eerst in de Staten van hun gewest te kunnen behandelen. Dit was een
veel toegepast want effektief middel om een zaak op te houden; zie WNT
XI, 1918. Ook nr. 1 gebruikt deze noodrem.
1556 beschrijving: „de verschillende punten tot de behandeling waarvan men
wordt opgeroepen ter vergadering" ( WNT II, 2000).
1561 regt: goed.
titel hfdst. 23 pikpleistertje: „een trekpleister uit pik (pek), hars en was, en soms
uit andere bestanddeelen" (WNT XII, 1776). Het lijdt echter geen twijfel
dat het woord hier tevens scabreuze bijbetekenis heeft, doordat het eerste
deel van de samenstelling ook het mannelijk geslachtsdeel kan aanduiden.
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DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Het pikpleistertje
Het gansche Aapenland was eerlang vervuld met gesprekken,
krakkeelen, harrewarren, enz. over deeze handelingen. Er ontstonden eene menigte partijschappen; men had dus Afkappiaanen,
Aanzettisten, Tweestaartigen, Enkelstaartigen, en dergelijken.
1570 Nommer Een deed, met zijn aanhang, zijn uitterste best, om de
gansche Aapenwaereld te beduiden, dat het niet alleen moordenaars werk zou zijn, een der voornaamste Ledemaaten aftekappen,
maar dat het ook hoogstgevaarlijk zou weezen; dat de wond van
die natuur zou zijn, dat zij dood konden bloeden.
Dan, om dit laatste argument lachten de Nommer Vijfiaanen
1575
zo geweldig dat zij meenden te bersten. — Ziet, riepen zij, zo tragt
men u in de luuren te winden! — Zo dra de staart afgekapt is, hebt
gij slegts een pikpleister op de wond te leggen; dan is het gat
gestopt! en voor de onkosten van een onnozel Pikpleistertje zult gij
1580 allen Menschen worden!
Nommer Een mogt nu verder alles zeggen, wat zijn aapenlievend
hart hem ingaf, bij verre den grootsten hoop vond het geen ingang.
Wanneer hij uitgesprooken had, dan wederlegde men hem, met
te zeggen: Met een Pikpleistertje is alles te helpen!
VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De verdenking
1585 Verscheiden Aapen echter, aan wien den inhoud van het Request
ter ooren was gekomen, waren niet geheel vrij van verdenking op
hunne Egtgenooten te hebben. Zij dagten, dat wanneer zij zo sterk
op een nieuwe aanzetting gesteld waren, er dan ook een zekere
behoefte moest plaats hebben, en dat, om aan dezelve te voldoen,
1566 eerlang: weldra.
1568 Afkappiaanen, Aanzettisten: cf. wat hiervóór bij r. 828-830 is opgemerkt
over dergelijke partijnamen.
1574 natuur: aard.
1575 Dan: echter.
1577 luuren te winden: in de luren te leggen.
1586 verdenking op: achterdocht jegens.
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1590 zij mooglijk twee Aapen zouden kunnen verkiezen. Want, zeiden
zij, twee Aapen, elk met éénen staart, zijn immers even zo goed
als een Aap met twee staarten?
Deeze smeulende jalousie barstte eerlang tot een geweldige vlam
uit. In veele Boomgezinnen ontstonden de hevigste geschillen, en
1595 in dergelijke gevallen hadden de Vaders het altoos het kwaadste.
De jonge Aapinnetjes hielpen hunne Moeders; deezen waren er zelf
voor, om in stede van één, — nog twee, drie, vier en meer aan
te doen. De jonge Aapen waren insgelijks tegen hunne-zeting
Vaders aangekant. Als er één goed is, gelijk hij goed is, zeiden zij,
1600 dan kunnen twee niet kwaad zijn.

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

De verwondering
Het stond derhalven zo geschapen, dat de Aapenmaatschappij
loutere verwarring, verdeeldheid en wanörder werd. De grootste
hoop was voor de afkapping, en dat wel zo dol, dat zij zwoeren,
dat, ingevalle de afkapping op wettig gezag niet geschiede, zij dan
1605 zelf hunne staarten zouden afkappen.
Ik, (volmaakt onzijdig in dit geval, dewijl ik geen staart had, die
men begeerde aftekappen,) kon niet naarlaaten mij ten uittersten
te verbaazen, over dit onbegrijplijk Enthusiasmus der Aapen. —
Wanneer het te doen ware, dagt ik, om iets te winnen; dan liet
1610 deeze drift zig eenigzins billijken, — maar nu, nu zij een hunner
voornaamste Ledenmaaten moeten verliezen, nu zo sterk, op dat
verlies aantedringen! — Zij verdienen, dat men hen alles afkappe,
wat buiten hun lighaam uitsteekt.

1594 Boomgezinnen: naar analogie van huisgezinnen.
1596 deezen: de jonge apinnetjes.
zelf.• zelfs.
titel hfdst. 25 verwondering en verbaazen: hebben hier de tegenwoordige betekenis van „bevreemding" en „vreemd vinden "; cf. echter hiervoor, r. 90 en 934,
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ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De edelmoedigheid
Het uur, waaröp men eene nadere Vergadering over deeze gewigI615 tige zaak hield daar zijnde, geraakte het gansche Aapendom op de
poot: want alles wat een staart aan zijn agterste deelen droeg, had
er het grootste belang bij, om te weeten hoedaanig de Resolutie
daaromtrent vallen zou.
De Nommer Vijfiaanen hadden genoegzaam alles in hun voor1620 deel. Ten minsten waren negen tiende deelen voor de afkapping:
want, schoon verscheiden Aapen volstrekt tegen de aanzetting
waren, waren zij echter daarom niet tegen de afkapping. En onder
de Afkappisten vond men dat gedeelte des Aapendoms, dat met
geweld doordrijft, 't geen men hen niet schielijk toestaat, het zij
1625 dan recht of onrecht.
Nommer Een, dit alles weetende, liet daarom niet na, nogmaals
poogingen aantewenden, ten einde het ongelukkig Aapengeslagt
bij het gebruik zijner staart te behouden.
Hij deed opmerken, hoe belachlijk het ware, dat men begeerde,
1630 om nog een nieuwen zinnebeeldigen staart aangezet te hebben.
Hij zei te bloozen, over een verzoek van dien aart; waardoor de
Aapinnetjes, behalven hunne botte onkunde, (die alle natuurkunde
verzaakte,) ook hunne onkuischheid aan den dag legden, als even
door dit verzoek duidlijk betoonende, dat zij aán geen éénen Aap
1635 genoeg hadden. — Nog voegde hij er bij, zou men misschien kun
besluiten, — bijäldien de zaak zelve mooglijk ware, — om er in-ne
toetestemmen; maar zou men dan teffens niet moeten afzien, van
ons groot en heerlijk ontwerp? — Zouden wij dan, in stede van de
menschen gelijkvormig te worden, niet hoe langer hoe verder van
1640 derzelver gedaante afwijken? — Want onder de Menschen zijn geen
dubbelstaartigen.
1615 op de poot: naar analogie van op de been.
1619 genoegzaam: nagenoeg; zie WNT IV, 1569.
1625 recht of onrecht: terecht of ten onrechte.
1629 deed opmerken: wees erop.
1632 die alle natuurkcunde verzaakte: die alle kennis van de natuur negeerde, die
spotte met alle kennis van de natuur.
1633 even:juist.
1636 bijäldien: indien.
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Gij hebt volmaakt gelijk! riep Nommer Vijf. — Niemand onzer
is zo zot, of hij begrijpt de dwaasheid en onuitvoerlijkheid van
dit verzoek! Maar moet men de Aapinnetjes niet wat toegeeven in
1645 dit geval? Moet men niet zo veel politesse gebruiken dat men hen
ten minsten niet openlijk beschaamd maake? Doen wij op onze
beurt ook niet wel eens verzoeken aan de Aapinnetjes, die waarlijk
onze meerderheid boven haar, in 't geheel niet tot eere verstrekken? en in allen gevallen, —
1650 (Hij ziet Nommer Een sterk aan.)
Wie heeft haar de twee staarten het eerst in het hoofd gebragt?
Wij willen ook niet eens treeden in dat verzoek. Uit inschiklijkheid voor de Aapinnetjes en deszelfs Aanstookers zullen wij het
voorbijgaan, even als of het niet geschied ware! — maar wat de
1655 Afkapping belangt, — de Afkapping, die ons zo nabij aan de gelijkvormigheid met het Menschdom zal brengen, — de Afkapping,
die zo algemeen, en zo geweldig door het Aapendom begeerd word,
— dit is de zaak, die overéénkomstig het groote Plan, geschieden
moet; waarop wij ten sterksten aandringen; en waarvan wij, — in1660 gevallen van weigering, — de gevolgen geenzins voor onze rekening
neemen;. — want, mijne Aapen! — het Aapendom wil den staart
verliezen, is het dan niet met, het zij dan tegen onzen dank! — En
hoe ongenadig, hoe onbarmhartig zal dan de verbitterde menigte
niet op ons aanvallen! — Zij zullen ons de gunst niet bewijzen, om
1665 onze Staarten ordenlijk aftekappen, — Neen! — zij zullen ze afdraaien, afwringen, afscheuren, afknaauwen, met wortel en tak
uitrukken, zo dat onze darmen, onze long, lever, maag, nieren en
verdere ingewanden er aan zullen blijven hangen, en wij met een
ingevallen buik, voor over, dood, hartsteeke dood, zullen neder1670 storten!
Dit laatste sprak hij met zulk een force uit, dat veelen van den
aanhang van nommer een, naar hunne Staarten omziende, het
besluit naamen, om de Partij van nommer vijf te kiezen, dien zij
thans als een Profeet begonden te beschouwen.
1675 Nommer een bespeurde hoe langs hoe duidlijker, dat hij het spel
1645 politesse: beleefdheid.
1650 sterk: doordringend.
1669 hartsteeke: hardstikke, eigenlijk „door een hartsteek"; zie WNT VI, 86.
1671 force: nadruk.
1675 langs: langer.
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te verliezen stond. — Ware ik in zijn plaats geweest, ik zou al zeer
spoedig het onwaardige Aapendom gestraft hebben, door het zijn
zin te geeven, — dan, nommer een was in den hoogsten graad aap
hij wist, dat de bevooroordeelde Aapen zo dra hunne-lievnd;
1680 Staarten niet kwijt zouden weezen, of zij zouden, het grootste
berouw van hunne onbezonnen daad hebben; of zij zouden met
hart en ziel verlangen, dat zij zijnen wijzen raad mogten hebben
opgevolgd; — doch alsdan wist hij teffens, dat dit berouw te laat
zou komen, om dat een eenmaal afgekapte Staart zig niet weder
1685 liet aanzetten; noch dat er geen nieuwe in deszelfs plaats zou
groeien! — Hij voorzag het droevig gejammer en bitterlijk weeklaagen der staarteloozen Aapen, die onder de hevigste pijnen, met
de trekkendste Pikpleisters op hunne wonden, eeuwige vervloekingen zouden uitspreeken over hen, die de afkapping hadden
1690 voorgesteld en aangedrongen! — hij wilde daarom zig geheel kwijten van zijne verpligting als Aap, en begeerde niet, dan men hem
naderhand iets het geringste te last kon leggen.
Door dit edel beginzel gedreeven, deed hij het voorstel, om, alvoorens tot eene algemeene afkapping.te resolveeren, eerst de proef
1695 aan tien of twaalf Aapen te neemen, om te zien hoedaanig zulx
een vreemde kuur hen bekomen zou! en dat hij, dewijl deeze tien of
twaalf, misschien bezwaarlijk te vinden zouden zijn, zijn eigen
perzoon aanbood, om aan deeze beproeving te worden blootgesteld. — Mislukte de afkapping en werd zij, gelijk hij vreesde,
1700 doodlijk voor de geenen, die ze ondergingen, als dan kon men er
van afzien; — doch gelukte dezelve wel, als dan ware het nog tijd,
om er toe te besluiten, en in dat geval zou hij de eerste weezen, die
er zijn stem toe gaf.
Deeze edelmoedigheid was zo groot, dat de Vergadering,
1705 schaamtshalve, besloot, om dit voorstel in een Resolutie te veranderen.
1678 dan: echter.
1679 zo dra: heeft hier bijwoordelijke functie; thans alleen gebruikt als onder
-schikend
voegwoord.
1683 alsdan: op die tijd, in dat geval.
1694 resolveeren: besluiten.
1696 dewijl: aangezien.
1701 wel: goed.
1705 schaamtshalve: uit schaamte.
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ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

De generale afkapping
Na het afloopen deezer Vergadering begreepen de Nommervijfiaanen eerst regt welk een gedugt Nadeel de genoomen Resolutie
hen doen kon. In de eerste plaats wisten zij zeer wel, dat de afkap1710 ping van een zo voornaam Lid, als de staart was, zo gemaklijk
niet in zijn werk gaan zou, als de grootste hoop zig wel verbeelde.
Zij penetreerden, zo wel als de Nommerééniaanen, de gevaaren en
nasleepen, aan die afkapping verknogt, — zij konden derhalven
gissen, dat de proefneeming nimmer ten hunnen voordeele kon
1715 uitvallen; dat dezelve een geweldigen indruk zou maaken op de
kleinzeerigen; en dat de Aapinnetjes vooräl, te tederhartig zouden
weezen, om, eenmaal die ijslijk bloedige afhakking gezien hebbende, ze voor de tweedemaal te begeeren.
Ten tweeden, had nommer een het aanbod gedaan, om zelfs in
1720 perzoon onder de Proeflingen te behooren: zij waren wel zo niet,
dat zij begeerte hadden, om die edelmoedigheid naartevolgen; of
dat zij bevreesd behoefden te zijn, dat iemand onder de Vijfiaanen
trek tot het vrijwillige Martelaarschap zou krijgen; — doch hoe
ligt kon het gebeuren, dat het Volk, door de Eeniaanen opgestookt,
1725 eischen kon, dat men de Proefneeming aan de Aapenhoofden bewerkstelligde, en in dat geval gingen zo wel hunne oogmerken als
hunne staarten onherstelbaar verlooren.
Derhalven zat er niet anders op, dan het Volk andermaal te mis
-leidn
tegen zijne weldoenders in 't harnasch te jaagen.
1730 De Vijfiaanen vertelden derhalven aan de goede Gemeente, dat
de Eeniaanen niet anders zogten dan hen tot den laagen rang van
Aapen vernederd te houden; dat zij daartoe allerlei kunstnaarijen
in 't werk stelden, om alle heilzaame Resolutien te vertraagen,
of wel geheel te verijdelen. Dat zij dus de eerste pooging, om de
1735 gelijkvormigheid van Mensch aanteneemen, dat is, de staarten te
laaten afkappen, dwarsboomden, door geduurige hinderpaalen
in den weg te werpen. — Nu, zeiden zij, heeft die landverderflijke
Partij weder een ander voorstel gedaan, om, naamlijk, aan twaalf
1712 penetreerden: doorgrondden; zie WNT XII, 1073, met slechts enkele bewijs-

plaatsen — alle uit het begin van de 19e eeuw.
proefpersonen; niet in WNT; germanisme?

1720 Proeflingen:
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Aapen de proef te neemen, alvoorens er eene generaale afkapping
1740 plaats zal hebben! — maar wie doorziet het heerschzugtige oog
niet! — Nommer een bied zig aan, om-merkdNoénia
onder die Proeflingen te behooren! zekerlijk zou men het zo
draaien, dat de overige elf ook zijne Lievelingen waren! — zo dra
zouden zij door de afkapping geene meerderheid boven ons ver1745 kreegen hebben, of men zou de afkapping als ijslijk, wreed, on
draaglijk en doodlijk doen voorkomen, en de goede gemeente afschrikken, om insgelijks hunne staarten te verliezen en Mensch
te worden! — en dan zouden die twaalf Aapmenschen zig eerst
doen gelden! zig in de hoogte verheffen en onze Tijrannen wor1750 den!—
Die vervloekte Nommerééniaanen! riep de gansche goede Gemeente, onder bedreiging van dit .geheele complot den hals te
breeken.
De woeling onder het Aapendom werd daarop zo geweldig, dat
1755 men genoodzaakt was daadlijk eene Vergadering te houden en tot
de generale afkapping der staarten te besluiten, — gelijk gedaan
werd, overeenkomstig de propositie van Nommer Vijf.
-

AGT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De aapenvreugd

Deeze Resolutie verwekte eene algemeene blijdschap onder het
Aapendom. Alles juichte, alles danste, alles sprong, alles was ijve1760 rig, om zijn genoegen aan den dag te leggen. — De Aaplievende
Nommerééniaanen alleen lieten den kop hangen; zugteden zwaar
beklaagden zig Aapen gebooren te zijn, en onder Aapen te-lijken
behooren, die vermeenden, dat hun grootste aaplijkheid in hun
staart bestond. — Deezen hadden geen andere troost, dan, dat zij
1765 het wel met hunne Medeäapen hadden voorgehad, en dat deezen
het volstrekt zelf waren, waaräan de rampen te wijten waren, die
hen dreigden te overkomen.
1740 (zal): emendatie.
-

1748 Aapmenschen: WNT, supplement A, 228, noteert pas oudste bewijsplaats
uit 1905.

1754 woeling: tumult.
1757 propositie: voorstel.
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De Nommervijfiaanen, vreezende dat hun partij nog eenige
heimlijke poogingen zou doen, om de gemoederen des ligtverander1770 lijken Aapendoms omtezetten, wisten het vuur van dien onbezonnen ijver indiervoegen aanteblaazen, dat de menigte andermaal
opkwam en de Aapenhoofden noodzaakte, om den dag der afkapping vasttestellen.
Uit hoofde der groote en omslagtige omstandigheeden, welke
1775 bij deeze bloedige plegtigheid moesten plaats hebben en die alle
van te vooren beschikt moesten worden, kon men het tijdstip der
afkapping niet spoediger bepaalen, dan op den derden dag na het
neemen der Resolutie.
Intusschen waren de gerugten, (maar op eene verwonderlijke
1780 wijze misvormd,) ter ooren van het geheim committé gekomen:
men had het verhaald, dat al de Aapen reeds zo verre in 't stuk der
Menschwording gevorderd waren, dat er niets anders meer aan
ontbrak, dan dat hunne staarten moesten afgekapt worden, en
dat deeze afkapping spoedig stond te geschieden, zo dat het Rijk
1785 der Beerenleiders, Aapenmannen, enz. eerstdaags geheel ten einde
zou loopen.
Zij meenden hier op niet te moeten vertoeven, maar daadlijk
gewapenderhand naar het Aapenland te moeten vertrekken, ten
einde zulk eene verschriklijke inbreuk op hunne prerogativen te

1790 voorkoomen.

NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De schikking

De Aapenhoofden hielden zig nu druk bezig, om aanstalten tot
dien grooten dag te maaken, die voor eeuwig in de geschiedboeken
der Aapen stond te worden gebrandmerkt.
Nommer Een kon nog niet afzijn om zijne Aaplievenheid te doen
1795 werken. Hij zogt de zaaken daarheen te dirigeeren, dat de schikking
1772 opkwam: zich verhief.
1780 het geheim committé: van kermisgasten namelijk: cf. hiervóór, p. 98.
1787 vertoeven: wachten, dralen.
titel hfdst. 29 schikking: regeling, wijze (van afhakken).
1794 afzijn: nalaten; onz. ww. in onbep. wijs, in combinatie met de ww. kunnen
en willen, in twee ontkennende zegswijzen; zie WNT I, 2011.
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der afkapping in diervoegen zou zijn, dat men niet meer dan zes
Aapen te gelijk de staarten zou afhakken! Hij verhoopte, dat, door
het gezigt der marteling van eenige weinigen, de overigen zouden
worden afgeschrikt; zo dat zelf het tijdstip der uitvoering nog
1800 een middel kon worden, om het Aapendom bij zijnen staart te
bewaaren.
Dan de Nommervijfiaanen, (die niet anders dan listen van deeze
partij verwagteden,) doorzaagen den geheelen toeleg van Nommer
Een, en hadden weinig moeite om denzelven te verijdelen.
1805
Dit was de reden, dat de schikking, of wijze der afhakking, aldus bepaald werd.
Alle de Aapen, (de Aapenhoofden uitgezonderd,) zou men in
een zeer groot Veld doen bijéénkomen; hen aldaar in een grooten
sirkel of rondenkring schaaren; allen agter elkander; zo, dat elke
1810 Aap de staart van zijn voorzitter kon bereiken.
Elke Aap zou zig moeten voorzien van een scherp hakmes, een
hout blokje en een pikpleister.
De Aapen in den ronden kring gezeten zijnde, zou elke Aap den
staart grijpen van den Aap, die voor hem zat.
1815
Op een sein dat gegeeven zou worden, zou elke Aap den gegreepen staart op het blokje leggen.
Ten zelfden tijden zou elke Aap het pikpleistertje tusschen de
tanden moeten neemen; ten einde het schielijk bij de poot te hebben.
1820
Dan zoude men andermaal een sein geeven, en op het geeven
daarvan zou elke Aap met de eene poot zijn scherp bijltje om hoog
moeten heffen; terwijl hij met de andere poot, de staart van zijn
vooräap zou vasthouden.
Eindlijk zou het laatste sein volgen: dan zouden alle de Aapen
1825 te gelijk, moeten toehakken en met éénen slag, den staart, die op
elk zijn blokje lag, moeten afhakken. Schielijk zouden zij dan de
pikpleistertjes van tusschen de tanden moeten neemen, en ze zon
vertoeven op de wonden leggen, 't welk gemaklijk geschieden-der
kon, dewijl zij alle in de rondte agter elkander zouden moeten
1830 blijven zitten, tot dat men het teken gaf van op te rijzen.
En aldus vermeenden men, dat deeze groote zaak binnen den tijd
1810 voorzitter: voor hem zittende (aap).
1829 dewijl: aangezien.
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van een paar minnuten, tot een ieders genoegen en met weinig
pijn, kon verrigt worden.
Nommer Een, ziende dat er voor hem niet meer te doen viel,
1835 deed een korte aanspraak aan de vergadering; betuigende vrij te
zijn van het onschuldig bloed, dat zo baldaadig als onnut, vergooten stond te worden! — Verklaarende bij deezen, voor de gansche
Aapenmaatschappij, medegewerkt te hebben tot het Plan om de
Aapen in Menschen te hervormen, doch teffens ten sterkste zig ver1840 zet te hebben, om er Moordenaars van te maaken. Laatende hij de
gevolgen van deeze zaak voor rekening van hen, die dusdaanig
een barbaarsch besluit hadden weeten doortedringen.
Dit gezegd hebbende stond hij op en verliet de vergadering.
Waarlijk, dagt ik bij mij zelve, de Afkappiaanen begrijpen het
1845 zo kwalijk niet; want over 't algemeen genoomen dan is er tusschen
de Menschen en deeze Aapen bijna geen ander onderscheid meer,
dan dat de laatsten staarten hebben.
DERTIGSTE HOOFDSTUK
Het geheim der pasquilschrijvers
Intusschen dat het geheele Aapendom opgetoogen van vreugd, den
dag verbeidde, waarop het van zijnen staart beroofd zou worden
1850 verleedigde ik mij, met een wandeling onder deeze ongelukkig Bevooröordeelden te doen. Telkens schooten mij de oogen
vol traanen. — Beroofde men hen nog van iets, dagt ik, dat wederom kon aangroeïen, ik zou het met minder hartseer zien; — maar
een staart! — Hemel! — een staart aftekappen! — die nimmer door
1855 een anderen vervangen word, welk eene dolligheid!
Onder soortgelijke denkbeelden naderde ik een ouden Okkernotenboom, op welken een Aap zat, die zig zeer druk bezig hield
met schrijven, en die al de gebaarden maakte van een Poëet, die
een vaars formeert.
1860 Ik stond stil, want dit verschijnzel verwonderde mij.
Gij zijt een schrijver! riep ik hem toe.
1858 gebaarden: geste; deftiger dan gebaren maar met dezelfde betekenis; zie
WNT IV, 378.
1859 een vaarsformeert: een vers schept. Kwasi-verheven formulering; formeren
komt vooral voor in bijbels taalgebruik ter aanduiding van Gods scheppingskracht.
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Zal er iets van uw dienst zijn? vroeg hij, en klom met allen spoed
uit den boom.
Nommer 17
Van mijn dienst? — Doet gij dan winkel?
De aap
1865 Ja en neen! zo als gij wilt. Ik ben een Schrijver, en sta elk ten dienst,
die mij betaalt.
Nommer 17
Is het schrijven dan hier een ambagt?
De aap
Is het dat onder het Menschdom ook niet?
Nommer 17
In geenen deele! daar is het eene edele oeffening, van verheeven,
1870 doorlugtige en onbaatzugtige verstanden.
De aap
Ei! ei! — hier is het dan anders. Doch het is ons toetegeeven, want
wij zijn maar Aapen. — Zo dra zullen wij geen Menschen zijn, of
wij zullen ook als verheeven, doorlugtige en onbaatzugtige verstanden schrijven.
Nommer 17
1875 Maar op wat wijze exerceert gij dit ambagt.

1864 Doet gij dan winkel?: houdt gij er dan een winkel op na?
1867 Is het schrijven dan
met goed gespeelde verbazing hekelt nr. 17 in deze
passage de (politieke) broodschrijverij in de Republiek ( „daar is het eene
edele "), ondertussen vergetend dat hij zelf zich ook aan dit vergrijp
schuldig maakt.
1875 exerceert: beoefent.
...:

...

124

De aap
Dat ik alles aanneem, wat mij besteld word. Dus bij voorbeeld,
komt een Boekverkooper bij mij. Aap! zegt hij, hier heb ik eenige
tijtels, daar moet gij eens Boeken van maaken, want zo als 't mij
voorkomt, dan moet een boek met zulk of zulk een tijtel goeden
1880 aftrek hebben. — Goed, zeg ik dan. Ik leg den tijtel voor mij: neem
een borrel goeden jenever, en bedenk zeer ernstig wat er van den
opgegeeven tijtel te maaken zij. Ik keer en wend dezelve in mijn
gedagten, even gelijk een Kleermaaker eene lap laaken, waaruit
hij een broek moet snijden, tot zo lang dat ik er iets op gevonden
1885 heb, — want het ga zo 't wil, — 't is besteld werk; iets moet ik er
van maaken; — zelden mist het, of ik vind er iets op, — voor een
Schrijver van eenige bekwaamheid is dit ook niet moeilijk, — want,
tusschen ons gezegd, welke zijn zijne Leezers? — Dan val ik aan 't
werk en wring, en draai en fatzoeneer mijn schrijverij naar den
1890 opgegeeven tijtel. Het werk afzijnde ontvang ik mijn geld, en word
het boek wel verkogt, dan ziet een Boekverkooper er niet op, om
mij een honorarium daarenboven te geeven.
Nommer 17
Dit heeft onder de menschlijke boekverkoopers geen plaats. Deeze
beschouwen de boekmaakerij als een edele uitspanning des hoog1895 vliegende vernufts, —
De aap
Ik weet het, — maar wij arme Duivels hebben anders niet te vreeten. Wij moeten wel zo handelen. — En het is daarom, dat ik zeer
verlang, om insgelijks mensch te worden.
1877 hier heb ik eenige tijtels: geringschatting voor de eigenlijke inhoud van een
boek vormt een dankbaar onderwerp voor de 18e-eeuwse satire. De duitse
schrijver G. W. Rabener (1714-1771) en op zijn voetspoor onze spectatoriale auteurs (bijv. Betje Wolff in De Rhapsodist) hekelen lange nietszeggende voorredes, opdrachten, noten en registers. Zij gaan zelfs zover
om de uitgave van alleen maar een register of noten te bepleiten en dit ook
metterdaad te doen. Zie Verzameling van Hekelschriften, uit het Hoogduitsch van den Heere G.. W. Rabener, Amsterdam, bij Pieter Meijer, 1763
—1774, 5 dln.
1892 een honorarium daarenboven: een extra honorarium boven het overeengekomen handgeld waartegen de auteur zijn eigendomsrecht overdraagt
aan de boekverkoper.
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Nommer 17
Schrijft gij ook over de publique zaaken?
De aap
1900 Ik schrijf over alles, pro en contra. — Ik moet van alle Aapen
leeven. — Ik heb tegenwoordig een lofdicht en een Hekeldigt onder
handen, en dat beiden op Nommer Vijf.
Nommer 17
Maar hoe kunt gij daar iets goeds van maaken? — Het een of het
ander moet u niet van harte gaan?
De aap
van
harten.
1905 Het gaat mij alle beiden
Nommer 17
Dat is onmooglijk!
De aap
Gij zijt geen schrijver, Manmensch!
Nommer 17
En waaruit weet gij dat?
De aap
Daeruit, dat gij mijn gezegde voor onmooglijk houd. Waart gij
1910 een Schrijver, dan zoud gij weeten, dat elk Mensch een goede en
een kwaade zijde heeft; dat men hem, om een Lofdigt op hem te
maaken, slegts van den goeden kant te beschouwen heeft, en dat
men, om hem door een Pasquil ten toon te stellen, slegts zijne
gebreken heeft aantestippen.
Nommerl7
1915 Maar om wat reden verlangt gij toch een Mensch te worden?
De aap
Om de Wereld nog veel bedekter en met oneindig meer voordeel
te kunnen bedriegen.
1913 Pasquil: schimpdicht, schotschrift.
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Nommer 17

Uwe openhartigheid is het eenigste dat een eerlijk Man in u prijzen
kan.

1920

En hier mede verliet ik hem.
EEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Depasquillenfabriek
Ik verwonderde mij nu niet langer over de verbaazende meenigte
Pasquillen, die er bijna alle uuren te voorschijn kwamen. Ik had
de Bron ontdekt waaruit dezelve voortvloeiden. Deeze Aap had het
ongemeen druk. Gemeenlijk begon hij twee stukken te gelijk, die
1925 elkander volmaakt tegen over stonden. Wanneer hij eene bladzijde
vol geschreeven had, lag hij dezelve om te droogen naast zig neder,
en begon een ander stuk; hiervan een zijdje geschreeven hebbende,
lag hij het weg, en greep het ander wederom op; schreef het vol;
lag het weder weg en vervolgde het ander, en dus zo voort, tot dat
1930 de beiden stukken voltooid waren.
Hij was zo handig en^gaauw, dat hij al voort, voort schreef,
zonder zig te bedenken of optezien. Voor deezen, (zei hij mij eens,)
heb ik nog wat in voorraad kunnen werken, — maar thans is het
heet van de naalde weg. Terwijl ik het agterste schrijf is het voorste
1935 al gedrukt, gevouwen en ingenaaid.
Maar, vroeg ik hem; wanneer dit Staartenthousiasmus eenmaal
zal ophouden, — want dat kan niet altoos duuren, — wat dan? —
dan is uw drukte gedaan.
Gedaan? — glimlachte hij, — vooreerst is er nog veel werk aan
1940 't Staartärtikel! want wat is er niet veel voor en tegen te schrijven?
Maar, zei ik, morgen worden ze afgekapt!
Ha! ha! antwoorde hij mij, dan schrijf ik overmorgen, Klaagliederen, Treurzangen, Lijkdigten, Grafschriften en soortgelijken.
Dan maak ik zinnebeelden op de Pikpleisters en kaalgatten; of ik
1945 geef een natuurlijke Historie van de Pik of van de Staart uit: of
anders ontwerp ik een geneeskundig Tijdschrift, over de spoedige

1926 lag: legde.
1932 Voor deezen: vroeger.
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geneezing van wonden door afkapping veroorzaakt, en honderderlei fraaiheden meer.
Men zou dergelijke prullen wel eens kunnen verbieden; voerde
1950 ik hem te gemoet.
Verbieden? — verbieden? — riep hij al lachende uit. Daar zijn
de Aapen te wijs toe! — Onze Baviaanen laaten ons alles zeggen
en schrijven wat wij willen, doch intusschen gaan zij hun gang.
Doen alles wat hen gelieft! — en wat schade kunnen wij schrijver 1955 tjes hen dan toebrengen? — Wanneer al de waereldsche Schrijvers
eens Pasquillen op de maan maakten, wat denkt gij dat zij doen
zou? — Zij zou voortdrijven zo als zij gewoon was, zonder zig
aan de Pennekrabbelaars te bekreunen, — en zij zou wijslijk han
helaas! als een Pasquil niet verbitterd, dan mist-deln,—wat
1960 de Maaker zijn oogmerk, en — hij scheid er uit, — om dat zijn
Leezers er uitscheiden. — Men heeft hier eens een voorstel gedaan,
om van Staatswegen een soort van opkoop van de Pasquillen intevoeren: dat wil zeggen, dat elk, die bekwaamheid genoeg bezat,
om een Pasquil te kunnen maaken, van wat natuur, of op wie het
1965 ook weezen mogt, volkomen vrijheid had, om zulks te doen, zonder
deswegens eenige de minste moeilijkheid te ontmoeten, zullende
hij zelfs onder Protectie der hooge Regeering genoomen worden,
— mits, dat hij zijne Pasquillen bij daar toe aangestelde Commissarissen inleverde, die bevoegd zouden zijn, om er over te oordee1970 len, en den Maaker betaalen zouden tegen Boekverkoopersprijs,
of, zo het Pasquil fraai was, een honorarium daarenboven. Alle de
dus verzamelde Pasquillen zou men dan in een maandwerkje plaatsen en aldus met Privilegie uitgeeven.

1972 maandwerkje: in maandelijkse „stukjens" uitkomend geschrift.
1973 Privilegie: „octrooi voor het met uitsluiting van anderen mogen uitgeven
van een boek, oudtijds door den souverein, tijdens de Republiek door de
Provinciale Staten of de Staten- Generaal, op verzoek van den uitgever verleend. In 1796 afgeschaft" (WNT XII, 4241). Privilegie betekent hier niet
„voorrecht" maar „waarborg", waardoor schrijver of boekverkoper in zijn
eigendomsrecht tegen nadrukkers werd beschermd. Zie J. T. Bodel Nyenhuis, De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het
begin der XIXe eeuw, Amsterdam 1892 (Bijdragen tot de gesch. van den
Nederlandschen Boekhandel, dl. IV), p. 4-5. Het verlenen van octrooi hield
nimmer een goedkeuring van de desbetreffende uitgave in.
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En hoe ging het met dit voorstel? vroeg ik.
Het werd verworpen, zei de Aap.
En waarom?
Om dat men vreesde, dat de kunst van Pasquillenmaaken er
geheel door bedorven zou worden, en dat men begreep, dat, onder
't Menschdom, die Maatschappijen het gelukkigst zijn, waar men
1980 de fraaiste pasquillen maakt.
Maar, mijn lieve Aap! die onbepaalde vrijheid van Pasquillen
te moogen maaken, moet immers het getal van Pasquilmaakers
tot in 't oneindige vermenigvuldigen?
Zo denken er de Menschen over, antwoorde hij. Maar het tegen 1985 deel is waar. Overäl waar men die vrijheid verleent nijpt men de
Pasquilschrijvers de keel toe, want hij moet al zeer veel bekwaamheid bezitten, die in zulk een land met Pasquillen iets verdienen
wil; maar het tegendeel is waar, in een land, waar men angstvallig
de Pasquillen ten strengsten verbied; — daar is geld te verdienen?
1990 — Hebt gij niet menigmaal, drie, vier, vijf guldens en meer voor
een voddenschrift gegeeven, dat anders geene verdiensten had, dan
dat het verbooden was, — en 't welk gij niet zoud hebben willen
aanzien, wanneer het met Privilegie gedrukt was geworden?
Ik moest dit den Aap toestaan.
1995 En, fluisterde hij mij in 't oor, dit is eene der drangredenen,
waarom ik mensch begeer te worden, en mijn best doe, om al de
Aapen tot Menschen te helpen maaken; want dan zal men gewislijk
het Pasquilmaaken verbieden, en als dan zal ik eerst een goede
stuiver kunnen verdienen, zonder mijn ziel er op uitteputten.
2000 Maar gij, Heer Satire- en Pasquilmaaker! zei ik, als gij daar

1975

-

1992 Met preventieve censuur hield de overheid zich niet op. Wel werden talrijke
boeken en pamfletten na verschijning door plakkaten van overheidswege
verboden, maar zulke bepalingen sorteerden in de praktijk weinig effekt
als gevolg van de gewestelijke en stedelijke autonomie. Toen het Hof van
Holland in 1796 op aandrang van de gereformeerde synode aan de Staten
van Holland adviseerde om Censores Librorum in te stellen, wekte dit bij
de boekverkopers zoveel protest dat het plan ijlings onder tafel verdween.
Zie A. C. Kruseman, Aanteekeningen betreffende den boekhandel van
Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893 (Bijdragen tot
de gesch. van den Nederlandschen Boekhandel, dl. VI), p. 343, 389-395;
Bodel Nyenhuis, p. 168 vv.
1994 toestaan: toegeven.
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uw daaglijks werk van maakte, dan zou men alles verbieden, waarop uw naam stond, of dat men wist dat van uw kwam.
Juist dat zou ik verlangen, antwoorde hij, want sterker recommandatie kon men mij niet bezorgen.
Maar dan zoud gij niets kunnen uitgeeven, zei ik.
2005
De Aap lachte. 't Is waar, zei hij, iemand die Pasquillen of Satires maakt, is vast te conscientieus om een valschen naam aanteneemen.
Dergelijke gesprekken had ik meer met deezen Aap, waardoor
2010 ik hoe langer hoe meer mij verwonderen moest, dat het Aapendom
de Menschlijkheid wilde aanneemen.
Verwonder u niet, zei de Aap, wanneer ik hem mijne verwondering betuigde, de Aapen willen Menschen worden, om dezelfde
beweegreden, (elk in 't zijne,) als ik u reeds aangevoerd heb, die mij
2015 er toe beweegt.
Ik bedankte hem voor dit compliment.
TWEE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
De vrijwillige afzetting
De Zon, die lieve, blinkende Troosteres van alles wat met oogen en
gevoelzenuuwen begaafd is, hief even den schoonen kop boven de
zigtbaare afperking van Hemel en Aarde en keek naauwlijks het
2020 Aapenland in, of herrinnerde zig, de voorvallen van eenige dagen,
die zij reeds bescheenen had. Zij stotterde op den gezigteinder,
als 't ware, en scheen van zins te weezen, om, vol veröntwaardiging, weder te rug te keeren, om de Aapen niet in de schaduuw te
multipliceeren, toen haar, — even gelijk een zwangere Vrouw, —
2025 schielijk een vreemde lust bevong: — zij wilde de geschiedenis van
2007 is vast te conscientieus: dit klinkt des te ironischer doordat de schrijver van
de Reize door het Aapenland zichzelf achter een schuilnaam verbergt.
2018 gevoelzenuwen: hier wel in letterlijke zin; zie WNT IV, 1977.
2021 stotterde: talmde (?); WNT geeft slechts de betekenis van een bepaald

spraakgebrek.
2024 multipliceeren: vermenigvuldigen.
2025 een vreemde lust: het niet toegeven aan de vreemde lust van zwangeren heeft
in de volksmond een kwalijke invloed op het kind; zie K. ter Laan, Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België, 's- Gravenhage 1949, p.
493.
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deezen dag zien, zonder gezien te worden. — zij bedagt zig derhalven, en —
Doch, om mijn Leezer niet langer optehouden; ik wil hem beduiden, dat de zon dien ganschen dag zig agter de wolken verborg,
2030 zonder dat er echter een wonderwerk plaats had, want het waren
de donkere dagen voor kersmis.
De Aapen waren al vroeg op. Veelen hunner hadden dien ganschen nagt niet kunnen slaapen: deels, om de blijdschap die zij
gevoelde over de groote plegtigheid der afkapping, die heden ge2035 beuren moest; en deels om dat een zeker iets hen om't hart draaide,
dat zij geen naam konden geeven, en zijn oorsprong nam uit het
denkbeeld van evenwel hun staart te moeten laaten afhakken.
De Nommerééniaanen, welker getal zeer gering was, waren bitterlijk bedroefd. Zij overzagen al de gevolgen van deeze dolligheid;
2040 en vervloekten de eerste Drijfveeren van dit verwoestend Enthusiasmus! — dan, helaas! tot de laatste oogenblikken toe, bespottede men hen.
Tegens den middag vergaderde het Aapendom op het Veld, 't
welk men zeer netjes afgemaaid had. In deszelfs midden had men
2045 een hoogte van vijftig a zestig voeten opgeworpen: op welks vlakken kruin de plaatsen voor de Aapenhoofden, die van de afkapping
vrij zouden zijn, bestemd waren: ook stond er een vervaarlijk
grooten trommel, waarop, in stede van een kalfsvel, een Elephantshuid gespannen was. Boven denzelven was een soort van wip, door
2050 middel van welke men een zwaaren kógel, aan een touw vastgemaakt, schielijk op den trommel liet vallen, en dan wederom
2028 om mijn Leezer niet langer optehouden: bescheidenheidstopos die vooral
aan het eind van een literair werk wordt gebezigd; zie Ernst Robert Curtius,
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter 2, Bern 1954, Kap. V,
paragraaf 5 („Schlusstopik"). Voor nederlandse vbb. zie J. C. Brandt Corstius, De muze in het morgenlicht, Zeist 1957, p. 43-44.
2030 zonder dat.... wonderwerk plaats had: in de bijbel is herhaaldelijk sprake
van het niet opgaan of niet schijnen van de zon als gevolg van een wonderbaarlijk ingrijpen van Jahweh, bijv. Job 9:7; Ezech 32:7; Luk. 23:45; Hand.

2:20, 13:11, 27:20; Openb. 9:2.
2035 om 't hart draaide: onpasselijk maakte; zie WNT VI, 10.
2040 Enthusiasmus: geestdrift. WNT III, 4148, geeft alleen enkele vbb. van
enthousiasme, met als oudste bewijsplaats de roman Cornelia Wildschut
(1793-1796) van Wolff en Deken.
2041 dan: echter.
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ophaalde; 't welk een sterk, doordringend en brommend geluid
maakte, dat wel drie uuren verre kon gehoord worden. Deeze
Machine moest men gebruiken tot het geeven der algemeene
2055 seinen.
Toen de Aapen allen bij elkander waren, begon men den kring
te formeeren.
Om mijn Leezer een duidlijk denkbeeld van de zaak te geeven,
moet hij zig voorstellen, dat zestienhonderd Aapen zig rondom de
2060 hoogte, waarop het seintuig staat, schaaren, elk met zijn blokje
onder de eene, het kapmes in de andere poot, en met de pikpleister
tusschen de tanden.
Deeze Aapen formeeren dus een kring, waarna zij rechtsom
maaken en agter elkander gaan zitten, zo dat de een vlak op den
2065 rug van den anderen ziet. Elk zet daarop zijn blokje tegen het
agterkwartier van zijn voorzitter en vestigt het oog op het seintuig.
Een tweede kring slaat om deezen eersten zig heenen, waarin zig
honderd Aapen meer, en dus zeventien honderd bevinden: De
Manoeuvres van deezen kring zijn gelijk aan die van den eersten.
2070 Een derde kring doet hetzelfde, een vierde, vijfde, zesde en zo
vervolgens insgelijks; wordende elke kring geduurig honderd
Aapen talrijker.
En nu berekene de Leezer het getal der Aapen. Er waren
18005467 kringen, doch in den buitensten kring waren 15 Aapen
2075 meer dan er eigenlijk in behoorden.
Het Aapendom zat dus zo regelmaatig en zo digt in elkander,
als het met mooglijkheid zitten kon. Het maakte eene ontzagver-

2066 agterkwartier: achterwerk; in WNT I wel genoemd in deze betekenis maar
zonder bewijsplaatsen.
2073 En nu berekene de Leezer: Het gestelde probleem is op te lossen door toepassing van de somformule voor de rekenkundige reeks:
S,,= 2 (t, +t,,)
waarbij n het aantal kringen met apen voorstelt, t, het aantal apen in de
eerste kring en t o dat in de laatste kring minus 15. Hier geldt dus: n =
18005467; t, = 1600 en t,, = 1600 + (n-1) x 100 = 1800548200. Als we deze
waarden in de formule invullen vinden we: S = 16209870002878300. het
getal der apen wordt dan Sn + 15 = 16209870002878315. Wanneer een dergelijk absurd hoog aantal apen gelijkmatig over het aardoppervlak verdeeld
kon worden, zou dit betekenen dat er 32 apen per m 2 plaats zouden moeten
nemen. (Mijn dank geldt hier het universitair rekencentrum te Nijmegen).
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wekkende vertooning, eene geheele Natie, even als een groote,
opgerolde koussenband, bijéén vergaderd te zien.
2080
Aller Aapenöogen waren nu geslagen op de Seinmachine: veeler Aapenharten klopten geweldig: — het zou er nu op aan komen.
— Hunne staarten gingen, voor eeuwig, — helaas! — voor eeuwig
verlooren!
De zwaare kogel verhief zig in de hoogte. Men staarde hem na.
2085 — Hij viel. — De trommel gaf een vervaarlijke brom. — fluks lag
elke Aap den aangegreepen staart van zijnen voorzitter op het
blokje.
Het tweede Sein, de bromming van den trommel, volgende, ver
zig al de bijltjes in de hoogte.
-hievn
2090
Nu jaagde mijn kloppend hart mij bijna ten boezem uit. — Ik
zag de moordtuigen opgeheven! — gereed om oogenbliklijk toe
te slaan! — en — Hemel! — een gansch geslacht te bederven! — o
Aapen riep ik uit, — bedenkt wat gij doen wilt, gij zult, —
Dan het laatste Sein werd gegeeven! de slag, de geweldige slag,
2095 — waarvan het gansche Aapenland dreunde, — volgde! — en de
Aapen werden de Menschen gelijk, — doch alleen daarin, om zig
van hunne Agterrechten vrijwillig te berooven.
Mijn staart werd niet afgekapt, — dus was het geen eigenbelang, — maar, bij al wat heilig is, kan ik betuigen, dat, toen de
2100 bijlen nedervielen, het evenëens ware, als of ik ook een staart had,
die door de scherpte des bijls, van mijn lighaam werd afgescheiden.
,

DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
De volksëllenden

Naauwlijks waren de bijlen door de staarten, knarsende tot op het
blok doorgedrongen, of de onbezefbaarste, de geweldigste pijn,
deed al de Aapen een luide schreeuw geeven, zo dat de wolken er
2105 een echo van te rug kaatsten, — want men gelieve te begrijpen hoe
groot en verschriklijk het eenpaarig geschreeuw van zo veele
Millioenen Aapen teffens, geweest moet zijn.
2088 bromming: het gebrom; zie WNT, III, 1516.
2107 teffens: tegelijk.
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En, tot vermeerdering, of liever tot voltooijing van het ongeluk,
— in stede dat elke Aap, daadlijk, na de afkapping, het Pikpleis2110 tertje zou gegreepen en het op de wond van zijnen voorzigzittenden
Aap zou gelegd hebben, — werd hij derwijzen door de verwoede
smart beduiveld, dat hij, zonder om 't pleistertje te denken, met
beiden zijn pooten, naar zijn eigen bloedende agterkwartier greep,
en even als raazende uit den kring sprong.
In één oogenblik was alle order verbannen. — Hoe zeer de Hoof2115
den zig bemoeiden, om de pleistertjes gelegd te krijgen, — de
woedende Aapen luisterden niet: zij schreeuwden, zij grijnsden,
zij huilden, zij knerssetanden, en liepen als zinneloozen onder en
over elkander heen. — De verdringing, begrijpt men, dat aller 2120 gedugtst groot was.
De ellenden van het staartlooze Aapendom waren onbeschrijflijk. Zommigen bloeddeden zo geweldig, dat zij binnen tien minuuten flaauw werden, en als dooden daarheen vielen; anderen,
niet weetende wat zij deeden, staaken hunne pooten in hunne won2125 den, en trokken er de darmen uit; anderen werden zo vehement
gedrongen of vertrapt, dat alles, wat maar eenigzins vloeibaar
in hun lighaam was, er van agter uitspoot, even als het water uit een
glaze waschspuit; anderen zogten hunne staarten wederom op, en
deeden moeite, om ze er wederom aan te zetten, — dan, — recht 2130 vaardige Goden! — te vergeefsch! — anderen wentelden in hun
eigen bloed, zig zelf met vuisten slaande. — Het bloed liep met
gansche stroomen het Aapenland uit. — Het veld lag tien uuren
in de rondte, twaalf voeten dikte, opgehoopt met afgekapte staarten, waarvan de meesten nog eenige trekkingen van leeven hadden,
2135 zo dat zij flaauwlijk door een krioelden, omtrent als pas gekurven
2112 beduiveld: overmeesterd; zie WNT II, 1256: „In ruimeren zin, als term in
de volkstaal: (iem.) verbluffen, zijn tegenwoordigheid van geest doen verliezen."
2114 even: precies.
2119 verdringing: gedrang.
2125 vehement: hevig.

2128 glaze waschpuit: instrument om de glazen (ruiten) schoon te spuiten (_
glazenspuit, glazenwasschersspuit; zie WNT V, 52).

2135 omtrent: ongeveer.
gekurven: volt. deelw. van ww. kerven; zie WNT VII, 2484, s.v. visch kerven,
dat is „het vleesch er van met evenwijdige dwarse kerven doorsnijden om
haar voor den kook, den rooster of de pan geschikt te maken."
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palingen. Alles wat zijn staart verlooren had vervloekte de Nommervijfiaanen, die kort te vooren zo algemeen gezegend en toegejuicht werden. Eindlijk, door verlies van bloed en hevigheid van
pijn, stortede het gansche Aapendom, dat, helaas niet meer dan
2140 uit vel en beenen bestond, in onmagt daar heenen!
De Vijfiaanen, ziende wat het gevolg hunner dwinglandij ware,
droopen beschaamdlijk af, en verborgen zig in hunne rijkgelaaden
Okkernootenboomen.
Nommer Een, met al de zijnen, schoot ter hulpe toe, en bepleis2145 terde alle de bloedende Aapengaaten, die zij konden — hij verweet
de ongelukkige menigte niets: neen! hij vertrooste haar, en deelde
haar al de versnaperingen mede, die hij zelf bezat. Hij bezorgde
de zieken, pastte hen zelf in eigen perzoon op, en droeg met eigen
handen de dooden uit hun midden weg.
De Aap Pasquilmaaker zat wederom in zijn boom gelijk te
2150
vooren. Ik verwonderde mij, dat ik hem even druk bezig zag als
onlangs. Hebt gij uw staart nog? vroeg ik hem. — Neen! antwoorde
hij. — En dat zo in staat om te kunnen schrijven? Vroeg ik.
De aap
Ik heb zeer weinig letzel van de wond.
Nommer 17
2155 En al uw Medeäapen zijn er bijna om koud.
De aap
Zij moesten het gat gestopt hebben.
Nommer 17

Hebt gij dat gedaan?
De aap
Zeer zeker.
Nommer 17
Met een Pikpleistertje?

2147 versnaperingen: lekkere hapjes.
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De aap
2160 Neen! — met een pasquil, — en zie daar de wond is bijna zo goed
als geneezen.
Nommer 17
En wat doet gij nu.
De aap
Ik maak Lijkdigten, Rouwklagten enz. dus begrijpt gij dat ik de
pooten vol heb.
VIER EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
Het zieltoogende Aapendom
2165 De Beerenleiders, cum suis, hoorende dat de Aapen bezig waren
met zig in menschen te hervormen, verdubbelden hunne schreden,
om ware het mooglijk dit te beletten, — dan, ach! hoe zeer zij zig
haasteden, zij kwaamen niet eerder in 't Aapenland, dan toen reeds
het gansche Aapendom in flaauwte lag en met den dood worstelde.
2170 De aandoeningen deezer Aapheeren waren onbeschrijflijk! — zij
zagen op eenmaal zig van hun bestaan en kostwinning versteeken;
zonder dat hunne kindskinderen hoop konden voeden op de herstelling van de gestaarte Familje. Zij preezen den ijver van Nommer
Een, en moedigden hem aan, om nog zo veel Aapen te behouden
2175 als mooglijk ware. 't Is waar, zeiden zij, zij zijn wel zonder staart,
maar echter zijn het nog Aapen, die op een Theater kunnen zitten.
Verwoed kwaad waren zij op de Vijfiaanen. Deezen beschouwden zij als de Bronnen van alle deeze onheilen. Zij zogtenze vlijtig
op; vondenze in hunne Okkernootenboomen, en voerdenze met
2180 zig mede, om op de naaste kermissen gebruikt te worden.
Ik zat op een hoogen boom en beschouwde de zieltoogende
Aapennatie met weenende oogen! — Ik schreide en weeklaagde
drie dagen en nagten, waarna ik in een diepen slaap viel.
2170 aandoeningen: emoties (van smart, wanneer het woord zoals hier zonder
nadere bepaling voorkomt; zie WNT I, 104).
Aapheeren: niet in WNT maar de bedoeling is duidelijk.
2171 versteeken: verstoken, beroofd..
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VIJF EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

De ontwaaking
Uit mijn diepen slaap ontwaakende was ik de verbaasdheid zelf! —
2185 want ziet! — ik lag op mijn eigen bed, in mijn eigen huis! — mijn
Vrouw stond aan 't hoofdeneind; mijn dienstmaagd neffens haar;
mijn Paard hoorde ik in den stal trappen, en mijn hond likte de
pot uit.
Hemel! riep ik, waar ben ik?
Mijn vrouw

2190 Gij zijt in uw huis, mijn lieve Man! bij uw Vrouw.
Mijn dienstmaagd

Gij hebt in een ijlende koorts geleegen.
Mijn vrouw
En van Aapen gedroomd.
Mijn dienstmaagd

En van allerlei soort van staarten.
Mijn vrouw

Die men wilde afkappen.
Mijn dienstmaagd

2195 En er anderen voor in de plaats zetten.
En dus beurtlings voorgaande werd mij mijn ganschen droom
verhaald. — Ik keek naar de rimpels en het geele vel van mijn
Vrouw; naar den dikken buik van mijn Dienstmaagd, en viel
andermaal in een raazernij, die nog erger was.
EINDE
2184 Dit slotprocédé is typerend voor veel satirische (reis)verhalen. Zie Heinz
Klamroth, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Traumsatire im 17. und
18. Jahrhundert, Bonn 1912. Dergelijke droomvertellingen komen frekwent
voor in de 18e-eeuwse spectatoriale tijdschriften, maar daar hebben ze dikwijls een allegorisch karakter.
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LIJST VAN ILLUSTRATIES

I Op de omslag: portret van J. A. Schasz, M.D., al dan niet gefingeerd, gelijk te
vinden in het voorwerk van Het Land der Willekeurigen, of de Verdeedigers van
Abimelech. (De Reize door het Aapenland ophelderende). Uitgegeeven door J. A.
Schaz, M.D., (z.p.), MDCCLXXXIX.
II Portret van Pieter 't Hoen, ontleend aan zijn Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke ' toneelstukken, dl. II, Utrecht 1792. De anonieme gravure
werd in 1791 gemaakt door de Parijse graveur C. S. Gaucher (p. 22).
III Zoals men zich in de 18e eeuw „boschmensen" of „Aapmenschen" voorstelde;
illustratie uit M. Houttuyn, Natuurlijke historie, of uitvoerige beschrijving der
dieren, planten en mineraalen volgens het samenstel van den Heer Linnaeus,
Amsterdam, bij F. Houttuyn, 1761, dl. I, le stuk, tegenover p. 337 (p. 30).
IV Titelblad van de Reize door het Aapenland (p. 49).
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