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Agenda voor de algemene vergadering van 13 januari 1979 te 10.00
uur in de Grote Vergaderzaal van het Instituut voor Neerlandistiek,
Herengracht 330-336, Amsterdam
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Opening
Mededelingen
Lezing Rotterdamsche Hermes no. 4
Verslagen voorzitter
sekretaris
penningmeester
Vaststelling jaarlijkse bijdrage*
JCW-literatuur verschenen in 1978
JCW-publikaties in 1979
Voorstel nieuwe leden
Observaties bestuursleden
Lezing door B.P.J. Broos: JCW als informant over schilders
Wisseling bestuur**
Rondvraag
Sluiting.

*
**

Het bestuur stelt voor de bijdragen ongewijzigd te laten (op het ogenblik: leden f 25, --;
vrienden f 20, --; studenten f 10, --).
Voorgesteld worden als leden voor het nieuwe bestuur: H.M. de Blauw (vz.), A.J. Hanou
(sekr.), mevr. B. Sierman (penn.), mevr. A. Nieuweboer (sekr. publ.).

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

109

Geraldine Maréchal
(Rode Kruislaan 993, 1111 ZX Diemen)

JCW in British Museum
British Museum General Catalogue of Printed Books. Photolithographic edition to
1955. Published by the trustees of the British Museum. London 1965.
- Volume 256:
WEYERMAN (Jacob Campo).
- (See Cervantes Saavedra (M. de) [Don Quichot. - Appx. 7])
De voornaamste gevallen van... Don Quichot... Beschreeven door J.C.W., etc.
1746. 4o. 1. Pictorial Illustrations.
- (See Democritus, the Philosopher, pseud.
Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage. Bezweering van den desperaten
Antwerpschen Courantier. De gehoornde Broeders of vrouwelyk Bedrog. Klugtspelen.
[By J.C.W.] 1712. 8o.
- (See Periodical Publications.-Amsterdam.) Den Amsterdamschen Hermes, etc. [by
J.C.W.] 1722, etc. 4o.
- (See Periodical Publications.-Amsterdam.) Den Echo des Weerelds door J.C.W.
1726. 4o.
- (See Periodical Publications.-Amsterdam.) Den Ontleeder der Gebreeken,... door
den Auteur van den Amsterdamschen Hermes (J.C.W.). 1724. etc. 4o.
- (See Periodical Publications.-Amsterdam.) Den Vrolyke Tuchtheer, door J.C.W.
1730. 4o.
- (See Periodical Publications.-The Hague.) De Doorzigtige Heremyt,... door J.C.W.
1730. 4o.
- De Historie des Pausdoms. Of een verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden
dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk, etc. 2 dl. Amsterdam, 1725. 4o.
- De Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, Heer van
Ermelinghoven en Bonckersbek. Utrecht, 1733. 8o.
- De Levens-Beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst
Schilderessen met een uytbreyding over de Schilder-Konst der ouden, etc. 4 pt. 'S
Gravenhage & Dordrecht, 1729-69. 4o. Part 4 is printed at Dordrecht.
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- [Another copy of pt. 1-3.]
- Den Voorlooper van de Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik Baron van
Syberg, etc. Utrecht, 1733. 8o.
- De zeldzaame Levens-Byzonderheden van L. Arminius, J.C. Weyerman, R.
Hennebo, J. Veenhuysen, en veele andere beruchte Personaadgien, etc. Amsterdam,
1738. 8o.
- Volume 261:
WYERMANN (Jacob Campo). See Wijerman.
- Volume 257:
WIJERMAN (Jacob Campo) Merkwürdige Lebensbeschreibung von J.C. Wijermann...
Aus
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dem holländischen übersetzet von W. (Anhang zu der wunderbaren
Lebensbeschreibung J.C. Wyermanns, worinne die vornehmsten Kriegsthaten seiner
Mutter, Lys Sint Mourel... enthalten sind.) pp. 196. Frankfurt und Leipzig, 1764. 8o.
- Supplementen tot 1970: Ø.

S[am.] Kalff
Een libelschrijver uit de XVIIde eeuw,
In: Oud-Hollandsche karakters. Rhenen 1905.
Het buigt zich vroeg wat een haak wil worden! - dat spreekwoord werd ten volle
bewaarheid aan Jacob Campo Weyerman, bij afwisseling schilder, biograaf, reiziger,
historicus en ‘fameus libellist’.
Zonderlinge en sterksprekende figuur uit het laatst der zeventiende eeuw, zou hij
met zijn voorbeeld den tijdgenoot toonen hoe een van nature gunstige aanleg n i e t
behoort ontwikkeld te worden, en den nazaat het type aan de hand doen van den
oud-hollandschen lichtmis.
De bronnen tot zijne levensgeschiedenis komen hierin overeen dat hij een ‘gauwe
pen’ voerde en een treffelijk penseel, maar tevens een lichtzinnig en karakterloos
mensch was, die gedurende zijn langdurig leven doorloopend de rol van een modernen
Tijl Uilenspiegel speelde. ‘Hij is,’ dus gaf van Gool hem na, ‘van jongsaf een
afschuwelyk voorbeelt van ondeugden geweest, schoon hem geen vernuft noch
bequaemheit ontbrak om met eere door de Werelt te raeken.’
Weyerman was van de familie van Jan Steen: een doordraaier d i p r i m o
c a r t e l l o . Zijne exploiten zouden er toe bijdragen om der geheele St. Lukasgemeente
dien blaam van loszinnigheid aan te wrijven, welke in de zeventiende eeuw geacht
werd het gansche gilde te ontsieren. Hij was van het jaar 1677 en geboren te Breda.
Wellicht kwam ten aanzien van zijn zucht tot zwerven en avonturieren het beginsel
der herediteit in 't spel, want van zijne moeder, Lys St. Mourel genaamd, leest men
dat zij eene gewezen herbergsmeid was en navolgster van den chevalier d'Eon, de
historische, in krijgsmanskleeren vermomde vrouw. Uit de taveerne gedeserteerd,
had zij dienst genomen als tamboer te velde, had ettelijke belegeringen bijgewoond
en reeds den graad van onderofficier verkregen, toen eene verwonding hare kunne
deed ontdekken. Nu oest zij de gelederen uit (vuur en stroo, dient niet alzoo!) maar
de prins-stadhouder Willem III waardeerde niettemin het hybridische en het
krijgshaftige in een karakter, waarin de natuur zelve zich vergist scheen te hebben;
hij schonk aan dit manwijf een jaargeld van tweehonderd gulden.
De vader was een gewezen lakei, en tijdens Jacob geboren werd, hielden de ouders
een gaarkeuken te Breda. De vlugge knaap doorliep de scholen zijner geboortestad,
genoor daarna het onderwijs van den predikant Sandvoort op het dorp 't Woud in
Delfsland en, toen zijn aanleg tot teekenen en schilderen zich opmerkelijk begon te
openbaren, kwam hij onder de leiding van den schilder Thomas van der Wilt in het
naburige Delft. Op zijn achttiende jaar reeds muntte hij uit in zijn vak, inzonderheid
wat het schilderen van bloem- en fruitstukken betreft.
Maar even spoedig als de voorliefde tot de kunst, toonde zich bij hem de voorliefde
tot kwaaddoen. 't Scheen wel als had de jongen tegelijk met de moedermelk die zucht
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tot een avontuurlyk leven ingezogen, waardoor Lys in haren jongen tijd zoozeer was
aangevochten geweest; althans hij sprong telkens uit den band. Te Breda teruggekeerd
wist hij daar, gelijk een zijner levensbeschrijvers het uitdrukt, ‘op kosten van zyn
evenmensch wakker den gebraden haen te speelen.’ De moeder, die ondanks haar
huwelijk en als aandenken aan haar vroeger campagne-leven den korporaalstok nog
behouden had, spaarde de roede niet, maar reeds was de ongebonden knaap de tucht
ontwassen. Hij liep weg uit het ouderlijk huis en nam den koers over Frankrijk en
Italië, overal die vluchtige liefdesbetrekkingen aanknoopend en weder verbrekend,
waarvoor de baronie van Breda zijn oefenschool was geweest.
Nu eens speelde hij d e r H u w i d e r s t e h l i c h e bij eene poortersdochter, dan
weer hij eene aanzienlijke juffer, in wier familie hij zich als kamerdienaar had
verhuurd. Van Antwerpen dwaalde hij naar Parijs en wisselde er het vermaak af met
de studie. Zijn geluk in 't spel stelde hem in staat om op een tamelijk grooten voet
in de Fransche hoofdstad te leven, maar ook in den
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tuimel des vermaaks vergat hij niet dat Parijs, behalve een brandpunt van wereldsche
geneugten, de zetel der Sorbonne was en dat de wetenschap hem een krachtige
hefboom in zijn verder leven kon wezen.
Jacob hield er van ‘op den tril’ te gaan. Het getal zijner minnarijen was aanzienlijk
genoeg opdat hem, gelijk aan Don Juan door Leporello, kon worden nagegeven:
Stolzen Uebermuth zu zeigen,
Und um Blöde schmachtend schleichen,
Und dann jede Preis zu geben:
Das ist sein verdammtes Leben!

Van Parijs verder zuidwaarts trekkende, ontmoette hij bij Lyon den befaamden
Cartouche. En deze, die bij den jongen Hollander zekere geestverwantschap, zekere
gelijkheid van sympathieën opmerkte, was dermate met hem ingenomen dat hij hem
een vrijgeleide voor zijne bende en een beurs met geld schonk. Derhalve voor een
struikroover geen geringe verwisseling van rol!
Uit Frankrijk naar Italië trekkende, kwam hij te Rome in aanraking met den later
zoo beroemden Antonie van Dyck, en ook deze voelde zich tot den guit en vakbroeder
aangetrokken. De persoonlijke omgang tusschen deze twee was gemeenzaam genoeg;
ook den leerling van Rubens groeiden wilde haren op 't hoofd. In vroolijkheid van
levensopvatting en te midden van het opgewekte Italiaansche volksleven waren zij
vogels van gelijke pluimage; al blijft het de vraag of van Dyck, toen hij later in
Engeland aanzienlijk man en schilder van het h i g h l i f e geworden was, zich den
diepgezonken Weyerman nog heeft willen herinneren.
Spoedig maakte Jakob Campo zich de landstaal eigen en wat zijne wijze van
kostwinning betrof, hij teerde geruimen tijd op den beurs van den vrijgevigen van
Dyck, meer dan op zijn eigen schilderpenseel. Eene mislukte schaking echter noopte
hem het gebied van den paus weder te verlaten; door Zwitserland en Duitschland
keerde hij naar zijn vaderland terug.
Zijne romantische lotgevallen op die reis, evenals zijne avonturen in Frankrijk en
Italië, zijn beschreven in een boekje van het jaar 1758, getiteld: ‘Zeldzaame
Levensgevallen van J.C. Wyerman, behelzende zyne weergalooze en voortreffelijke
Geleerdheid, zyne wonderbaarlijke Ontmoetingen en wetenswaardige Omzwervingen
door veele Landen, zyne doorslepene en klugtige Minnaryen, mitsgaders zyn listige
en vermakelyke Bedryven geduurende zyn Leeven gepleegd.’ Het behelst het verhaal
eener onstichtelijke odyssea en vond lezers genoeg om een tweeden druk noodzakelijk
te maken.
Een enkel voorbeeld daaruit maakt duidelijk op welke manier hij in zijn
levensonderhoud placht te voorzien.
Te Parijs zijnde, nam hij zijn intrek in een der voornaamste logementen, waar
slechts lieden van aanzien vertoefden. Jacob was voor deze gelegenheid hoofsch en
zwierig gekleed; met een gewichtig air stelde hij den hospes een pak verzegelde
papieren ter hand ter bewaring, papieren die hem, volgens zijn zeggen, den volgenden
dag moesten dienen in het Parlement. Niet anders denkende of hij had een aanzienlijk
man voor zich, schonk de waard hem van zijn besten bourgogne, diende hem van
zijne fijnste gerechten en Jacob, die ‘een idee’ had, speelde bekwamelijk den
baanderheer. Maar des ochtends vroeg schoof hij zacht een schuifraam op, wierp
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zijn zwart-fluweelen broek uit het venster, vergewiste zich dat die door een naar zijn
werk gaanden ambachtsman werd meegenomen en begaf zich weder ter ruste.
Ten acht ure kwam de waard hem wekken. Het oogenblik van betalen, l e
m a u v a i s q u a r t d ' h e u r e d e R a b e l a i s , was toen gekomen, maar anders
dan Rabelais wist hij zich te redden. Aanstonds maakte hij groot misbaar: zijn broek,
zijn onmisbaar kleedingstuk was verdwenen! Hoe zou hij thans in 't Parlement kunnen
verschijnen? In welk soort van inrichting was hij toch verzeild geraakt, waar men
lieden van zijn aanzien des nachts van geld en goed beroofde? Want in dien pantalon
had hij een aanzienlijke som bewaard...
De hospes zwoer dat hij nimmer de geringste oneerlijkheid bij zijn personeel had
opgemerkt en was er deugdelijk van overtuigd dat dáár althans de schuld niet was
te zoeken, maar tevens was hij bevreesd dat de zaak ruchtbaar zou worden onder de
adellijke klanten van zijn logement. De man keek als een pad op een kluin, zoo
verbluft; en Jacob bleef zich krabben waar het hem niet jeukte. Spoedig bracht men
hem een broek van Italiaansch fluweel en de verschalkte waard, naar de geleden
schade vragende, telde hem honderd en zestig goudstukken toe. Er was nog een
gouder repetitie-horloge met cachet geweest, verzekerde de gast, en eenig zilvergeld....
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nu, daar wilde hij niet naar vragen. De tijd drong; hij moest naar 't Male..."
Waarna Uilenspiegel met zijn verzegeld pakket scheurpapier, zijn Italiaansch
fluweelen broek en zijn gevulde beurs ook ten spoedigste verdween.
In 't vaderland teruggekeerd, vond hij zijne ouders overleden, verbraste in korten
tijd hunne nalatenschap van ongeveer zeshonderd gulden en raakte verder zoo diep
in de schuld, dat hij van Breda moest uitwijken naar den Haag. Daar leefde hij van
zijn penseel en van zijne oplichterijen, nu eens den snijder voor een nieuwen rok,
dan weer den pruikemaker voor een ‘schoone krulparuik’ bedottende. Echter bevond
hij nog een tweede pees op zijn boog te hebben: er stak een schrijver in hem. Immers,
wat bij schreef werd beter nog betaald dan wat hij penseelde, an 't werd hem duidelijk
dat hij met de luiden te vermaken vooreerst meer verdienen kon dan met hen op te
lichten. Zijne L e e v e n s d e r N e d e r l a n d s c h e k o n s t s c h i l d e r s en zijne
B r a b a n t s c h e Vo y a g e werden goed ontvangen; zij brachten hem genoeg op
om zijne schuldeischers te Breda te betalen. Hij kon zich weer ongemoeid in zijne
vaderstad laten zien, totdat hij in een duel eene wonde bekwam, waarvoor hij ten
huize van den chirurgijn Jan Arentsz. eenigen tijd werd verpleegd.
Daar heelde zijn lichaam, maar nu werd - voor de zooveelste maal - zijn hart
gwond.
Er bevond zich een nicht onder de huisgenooten, Gerritje genaamd, die den vos
geloofde toen hij betuigde dat zij, aardig gansje, zijn geheele hart bezat. Zij was zijn
‘goddinne,’ zijn ‘zielsvoogdesse.’ Meester Jan echter had een fijner reuk voor zulk
ongezouten vlees. Weyerman had te Breda ook reeds een gevestigden naam als
schavuit en het huis werd hem dra ontzegd. Doch nimmer was Jakob Campo om een
loozen vond verlegen. De nicht had hij toch aan zijn snoer, hij was van ouds de
onweerstaanbare en om zich nu den oom van den hals te schuiven, wist hij hem naar
de hoofdwacht te troonen. Daar was naar 't heette, een der wachtdoende soldaten
gekwetst; en terwijl de bejaarde chirurgijn nog naar den patiënt liep te zoeken, ging
Weyerman met Gerritje aan den haal. Tevens met den spaarpot, dien zij bezat. Zelfs
was dit de hoofdzaak; de oogen der gelifde waren nog niet zo mooi als l e s b e a u x
yeux de sa cassette.
Wel werd het bedrog spoedig ontdekt en den schaker bij rechterlijk vonnis het
verblijf in de baronie van Breda voor altijd ontzegd, maar het voortvluchtige paar
zat toen reeds te Londen en teerde er op het meegenomen geld. Totdat de laatste
shilling was opgeteerd en F r a u S o r g e voor de deur stond.
Ne oordeelde Weyerman dat het uur van scheiden daar was. 't Was niet om 't velle
tje, maar om 't gelletje te doen geweest; het viel hem niet in zich aan een zinkend
scheepje te vertuien. Een ander deugniet, met zulke voornemens omgaande, zou zich
allicht uit de voeten gemaakt hebben; deze verkoos in de Uilenspiegel-rol te blijven.
Hij veinsde zich te willen vergiftigen, dronk met socratische doodsverachting den
(eenigszins naar whisky riekenden) gifbeker en reikte dien vervolgens het bedrukte
Gerritje. Te zamen zou men dan den dood afwachten. Maar Gerritje was haar jonge
leven nog niet moede, en toen de lsitige schilder er op bleef aandringen dat ook zij
hare portie zou nemen, ontvluchtte zij metterhaast een zoo gevaarlijken minnaar. Zij
had liefde gevraagd, en hij wilde haar een ‘spaansche vijg’ geven!
Deze verbreking van de maatschap en Gerritjes verdwijning was juist hetgeen
Jacob gewild had. Voortaan had hij alleen voor zichzelven te zorgen, en wat die
moeilijkheid betrof - 't zou zich wel doeken!
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Hij voorzag vooreerst in zijne behoeften door verschillende zwendelarijen te
plegen, ofschoon zijn penseel hem bij wijlen ruimschoots het noodige, zelfs het
overtollige gaf. In de L e v e n s b e s c h r i j v i n g v a n e e n i g e v o o r n a m e ,
m e e s t N e d e r l a n d s c h e m a n n e n e n v r o u w e n komt, in het tweede deel,
eene korte biografie voor van dezen geletterden schilder, waarin gezegd wordt dat
hij aanzienlijke sommen verdiende met het schilderen van bloem- en fruitstukken
voor ettelijke groote heeren. Ook voor de regeerende koningin Anna leverde hij
paneeltjes af. Van ettelijke daarvan was reeds in zijn vaderland getuigd, dat ze
‘meesterlyk en konstig behandelt’ waren. Zijne weetgierigheid dreef hem tevens om
aan de hoegeschool te Oxford een cursus in de geneeskunde te volgen, evenals hij
te Parijs zich op de godgeleerdheid en oude talen had toegelegd. Gewis van hij de
man niet om door gezette studie een enkel vak, en dat in zijn geheelen omvang
meester te worden, maar hij slaagde er in van vele wetenschappen eene oppervlakkige
kennis te verkrijgen. Inderdaad geleek hij niet kwalijk op dat type van een ‘quaet
Student’, waarvan de vaderlandsche
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dichter gezongen had:
Hy is een swervend schip, dat na geen gronden peylt,
Dat niet geladen is, en na geen haven seylt,
Een werckmen sonder werck, een generaal van guyten. Enz.

Doch het vagebond-element was bij hem krachtig ontwikkeld, het liet hem nooit lang
rust en nooit duurzamen vrede des gemoeds vinden op dezelfde plek. Meer
Nederlander en minder cosmopoliet dan hij zelf geloofd had, wenschte hij zich eerlang
weer terug in 't vaderland, als ondervond hij de waarheid van Vondels woorden:
‘De liefde tot syn lant is yder aengeboren.’

Te Breda mocht hij niet meer komen; de justitie letter er op zijn eventueel verschijnen,
en Jan Arentsz de chirurgijn niet minder. Hij trok dus uit Engeland naar Delft, leefde
er als gewoonlijk in ongewijden echt, teerde op wisselvallige baten, op de
vindingrijkheid van zijn brein niet minder, en maakte het eindelijk zoo ‘gortig’ dat
hij het raadzaam oordeelde ook die stad te verlaten voor Amsterdam.
Daar eerst zonk hij weg in de modder, welke in iedere groote plaats de benedenste
sociale lagen verontreinigt. Zijne oppervlakkige maar veelzijdige kundigheden zouden
volstaan hebben om hem aan zijn levensonderhoud te helpen; hij verkoos liever te
teren op een emplooi, dat uitmuntte in verachtelykheid. Hij legde zich er n.l. op toe
om in de verdachte huizen der hoofdstad ‘de vreemde doffers, die op til quamen, de
beurs te helpen lichten’. De vriend van Cartouche deed zijn voordeel met de ontvangen
lessen. Inderdaad, naar persoonlijkheden als de zijne kon Brederode het type van
Otje Dickmuyl geteekend hebben, waar hij in zijn S p a a n s c h e n B r a b a n d e r
de figuur doet optreden van den verliederlijkten schilder, aan wien door den goudsmid
Jasper wordt toegevoegd:
Dat is jou groote eer, kalis, foey, dats fray, jy bent een geest;
Hadje noch ien paer voeten, Otje Dickmuyl, jy waart een biest!

In het jaar 1718 bekwam Jacob, voor zijn doen, een buitenkansje. Hij wist toen den
bezitter van eenige ‘rariteiten ende frayigheden’ te belezen om met hem naar Engeland
te trekken, waar men voor zulke zaken gewis een goede markt zou vinden. Doch
gelijk men eerst bij 't scheiden van de markt de kooplieden leert kennen, zoo zou
ook de ander, maar te laat, ervaren met wien hij zich in maatschap begeven had.
Weyerman had den kunstliefhebber spoedig van zijne curiosa en van zijn geld
afgeholpen, waarvan hij goede sier maakte. Hij nam alleen den terugweg aan naar
Amsterdam, en de ander had d a s N a c h s e h e n .
Sedert wendde hij 't over een anderen boeg en begaf zich in de journalistiek. In
de B i j d r a g e n v o o r Va d . G e s c h i e d e n i s e n O u d h e i d k u n d e van
1872 geeft Mr. W.P. Sautijn Kluit een overzicht van 's mans werkzaamheid voor de
periodieke pers, waaruit duidelijk blijkt dat hij eerder pamflettist dan journalist was
te noemen en dat hij slechts het aanzijn gaf aan die soort van papieren kinderen,
welke Voltaire l e s e x c r é m e n t s d e l a l i t t é r a t u r e placht te noemen. De
‘Amsterdamsche Hermes,’ de ‘Echo des Weerelds,’ de ‘Reizende Chinees,’ de
‘Doorzigtige Heremyt,’ de ‘Vrolyke Tuchtheer,’ de Kluyzenaar in een vrolyk humeur,’
enz. waren al te gader geschriften, waarbij grove personaliteiten schering en inslag
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waren. Zijne pen was veil voor den meestbiedende. Hij exploiteerde zijne
stadgenooten mede op deze wijze, dat hij zich tot notabele luiden richtte als een
hunner goede vrienden, die onbekend wenschte te blijven, en waarschuwde hen dat
Weyerman, de befaamde Jacob Campo Weyerman, gereed stond om hen in zijn blad
‘op een vinnige wijze door te strijken.’ 't Zou meer het beste wezen om het minste
van twee kwaden te kiezen, ‘indien zy hun goet geruchte niet in de waegschael wilden
stellen’; derhalve om te trachten dezen lasteraar met zilveren koorden van zijne
snoode desseynen af te trekken.
De A m s t e r d a m s c h e H e r m e s was een gevaarlyk wapen in de handen van
een zoo beginselloos individu; alleen, het keerde zich somtijds tegen dengene die 't
hanteerde. Gelijk de b o o m e r a n g van den australischen wilde in zonderlinge lijn
door de lucht keilt en eindelijk wederkeert naar de standplaats des slingeraars, zoo
troffen ook de giftige pijlen van den libellist wel eens de hand zelve, die ze geworpen
had. Aldus bij gelegenheid dat de H e r m e s zijne aanvallen richtte op den vader
eens jonkmans, wien Weyerman vroeger tot onderwijzer was gegeven. De huisvader
had den onbetrouwbaren praeceptor spoedig ter deure gewezen en de ander wreekte
zich in zijn blad. Op den avond van een ongeluksdag meldde zich ten huize van Jacob
Campo een onbekende aan, die hem eenige gewichtige documenten (naar 't heette)
had te bezorgen. De deur openend, zag hij een kerel als een boom voor zich, een
gevreesd persoon, die een b r a v o met den stok bleek te zijn, gelijk Weyerman zelf
ee b r a v o met de pen. De kroniek verhaalt van
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hen:
‘'t Was een Boere Gast daar een halve Streep door liep; men noemde hem door de
wandeling Woutertje Duivelsterk, uit oorzaak van de ongemeene kragt die hy bezat,
konnende met eene Hand duizend Ponden gewigt op zyn Schouderen leggen. Hy
maakte zyn Ambagt van de Menschen voor geld af te kloppen, en toen men hem
daarover in 't Tugthuis wilde brengen, wierp hy vier Geregtsdienaars in 't Waater.’
Deze persoon ving aanstonds aan den schrijver van het ‘eer- en faamsmettend blad
wakker toe te dekken,’ waarna hij nog de welwillendheid had den getuchtigde mede
te deelen dat hij deze karwei op bestelling verrichtte en daarvoor zes ducatons
ontvangen had.
‘Hier hebt ge er twaalf!’ hernam Weyerman, zoodra hij weer adem kon scheppen.
‘Geef nu aan uwen committent ook het dubbel aantal slagen, welke gij mij zooeven
hebt toegeteld.’
‘Ok hieldt de Bravo getrouwelijk zijn woord’ - meldt de kroniek verder. De
rekening was in orde: een dubbele dracht slagen voor dubbele betaling; maar onzeker
of ook in dit geval het spreekwoord bewaarheid werd dat: l e s b o n s c o m p t e s
font les bons amis.
De hekelschriften van den geletterden schilder, hoezeer gemeenlijk kort van
bestaan, volgden elkander in den loop der jaren gestadig op en telkens moest een
nieuwe vlag de oude lading dekken. Na de ‘Talmud of Overzeldzaame joodsche
vertellingen’ verscheen de ‘Naakte Waarheyt,’ en later nog ‘Het Oog in 't Zeil, in
vijftig geestige vertoogen.’ Allen waren 't schotschriften, die op personen en zaken
van den dag zinspeelden en het viel den schrijver door eigen kennis en door zijne
vele relaties met het proletariaat niet moeilijk heimelijke waarschuwingen te zenden
aan notabelen, die zich liever lieten plukken dan tentoonstellen. Zoo hij iemand
verschoonde, het was ter wille van een wederdienst in klinkende munt. De meesten
dier blaadjes verschenen wekelijks, b.v. de A m s t e r d a m s c h e H e r m e s . 't Heette
een partij-orgaan, maar was in de werkelijkheid een orgaan tot c h a n t a g e en
wanneer deze ‘bijenkorf des gemoeds’ gekeerd werd, hoorde men slechts wespen
gonzen. Zoolang hier bijzondere personen tot hakblok dienden, waren, hunnerzijds,
de middelen tot verweer vaak gering. Men kon zich hoogstens van
knuppel-argumenten bedienen en het antwoord op giftige artikelen op des schrijvers
rug doen uitmeten. Waarbij men evenwel omzichtig behoorde te zijn in de keuze van
den tusschenpersoon en lieden als Woutertje Duivelsterk ter zijde laten.
Het toezicht op zulke uitwassen der journalistiek schijnt toenmaals ook tamelijk
gebrekkig te zijn geweest. In eene oude brochure, getiteld: G e s p r e k t u s s c h e n
d e n O o s t -I n d i s c h e H e n d r i k e n z i j n e f a m i e l j e zegt, betreffende de
houding der overheid, Hendriks vader:
‘Men heeft wel eens zo van verre eenig mouvement gemaakt alsof men de Mossen
uit den Kerssenboom wilde jagen, maar nimmer zelfs met geen los Kruit geschoten;
dit word thans vryheid der Drukperse genoemd.’
Waarop de Oostindische Hendrik antwoordt:
‘Dan merk ik dat de Vryheid, die de Inwoonders verlooren hebben, onder de
Drukperse is gekropen.’
In zijn bijzonder leven bleef Weyerman dezelfde onverbeterlijke doordraaiers;
zijne liefdesgevallen waren als de roode draad, door heel dit bewogen leven
gevlochten. Wie zou gedacht hebben dat deze onbestendige man nog eens een wettig
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huwelijk zou sluiten en dit ‘zomerkapelleken’ althans voor 't uiterlijk, zich in den
familievader verpoppen?
Toch zou 't zoover nog komen. Behalve een buitengewoon provoost-geweldiger
als het gevreesde Woutertje was er eindelijk ook eens eene vrouw, die vat op hem
kreeg en vast wist te houden. Zij wist de brik O n r u s t aan zich te vertuien en
Weyerman, ondanks al zijne streken en listen, zijn beslisten afkeer van den huwelijken
staat, zou al meer zich in dat garen verwarren. Hij had kennis gekregen aan eene
burgerdochter, in de schuit tusschen den Haag en Amsterdam. Volgens een enkele
bron zou 't een fijn Menniste zusje geweest zijn en Weyerman, daarvan onderricht,
zich in predikantsgewaad met bef en mantel in de trekschuit begeven hebben. Zoodat
deze verkeering tamelijk veel gelijkenis had met Starters guitig versje M e n n i s t e
Vr i j a g e .
Met minnelijke prpoosten, met schuitepraatjes en aangenamen zotteklap wist hij
zijne medepassagierster van het doel harer rein af te houden en mee te troonen naar
eene hem bekende schuilplaats te Amsterdam. De ouders woonden in den Haag en
achtten hunne dochter reeds verloren, toen deze steeds uitbleef zonder dat men haar
spoor kon vinden. Doch een anonieme brief (Jacob Campo verstond zich daarop)
ont-
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werd gebracht dat een huwelijk, voor de eer der familie en der betrokkene zelve, de
meest wenschelijke uitweg was. Zoo geschiedde 't ook, maar ditmaal bleef de vrouw
aan de winnende hand. Zij liet zich niet met listige vonden en ‘blauwe bloemkens’
afschepen gelijk zoovele harer voorgangsters; de loosheid eener plattelandsschoone
won het van de streken eens avonturiers. 't Was een geval als waarvan de fabeldichter
gewaagt:
- nous y pouvons apprendre,
Quel tel est pris qui croyoit prendre.

Op dit voorval duidt Mr. Jacob van Lennep, waar hij in zijn bekenden roman
F e r d i n a n d H u y c k den persoon van Zacharias Heynsz. opvoert, geheim
handlanger der justitie, die aan den hoofdschout van Amsterdam verslag komt doen
van zijne bevindingen.
Zoo bericht hij dat Campo Weyerman (die tot de orde der vrijmetselaren was
toegetreden) de Loge in de Stilsteeg geopend heeft met een heerlijke aanspraak en
een fraai poême, waarin hij zijn publiek het groote belang van deugd en moraal
schilderde, en dat alles in complete orde was afgeloopen. ‘Zeer wel,’ antwoordt de
hoofdschout, ‘doch wat mij minder moreel en deugdzaam voorkomt is, dat diezelfde
Campo een fatsoenlijke burgerdochter uit 's-Hage, buiten weten van haar ouders, ten
zijnen huize heeft getroond. Waarom heb ik daar niet eer tijding van gehad?’ - ‘Het
is geburd in mijn absentie,’ antwoordt Heinsz., ‘ik kom het eerst heden te vernomen
en ging juist aan UEA. dit verhaalen.’ - ‘Genoeg,’ hervat de hoofdschout, ‘draag
zorg dat de ouders onder 's hands bericht bekomen van het verblijf hunner dochter,
en hou intusschen den knaap in het oog. Het is de eerste reis niet, dat hem iets
dergelijks gebeurt; hij is onverbeterlijk.’
Toch beproefde deze vrouw den moriaan te schuren. Zij zag hem niet verdwijnen
gelijk Beatrys van Cleve den ridder Lohengrin, maar hield hem ‘op til’ en schonk
hem twee zonen. Wellicht had zij den wagen ook op den duur in 't spoor kunnen
houden, ware haar een langer leven gegund geweest. Maar zij stierf na een vijfjarigen
echt en sedert ging Weyerman nogmaals het breede pad op. Het scheepje was weer
zonder stuur.
Evenwel, niet alle bronnen bevestigen deze voorstelling. Uit de latere
processtukken, tijdens Jacob zich te 's-Gravenhage in hechtenis bevond, blijkt dat
hij zich reeds in Juni 1703 door trouwbelofte verbonden had aan juffrouw Johanna
Ernst, doch het huwelijk eerst in Maart 1727 tot stand kwam. Bruid en bruidegom
verschenen toen voor schout en schepenen der heerlijkheid van Nijenroode tot
Breukelen, bijgestaan door hunne twee kinderen Jacob en Hendrik, die zij betuigden
hun wettig kroost te zijn. De vrouw bracht sedert een meisje ter wereld en leefde nog
in 1739.
Van zelf dat Weyerman zich door zijn voortdurend hekelen en intrigeeren tal van
vijanden maakte, waaronder hevige. Zoo waarschuwde hij eens den gewezen Indischen
predikant Wilhelmus Hogerwaart op de gewone anonieme manier dat er een heete
pot voor hem te vuur hing, die zijn achting en fatsoen bijnde wereld geheel zou
ondermijnen, indien er ten minste niet tijdig voor zorg werd gedragen. Er waren dan
ook reeds in Indië paskwillen op deezen leeraar gemaakt, die zonder middelen was
uitgekomen (hij studeerde uit een lands- of ridderschapsbeurs) en in de koloniën
genoegzame penningen p e r f a s e t n e f a s had bijeenvergaderd om zich, in
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Holland teruggekeerd, de heerlijkheid Waverveen en Valkenstein te koopen. De
anonieme brief waarschuwde hem nu dat de ‘beroemde’ schrijver Weyerman zijn
levensloop in Indië ging te boek stellen, waarbij er wel eens onverkwikkelijke zaken
aan 't licht zouden kunnen komen. Tevens zou er een drama worden uitgegeven met
ds. Hogerwaart als hoofdpersoon, verrijkt met zijn portet en ophelderende noten.
Doch de mijn sprong verkeerd. De bedreigde predikant stelde den brief in handen
van den fiskaal bij het Hof van Holland, die den schrijver deed uitvorschen, en de
uitslag was vooreerst dat den procureur-generaal gelast werd om het oog te houden
op Weyerman, ‘omme denselven, als hy sig weder in den Haag kwam te bevinden,
door een Deurwaarder ten Hove te doen komen om gehoort te worden voor Heeren
Commissarissen, dewelcke alsdan zouden disponeeren zooals haar Ed. bevinden
zouden te behooren.’
Een andermaal randde hij in de R a a k t e Wa e r h e y t een zijner gewezen vrienden
aan, Mr. Jan Blocquan, die een zijner armen niet tot zijn dienst had en deswegen
werd aangeduid als ‘zeeker Advocaat, een verminkt dier aan de linkervlerk.’ Hem
werd allerlei felonie ten laste gelegd en gezegt ‘dat hij van jongs af een Vos en een
Schalk was geweest en onder de schelmse familie van den Ambagtsheer
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van Strijkuit sorteerde
Ook dit stuk had eene aanklacht bij de justitie tengevolge en gewis ware weyerman
reeds destijds in verzekerde bewaring genomen, had hij zich binnen het rechtsgebied
der provincie Holland gevaagd. Maar, zwerver als hij was, steeds vervolgd door het
veranderlijke en het nomadische in zijn natuur, had hij Amsterdam alweer verlaten
voor de provincie Gelderland. En 't was ter zijner keuze geweest zich verder nog, nl.
naar het buitenland te begeven, waar hem de gelegenheid werd aangeboden als 't
warre een nieuw leven te beginnen. Maar hij wilde niet, en berouwde 't zich te laat.
Czaar Peter had nl. tijdens zijn verblijf in Nederland veel van den vernuftigen
schilder-schrijver gehoord, van zijne L e e v e n s d e r K o n s t - s c h i l d e r s en
H i s t o r i e d e s P a u s d o m s , zijne gevaarlijke maar pikante weekbladen, zijne
vreemde lotgevallen, zijne Uilenspiegelstreken niet het minst. Hij wenschte een man
te leeren kennen, buiten kijf bereisd en veelzijdig ontwikkeld, even vaardig met de
pen als met het penseel. Die kennismaking had ten gevolge dat de Russische despoot,
zelf een zonderling, den ‘doorsleepen gast’ trachtte mee te troonen naar het Heilig
Rusland, waar hij een geheimraad en keizerlijk historieschrijver van hem maken
wilde. Doch Weyerman was nu gehuwd man, vader van drie kinderen en gevoelde
bij 't klimmen zijner jaren weinig lust naar een zoo vreemd en ver gewest te tijgen.
Het aanbod was schitterend genoeg, maar misschien had hij iets gehoord van het
veranderlijke en onbetrouwbare in het lot van Russische gunstelingen, het onveilige
van Russische toestanden en dacht in den trant van Heine
Russland, dieses schöne Reich,
Würde vielleicht mir behagen,
Doch im Winter könnte ich
Dort die Knute nicht ertragen.

Hij wees het aanzoek af en bleef in Nederland - om weldra te ervaren dat ook daar
het zwaard van Damocles aan den zijden draad boven hem kon hangen.
Hij had zich te Vianen gevestigd, en bevond dat zijn faam er hem vooruit was
gegaan. Eerlang kwam hij in heftig geschil met den burgemeester Le Roux, ter zake
dat deze tegen zijn (Weyermans) zoon gezegd had ‘dat hij een aap was, evenals zijn
vader.’ De kwestie leidde tot een aanklacht en verder tot een pamflet, getiteld:
‘Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegens Alexander le Roux,’ met het
beteekenisvol motto, aan het Boek der Spreuken ontleend:
‘De lippen des zots komen in twist en zijn mond roept naar slagen.’ (Spreuken
XVIII:6)
Vooreerst liep de zaak af met eene ernstige vermaning aan beide partijen: ook Le
Roux had wel iets op zijn kerfstok. Wellicht had Weyerman dáárom zijn domicilie
naar Vianen overgebracht, dewijl die plaats en het naburige Kuilenburg tot asylum
dienden voer zoovelen, die elders in den lande eene rekening met de justitie uitstaande
hadden gehad, voor bankroetiers, zwendelaars, voortvluchtige gelieven en dergelijke.
Eene bekende historische studie van Van Lennep verhaalt hoe graaf Johan Dirk de
Mortanje zijne uit den Haag geschaakte schoone, Emilia van Nassau, te Kuilenberg
in veiligheid bracht en hoeveel verbolgenheid van de vorstelijke familie er verspild
werd om de overheden van het stadje te bewegen tot de uitlevering.
Hier moest zich voor een schrijver, die ten deele van c h a n t a g e leefde, een
vruchtbaar operatieveld opdoen. Hij gaf dan ook in 1736 eene brochure in het licht,
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getiteld ‘Den Voorlooper van de Kronyk der Bankrotiers. Vervattende derzelver
ongehoorde Krygslisten, Treureindende Blyspelen, bestudeerde Schelmeryen, linksche
behandelingen en eerlooze Praktyken.’ De auteur zette zich daarna aan 't schrijven
van maanbrieven, waarbij geadresseerden in kennis werden gesteld dat, na de
Voorlooper, de Kronyk zelve stond te volgen, waarin de naar Vianen en Kuilenburg
gevluchte bankroetiers openlijk zouden worden tentoongesteld. Belanghebbenden
ontvingen den raad des ongenoemden om, door het geven eener erkentenis aan den
schrijver Weyerman, hunne namen buiten dit c a h i e r n o i r te houden.
Nu moeide zich de justitie met de zaak. De vroedschap der stad Kuilenburg nam
de volgende resolutie:
‘Raaden en Magistraat, in ervaring gekomen zynde dat Jacob Campo Weyerman,
famous Pasquillist, sig niet hadde ontsien in seker boekje, geintituleert Voorloper
van de Kronyk der Bankerotiers, te Rotterdam gedrukt by Dirk Hertigsveid in desen
jare 1738, diverse Personen alhier by den Souverain geprotegeert met naamen te be-
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schrijven, voor fielten en schelmen te decrieren; de stad Culemborg voor een Roofnest
uit te maken en te baptizeren, mitsgaders by een van de Roofsteden Algiers Tripoli
en Salé te vergelyken, ja zelfs die Boekjes met syn eygen hand onderteekend alhier
in persoon te discemineeren, divulgeeren en te verkopen, tot merkelijke decline en
vilipendie der Souverainiteit van dese Stad en Graafschappen; sugillerende dus op
een onbetamelyke en calumnieuse wyse den Souverain en Regenten voor Protecteurs,
Fauteurs en Begunstigers van Fielten en Schelmen, nadat alvorens iterative Brieven,
aan diverse Personen alhier van de Protectie jouisseerende waren afgesonden, over
Rotterdam door een gedeguiseerde hand geschreven, sonder naam, dag of plaats,
houdende quasi een vrindelyke exhortatie, admonitie en waarschouwinge omme door
een goede recognitie en erkentenisse hoe eer hoe beter aan J.C. Weyerman af te
kopen de gecommuniceerde en gedreigde Uitgeevinghe van de Kronyk der
Bankerotiers, tot Conservatie van haar en hare Families Respect en Honneur.
‘Ende, want sulks importeert het Crimen van Concussie en Exactie, omme onse
inwoonders op eene tot hiertoe ongehoorde wyse te stellen en te zetten onder
contributie, en haar geld door de punt van een vilaine pen af te dwingen, in een Land
van goede Politie en Justitie niet te toloreeren.
Zoo hebben welgemelte Raaden en Magistraat na rype deliberatie goedgevonden
en geresolveert, enz. den Officier deser Stad te gelasten de persoon van Jacob Campo
Weyerman, zoo onder het Territoir en Jurisdictie van desen Graafschappe mogte
komen, illico door de dienaars van de Justitie daar uyt te laten brengen, met verbodt
aan hem Weyerman van oyt daar weder onder te komen, op poene van nadere
dispositie.’
Zoo was de bot ook hier vergald!
Te voren had hij nog een verkeerden zet gedaan, en die hem noodlottig zou worden.
Bijzondere en niet ten volle aangeduide personen mochten zich tegenover den
letterkundigen b r a v o weerloos gevoelen, anders kwam de zaak te staan toen zijn
‘vilaine pen’ geheele corporaties aantastte. Instede van een enkel individu tot vijand,
bekwam hij ze thans bij het dozijn. Welke geschillen hij met de O.I. Compagnie had,
dan wel of hij er voor betaald werd om aan dit machtig college iets onaangenaams
te zeggen, wordt niet gemeld. Alleen dat hij daarop een schimpdicht vervaardigde
in veertien zesregelige coupletten, onder den titel: ‘Enthusiasmus, Bestaende in
eenige aen merkingen weegens d'overeenkomst tussen de Roomse Inquisitie en
d'Oostindische Maatschappy.’ De justitie van het Hof van Holland, de O.I. Comp.,
ds. Hogerwaart en anderen werden hier in een scherp en hatelijk licht gesteld; de
titel reeds spelde weinig goeds. De beide eerste coupletten (de overigen zouden
volgens Mr. Sautyn Kluit het overnemen niet waard zijn) worden door der
historiograaf der schilders, Van Gool, medegedeeld, en luiden:
Wat baet het Bataviers, dat Willem Neerlants stranden,
Ontsloeg uit Romens dwang en Spanjens heerschappy,
Nu dat een Alba's raed, misdoopt een Maetschappy,
De vrygevogten Tuin van meet af aen doet branden;
Leicesters eeuw herleeft, d'aloude vryheid trilt,
En 't recht word over 't paerd van eed en eer getilt.
De Maetschappy van d'Oost schijnt Themis roê ontdoken,
En 't blijkt: alzo hef Hof en oor on oogen sluit,
Op 't gulde nachtmuziek van Hermes' dievefluit,
Wyl Argus, schelms verschalkt, den gorgel werd doorstoken,
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d'Aloude Deugt vervalt geheelelyck in ly,
En d'Ondeugt kletst de zweep bij d'Ooster Maatschappy.

Dit was slechts een aanhef, maar die wel iets beloofde. Het schimpdicht was naamloos
in 't licht verschonen, doch op het Oostindische Huis kreeg men er weldra de lucht
van. En ook van den schrijver. Collot d'Eccury, die hem ‘een verachtelijk
fortuinzoeker’ noemt, verklaart de deswegen tegen Weyerman ingestelde vervolging
minder nog uit persoonlijke grieven dan uit den geest van het tijdvak, ‘Want,’ zegt
hij, ‘het was toen nog een eeuw van duisternis, in welke het beleedigen en lasteren
van wettig gevestigde magten voor misdadig gehouden en gestraft werd.’
Het trof ook slecht - maar dit wist de schrijver van te voren - dat de bewindhebbers
van de O.I. Comp., voor zoover zij tot de Kamer Amsterdam behoorden (acht van
de zeventien) dikwijls tegelijk het burgemeestersambt bekleedden, en een
burgemeester van Amsterdam in den trent van Nicolaas Witsen of Koenraad van
Beuningen achtte zich weinig of niet minder dan een lid van de Staten-Generaal, dan
den ambassadeur van welk buitenlandsch hof ook. Machthebbers als deze had hij
zich tot vijand gemaakt; en Weyerman, die ook wel wist dat hij als het zwarte schaap
onder de kudde werd aangemerkt, had destijds te Kuilenburg en Vianen zijn hachje
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Nu hem ook hier het verblijf ontzegd werd, moest de vos uit zijn hof komen. En
aangezien er buiten de grenzen van het graafschap scherp op hem gelet werd, was
hij spoedig in handen van mijneheeren van den gerechte. Een poos zat hij te Vianen
in hechtenis, ontsnapte daar uit de gevangenis, werd weder opgevat en toen
getransporteerd naar den Haag, waar men hem op de Voorpoort in verzekerde
bewaring stelde.
Hier, in de onmiddellijke nabijheid van den schout en zijne rakkers, van de
folterinstrumenten en werktuigen van den gerechte, was de delinquent gansch niet
op zijn gemak. Jan van Gool zegt dat hij daar ‘eenigen tyt in groote vreeze zat, wel
wetende dat er vry wat tot zyn lasten was zo alle zyne euveldaden aan den dag
quamen, en zijn beschuldigent geweten hem licht deed begrypen dat het misschien
zyn keel, of ten minsten zyn rug zou gelden.’
't Was dan ook wel meer gebeurd dat men personen overtuigd van smaad en laster,
met een gloeiende priem de tong had doorboord, voorts gegeeseld en verbannen. De
openbare aanklager zou nu tot den verleider komen als de Steenen Gast tot Don Juan.
Zoo vermetel en driest de houding was geweest die hij in de pers had aangenomen
in zooveel hevige vertoogen, welke door de wederparty als ‘klaterende razerny en
stout geratel’ waren aangemerkt, zoo deemoedig betoonde hij zich toen eenmaal de
justitie de hand op hem had gelegd. Vroeger, buiten pijn en banden zijnde, had hij
overmoediglijk de schichten der persiflage geslingerd op den tijdgenoot; thans, in
het gezicht van strafplaats en kerkerwand, boog hij in 't stof voor de hemelsche en
de wereldlijke gerechtigheid. Hij erkende zich de onwaardigste aller zondaren en
schreef uit zijne gevangenis de aandoenlijkste brieven om de clementie van het hof
in te roepen voor zich en zijn gezin, tevens de goddelijke genade over zijn schuldig
hoofd. Van losbol werd hij kwezel, en ofschoon zijn christendom zoo locht als een
spons was, vond hij aanleiding regelen te schrijven als de volgende:
‘Ik bid en smeek by dagen en nachten den Almoogenden God van geleegenheyd
te moogen verkrygen om door een openhartige gedrukte belydenis waaragtige blyken
te konnen geeven van myne noetvaardigheyd. Ik vraage vergiffenis aan allen in het
algemeen wegens hetgeene waardoor ik die mogt hebben beleedigt en geërgert; ook
verhoop ik dat God my de genade zal verleenen om in het toekomende ons Nederlant
te stichten, beyde door myne Schriften en door eene kristelycke Leevenswyze.’
Hij wendde zich in dien brief tot den fiskaal bij het Hof van Holland, mr. Jacob
Bisdom, en verzocht om schrijfbenoodigdheden tot het opstellen van een christelijk
tractaat, tot stichting van zijne tijdgenooten. ‘Ik zeg tot stichting van de geërgerde
weerelt, dewelke gelyk als zy hier vooren myne zonden heeft beschouwt, zich alsdan
zou konnen spiegelen in de bron myner boetvaardige traanen. Langs die genade zou
ik een openhartige belydenis myner meenigvuldige overtreed dingen opstellen, in
navolging van den Oudvader Augustyn, wiens belydenis van geen minder vrucht is
geweest als zyn andere Geestelyke Schriften. Ook kon ik langs die genade myn
desolaate Vrouw en doodarme kinders te hulp komen in haare onuyt-spreekelyke
elenden; alzo ik vastelyk vertrouwe dat een Traktaat, geschreeven onder Godes bestier
en opgestelt by een oprecht leedwezen myner zonden, noch wel zo wel zou worden
gewilt als myne voorgaande aanstootelyke en ligtvaardige Schriften. De baan der
oprechten is het quaade te ontwyken, en de mensch, die zynen weg verbeteret, behoud
zyn dierbaare ziel.’
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Vooreerst had hij 't in een zoo berucht verblijf als de Haagsche Voorpoort niet
slecht. Hij had er een ruime kamer, voldoende spijs en drank, een bed, licht, en een
stoof met vuur. Van den cipier getuigde hij, dat deze hem behandelde ‘op een
kristelyke wyze met alle zachtmoedigheyt.’ Het was hem vergund briefwisseling te
houden met de zijnen, hen te verzoeken nu eens om een paar schoenen, dan weer om
eenige kleinigheden of geld. Doch de onzekerheid omtrent hetgeen zijne rechters
over hem zouden besluiten, dreef zijn beangstigd gemoed tot herhaalde
ontboezemingen en smeekschriften. Met een aantal voorbeelden aan de buitenlandsche
letteren en de geschiedenis ontleend, staafde hij het feit, dat zooveel hekeldichters
van vroeger en later tijd met verschooning waren behandeld geworden en de overheid
zich tegenover hen b o n p r i n c e had betoond. Hoewel die voorbeelden hem niet
konden ontschuldigen, hij wilde zo slechts aanhalen opdat andere vlugge geesten
‘die dichtkundige puynhoopen zouden vermyden, over dewelke ik ze bejammerlyk
ben gestreykeld, ja ganschelyk ben gevallen.’
Zulke redenen moesten de getabberden wel doen meesmuilen. Aangezien de petitie
niet voor openbaarmaking was bestemd, konden zij slechts zichzelve tot die ‘vlugge
geesten’ rekenen en de wenk beschouwen als tot hen gericht.
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[...] van verdediging op, waarin hij zich verweerde op enkele punten uit het afgenomen
verhoor, zich beroemde op de afbreuk, die hij door zijn L e v e n v a n A l e x a n d e r
VI en H i s t o r i e d e s P a u s d o m s aan het katholicisme, ‘overwonnen door zyn
eygen wapenen’, had toegbracht ten bate van de ware gereformeerde religie, zich
beriep op hetgeen hij n i e t gedaan had, en met een soort van matrozenpathos zijn
‘arme vrouw en kinders’ onder de aandacht der heeren bracht.
Hij had toen ‘een arme huysvrouw en drie behoeftige kinderen, waaronder een
jong Lam van negen jaar’, thans van hun kostwinner verstoken. ‘En ach!’ schreef
hij, ‘als ik gedenke aan myn noodlydende lieve vrouw en onnoozel jong dochtertje,
wensche ik een Pelikaan te moogen zyn, om die rampzaalige hongerende zielen by
gebrek van voedsel te kunnen laaven met myn bloed.’
Q u a n t u m m u t a t u s a b i l l o ! - mocht de tijdgenoot hier wel uitroepen. Kon
deze dezelfde man zijn van vroeger, vergrijsd in 't kwade, die niet alleen zooveel
wanbedrijven pleegde, maar er zich ook op verhoovaardigde als op ‘meesterlijke
slagen van zijn vernuft’? De brieschende leeuw was tot een blatend lam geworden.
En met zekere naïveteit vroeg hij 't zijnen rechters in gemoode af: of het niet te
bejammeren zou wezen indien zooveel talenten, als in zijn persoon vereenigd, voor
de maatschappij verloren gingen, ‘en dat die lamp, dewelke in het toekomende
geheelyk zou branden tot verheerlyking van Godes glorie, zou werden uytgeblaazen,
in een detentie, in dewelke zyn ziels en lighaamskragten geheelyk uytwaasemen.’
Ook achtte hij 't oirbaar den Hove nog eens voor te houden de som zijner
verschillende begaafdheden. De lijst zijner geschriften dorst hij er gewis kwalijk aan
toevoegen, want naast zijne geschiedkundige werken had hij alsdan het zooveel
grooter aantal zijner schotschriften moeten noemen. Maar zooveel kon hij van
zichzelven zeggen:
‘Dat ik geen Luyaard ben geweest, blykt zonneklaar uyt myn meenigvuldige
Studien, Taalkunde en uyt myn Schilderkonst. Ik heb my bevlytigt in de
Godgeleerdheyt, in de Grieksche, de Romeynsche, de aloude Hisorien van allerhande
Natien, als van 's gelyken in de Moderne Geschigten en inzonderheyt in de Historie
der Nederlanden. ik heb my geoefent, en niet zonder vrucht, in de genees- en in de
heelkunde, in de Zeedekunde en in Oudheytkunde, van welke laatste Studie ik een
blyk heb gegeven in den opstel van een Cataloggus van aloude Grieksche en
Romeynsche Gedenkpenningen, welke kollektie omtrent negen jaaren geleeden is
verkogt geworden tot Amsterdam. Myn Taalkunde is zigtbaar in myne Schriften, en
van myn Schilderkonst heb ik proeven gegeeven in Engeland, Duyschland en de
Nederlanden, als die ben geëmployeert geweest by de Koninginne Anna van
Grootbrittanje, by den Prins Willem van Hessen en by onderscheyde zoo Engelsche
als Hoogduytsche Hartogen, Prinsen ende andere grooten.’
Ten slotte verzocht hij ootmoediglijk dat hem geen zwaarder vonnis mocht worden
opgelegd dan dat van ballingschap buitenslands, of dat hij mocht worden geconfineerd
binnen het rechtsgebied van de stad Vianen. Men zou dan eens zien hoezeer hij ‘uyt
een woester Esau in een zeedigen Jakob, ende uyt een Saulus in een Paulus’ was
hervormd geworden.’
Die proef wenschten de getabberden echter niet te nemen. Al zijne stichtelijke en
gekonfijte redenen waren op het Hof van geen invloed; men achtte het van te veel
gewicht een zoo gevaarlijken vogel eindelijk onder het net te hebben dan dat men
het kooitje weer open zou zetten. Bij de hun voorgespiegelde metamorphose tot
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herboren christen, zijne talenten alleen aanwendende tot meerdere eere Gods, hadden
hunne Edelachtbaren verder geen belang en reeds het stilzwijgen, volgende op zijne
herhaalde smeekbeden, had er Jakob Campo van kunnen overtuigen dat, ‘wat iemand
inbrokt, dat moet hy ook uiteten.’
Overeenkomstig den eisch van den procureur-generaal werd Weyerman in Juli
1739 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, te ondergaan op de Voorpoort te
's-Gravenhage, en dit vonnis gemotiveerd op grond van ‘lasterlyke personaliteiten,
vervat in zyne weeklyksche papieren en verregaande Paskwillen, gemaakt op
verscheidene aanzienlyke collegiën en steden, alsmede sommige ongetekende brieven,
aan eenige personen door hem geschreeven.’
Daar zat nu de man, die wellicht hefschilder had kunnen zijn in Engeland, en
keizerlijk historieschrijver in Rusland; de auteur van zeker geschrift D e O n t l e e d e r
d e r G e b r e e k e n en ontleedde zijn eigen gemoedstoestand, waarbij weinig
verkwikkelijks voor den dag kwam. De gevangeniskost
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[...] den tijd kortende met kapelletjes en andere motieven op spiegels te schilderen,
met de muizen der gevangenis te dresseeren en nog eenige geschriften toe te voegen
aan de reeks zijner werken. Misschien dagteekenen uit deze laatste periode zijne
S t i c h t e l i j k e B e t r a g t i g e n , zijn Z a m e n s p r a a k d e r D o o d e n en
dergelijke ‘bibelstof,’ als wilde hij het spreekwoord bevestigen:
‘Quand le diable devient vieux, il se fait hermite.’
Hij stierf, een zeventiger, ten jare 1747, en geen zijner tijdgenooten schijnt bij dit
overlijden 's mans bekwaamheden, allen daarentegen zijne fouten herdacht te hebben.
Toen Constantyn Huygens van den opgang hoorde, door den glazenmaker Jan
Vos met zijn treurspel Aran en Titus op het Amsterdamsche tooneel teweeggebracht,
schreef hij aan de drossaard Hooft:
‘Q u a n t a i n o c c u l t o i n g e n i o l a t e n t ! ende die die herssenen boeckvast
gemaekt hadde, wat hadd' hy er niet uytgehaelt!’ Zoo ware ook van Jacob Campo
Weyerman te zeggen geweest, dat beide zijn vlugge pen en zijn vlug penseel treffelijke
uitkomsten hadden kunnen opleveren, ware het jonge rijs in tijds gebogen geworden.
In een oude verzameling van biographieën wordt hen als de donkerste kant van
zijn karakter aangerekend niet de bedriegelijkheid waarmee hij zooveel vrouwen ten
verderve bracht en zooveel mannen uitplunderde; niet de veilheid zijner pen of de
verachtelijkheid zijner beginselen, maar zijn ongeloof op 't stuk der religie. De
levensbeschrijver brandmerkt het meest ‘zyne losse wyze van denken over den
Godsdienst, wiens voornaamste grondwaarheden van hem in twyfel getrokken, zo
niet ontkend werden; hy hieldt den Godsdienst voor eene bloote uitvinding van
Staatkunde, het bestaan van een Opperweezen en de Onsterflykheyt der ziele waren
ten minste by hem twyfelagtig.’
Het vermoeden is geoorloofd dat Jacob Campo Weyerman, tijdgenoot van Voltaire,
tevens diens vereerder en adept is geweest, dat hij gedurende zijn verblijf te Parijs
die voltairiaansche begrippen had ingezogen, waarmede een groot deel der
jongelingschap toen dweepte. Een c r e d o dat den godsdienst voor eene staatkundige
uitvinding hield, kon uit de pen gevloeid zijn van den schrijver, die zoovele zijner
het christendom bestrijdende artikelen met het pseudoniem C h r i s t m o q u e
onderteekende, en aan Frederik den Groote schreef dat een flink vorst met soldaten
en geld den godsdienst in zijn land wel missen kon.
Zoo de opvatting omtrent die geestverwantschap juist is, dan heeft Weyerman in
zijn persoon die andere opvatting gewraakt van den dichter1), welke de geschriften
van den wijsgeer van Ferney eerder voor een later geslacht, dan voor dat zijner
tijdgenooten berekend achtte. En die 't aan de schim des grooten mans afvroeg:
Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire,
Voltige-t-il encor' sur tes os dé;charnés?
Ton siécle était, dit on, trop jeune pour te lire,
Le nötre doit te plaire, et tes hommes sont nés.

André Hanou
(Gouden Leeuw 139, Amsterdam)
1) Alfred de Musset.
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Ex. konstschilders
In de Library van het Trinity College te Dublin bevinden zich de eerste drie delen
van JCW's Levens-Beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders ('s-Grav. 1729).
- Dit exemplaar, opgeslagen in een depot via een ondergrondse gang bereikbaar, is
aan de buitenzijde vuiler dan een groep ierse mijnwerkers door de VARA uit een
BBC-televisieserie overgenomen, maar heeft verder de blankste pagina's die ik ooit
in een 18e-eeuws boek ben tegengekomen. - De signatuur, Fag. K. 6. 42-44, geeft
aan dat het werk behoort tot de collectie-Fagel (Ned. naam!) en behoort blijkens de
catalogus tot de aanwinsten van het College tenminste vóór 1873. - Het voorwerk
van dl. 1 heeft o.m. een titelplaat, een afbeelding van Willem Oarel Hendrik Friso,
en het portret van JCW door Troost/Houbraken met zijn Ontleeder (waarop zeer
duidelijk de getallen 173 en 1724, vgl. H.M. de Blauw hierover Mededelingen p. 7).
- Aldus is JCW althans met Swift verbonden via dit College, waar de laatste een
slechte leerling was. - Géén JCW-iana in de National Library, Dublin
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[Nummer 12]
Ben Broos
(Kalmoesgaarde 4, 3436 HJ Nieuwegein)

JCW en de ‘Honing van de smaakelyke leevensbeschryving eens
konstschilders’
Jacob Campo Weyerman wordt door de kunsthistorici doorgaans met weinig vreugde
geciteerd, hooguit ietwat meesmuilend. Op het titelblad van ‘De levens-beschryvingen
der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen’ uit 1729 schrijft hij dat
zijn biografieën ‘verrykt (werden) met de Konterfeytsels der Voornaamste
Konst-Schilders en Konst-Schilderessen, cierlyk in koper gesneden door J.
Houbraken’. Dat wordt met een zekere grimmige hilariteit voor kennisgeving
aangenomen. In feite is zijn vierdelig werk niets anders dan een bewerkte heruitgave
van Jacob Houbrakens ‘Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en
schilderessen’, die toen pas elf jaar op de markt was. Deze ‘heruitgave’ is terecht
ronduit als plagiaat bestempeld (S. Slive Rembrandt and his critics, Den Haag 1953,
196), waarin de belangrijkste wijziging de ‘introductie van een schertsende en
lichtzinnige schrijfstijl’ was.
Theoretische uiteenzettingen van Houbraken liet Weyerman eenvoudig weg als
flauwe kul. Een scherpe analyse van deze werkwijze gaf Jan Emmens (Rembrandt
en de regels van de kunst, Utrecht 1968, 83-84):
‘Houbraken’, aldus Jacob Campo Weyerman, ‘geeft ons op zijn manier
een beschrijving van de offerhandens en van de offergereedschappen der
Heydense Priesters, in stee van ons een net en aaneengeschakelt
leevensverhaal der Nederlandsche schilders te geeven. Hy schynt soms
als een nyvere bie te komen aanvliegen, gelaaden met den honing van de
smaakelyke leevensbeschryving eens Konstschilders, of Konstschilderes,
maar dán ontmoet hy in zijn vlugt een spinneweb der historien, of een
stilstaande bron van zeedelessen, dán verwart hij met kop en pooten in die
schakels, en blijft er in hangen, of hy plompt als een Ikarus in 't water, en
legt er in te spartelen en te schreeuwen, als een onbedreven zwemmer,
zonder eens na den bienkorf om te zien of te taalen.’
Bij wat men met enige goede wil zijn bewerking van Houbrakens Groote
Schouburgh zou kunnen noemen, beperkte Weyerman zich dan ook
voornamelijk tot het weglaten van de hierboven in zijn zonderling jargon
gewraakte passages. Dit niet alleen omdat hij, in tegenstelling tot
Houbraken, klaarblijkelijk aan het aangename boven het nuttige de
voorkeur gaf, maar ook omdat het nut van wat Houbraken als zodanig
wenste te presenteren, hem volledig ontging. Zijn libertijnse behoefte aan
smakelijke levensbeschrijvingen, had Houbrakens klassicistische behoefte
aan morele en historische legitimatie van het kunstbegrip blijkbaar geheel
verdrongen.
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Met dit overigens niet onbegrijpelijke wanbegrip legde Weyerman de
grondslag voor een beoordeling van de Groote Schouburgh die zich tot in
het heden voortzet. Hofstede de Groot, die het standaardwerk over
Houbrakens magnum opus schreef, keurde de passages in kwestie
nauwelijks een blik waardig, al protesteerde hij toch tegen de rigoureuze
bekortingen die een Duitse vertaler in zijn versie had aangebracht.
Sedertdien is het de gewoonte om de theoretische uitwijdingen van
Houbraken buiten beschouwing te laten.
Aldus Emmens.
De ‘honing van de smaakelyke leevensbeschryving’ bevat voor Weyerman een
hoog alcoholpercentage. In zijn visie zijn kunstenaars in het algemeen kroeglopers
en rokkenjagers. Wat dat betreft presenteerde Busken Huet hem eind vorige eeuw
in zijn Land van Rembrandt (1882-84) een koekje van eigen
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deeg:
‘Campo Weyerman, geboren in 1677, heeft in de voorstelling der
Nederlandse kunstenaars dit niet zeer edele type het sprekendst uitgedrukt.
Weyermans moeder, een noordbrabantse boerenmeid uit franse ouders of
grootouders, speelde in haar jeugd een historische rol. Vermomd als soldaat
maakte zij onder Willem III verschillende veldtochten mede, en trouwde
tenslotte een voormalig lakei met wie zij te Breda een logement opende.
De zoon, opgeleid voor schilder, (dit scheen het best van al bij zijn geboorte
te passen), werd een losbol en zwerver; een Vermakelijk Avonturier der
werkelijkheid. Het heette dat hij geest, en een grote verscheidenheid van
kundigheden bezat. Tijdens hij te Amsterdam woonde gaf czaar Peter het
verlangen te kennen hem te zien. De tien of twaalf laatste jaren van zijn
leven bracht hij in de gevangenis door, op de haagse Voorpoort. Uit de
schilder was een libellist gegroeid die de publiciteit van zijn blauwboekjes
aan de meestbiedende verkocht, en voor wie niemands goede naam veilig
was. In zijn graf werd door een ongenoemd biograaf en bewonderaar
(denkelijk een lichtmis van dezelfde soort) hem het getuigenis nagegeven:
“Zonder te kort te doen aan zyn vloeibare schryfstyl en aan de geestryke
invallen die in de meeste zyner geschriften uitblonken, kan men in 't
algemeen van zyne werken zeggen dat er nimmer iets uit zyn pen kwam
of het was met het fenyn van gruwelyke lasteringen en eerroovende
uitdrukkingen bevlekt”.’
Aldus enkele citaten uit de eerste en tweede hand die aan duidelijkheid weinig te
wensen overlaten. Ik wil nu de biografieën die Weyerman schreef van Frans Hals
en Rembrandt naast die van Houbraken leggen om te laten zien wat zijn interpretatie
van een ‘smaakelyke leevensbeschryving’ eigenlijk inhoudt.

Frans Hals
‘Die groote Konstschilder was een gebooren Maanblusscher, anders een
Mechelaar, alwaar hy het eerste daglicht zag op het jaar duyzent vijfhondert
vier en tachtig’
aldus Weyermans openingszin van Hals' biografie. De vermelding van de toen
waarschijnlijk algemeen bekende spotnaam voor Mechelaars - Maanblussers - is de
eerste eigen toevoeging aan de tekst van Houbraken, waarmee Weyerman de lachers
natuurlijk meteen op zijn hand had. Het geboortejaar 1584 is misschien ook een eigen
verzinsel of het resultaat van een verkeerd rekensommetje. Houbraken schrijft dat
in de papieren van ‘een oud Haarlemmer Konstschilder een begrafenisbriefje van
hem gevonden werdt, waar agter op aangeschreven stond: Frans is gestorven te
Haarlem, in den ouderdom van 5 of 86 jaren, in 't jaar 1666’. In het algemeen stelt
men nu zijn geboortejaar ergens tussen 1581 en 1585.
De volgende passage bij Campo Weyerman gaat over ‘een ongemeen voorval dat
hy heeft gehad met den grooten A. van Dyk’ en dat hij natuurlijk zeer ‘de moeite
waard om het alhier te herhaalen’ vindt, dus waard om het in zijn geheel uit Houbraken
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over te schrijven. Achteraf begrijpen wíj́ wel dat het hier hoogstwaarschijnlijk gaat
om een klassiek topos, waarin verhaald wordt van de ontmoeting van twee kunstenaars
die niet op de hoogte zijn van elkaars identiteit. Als ze de meesterwerken die ze dan
voor elkaar schilderen bekijken, krijgen ze plotseling een ‘schok der herkenning’.
Van Dyck bezocht dus Hals, ‘maar’, schrijft Houbraken, ‘'t had zyn werk in hem
in de bierkroegen op te zoeken, daar hy niet eer uit kwam, voor hy zijn pintje geleegd
had’. Zo'n opmerking is natuurlijk gevonden vreten voor Weyerman, die zíj́n versie
verrijkt met geestige vergelijkingen en snierende opmerkingen over kunstenaars.
‘Maar Frans vond hy niet t'huys, want die was te vinden in zijne wooning, gelijk
als een Snoek op te loopen is op den zolder, een Familieziekte onder veele Beleyders
van St. Lukas’. ‘Eyndelyk wiert hy natuurlijker wijze ontdekt in een Herberg, een
bekende schuylplaats voor veele Schilders tegen de onbehoorlijke Eyschen der
Schuldeyschers’. Aldus Weyermans visie op zijn vak-
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broeders: dronkaards die in voortdurende geldnood zitten.
Het verhaal luidt verder hoe Van Dijck Hals verzoekt een portret van hem te maken,
wat de Haarlemmer vervolgens in korte tijd klaar speelde. Van Dyck zei daarop ‘gaat
schilderen zo? Ik wil het ook wel eens proberen’ en toen Hals het resultaat zag, riep
hij uit ‘Gy zyt van Dyk’ en ze kusten elkaar. Weyerman vertelt op eigen houtje hoe
Hals tijdens deze hele geschiedenis in zeer kennelijke staat verkeerde, waardoor hij
veel tijd nodig had om zijn ezel en palet klaar te maken, zoveel ‘als een Gaskon
verspilt om zijn onbetaalde Snuyfdoos te openen’. Aan het slot, zegt Weyerman,
‘greep hy van Dyck by 't hoofd, en kuste hem met een dronkaards gemeenzaamheyt
dat het klapte’.
De volgende passage in de biografie is een stilistische karakteristiek die Weyerman
vrijwel laetterlijk uit Houbraken overnam, met als laatste zin: ‘Gemeenlyk ley hy
Konterfytsels zacht en mals aan, en naderhant brogt hy daar op de meesterlijke
toetsen, zeggende: Nu moet er iets gedaan worden om den Meester te doen spreeken’,
een parafrase van de beroemde passage bij Houbraken: ‘Nu moet 'er het kennelyke
van de meester noch in’.
De volgende alinea's over Dirck Hals, de broer van Frans, en over zijn talrijke
portretten schreef hij wederom vrijwel woordelijk over uit Houbraken, Daarbij maakte
hij de blunder, waarmee doorgaans frauderende schoolkinderen in de val lopen: hij
nam een schrijffout van Houbraken over. Hij spreekt met veel waardering over een
‘stuk van F. Hals in de Kolveniersdoelen tot Delf’. Wat natuurlijk niet Delft maar
Haarlem moet zijn. Dit is een verschrijving van Houbraken toen hij Samuel Ampzings
Beschrijvinge ende lof der stadt Haerlem (Haarlem 1628) raadpleegde, waar dit stuk
uit 1627 omschreven staat als ‘een groot stuck schilderije van enige Bevelhebbers
der Schutterije in den Ouden Doele ofte Kluijveniers, seer stout naer 't leven
gehandeld’.
De rest van de biografie is weer letterlijk overgenomen, kompleet met een anecdote
hoe de leerlingen van Hals hem 's nachts een poets gebakken hebben, die wel leuk
is maar hier niet zo relevant. Ik beperk me verder tot één opmerking die Weyerman
op eigen initatief maakt en waaruit blijkt dat hij zijn klassieken goed kende, althans
wat betreft de in alcoholische nevelen gehulde verhalen.
‘Frans was gemeenlyk allen avond tot de keel toe vol met drank. Echter hadden
zijne leerlingen groote achtinge voor hem’, stelde Houbraken vast. Weyerman maakt
daar van: ‘F. Hals was een losse knaap, die liever een volgeschonken fluyt in de
rechterhant, als een leeg half-vat op de linker schouder voerde; doch in de achting
die zyne leerlingen voor hem betuygden, was hy gelyk met den dronken gryzaart
Frans Floris.’ Uit deze laatste opmerking blijkt dat hij de ‘bijbel voor kunsthistorici’,
zoals we het Schilderboeck van Carel van Mander gerust mogen noemen, gekend
moet hebben. Daarin noemt Van Mander deze beroemde Antwerpse historieschilder
een ‘also groot Dronkaert als Schilder’ (Het Schilderboeck, Haarlem 1604, 240r).
Over Frans Floris schreef Van Mander trouwens uitgebreid dat hij aan de drank
geraakt was wegens moeilijkheden met zijn vrouw. Ook hoe de brave Dirck Volkertsz.
Coornhert hem hierover berispte in een brief waarin hij vertelde dat in een droom
Dürer hem verschenen was die ‘Fransen Const hoogh loofde / maer zijn leven hardt
bestraftede’! Weyerman moet dit met rode oortjes hebben zitten lezen.
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De verhalen van Houbraken en Weyerman hebben een belangrijke invloed gehad
op de reputatie van de kunstenaars, met name van Frans Hals. Talrijke kunsthistorici
hebben gemeend deze praatjes te moeten ontzenuwen: in 1977 werd in het Frans
Halsmuseum nog een tentoonstelling gehouden over de Roem van de kunstenaar
waar nog eens hoofdschuddend aan de ‘mythe van de vrolijke Frans’ herinnerd werd
en aan alle schandelijke laster daaromtrent.
Immers, in 1866 had de archivaris A. van der Willigen een document ontdekt uit
1616, waarin ene Frans Hals bekende in een dronken bui zijn vrouw geslagen te
hebben. Hiermee leken de geruchten van Weyerman over de losbandigheid van de
meester bevestigd te worden. In de kunsthistorische literatuur werd dit bewijs
aanvankelijk voor waar aangenomen en in populaire verhalen werd het vrolijke
karakter van de schilder nog eens aangedikt. In 1921 echter ontdekte Abr. Bredius
dat het archiefstuk niet handelde over de schilder Frans Fransz. Hals, maar over de
wever Frans Cornelisz. Hals. Het document was ten onrechte als bewijsstuk gebruikt
en Van der Willigens en dus alle andere aantijgingen
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waren vals. De kunstminnaars konden opgelucht adem halen. Het verwarrende beeld
van een uitnemende kunstenaar die ‘zoodanig op die slegte wyze van leven verslingert
was (Houbraken)’, kón toch ook niet waar zijn? Hiermee redeneerde men volgens
het standaardpatroon dat in veel biografieën tot dan toe voorkwam: de kunstenaar
schilderde zoals hij was en leefde. Met name in de Franse kunstliteratuur verbond
men zijn ondoordachte levenswijze met zijn te snelle manier van schilderen, die als
verklaring gebruikt werd voor zijn lage marktwaarde.
Het werd toen een dubieuze gewoonte het karakter van de schilder te vergelijken
met de onderwerpen die hij behandelde: tafelende schuttersgezelschappen, lachende,
drinkende en muziekmakende volkstypen. Houbrakens Groote Schouburgh is nog
steeds onze belangrijkste bron over de schilders uit de Gouden Eeuw. Hij noemde
het zelf een vervolg op Van Manders Schilder-Boeck. Houbraken schreef veel
kritiekloos over, verzon allerlei en was veel minder goed geïnformeerd dan Van
Mander - maar toch: hij voegde ook weetjes toe uit ongepubliceerde bronnen en
mondelinge mededelingen. Weyerman kon daar nauwelijks enige zinnige informatie
aan toe voegen. Waarschijnlijk had Houbraken over Frans Hals informatie ontvangen
van Laurens van de Vinne, de zoon van een van Hals' beste leerlingen.
De vraag is achteraf of de verhalen over Frans Hals werkelijk helemaal uit de lucht
gegrepen zijn en of Houbraken niet wat al te snel voor roddelaar werdt uitgemaakt.
Dat de schilder een brute dronkelap was, zullen we maar vergeten. Dat hij deelnam
aan het gezelligheidsleven van zijn tijd en beslist geen lid was van de blauwe knoop,
is vooralsnog niet weerlegd.
Dezelfde Bredius die ontzenuwde dat de schilder zijn vrouw geslagen had,
publiceerde een aantal jaren later meer archivalia over Hals en zijn familie. Die
handelden over allerlei schulden vanwege dagelijkse behoeften, onder meer wegens
‘verteert gelach’. Toen hij in 1634 in Amsterdam een groepsportret had moeten
schilderen van de schutters van de Voetboogdoelen, had hij in de herberg vergeefs
op hen zitten wachten. Het schilderij was daardoor niet klaar gekomen, maar hij had
wel veel geld uitgegeven. Zo verklaarde hij tegenover de notaris toen hem gemaand
werd het stuk af te maken, dat hij ‘tot Amstelredamme in de herberg veel verteert
heeft, in plaatse dat geseyt was dat men hem soude defroyeren (= vrijhouden, vertering
betalen)’.
In 1679 had de Hamburgse schilder Mathias Scheits in zijn eigen exemplaar van
Het Schilderboeck een notitie gemaakt over Frans Hals: ‘Der treffliche Bildnismaler
(...) hat in seiner Jugend ein recht lustiges Leben geführt’. Uit enkele andere
opmerkingen blijkt deze Duitser merkwaardig goed geïnformeerd te zijn. Hij weet
Hals' sterfjaar, vermeldt zijn hoge leeftijd en het feit dat hij op het laatst van zijn
leven steun trok van het Haarlemse stadsbestuur. Geen wonder ook: Scheits was in
Haarlem in de leer geweest bij Philips Wouwermans, op zijn beurt een leerling van
Hals. Dat moet geweest zijn in de tijd dat Hals nog leefde of net overleden was, een
feit dat in recente literatuur nog wel verzwegen wordt.
Aldus blijkt Weyermans verhaal tóch een kern van waarheid te hebben, al is zijn
smakelijke presentatie typisch tijdgebonden. Dat laatste kan men ook zeggen van de
19e-eeuwse gène over Hals' levenswijze en de opluchting toen bleek dat het allemaal
niet waar zou zijn geweest. Misschien geldt dat nog het meest voor míj́n interpretatie.
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Rembrandt
Over de biografie van Rembrandt zal ik wat korter zijn, te meer omdat over
Weyermans interpretatie daarvan al het een en ander gepubliceerd is (S. Slive, o.c).
Het algemene thema is nu niet de alcohol, maar een zekere kneuterigheid en gierigheid
die hij de schilder aanwreef. Over het algemeen volgt hij de tekst van Houbraken op
de voet: ook nu vermeldt hij dezelfde feiten en fouten, dezelfde anecdotes en ideeën.
Ook noemt hij dezelfde schilderijen, etsen en tekeningen in dezelfde kontekst en als
illustratie gebruikt hij dezelfde lelijke reproductie door Houbraken van Rembrandts
Verdwijning van Christus te Emmaus.
De eerste wijziging die Weyerman aanbrengt is het veel uitgebreider beschrijven
van de anecdote hoe Rembrandt een leerling met een naakt model in bed aantreft.
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Bovendien grijpt hij de gelegenheid aan om een erotisch getint gedicht uit de
Amsterdamsche Hermes in extenso te publiceren, wat wel komisch aandoet t.a.v.
zijn verwijt aan Houbraken dat die te lang vertoefde bij een ‘stilstaande bron van
zeedelessen’.
‘Een Leerling die al vry diep gevordert was in de gonst van Mevrouwe de
Schilderkonst, voerde op een zekeren tijd een zoet lief Meysje in zijn
afgeschooten vertrek, om daar na te tekenen of te schilderen, voor het
minsten aldus was het voorgeeven. De Beedeleerlingen scheenen alle
benieuwt te zijn hoe dat spel zou afloepen, derhalve gleeden zy zachtjes,
na hunne schoenen te hebben uytgeschud, na die Schildercel, en keeken
by beurten door een scheurtje, alwaar zy het geen er volgt begluurden. Het
was een warme dag, waar door den Tekenaar zich gemakshalve zo wel
ontkleede als het Model, en zy in dien natuurlyken opschik den alouden
staat der aldereerste Ouders zonder veel omslags vertoonden. Wat er nu
voor dartele handgreepen, graage lonken, en verlokkende diskoerssen
tusschen die beyden voorvielen, zal den Leezer zo wel kennen gissen, als
wy konnen navertellen of verzinnen. Waarschijnlijk dat dat tweegevegt
in alle deelen zal hebben geleeken na de natuurlyke beschryving van een
diergelijk Congres, dat den Autheur van den Amsterdamsche Hermes
bezingt in zijn eerste deel, bladzy hondert en zeven.
[geciteerd gedicht]
Op die of op een diergelijke wijze gedroeg zich den jongen Schilder en
het Vrouwelijk Model, toen Rembrant verscheen om de gewoone
namiddags ronde te doen, en zijne Leerlingen de dagelijksche les te geeven,
die niet weetende wat er te doen was om en by de Zeyldoekskluys van den
opgeslooten Leerling, mee na het scheurtje stapte om eens te kyken. Hy
zag dat paar ontrent in het zelve postuur zitten in puris naturalibus, gelijk
als Mars en Venus gerekt en gestrekt laagen, toen den manken Vulkaan
die Gelieven het net over het hoofd haalde, en hy had dat spel noch niet
zeer lang aangezien, toen hy den afgevochten Leerling hoorde zeggen;
Waarlijk lieve Engelin, nu gelijken wy niet kwaalijk naar Adam en Eva,
want die liepen mee met de billen bloodshoofts moedernaakt in het Paradys.
Zo dra had Rembrant van Ryn die vriendelijke woorden niet gehoort, of
hy klopte met zijn schilderstokje tegens de deur van het vertrek, en riep
met een dreygende stem; Dewyl ghy uwe onderlinge Naaktheyt kond zien
en tasten, O overtreeders! zult ghy fluks het Paradys verlaaten. Daar op
liep hy het deurtjen open, stoorde de Adams en Evas klucht waarom, geen
doekjes waaren gewonden, en joeg het verschrikt paar zo schielijk de
trappen neerwaards en voorts ten huyze uyt op de straat, dat het te naauwer
noot de tijd had om eenige gemeene Vygebladers ter vlugt op te vatten,
om de onderlinge Naaktheyt te bedekken.’
Een opvallende omissie van Weyerman na dit lange verhaal is Houbrakens zes pagina
lange theoretische uiteenzetting over de ‘naarvolging der natuur’. Maar hij voegde
behalve het gedicht ook een weetje toe: in navolging van Houbraken schrijft hij over
de vele veranderingen die Rembrandt in zijn etsen aanbracht, waardoor verzamelaars
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zich later gedwongen zagen meerdere staten van iedere prent aan te schaffen.
Houbraken en Weyerman interpreteerden dit als een slimme praktijk van Rembrandt
die hem een niet gering financieel voordeel opleverde, daarbij voorbijgaande aan de
artistieke noodzaak van dergelijke veranderingen die ongetwijfeld het belangrijkste
motief voor de kunstenaar was:
‘Die wijze gaf hem roem en geld, de Liefde uytgezondert [begin 17e eeuw
is doel v.d. kunst: eer en gewin; halverwege de zeventiende eeuw komt
daar de liefde bij], de twee wichtige beweegreeden om alles te
onderneemen, want door de aldergeringste verandering verplichte ja dwong
hy de Liefhebbers om die printjes dubbelt en drievoudig te koopen. Ook
was de drift in die Eeuw zo hêvig voor de printkonst van Rembrant van
Ryn, dat die persoon voor geen rechtschapen printbeminnaar wiert gegroet,
die het Junotje met en zonder kroontje, het Josepje met het wit en met het
bruyne tronietje, en het Paerdje met het wit en met het gebruynt staert-
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tje niet kon aantoonen. Ja een ieder wilde het Vrouwtje by de Kachel met
en zonder 't wit mutsje, en met en zonder het sleutelkacgheltje hebben, of
schoon een van zyn geringste printjes, dat hy dan door zyn Zoon Titus,
als kwansuys tegens zyn fatsoen, liet uytventen.’
De toevoeging van Weyerman op Houbrakens tekst is zijn kennis van de eerste en
tweede staat van de Goede Samaritaan (B. 90), in zijn tekst ‘het Paerdje met het wit
en met het gebruynt staertje’.
De hebzucht van de verzamelaars uit Weyermans eigen tijd die als een soort
filatelisten iedere misdruk of veranderde staat ven een prent in hun bezit wilden
hebben, wordt aldus geprojecteerd op Rembrandt zelf (nadien in de eerste
etsencatalogus Gersaint 1751 en de engelse editie 1752; en sindsdien bij twintig
anderen). Een fraai voorbeeld van de overdreven schraapzucht die de schrijver
Rembrandt bewust toedichtte levert hij in de volgende passage. Had de - overigens
door geld geobsedeerde - schildersbiograaf Houbraken Sandrart geciteerd, die wist
te vertellen dat Rembrandt jaarlijks van zijn leerlingen een bedrag van 100 gulden
als honorarium ontving, Weyerman vond dat kennelijk niet zo veel en schreef dus
dat hij ‘alleenlyk duyzent guldens jaar voor jaar trok van zyne Leerlingen’. Dat paste
volgens hem beter bij het verhaal van een geldzuchtig man wiens leerlingen ‘veelstyds
hun vermaak namen, om op de vloer en elders, daar hy dikmaals passeerde, stuyvers,
dubbeltjes en schellingen te schilderen, daar hy dan, doch vruchteloos, na bukte om
die op te raapen’.
Als laatste opmerking heeft Weyerman dan nog een veeg uit de pan in petto voor
zijn tijdgenoten:
‘Hy verkeerde meestendeels met gemeene luyden in den Herfst zyns leevens, zegt
Joachim de Sandrart, en zo dat hen feyl is zouden wy verscheyde Navolgers van dien
Konstschilder met een natten vinger konnen aantoonen, in vele hedensdaagschen
welgebooren persoonagiën’.
7-1-79

André Hanou
(Gouden Leeuw 139, Amsterdam)

‘Pand metter minne van drie stukjes schildery’
In Rotterdam stierf op 25 september 1721 Jacques Meyers. De staat en inventaris
van zijn niet geringe bezittingen werd afgerond op 23 augustus 1723. Bij de schulden,
obligaties en dergelijke, die ten gúnste van de nalatenschap behoorden, vinden we
(via het geklapperde rotterdams oud-notarieel, dat naar Campo verwijst) de naam
van Weyerman terug. Onder artikel 35 staat daar vermelde:
‘Een obligatie onder de hand van J. Weijermans en ten zynen laste, groot
vyfhondert gulden, in dato 15. November 1717, op interesse loopende a
vier van 't hondert in 't jaar, inhoudende pand metter minne van drie stukjes
schildery
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Waarop interesse te goede is zedert den datum van diene,’1.
Wij vinden dus: een datum en plaats; een geldsbedrag: een relatie, J. Meyers; en drie
schilderijen.
De datum, 15 november 1717, is inzoverre interessant dat daardoor weer een
inperkingsmogelijkheid van zijn engelse trip of trips geboden wordt. Ik neem namelijk
aan dat deze transactie moeilijk over grote afstand te regelen is. Over Weyermans
kontakten binnen Rotterdam weten we inmiddels al iets meer.2.
Het bedrag is tamelijk hoog te noemen. Het is geen strikt zakelijke transactie; de
schilderijen worden niet voor geld van de hand gedaan, maar zijn onderpand. Wel
valt op dat de rente de volgende zes jaar niet voldaan is; dit lijkt op het gedrag van
Campo ten aanzien van financiële overeenkomsten, zoals dat ook te zien is uit
openstaande schulden in Vianen, waarbij beurtelings de drankhandel, de slager en
de metselaar voor de rechter pogen beta-
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ling te krijgen voor aan Campo geleverde goederen3.. Wel moet opgemerkt worden
dat Meyers, blijkens de ‘staat’, méér mensen geld leende op onderpand van een
schilderij (zoals aan Jan Dirven).
Wat betreft de relatie, Jacques Meyers, kan ik zeggen dat hij tenminste éénmaal4. in
Weyermans Levens-beschryvingen der Konst-schilders ter sprake komt. In dl. I, p.
333 merkt Campo namelijk op: ‘Wij hebben honderden stukken van Kornelis
Poelenburg [1586-1667] gezien, maar nergens in groter getal dan bij een partikulier
Liefhebber, Jacques Meyers, koopman te Rotterdam’. Hierdoor wordt dus bevestigd,
dat Weyerman en Meyers elkaar persoonlijk kenden.
Meyers was niet alleen een liefhebber van Poelenburg,5. overigens; de tekst kan
de indruk wekken dat hij een dilettante was. Uit de staat en inventaris van Meyers
nalatenschap blijkt, voor mijn gevoel, dat hij een kunsthandelaar was. De boedel
spreekt namelijk van ‘schilderyen voor koopmanschap buyten 's lands zynde’ waarvan
een partij berustte onder Edward Brown te Londen, en een ander deel onder Jan
Boscheron te Brussel. Een andere partij was te Praag, onder directie van Dunbier,
en weer een ander deel te Meenen bij de heer St. Raison. In zijn eigen huis had
Meyers tientallen schilderijen, bijvoorbeeld, in de kamer achter de benedengang, 34
stuks waaronder enige met een rood laksignet toebehorend aan Jan Boscheron te
Brussel. Dit alles wettigt een veronderstelling dat Meyers kunsthandelaar was, en
verklaart dan ook waarom Weyerman juist met hem in kontakt stond. Dat Meyers
hem geld leende op een onderpand van schilderijen wijst bovendien op een vriendelijk
kontakt6..
Blijft het probleem wélke schilderijen Weyerman als onderpand gaf. Het is natuurlijk
verleidelijk aan te nemen dat het door hem zelf geschilderde waren, al was het alleen
maar om met drie niet nader benoembare schilderijen enigszins de vrijwel absolute
leegte van onze kennis van Campo's schilderkunstig oeuvre op te vullen. Het lijkt
mij echter waarschijnlijker dat het schilderijen van anderen in zijn bezit waren. Op
zich is daarvoor minder doorslaggevend een korte opmerking in de boedel van
Meyers, die spreekt van ‘drie stukjes Schildery zynde toekomende aan anderen, dog
beleent zoo als te voren is gemelt onder d'obligatien’, welke opmerking mij vrijwel
zeker lijkt te verwijzen naar de Weyerman-obligatie. Maar daarbuiten om is bekend
dat Weyerman wel eens optrad als tussenpersoon in de kunsthandel - ik verwijs
bijvoorbeeld naar zijn reis met Peeters naar Londen om kunst te verkopen, waarvan
één verhaalversie eerder in de Mededelingen is gepubliceerd7. - waarbij hij noodwendig
kunstvoorwerpen in bezit gehad moet hebben. In de tweede plaats spreekt hijzelf
wel van schilderijen van anderen in zijn partikulier bezit. Zo zegt hij in zijn
Konst-schilders8.: ‘Wy hebben een aardig Landschapje geschildert by dien Rysbregts
gehad, dat wy hebben vernegocieert aan Willem den Portier, een Konstkooper te
Rotterdam, dat deszelfs waarde zo volkomentlyk aantoonde, dat veele Konstkenners
het aanzaagen voor een Kabinetstukje van Francisco Milê’. En in hetzelfde werk
meldt hij9.: By den schryver van deeze Boekdeelen, genaamt Jakob Campo Weyerman,
thans woonachtig op Meer en Hoef, tusschen Uytrecht en Amsterdam, berust een
van de alderbeste Bloemstukken van dien Jonker J.F. van Thielen, dat ooit bekent
was by de Schilders, bestaande in een Bloemkrans, 't zamengestelt uyt allerhande
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bloemen, en groentens en gestoffeert met aardige Vlindertjes en met andere Insekten,
Ook is dien Krans in het midden verrijkt met een konstrijk stukje geschildert by
Kornelis Poelenburg bestaande in een mals slaapent naakt Vrouwtje, verzelt met een
Sater die een vorentje schijnt te willen scheppen’.
Het eerder geciteerde van Weyerman over Meyers wees op diens partikuliere
liefhebberij in Poelenburg. Dit wordt bevestigd door diens nalatenschap, omdat in
de opgave daarvan gemeld wordt, dat in het kleine kamertje op de eerste verdieping
zich bevonden ‘vijfensestig stukjes schildery van Poelenburg met vergulde en swarte
lysten, waar inne den Heer J.Fr. Douve tot Dusseldorp de eene helft is competeerende’.
Meyers ís dus een Poeleburg-fan. Daarnaast is
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Wyerman een Poeleburg-fan; althans had hij in een vaststelbaar geval zelf een stuk
van Poelenburg in zijn huis hangen. Zou er geen kans zijn, dat, als Weyerman om
aan geld te komen schilderijen beleent en dat geld van een Poelenburg beminnend
kunsthandelaar wil krijgen, de beleende schilderijen stukken van Poelenburg geweest
zijn?
En, binnen een uitsluitend ‘literair’ argumentatiekader, zou het wenselijk zijn hoezeer ook het bloem- en fruitwerk van Weyerman gerespekteerd dient te worden
- dat als verklaring voor een ‘pand metter minne’ een mals vrouwtje van Poelenburg
ontdekt kon worden.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

GA Rotterdam, Inv. no. 1725 (Protokol notaris Gommer van Bortel), p. 220
Zie het door mij over Adriana de Visser gestelde, in de Mededelingen p. 88-97
Ed. Tuchtheer, p. 198
De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders heb ik slechts door kunnen lezen
t/m dl. III, p.309. Misschien zijn in de overige pagina's nog voor dit stukje relevante feiten te
vinden
In het Rotterdams Jaarboekje wordt Meyer niet genoemd; maar verder heb ik naar hem geen
onderzoek gedaan
Dat de kennissenkring van Meyer en Wayerman elkaar overlapten kan vermoed worden uit
enkele in de boedel voorkomende namen, ook in Weyerman-context bekend. Zo heeft een
Lambert Lem een schuld van f 4000, - aan Meyers: vgl. Tuchtheer 1729 p. 269 en 271. Ook de
namen Dirven en Van der Dussen komen in Campo's processtukken voor
Meded. p. 50 e. v.
Levens-beschryvingen III, p. 214
Levens-beschryvingen II, p. 152.
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[Nummer 13]
Bernd Luger
(Koninginneweg 91, 1075 CJ Amsterdam)

I. Nog een minnares van Weyerman.
Het Dagboek van Jacob Bicker Raije 1732-1772. Naar het oorspronkelijk dagboek
medegedeeld door Fr. Beijerinck en Dr. M.G. de Boer (...) Tweede druk, H.J. Paris,
Amsterdam, (z.j.), p. 251/252:
‘Mevrouw de Weduwe Pistelassie was op 2 April 1757 in hoogen ouderdom
overlede. “Sijnde, zoo gesegt wordt, in haar tijd een seer groot liefhebster geweest”.
Op haar zou het bekende “boekje onder den naam van 't leeven van Koriska door
een sekeren Campo Weyerman”, gemaakt zijn. De man moet indertijd zeer in haar
gunst hebben gestaan, maar later was de liefde in haat gekeerd en blijkbaar uit
wraakneming had de verstoeten minnaar het boosaardige boekje de wereld
ingezonden.’
Nieuwsgierig geworden naar dat boosaardige boekje heb ik het nochtans nergens
aangetroffen, dat wil zeggen: het wordt niet vermeld bij Buisman, Waller of de
catalogus van Frederik Muller (1893) en evenmin onder werken toegeschreven aan
Weyerman.
[Red.: zie een kort kommentaar hierover aan het eind van het stuk]

2. Een aankondiging van een Oog in 't zeil
Een gemutileerd fragment van een kranteknipsel uit een krant van onbekende naam
en datum, maar in ieder geval uit 1780, aangetroffen in en verwijderd uit een
18e-eeuws schutblad:
‘Een der geestrykste Werken (en naar het origineel Handschrift gedrukt) van den
alom berug(...) getyteld: HET OOG IN HET ZEIL, in vyftig Geestige, Vermaaklyke
en Boertige Vertoo(...) zyne Detentie op de Gevangenpoort; word heden uitgegeven
by de onderstaande Boekhandelaren (...) in Quarto, vercierd met een fraaye Tytelplaat
en behelst vele lezenswaardige en koddige S(...) Oogmerken des Schryvers; deszelfs
Geestig Karacter; Satyrike Beschryving van een Gezelschap (...) Tooneel-Rymers;
Sylla's Geest; Koddige Beschryving van een Wynhuis en deszelfs Gezelschap (...)
Studenten; de Kikvorsch en de Haas; het Karakter der Blooheid; Geestige Schertsen
over (...) spraak; de Zwemmer; koddige Reis- en Scheeps-Journaal; Leefwys der
Jongelingen; de Vers(...) Brief met dubbeld Port; Vryplaats Voorval; Snaaksche
Spokeryen; Het Menschelyk Geheugen; (...) de vrees des Doods; Harderspel;
Beschryving van een Salet; Koddig Huwelyk; van een Giersklaau(...) Vertelling van
een Schoenlapper; de Boer die den Ambagtsheer had vertoornt; het Rampzalig (...)
Oordeel van Twee Makelaars daar over; Kuruis en Fulvia; de Versmadende Weduw;
een Jong(...) Nadenken der Vorsten; de Wetten; de jonge Martelaar der Liefde; het
Kasteel in Rep en Roer (...) Sanhedrin; Historie van Negen Toveressen; Beschryving
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van eenige Rymende Bloedelooze Diertje(...) alles zonder Kontanten; Koddige
Ontmoeting in een Dorps-Herberg en snaaksche Discoursen; versche(...) waarde
der Schoonheid; Schildery van een kalen Edelman die het Goud vloekt; eenige
Vertelling(...) Narren; Gezelschap vol Haken en Oogen; Beschryving der Liefde;
Sint Andries; het Schietgebedeke d(...) Raad van een Vader aan zyn Zoon wegens de
Vrouwen; de Verschalkte Heremiet enz.
Hoewel dit Werk diende gesteld te worden op den prys van vier Guldens, zoo zyn
de Uitgevers te rade (...) de Bezitteren der andere Werken dezes Geestigen Schryvers
te gemoete te komen) het zelve van nu af tot ult(...) af te leveren voor den zeer
geringen prys van 1 Guld. 16 stuiv., en op best Schryfpapier voor 3 Guld., doch (...)
eenige Exemplaren over zyn, zal men dien Prys verhoogen tot 4 Guld. op ordinair
en 5 Guld. 5 stuiv. op
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Schryfpapier (...)
Dit Werk word afgeleverd te Arnhem by Moelman; Amsterdam Verlem; 'sBosch
Pallier; Delft Verbeek; Deventer Karsen(...) Dordrecht Blussé; Gouda Verblaauw;
Groningen L. Huizingh; Haarlem Bohn; 's Hage van Drecht; Hoorn Verhande;
Leeuwarden Cahais; Middelburg van Os; Rotterdam D. Vis; Schiedam Poolman en
te Utrecht by J. Visch.

3. Weyerman redivivus.
De NRCt meldde onder de kop Familieberichten:
De heer en mevr.
WEYERMAN- TROëDSSON geven met vreugde kennis van de geboorte van hun
zoon
ROBERT JAN CAMPO
's-Gravenhage, j juni 1967.
Bronovolaan 14.
Tijd. Ziekenhuis Zuidwal.

4. Over de Hollandsche sinnelykheid.
Waller noemt onder nummer 1856 (De uitgave van 1713) enige vermeldingen: Bibl.
Letterk. II blz. CCXXII no. 8533; Hilman I. 2809; Ned. Spectator 1895, 361. Deze
laatste vermelding betreft een bijdrage van (Hendr.) Wolfgang (van der Mey).
De Catalogus Nederlands toneel Samengesteld door Lucie J.N.K. van Aken I.
Oorspronkelijke stukken, Amsterdam, 1954, noemt twee exemplaren in het bezit van
de Amsterdamse UB. Het betreft steeds de editie waarin De Hollandsche zinlykheid
(sic) wordt gecombineerd met Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets
Brabandsche voyagie, den Antwerpsche courantier, De gehoornde broeders, ‘benevens
eenige uyt het Gr. vert. gezangen van Anakreon, voorz. met de sleutel van het geheele
werk. Z. pl. Gedr. voor den autheur (c. 1730?) 4o. - Met portr.’
Het ex. sign. 632 D 22 op groot papier, het andere ex. draagt de sign. 691 B 115.
J. ten Brink, De Oude Garde en de Jongste School dl. II, Amsterdam, 1891, p. 59
noemt de ‘verdienstelijke studie’ van A.C.L. (waarsch. A.C. Loffelt) over de
Hollandsche Sinnelijkheid in de Haagse krant Het Vaderland. Dat stuk moet dan in
of kort voor 1891 verschenen zijn.
Worp in Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland, deel II
Groningen, 1908, p. 192 vindt dat de stukjes van Campo Weyerman hier rustig
onbesproken kunnen blijven, ‘zij zijn waarschijnlijk nooit vertoond’. In literatuur
over de Amsterdamse schouwburg, noch in tijdschriften voor toneelkritiek - zoals
De Tooneelkijker 1816-1819 - ben ik ooit vermeldingen van Weyerman
tegengekomen.
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5. Negentiende-eeuwers over Weyerman
Het lezen in Weyerman mag dan te prefereren zijn, ook oordelen van het nageslacht
over Weyerman verschaffen veel leesgenot.
Ziehier een kleine bloemlezing:
5.1. J. Immerzeel Jr., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der vijftiende
eeuw tot heden. Deel III, Amsterdam, 1843. PP 231/232:
‘Weyerman (Jacob Campo) was een niet onverdienstelijk bloemschilder, doch is
minder beroemd door hetgeen hij met het penseel verrigt heeft, dan berucht door
zijne meestal verfoeielijke en faamroovende gedichten, prozaschriften en
schelmachtige handelingen, die hem ten laatste een gergtelijk
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berokkenden, waarbij hij tot een levenslange gevangenis te zijnen koste verwezen
werd. Hij stierf in den kerker in 1747, 68 jaren oud.
Weyerman is de schrijver van de Levens der Schilders, die in 4 deelen in quarto
uitgegeven zijn; doch dit werk is weinig anders dan de in zijnen ellendigen stijl
omgewerkte Schouwburg der Kunstschilders en Schilderessen van Houbraken.
5.2. W.P. Sautijn Kluit, die met zijn studie Jacob Campo Weyerman als journalist
in Bibliografische Adversaria, 2e deel, no. 7, blz. 125-126, Nijhoff's Bijdr. enz. N.R.
7e deel, blz. 193-245, een en ander eveneens verschenen in de Bijdragen voor
Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, en daaruit overgedrukt, de geestelijke
vader van alle Weyerman-studie is, begint zijn studie met een aanhaling uit J. van
Lenneps Ferdinand Huyck. In zijn roman heeft Van Lennep de Amsterdamse
hoofdschout een geheime handlanger, Zacharias Heynsz geheten, toegevoegd, die
hem berichten omtrent de beruchte Jacob Campo Weyerman toespeelt.
Veel merkwaardiger dan dat bericht zelf, dat niet meer bevat dan dat Weyerman
de Loge der Vrijmetselaren in de Stilsteeg met een toespraak geopend heeft, is de
levensbeschrijving van deze Heynsz, die Van Lennep aan deze passage in hoofdstuk
XI laat voorafgaan. Van die levensloop namelijk, waarvan Van Lennep zelf opmerkt
dat die even avontuurlijk is en kan wedijveren met die van Gil Blas of Guzman
d'Alfarache, valt juist de grote gelijkenis op met de misschien op dezelfde bronnen
teruggaande lotgevallen van onze held Weyerman, zoals we die kennen uit Kersteman.
Moeder Heynsz diende in 't leger, zoonlief tekent en schildert, raakt in Frankrijk aan
het zwerven en bevriend met Cartouche. Een aantal malem belandt hij onschuldig
in de gevangenis en trekt daar door zijn schranderheid de aandacht van de autoriteiten.
Ontslagen uit het gevang wordt hij dan politiespion.
Was aan Sautijn Kluit déze parallel ontgaan, een ander had die juist wel opgemerkt
in Noord en Zuid XIII:I (189) schreef J.H. van den Bosch een artikel over Van Lennep
en de achttiende eeuw.
Van den Bosch laat zien hoe Van Lennep met allerlei 18e-eeuwse bronnen, zoals
Van Effens Hollandsche Spectator in de weer is voor zijn couleur locale. Maar dan:
‘Ter wille van de curiositeit alleen herinneren we nog aan de lotgevallen van Baron
van Lintz, van Andries en Sander, van Heynsz: de Schelmen-roman was in de 17de
en vooral niet minder in de eerste helft der volgende eeuw een in Europa algemeen
geliefkoosd genre en het aantal beruchte grootheden in levenden lijve was toenmaals
niet gering: Heynsz' avonturen met name worden ongetwijfeld in hunne levens
teruggevonden en ten deele zijn ze ontleend aan de historie van dien Jacob Campo
Weyerman, schilder en schrijver + 1747, over wien, ellendiger gedachtenis, meer is
geschreven dan noodig was. O. a. had ook deze Weyerman, die in Hoofdstuk XI
tusschen andere “historische personen” prijkt, zaken gedaan met Cartouche, den
welbekenden gauwdief, in 1721 geradbraakt.’
Al met al een aardig grapje van Van Lennep: een politiespion met trekken van
Weyerman, die Weyerman moet bespieden.
Voor de volledigheid vermeld ik nog enige andere plaatsen, waar Sautijn Kluit
Weyerman bespreekt: nl. in De 'sGravenhaagsche Courant, overgedrukt uit de
Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1874-1875,
Leiden, 1875, p. 27, en De Hollandsche Leidsche Courant, overgedrukt uit de
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Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, 1870-1871, Leiden, 1871, p. 31.
5.3. Een mooie levensbeschrijving van onze held treffen we aan in het Biografisch
Handwoordeboek van Nederland, behelzende de Levensbeschrijvingen van personen
die zich in Nederland bekend hebben gemaakt; (...) door J.C. Kobus en Jonkhr. W.
de Rivecourt, deel III, Zutphen, 1870, pp. 387-389. Hun oordeel herinnert ons aan
dat van Immerzeel.
‘WEIJERMAN (JACOB CAMPO) werd geb. te Breda 9 Aug. 1677 en + in 1747.
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Zijn vader had in zijne jeugd als lakei gediend; zijne moeder Lijs Sint Mourel, als
dienstmaagd uit eene herberg ontvlugt, had in mansgewaad als tamboer dienst
genomen, en was tot sergeant bevorderd, toen bij 't beleg van Bonn eene wond hare
kunne aan den dag bragt en zij haar afscheid kreeg met een jaargeld van f 200. Bij
de geboorte van Jacob Campo hielden zijne ouders eene kroeg; doch lieten hem
vlijtig ter school gaan, waar hij al vroeg blijken gaf van een' schranderen en vluggen
geest. Daarna ontving hem P. Santvoort, pred. op 't Woud, onder zijne leerlingen,
waar hij zich zeer geschikt gedroeg en goede vorderingen maakte in de fraaije letteren;
terwijl hij gelegenheid vond, zijnen lust in de teeken- en schilderkunst te voldoen in
't naburige Delft bij T. van der Wilt. Tot zijne ouders teruggekeerd, zou de uitoefening
zijner kunst hem welligt roem en een goed bestaan bezorgd hebben, indien zijne
losbandige levenswijze hem niet gedrongen had, heimelijk het ouderlijke huis te
verlaten en zich naar Antwerpen te begeven. Het lust ons niet, hem in zijne
omzwervingen te volgen en een tafereel op te hangen van zijne veelvuldige minnarijen
en losse streken; wij willen slechts hier en daar iets aanstippen. Tusschen Parijs en
Lyon ontmoette hij in eene herberg den beruchten Cartouche, die, na gemaakte kennis,
als vogel van eenerlei veeren, hem eene beurs met Louis d'or en vrijgeleide door
zijne bende schonk. Over Zwitserland en Duitschland naar zijne geb.-plaats
teruggekeerd, vond hij zijne ouders overleden, en eene nalatenschap van f 600. Hij
zette zijne leefwijze op zulk een' voet voort, dat de regering van Breda hem uit de
stad en baronnie verbande. De wijk genomen hebbende met zijn liefde naar Londen,
vervaardigde hij eenige schilderijen voor aanzienlijke hovelingen, zelfs voor koningin
Anna. Te Oxford oefende hij zich eenigen tijd in de geneeskunde; daarna te
Amsterdam door eene listige streek in 't huwelijk getreden, hield hij zich daar eenigen
tijd op, ontving een bezoek van Czaar Peter I, die zoo veel behagen' vond in zijn
vluggen geest en snedige kwinkslagen, dat hij hem met den titel van geheimraad en
hist.-schrijver mede naar Rusland wilde nemen; doch Weijerman had daarin geen
lust. Vervolgens trad hij in de broederschap der Vrijmetselaren. Als vuige
pasquilschrijver maakte hij het zo bont, dat hij naar Vianen moest wijken; waar zijne
kwaadaardige schimpzucht hem in de gevangenis bragt, en toen hij pogingen
aanwendde om te ontvlugten, werd hij naar den Haag gevoerd, en 22 Julij 1739
veroordeeld tot eene levenslange gevangenis op de Voorpoort. Behalve in 't schrijven
van boeken, vond hij uitspanning in het opvoeden en tam maken van muizen, die op
zijn fluiten te voorschijn kwamen en uit zijne hand aten. Zijne avontuurlijke
levensgeschiedenis toont duidelijk, dat hij een deerlijk misbruik maakte van zijne
talenten, een onzedelijk mensch en verachtelijk fortuinzoeker was, die moedwillig
den breeden weg opliep. Wij zouden eene lange lijst zijner schriften kunnen
afschrijven uit het Naamregister van Abcoude en Arrenberg, indien zij thans nog
eenige waarde hadden; maar vermelden alleen: De levensbeschrijv. der Nederl.
konstschilders enz. 4 dln. in 4to, niet om den tekst, die in een' ellendigen stijl uit A.
Houbraken is omgewerkt, maar om de fraaije portretten van J. Houbraken.

6. Nogmaals het auteurschap van Het oog in 't zeil.
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De Mededelingen 10 (p. 106) somt L.R. Pol een aantal redenen op waarom hij twijfelt
aan Weyermans auteurschap van Het Oog in 't Zeil.
Zijn overwegingen geven mij enkele bedenkingen in de pen.
Pols eerste argument is gelegen in de stichtelijke lectuur die Weyerman schreef
teneinde zijn mogelijke gratie niet in gevaar te brengen. In dit verband herinner ik
aan enkele passages in Zeldzaame Levens-Gevallen die voor twijfel kunnen zorgen.
‘De uytvoering van dit Vonnis, was het Non plus Ultra van de Bedryven
van Campo Weyerman, niet dat hy daarom bedreyveloos in de Gevangenis
bleef, want hy deed zedert door zyne Werken die hy'er ontwierp, nog veel
van hem spreeken’ (editie 1763, p. 105)
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Met die werken kunnen in ieder geval niet de Vertoogen bedoeld zijn, die
immers pas in de biografie zelf afgedrukt werden. En verder, zou de
omstreden ontsnappingspoging niet evenzeer een mogelijke gratiëring in
de weg hebben gestaan?
Pols tweede argument is de afgeslotenheid van de gevangene met als
gevolgen: geen nieuws uit de buitenwereld, geen prikkel om een periodiek
te schrijven, maar ook: geen gelegenheid om teksten naar buiten te
smokkelen. Maar de biografie spreekt van bezoekers en verder suggereert
Pol over nauwkeurige kennis te beschikken over de toestand van isolement
waarin Weyerman zich bevonden heeft.
Een sterk argument lijkt Pol te vinden in de vraag waarom deze tekst van
een zo succesvol auteur zoveel jaren is blijven liggen. Het ‘Aan den Leezer’
geeft daar wel een antwoord op - iets dat Pol niet vermeldt - maar dat
antwoord zal dan nog eerst weerlegd moeten worden.
Ten slotte wijst Pol op nr. XXXIII waar de auteur het over Campo heeft
maar als over een ander, zijn voorbeeld, ‘zijn voorzaat’. Ik geef Pol in
overweging die gehele aflevering eens te lezen vanuit de opvatting dat
met de voorzaat niet Campo bedoeld wordt door de schrijver, maar...
Horatius door Campo. Het motto op p. 257 is immers een citaat uit Horatius
en de hele opbouw van het vertoog toont dan enige overeenkomst met
bijv. Nr. XXIII. Bovendien wordt Horatius vaker met instemming
aangehaald en geparafraseerd of vertaald, wat bij Weyerman ten slotte op
hetzelfde neerkomt.
Maar misschien heeft Pol toch wel gelijk, zijn argumenten moeten dan in
ieder geval beter gefundeerd worden.
[Wat betreft: ‘Nog een minnares?’:
In een gesprek, later dan Lugers notitie, kwam aan de orde dat deze Koriska ook
in de processtukken van Weyerman genoemd wordt; en Bernd Luger vroeg me dit
feit aan het door hem gemelde uit Bicker Raye toe te voegen.
In die processtukken wordt gevraagd naar de relatie Anna Bruynsteen, de weduwe
Pestalozzi (= Koriska). Weyerman blijkt haar, eerst anoniem, te Abcoude bezocht
te hebben, om te zeggen dat er van haar in de pers melding werd gemaakt: dat de
beroemde Weyerman dreigde een boekje over haar leven open te gaan doen; dit kon
door een gift mogelijk afgewend worden.
Dit slaat op de passage in de Echo des Weerelds I, 17 juni 1726, p. 280:
‘Malvagia, e perfidissima Corisca,
Qui per mio danno sol, cred'io, venuta
Da le contrade scelerata d'Argo,
Ore lussuria fa l'ultima prova.
[citaat uit Guarini's Pastor fido]

Een Vecht Filosoof zegt, Alles veraart in zekere Gronden. De Weyt wort
Garst, den Wyngaart geeft Verjuys, en de Artisjokken verslimmen in
Distelen. Die Stelling zal ik beweeren, (zegt den Echo) in het Gedrag en
in de gepasseerde Liefdons- en Leevensbedryven van de Bataafsche

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

Koriska, welke Dame meer onderscheyde Rollen heeft verduurt op het 's
Weerelds Schouwburg als een tachtig jaarige Tonneelpoes. Ik zal uw een
Dame doen zien, die de Mannen opveyzelt tot boven de Wolken als zo
veel papiere Vliegers, door haaren trouwloozen Adem, en die die zelve
Mannen dan uyt den Hemel van hun gewaande Gelukzaligheyt
onderdompelt in de Afgronden der eyndelooze Wanhoop als zo veel
roekelooze Phaëtons. Het Vrouwtje van Ephesen is in Vergelyking van
onze verbeterde Koriska een Engel, want de Eerste observeerde de Vasten
ten minsten zo lang tot dat haar Bedgenoot koud was, daar de laatste de
Mannen behandelt als een Schotel met Zeeuwsche Mosselen, een in de
Mond, een in de Hand, en een derde in 't Oog. Haar dagelykx Gebed is,
Dat de Vrouwen 't zamengestelt zyn uyt een zondig Metaal, en dat ieder
bekwaam S[t]ofscheyder zulk kan ondervinden op den Tast. En nog onlangs
voegde zy er by, Dat 'er geen Garnisoen zo sterk nog geen Vrouw zo
obstinaat is, of een onderneement Man kan die door een rechtsche Krygslist
doen veranderen van Meesters.
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P.S.
Den Echo zal Koriskas Avontuuren ontginnen op toekomende Maandag,
den 24. Juny.’
Er staat evenwel verder niets in de Echo over die Corisca; volgens het proces had
zij twee zilveren kandelaars bij Weyermans uitgever laten brengen.
Heeft een (ander) boekje over Corisca dus niet bestaan? Weyerman meldt in handen
gespeeld gekregen te hebben van Blotenburg, later raadsheer in het hof van Utrecht,
de memoires van haar leven, maar dat hij dit slecht geschreven proza aan Blotenburg
teruggegeven heeft. Verder ontkende hij het auteurschap van een later wél reeël
verschenen 4o-boekje, ‘Samenspraaken en verhandelingen van de heldendaden
tusschen Koriska en Messalina’; ook dat die samenspraken gebaseerd zouden zijn
op de Blotenburg-memoires.
Dit boekje ken ik helaas niet; misschien kan iemand het terechtbrengen. Misschien
is dít het boekje waarvan Bicker Raye spreekt; maar of het toch van JCW is valt op
dit moment niet te zeggen.
Wat betreft haar eventueel minnaresschap: daar is evenmin tot nu toe bewijs voor.
Een aanwijzing valt misschien te distilleren uit het feit, dat Weyerman haar bezocht
in haar woning, Meer en Hoef, te Abcoude; en dat volgens allerlei bronnen hijzelf
te Meer en Hoef woont, iets later. Trok hij soms eerst bij haar in? Men kan echter
evengoed veronderstellen, dat dit óók een gevolg was van chantage, of van een
zakelijke transactie.
Dat er volgens de volksmond in 1757 tussen hen beiden een liefdesrelatie bestaan
zou hebben, vind ik geen klaar bewijs: vox populi, vox amoris.
André Hanou]

Nik P. de Vries
(Brugstraat 19, 's-Hertogenbosch)

Werken van Weyerman in de bibliotheek van het Provinciaal
Genootschap Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
signatuur
8 E 36

werk
Den antwerpsche courantier. Z.j. In: Den
persiaansche zydewever.

8 E 36

Demokriets en Herakliets brabandsche
voyagie. Klugtspel. Z.j. In: Den
persiaansche zydewever.
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8 E 36

De gehoornde broeders of het vrouwelyk
bedrog. Klugtspel. Z.j. In: Den
persiaansche zydewever.

8 E 36

De hollandsche zinlykheyt. Blyspel. Z.j.
In: Den persiaansche zydewever.

Lz I, B 7a-d

De levens-beschrijvingen der
nederlandsche konstschilders en
konst-schilderessen. Verrijkt met de
konterfeytsels der voornaamste
konstschilders en konstschilderessen,
cierlijk in koper gesneden door J.
Houbraken. 1729, 1769. 4 dln.

32 E 30

De levensbijzonderheden van Johan
Hendrik baron van Syberg enz. 1733.

34 E 21

Zeldzaame levensgevallen van J.C.
Wyerman, behelzende zyne geleerdheid,
wonderbaarlyke ontmoetingen en
wetenswaardige omzwervingen door
veele landen, zyne doorsleepene en
klugtige minnaryen. Den Haag, P. van
Os, 1763. (uit een katalogus: 8 lvs, 167
pp. Boards, uncut f 40,-; gedeelte uit de
kat. is op fiesje bijgeplakt!)

8 E 36

Den persiaansche zydewever.
Blyeyndent. Treyrspel. Z.j.

8 E 36

Anakreon. Eenige gezangen. Vertaalt uyt
het Grieksch (door J.C. Weyerman). Z.j.
In: Den persiaansche zydewever.
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P 299, 1722-1723, dl. 1-2

Den amsterdamschen Hermes. Zynde
een... verhaal van de zotheden der voorbij
zijnde, der tegenwoordige en der
toekomende eeuw, benevens... eenige
courantperioden. 1722-1723. 2 dln.

Verslag van de algemene vergadering van 13 januari 1979
Aanwezig: Erik de Blauw, Anton Bossers, Ben Broos, Ellen Du Maine, Marja
Geesink, André Hanou, Marion de Iongh, Bernt Luger, Geraldine Maréchal, Peter
Morel, Adèle Nieuweboer, Barbara Sierman, Nik P. de Vries. Afwezig met
kennisgeving: Karel Bostoen, Ton Broos, Camiel Hamans, Hanna Stouten.
1. Opening. De vz. geeft kennis van enkele wijzigingen in de agenda. De notulen
van de vergadering van 9 augustus 1978 worden gelezen en gearresteerd.
2. Mededelingen. De vz memoreert het overlijden van mevr. Vieu-Kuik, vriendin.
3. Voorlezing van de Rotterdamsche Hermes no 4 door de sekretaris.
4. Verslagen der bestuursleden. De vz.: ‘In het tweede jaar van het bestaan van de
Stichting werden verschillende activiteiten ontplooid. Na de grondvergadering van
14 januari werd een begin gemaakt met het opzetten van het JCW-archief. Een flink
aantal fotocopieën, overdrukjes van manuscripten, artikelen e.d. van en over JCW
werd door leden en vrienden geschonken. In de maand februari werd een bescheiden
reclamecampagne gestart waarin middels een informatiestencil het bestaan en de
activiteiten van de Stichting in grotere kring van belangstellenden in de 18e eeuw
werd bekend gemaakt. Mede door publicatie van het informatiestencil in het
Documentatieblad van de Werkgroep 18e eeuw en in Dokumentaal werden velen
die in de persoon of in het werk van JCW geïnteresseerd waren opnieuw
belangstellend. Het aantal vrienden van de Stichting groeide en blijft groeien.
Momenteel telt de Stichting 67 leden en vrienden. Van de vrienden werden er
verscheidene actoef; zeker aangespoord door de veelvuldig verschenen Mededelingen
gingen velen er toe over om oude aantekeningen, vondsten en opmerkingen m.b.t.
JCW en zijn milieu te publiceren. Door de fikse hoeveelheid informatie zagen wij
ons genoodzaakt - het was een plezierige noodzaak - dit jaar maar liefst tien nummers
van de Mededelingen (totaal 107 pp.) uit te brengen, hetgeen 8 meer was dan waartoe
het bestuur reglementair verplicht is. Wij zullen zolang de informatiestroom blijft
wassen, ook dit jaar zeer waarschijnlijk meer dan de verplichte twee nrs. uitbrengen.
Eveneens in de eerste helft van dit jaar werd begonnen met de voorbereidingen voor
het publiceren van JCW-teksten. Via de heer Hamans kregen we contact met de
uitgeverij Postma/Schippers die enkele JCW-teksten zal gaan uitbrengen. Voor
verdere informatie hierover verwijs ik naar punt 7 van deze agenda.
9 Augustus maakten enkele leden en bestuursleden een reis naar Charleroi in
België - de vermoedelijke geboorteplaats van JCW - waar de jaarlijkse
expeditievergadering werd gehouden. Dit jaar troffen we het veel slechter dan vorig
jaar: archieven en musea bleken gesloten en van monumenten van omstreeks 1677
bleek niets te vinden. We hopen bij de volgende expeditievergadering die in augustus
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zal plaatsvinden in 't Woud bij Delft meer te vinden dat herinnert aan het verblijf
van JCW aldaar.
Helaas verliep niet alles voor de Stichting dit jaar gunstig. Een in samenwerking
met het Ned. Persmuseum te organiseren tentoonstelling over JCW in de UB te
Amsterdam kon door tijdgebrek van medewerkers van het Persmuseum niet voldoende
worden voorbereid, zodat er van moest worden afgezien. Een andere tegenslag was
de ziekte van mevr. Stouten, bestuurslid voor publiciteit. Door haar ziekte was zij
niet in staat haar taak te vervullen en zij ziet zich derhalve gedwongen om af te treden
als lid van het bestuur. Een verder complicatie was het vertrek van de penningmeester
en mede-oprichter van de Stichting, dhr. T. Broos, naar Engeland. Dhr. Broos werd
medewerker aan de universiteit van Sheffield. Het bestuur wist met hulp van de leden
B. Sierman en A. Nieuweboer de zaken toch goed te behartigen. Door deze problemen
die zich vooral het laatste half jaar voordeden werd de Stichting
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enigszins in haar groei vertraagd. Maar we vertrouwen er op dat door enthousiaste
arbeid van het bestuur, de leden en vrienden de kring van Jacob Campo
Weyermannianen de komende tijd snel zal uitdijen.’
Sekretaris, A.J. Hanou, maakt melding van enkele tientallen ingekomen stukken
- meest bijdragen voor de Mededelingen - en enkele uitgegane; geen ervan geeft
aanleiding tot agendapunten.
Verslag der penningmeesteres-ad-interim, mevr. B. Sierman:
Balans 1978
Saldo 1-1-1978

415,29

Kantoorbenodigdheden

Bijdragen

1130, -

Kamer van Koophandel '77 50, -

Rente giro

8,27

Kamer van Koophandel '78 50, Diversen

225,73

4,35

1553,56

1553,56

_____

_____

De te verwachten inkomsten van vrienden en leden: ± f 1000, -. Te verwachten
uitgaven ± f 900: dit bedrag omvat uitgaven aan de lezing van 13 januari 1979, de
bijdrage van f 500, - aan de uitgave van de Rotterdamse Hermes, de aanschaf van
boeken i.v.m. Jacob Campo Weyerman voor het Stichtingsarchief en de jaarlijkse
bijdrage aan de Kamer van Koophandel.
Ter beoordeling van het financieel verslag wordt een kascommissie ingesteld (Hr.
Morel, mevr. Nieuweboer). Dhr. Luger verzoekt om opneming in de Meded. van
Statuten en kort financieel overzicht: akkoord [het laatste reeds hierboven].
6. Verslag van JCW-literatuur verschenen in 1978:
- 10 Mededelingen van de Stichting, ieder bekend.
- In het Winterboek van de Engelbewaarder een artikel en bloemlezing van dhr.
Morel getiteld: Een origineel' uit de 18e eeuw: Jacob Campo Weyerman (z.
Meded. 10 p. 98).
- (Nog uit 1977, maar nu pas via dhr Smeyers aan ons bekend gemaakt - z. Meded.
10 p. 103) de 8e Zamenspraak, in: Pieter Paulus Rubens, De kosmische schilder.
- Partes JCW in Reader OT-3 door H.M. de Blauw voor de opleiding D'Witte
Leli (met toestemming van de vergadering).
7. Verslag van JCW-literatuur voor 1979.
Voorbereid worden nog uitgaven van de Sindelykheid door H.M. de Blauw
(kopijklaar sept. '79) en van de Zydewever door T. Broos (kopijklaar sept. '80).
Mevr. Nieuweboer brengt verslag uit van haar aktiviteiten voor de Stichting i.v.m.
een heruitgave van de Rotterdamse Hermes. Zij kent op het ogenblik zes exemplaren
(UBA, UBL, KB den Haag, 2x GA R'dam, UB Gent) en heeft er vier van bekeken.
Er zijn verschillen: nummers zijn divers gezet; één der Rotterdamse exemplaren
heeft een slechte titelprent en een juist voorwerk, etc. Uiteindelijk lijkt voor een
facsimile-editie een der Rotterdamse exemplaren het meest geschikt.
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Het werk telt buiten het voorwerk 416 pagina's'; totaal zeg dus maar 425. Het
maken van foto's per pagina, waarbij ook de negatieven worden toegestuurd komt
op f 10, - p.p., totaal f 4250, -. Foto's zonder negatieven of alleen negatieven kosten
f 4,50 p.p., totaal f 1912,50.
Het maken van mikronegatieven is beduidend goedkoper: f 0,50 per mikronegatief.
met de mogelijkheid om twee pagina's per negatief te reproduceren. Totale kosten
bij reproduktie van twee pagina's per negatief f 106,25 en bij reproduktie van één
pagina per negatief f 212,50. De uitgever (driegrachtenhuis, via bemiddeling C.
Hamans) had voorkeur voor het laatste.
De uitgever ziet kans bij een garantiesubsidie van f 1500, - de gehele Hermes uit
te brengen. Het lijkt echter beter het in twee delen te doen; de eerste helft in '79, de
tweede helft in '80, waarbij de prijs per deel ongeveer f 25, - wordt.
De vergadering stemt er mee in de f 500 hiervoor vorig jaar gereserveerd te
bestemmen; een tweede f 500, - zo snel dat uit de inkomsten van dit jaar mogelijk is
uit tekeren; en de derde f 500, - volgend jaar.
De heer Luger stelt het bestuur voor een aantal exemplaren voor het archief te
reserveren, wegens mogelijke onbereikbaarheid van exemplaren in de toe-
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komst. Akkoord.
Dhr. Hanou brengt verslag uit, in eerste instantie van de lijdensweg van de uitgave
van de twintig nummers van de Tuchtheer + kommentaar, waarvan de tekst reeds
‘lustra’ bij de uitgeverij Thespa berust. Na een half jaar telefonisch bombardement
begon de tweede proef november/december 1978 binnen te komen en werd
afgehandeld. Volgens de uitgeverij zou het boek vóór 21 december '78 in de
boekhandel liggen; echter is tot op heden hiervan niets vernomen [laatste stand van
zaken, 22 jan. 1979: volgens deze onuitgever zou het nu medio februari worden].
Hiertegenover staat, dat dhr. Hanou in oktober en november '78 gearbeid heeft
aan een aantal toneelmanuscripten van Weyerman, ook in de achttiende eeuw nooit
uitgegeven, en die zelf op de composer gezet heeft. De correctie heeft inmiddels
plaats gehad; naar het zeggen van déze uitgever - het Driegrachtenhuis, dat er bij
deze uitgave inderdaad flink de sokken inzet - is feitelijke uitgave nog slechts een
kwestie van enkele weken. Het betreft hier de stukken De Heer is betoovert en de
Juffer is behext; De schoone Dwaalstar of de vereenigde gelieven; De vruchtbaare
Juffer (totaal 174 pagina's).
De heer Morel is bezig met bibliografische problemen-Weyerman, in eerste
instantie voor de afscheidsbundel-Hellinga. De vergadering pleit voor een preprint
in de Mededelingen. De heer Morel heeft geaccepteerd over deze materie jan. '80
een lezing te houden.
8. Als nieuwe leden worden aangenomen B. Broos, C. Hamans en P. Morel.
9. Lezing door B. Broos over Weyerman als schilders-biograaf [opgenomen in
vorig nummer].
De diskussie behandelt voornamelijk het door dhr. Broos gesignaleerde
overschrijven van Weyerman tegenover het voorkomen van inside information door
Weyerman zelf. Althans, stelt dhr. Broos, is het overschrijven zéér duidelijk aanwezig
in Weyermans behandeling van Rembrandt, Hals, Jan Steen. Het probleem vereist
echter nader onderzoek bij de biografiën van kleinere schilders en tijdgenoten, omdat
juist bij de grote schilders het overnemen van clichés voor de hand ligt. Dhr. Luger
vraagt of er bijvoorbeeld vergeleken bij Houbraken ook biografieën zijn toégevoegd?
Dhr. Broos: ononderzocht, tenminste is JCW's autobiografie in dl. IV toegevoegd.
Dhr. Hanou vraagt naar de reden van het op zo grote schaal navolgen van Houbraken.
Werd Houbraken soms goed verkocht, en was dit reden voor JCW's ‘bewerking’?
Hadden de twee soms ruzie? Mevr. De Iongh deelt mee dat zij vanuit haar vakterrein
(kunstgeschiedenis) wel eens de eigen specifieke JCW-inbreng op schilderkunstig
terrein zou willen bekijken. Dhr. Hanou vraagt zich af, of zelfs en juist niet middels
personaliteiten in JCW's biografieën een impliciete kunstbeschouwing van JCW valt
af te leiden. Dhr. Bossers wijst op het zijns inziens onderschatten als bron van de
pamflettistisch-literaire houding, waar wel degelijk én feiten én meningen uit kunnen
worden afgeleid; hij geeft daarvan voorbeelden. Dhr. Broos meent dat het mogelijk
moet zijn Houbraken weg te destilleren uit de biografieën der konstschilders, om
dan te kijken of en wat er overblijft. Dhr. De Blauw wijst op een vergelijkbaar iets:
het begin van JCW's tijdschriftenoeuvre, dat één en al aanval op Van den Burg is,
maar waardoor juist toch onmiskenbaar een eigen stijl en programma opgebouwd
wordt.
10. Observaties der bestuursledens: dhr. Hanou over een schuld waarmee
schilderijen gemoeid zijn (z. vorig nr. der Meded.) en dhr. De Blauw over ‘Het
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Koffihuisnichtje’, a.h.w. hoewel in opeenvolgende tijdschriftafleveringen verschenen
toch al ‘verhaal’ te noemen episode. Naar aanleiding hiervan vraagt mevr. Du Maine
of de aan het eind van dit verhaal verstrekte waarschuwing aan jonge meisjes niet
het slechte pad op te gaan serieus te nemen valt. Volgens dhr. De Blauw is deze
waarschuwing waarschijnlijk topisch, maar strijdt dit toch met de voorkomende en
volgende beslist wél erotische passages.
- De kascommissie gaat akkoord met het verslag van de penningmeesteresse.
11. De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde bestuur.
12. Rondvraag. Dhr. Nik P. de Vries vraagt of de Meded. niet in offset in plaats
van in stencil gepubliceerd kunnen worden. Wegens kosten is dit onmogelijk;
heroverweging zal plaatsvinden bij stijging van het budget. Dhr.
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wijst op het bestaan van een Bossche uitgever, die zonder winstoogmerk, uitgaven
verzorgt, zij het liefst indien zij met Brabant in verband staan. Kontakt is via hem
mogelijk [Waarom niet JCW's Brabandsche voyage? Red.] Dhr. Bossers wenst, waar
het nageslacht dit mogelijk zou vergeten, zijn waardering uit te drukken voor het
initiatief deze groep te verzamelen en de hand aan Mededelingen en andere publikaties
te slaan. Mevr. Du Maine wenst volgende malen de vergadering graag iets later; er
moet rekening gehouden worden met mensen die van groter afstand zouden willen
komen. Dhr. Bossers steunt haar in deze, mede gelet op een zekere campijnse traditie
op het punt van consumpties. Mver. De Iongh benadrukt haar wens iets aan de
verhouding Houbraken/JCW, JCW als schilder te willen gaan doen. Dhr. Luger
vraagt hoe het bestuur het JCW-onderzoek eigenlijk wil organiseren, buiten
bijeenkomsten en Meded. om. Dhr. De Blauw benadrukt dat we nog pas aan het
begin staan. Er is een problemenlijst denkbaar, er moeten mensen voor gezocht gaan
worden. Zou een lijst daarvan in de Meded. moeten? Diskussie ontspint zich over
problemen als de waarde van JCW's uitspraken, de vermenging fiktie/realiteit, de
typische stijl en het maniëristische enz. Dhr. Hanou benadrukt dat naar zijn idee, op
dít moment, de eerste taak van de Stichting is het fourneren van uitgaven van teksten,
waardoor eigenlijk pas echt op het bestaan van de problemen bij deze auteur in
bredere kring ingegaan kan worden. Dhr. Bossers vindt een problemenlijst op zichzelf
alleen problematisch.
Mevr. De Iongh vindt dat het onderling kontakt beter gestimuleerd zou moeten
worden, zeker met niet-Amsterdammers. Gesuggereerd worden bijeenkomsten met
geografisch bepaalde groepen; er zal daarover met haar nader kontakt genomen
worden; dhr. Luger herinnert ook aan de mogelijkheid tot een kontakt met de
familie-Weyerman. Binnen dit verband zal medio dit jaar een lijst van alle
‘Weyermanners’ in de Mededelingen verschijnen.
Dhr. Hanou brengt drie punten van de afwezige Hr. Hamans naar voren. Het eerste
is, dat dhr. Hamans gekonstateerd heeft dat van de drie bekende exemplaren van de
Naakte Waarheyt er twee - die van de UBL en van de UBA - zoek zijn, en die van
de KB dus een plotse uniciteit vertoont; echter, nog zo'n bibliothecaire vergissing en
een kostbaar JCW-erfgoed is over de horizon verdwenen. Mevr. Geesink biedt aan
deze tekst te willen editeren en er een uitgever voor te zoeken. Dhr. Hamans verzoekt
het bestuur ook een onderzoek in te stellen naar in de toekomst bruikbaar
illustratiemateriaal bij JCW-uitgaven, bijvoorbeeld de onbekende schilderijen in
Duitsland. Mevr. De Iongh biedt aan een onderzoek in te stellen naar JCW-schilderijen
in Duitsland, en voor het archief foto's aan te vragen. Kosten zijn voor de Stichting.
Zij biedt tevens een fotokopie van een kunsthistorisch artikel voor het archief aan.

Adèle Nieuwenboer
(Bilderdijkkade 638, 1053 VV Amsterdam)

Voorraad van een boekhandel
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Na De Spaansche Robinson. Ofde de zeldzame Levensgevallen van Don Blas de
Soria Origuela. 1758, (UBA 978 E 22) is in het ‘Register van Boeken, by S. van
Esveld gedrukt, of te bekomen.’ opgenomen:
‘Gevallen van Don
Quichot, door Wyerman,

met 31 kunstplaten, 4.

f 8: 0:

Dezelve in Folio

f15: 0: -’

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

139

[Nummer 14]
Adèle Nieuweboer
(Bilderdijkkade 638, 1053 VV Amsterdam)

Diversen JCW
In de ‘Catalogus van Boeken by Gerrit Bouman, Gedrukt of te bekomen.’, opgenomen
in: De Koddige Levens-Gevallen en Rare Minnaryen, Van [...] Hans Jacob Friedrich
Frissenstecher. 1731. dl. 2, p. [III-IV], UBA 0 73-41, worden de volgende titels, als
kennelijk bij Bouman te koop, vermeld:
‘Weyerman Historie des Pausdoms. 3 Deelen.
- Idem het 2de Deel apart.
- Alle de Comedies en Gedigten.
- Rotterdamsche Hermüs.
- Amterdamsche Hermus 2 Deelen compleet.
- Echo des Warels 2 Deelen compleet.
- Ontleeder der gebreeker 2 Deelen compleet.
- Godgeleerde Zeedekundige en Historische Bedenkingen over Romeynen 1.
vers. 27.
- idem over spreuke Salomons 28 vers. 15. en 17. Waar agter kompt narede wat
straf de Sonomiten waardig zyn.’

De catalogus bevat verder werk van Bidloo, Van der Burg, Commelyn, Le Long,
Quevedo, Roeland van Leuven en populaire romans als: Het geheim ontdekt; Het
Leven van Corilon; Het Leven van Sulsis; De Man in de Maan en Het Leven van
Dorylas.
***
Hoe JCW voor den volke verklaard wordt, is te lezen in: A.F. Manning. Op zoek
naar het alledaagse vaderland, uitgegeven te Amsterdam in 1975, als Boek van de
Maand. De pagina's 112 en 113 geven een verfrissende kijk op JCW en zijn werk:
‘De achttiende eeuw kende meer van die losbollen [als Lüdeman], die hun avonturen
en louche streken uitstekend aan de man konden brengen. Misschien was het begonnen
met de uit Breda afkomstige Jacob Campo Weyerman, de zoon van de vermaarde
Lys Sint Mourel, die drie volle jaren als sergeant in het leger had gediend, was
gedecoreerd en van wie pas na een verwonding werd ontdekt dat ze een vrouw was.
Op zijn vijftiende jaar werd Jacob het huis uitgetrapt. Hij zwierf als een vagebond
door Europa en schreef onophoudelijk geestige, maar vlijmscherpe stukjes tegen
allerlei min of meer bekende personen. In het voorbijgaan versierde hij een serie
meisjes, raakte korte tijd bevriend met de uitvinder van het bankbiljet, de Schotse
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avonturier en gokker John Law, moest wegens amoureuze en financiële
verwikkelingen uit Parijs naar Lyon vluchten en trok vandaar naar Rome, waar hij
aan de paus werd voorgesteld. Berooid belandde hij weer in Breda, maar na een
verbazingwekkend staaltje oplichterij achtte hij het kennelijk veiliger het geld in
Londen op te maken. Naar beproefd recept maakte hij daar weer schulden en vestigde
zich vervolgens te Rotterdam, waar deze lichtmis onder de journalisten een tijdschrift
oprichtte dat tot doel had de zeden te verbeteren. Dat betekende natuurlijk ook dat
hij wekelijks allerlei autoriteiten aan de kaak stelde of beledigde, en zijn minder
begaafde collega-schotschrijvers als vliering- en kelderschrijvers vloerde. Na een
intermezzo als toneelschrijver en verdienstelijk bloemschilder, ventte hij vanuit
Amsterdam weer zijn wekelijkse portie pennevruchten uit, waarvan de titels soms
de inhoud deden vermoeden: De Vroolyke Tuchtheer, De
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Doorzichtige Heremyt, De vroolyke Courantier. Het ene blaadje was nog doller of
soabreuzer dan het andere. Hij diende zich nog steeds aan als zedenmeester, maar
dan als een alternatieve, getuige zijn raadgevingen en uitspraken. Hij noemde een
man die langs de Obligatie van Trouwbelofte de laatste gunst van eene jonge juffrouw
heeft afgeperst zo hij zijn beloften niet volbrengt een guit, en indien hij ze volbrengt
een zot. Over het huwelijk oreerde hij: een Turk die zijn rust zoekt, neemt maar één
vrouw, en een Nederlander, die de zijne bemint, neemt er geen. Van hem is ook de
befaamde uitspraak over de geneesheren afkomstig: Hun beroep is uitstekend want
hun fouten worden betaald en met aarde bedekt. Natuurlijk loerden velen op een
kans om hem onschadelijk te maken. Toen hij weer eens een regent te grazen had
genomen, kreeg Weyerman van een gehuurde mannetjesputter een stevig pak slaag.
Maar uiteindelijk werd hij wegens belediging van de heren van de Oostindische
Compagnie en van het hof van Holland aangeklaagd. Het baatte niet dat hij uitweek
naar de vrije plaats Vianen, omdat hij het daar ook niet kon laten door te gaan met
zijn schotschriften en vuilspuiterij. Hij kwam uiteindelijk in de Gevangenpoort terecht
en werd veroordeeld tot levenslang op eigen kosten. Hij kreeg een kamer toegewezen
waar hij, om zijn logies te betalen, doorging met schrijven, nu zonder ernstige
ontsporingen. Men kan Campo Weyerman een schurk en een chanteur noemen, maar
hij behoorde zeker tot de Europese en ook Nederlandse revolverjournalisten en
entertainers die minstens zo'n groot publiek vermaakten als de deftigere Justus van
Effen met zijn Spectator. Als al te lichtzinnig is hij weggestopt en buiten de
traditionele literatuurgeschiedenis gehouden, welk lot hij deelt met vele auteurs die
slechts naar de muze knipogen zonder haar serieus te dienen. Maar hij had zijn plezier
gehad alvorens ervoor te boeten en heeft met zijn geestige pen het publiek meer
vermaakt dan de artistieke elite, zoals wel vaker het geval is.’
***
De Catalogus van een zeer belangrijke verzameling fraaie en zeldzame boeken der
16e-18e eeuw zijnde het eerste gedeelte der bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers
te Rotterdam. Utrecht, [1949]. 2 dln., bevat in een aantal rubrieken werken op naam
van JCW:
Spectatoriale geschriften (in dl. 1):
‘330 (Weijerman, J. Campo), De Rotterdamsche Hermes, behelz. een schat van zeer
geestige en kortswijlige aanmerkingen over het gedrag der hedend. waerelt.
Rott. z.j.m. fraaie titelpr. 4o. led. rug geribd en verg.
De eerste 14 nrs (13 Sept.-29 Oct. 1720) verschenen iederen Vrijdag en Dinsdag,
de nrs 15-59 (31 Oct. 1720-4 Sept. 1721) iederen Donderdag.
331 (-) Den Amsterdamschen Hermes, zynde een histor., poëet., en satyrisch verhaal
van de zotheden der voorby zynde, der tegenw., en der toekom. eeuw; benev.
eenige liefdens gevallen, staatkund. coffihuis opmerkingen, en courantperioden.
Amst. 1722-23. 2 dln. in 1 bd. m. fraaie titelpr. (in dl. 2 herh.). 4o. led., rug
geribd en verg.
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W. 1851, M. 301 - Weekblad (vervolg op het vorige) dat iederen Dinsdag
verscheen, 30 Sept. 1721-21 Sept. 1723 (104 nrs.) - De schrijver, die zich zelf
“een lichtmis bij adoptie” noemt, kon over de zotheden dezer wereld meepraten.
Hij schreef om den broode en noemt op blz 326 van dl. 1 zijn weekblad: “de
Staf des Broods”.
332 (-) Den ontleeder der gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de
opperheerschende feilen dezer eeuw, benev. eenige ongemeene voorvallen, ...
koffihuis-redevoeringen, en liefdens verhandelingen. Amst. 1724-26. 2 dln. m.
titelpr. d. J.C. Philips (in dl. 2 herh.). 4o.
104 nrs., Maandag 11 Oct. 1723-Maandag 8 Oct. 1725, ieder met hetz. kopvign.;
en de 4 tegen-ontleeders, Dinsd. 11 Jan.-Dinsdag 22 Febr.
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333

334

335

336

337

1724, achter dl. 1. - Knuttel, Verboden boeken, 285.
- Den echo des weerelds, ernstig en vermaakelyk, in onrym en rym. Amst.
1726-27. 2 dln. 4o. verg. led. bdn. - Fraai ex.
Ieder dl. bevat 52 nrs., elk m. hetz. kopvignet, Maandag 29 Oct. 1725 - Maandag
13 Oct. 1727.
- De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in
het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen; dezelve
op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende. 2e dr. z. pl. en jr. m.
titelpr. 4o. led., rug geribd en verg. - Fraai ex.
W. 1854, M. 302. - Verzameling van 25 hekelschriften, gedat. 27 Sept. 1728-14
Maart 1729. - In denz. bd. van denz. auteur: 1. Eenige letterlievende, zeedekund.,
histor. en stichtel. betrachtingen. Opgestelt in onrym en in vaarzen. 's Grav.
1748. - 2. De voornaamste beweegredenen en omstandigheden, die aanleyding
hebben gegeeven aan Moses Marcus tot het verlaaten van den Joodschen en tot
het aanneemen v.d. kristel. godsdienst. Door hem zelven opgestelt in de Eng.
en overgezet d. J.C. Weyerman in de Nederd. taal. Amst. z. jr.
Weijerman, J. Campo, De vrolyke tuchtheer. 4 July 1729-26 Juni 1730. Amst.
1730. - Dez., De doorzigtige heremyt, bespiedende door zynen verrereykende
verrekyker, in het geheymste van zyne kluys, de verborgenste gebreken der
menschen, en dezelve op eene geestige en aangename wys ten toon stellende.
27 Sept. 1728-14 Maart 1729. 's Grav. 1730 m. vign.
2 Weekbladen, die iederen Maandag verschenen. - In denz. band: 1. De
voornaamste beweegredenen en omstandigheden, die aanleyding hebben
gegeeven aan Moses Marcus tot het verlaaten v.d. Joodschen en tot het
aanneemen v.d. kristel. godsdienst. Door hem zelven opgestelt in de Eng. en
overgezet d. J.C. Weyerman in de Nederd. taal. Amst. z. jr. - 2. De naakte
waarheyt. 18 Mrt.-17 Juny 1737. (Weekblad dat elken Maandag verscheen).
- De vrolyke tuchtheer. 4 July 1729-26 Juni 1730. Amst. 1730. - Dez., Den
kluyzenaar in een vrolyk humeur (29 nrs. doorloop. gepag.). Utr. (1733). 2 dln.
in 1 bd. 4o. perk.
2 Weekbladen, die iederen Maandag verschenen,
- Het oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen. Geschreeven geduur. zijne
detentie op de Voorpoorte v.d. Hove v. Holland. Leyd., 1780. m. zeer fraaie
titelpr. 4o. perk.
M. 303. - Humoristisch weekblad. De eerste 25 nummers zijn gedateerd 2 Mey
1768-3 April 1769, de tweede 25 zijn ongedateerd.’

Geïllustreerde werken (in dl. 1):
‘406 Weyerman, J. Campo, Levens-beschryvingen der Nederl. konst-schilders en
konst-schilderessen. Met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden. 's
Grav. 1729-69. 4 dln. m. titelpr., portr. v. Willem Carel Hendrik Friso en dat
v.d. schrijv., 102 portrn. v. schilders op 40 pltn., 1 ets, en verschill. tekstgrav.
en vign. 4o. hled., ruggen geribd en verg., onafgesn. - Ex. op groot papier.’
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Schotschriften tegen de kerk. Anti-Jezuitica (in dl. 1):
‘545 Weyerman, J. Campo. De historie des Pausdoms. Of een verhaal van de
dwaallingen en bygeloovigheden, dewelke zyn ingesloopen in de kerk, waar
in... het geheele lighaam des Pausdoms word ontleedt. Amst. 1725-28. 3 dln.
m. fraai portr. naar K. Troost d. J. Houbraken en titelpr. d. J. Fokkema. 4o. perk.’

Populaire en literaire proza- en dichtwerken uit de 17e-19e eeuw.
A. Periodica (in dl. 2):
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‘49 Weijerman, J. Campo. Het oog in 't zeil...... geschr. geduurende zijne detentie
op de Voorpoorte van den Hove van Holland. Leyd., 1780. In-4. Hled. M.
titelprent.
M. 303. - Humoristisch weekblad, waarvan de eerste 25 nummers gedateerd
zijn 2 Mey 1768-3 April 1769. Zie ook no 829.’

B. Oorspronkelijke Nederlandse literatuur (17e tot 19e eeuw) (in dl. 2):
‘300 (Weyerman, J. Campo), Democritus en Heraclitus. Brabantsche voyage. - (Dez.),
Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. - (Dez.), De gehoornde
broeders ofte vrouwelyk bedrog. - 3 Klugtspelen. Amst., C. Petzold, 1712. in
1 bd. kl. 8o. perk. - Net ex.
301 - Den Persiaansche zydewever. Demokriets en Herakliets. Brabandsche voyagie.
De Holl. zin(de)lykheyt. Den Antwerpsche courantier, en De gehoornde broeders.
Benev. eenige uyt het Grieks vert. gezangen van Anakreon. Voorzien met de
sleutel v.h. geheele werk. Z.pl. en jr. (ca. 1725). 4o. led., rug geribd en verg. Fraai ex.
Verzameling van vrij onwelvoeglijke blij- en kluchtspelen, die een overdreven
voorstelling geven van de zeden in het begin der 18e eeuw.
302 - Natuurkund., histor., ernstige, schertsende, en vrolijke aanmerk. over de
geenzame t'zamenspraaken tuss. een geneesheer en zijn lyders. Amst. 1738. kl.
8o. led.
303 - De zeldzaame leevens-byzonderheden van L. Arminius, J.C. Weyerman, R.
Hennebo, J. Veenhuyzen, en veele and. beruchte personaadgien. Vervatt. derz....
avontuuren, en... schertsen,... in onrym en rym. Amst. 1738. kl. 8o.’

Godsdienst, Historische, stichtelijke en satirische geschriften, strijdschriften etc. (in
dl. 2):
‘1136 Weyerman, J. Campo. Den steen der wyzen bewaarheyt uyt de Heylige Schrift
en uyt de grondbeginsels der aloude wysgeeren. Utr., 1739. Hled. - In dez. bd.:
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte... zamenspraak tusschen een Protestant,
Jansenist en Jesuiet, waarin de mirakelen van den abt Paris en 't boek van den
Hr. de Montgeron... beredeneert worden. 1737.’

***
Na de romantekst van De Delfsche Juffer of het listige Leevensgedrag van een
bedaagde vryster. Zynde een waare Historie. In 's Gravenhage; By H. Bakhuyzen,
Boekverkooper op de groote Zaal van 't Hof. 1758, volgt een ‘Register van Boeken,
zo H. Bakhuyzen Gedruk en te bekoomen.’, waarin voorkomt:
‘De Geest van Jacob Campo Weyerman. In Octavo, de prys is... f 0 - 9 - 0’
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Barbara Sierman
(Cleyndertweg 39-2, 1025 DG Amsterdam)

Recensie Konstschilders; Oog in het zeil
1. Letteroefeningen.
In het vierde deel, eerste stuk van de Nieuwe Vaderlandsche Letter-oefeningen van
1770, p. 321 wordt het in 1769 bij Blussé in Dordrecht verschenen vierde deel van
Weijermans Konstschilders besproken.
Opvallend is aan deze recensie de hoge mate van neutraliteit: de moraliserende
opmerkingen ontbreken, er wordt geen enkele uitspraak gedaan over eventueel minder
betrouwbare informatie van Weijerman, of zelfs maar een verwijzing naar werken
als b.v. van Houbraken ontbreekt. Integendeel: ‘Met de uitgave van dit laetste Deel
konnen de Liefhebbers, welken de drie voorige Deelen bezitten, dit Werk in hunne
Verzameling volledig maken. Het behelst
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eerst eene voorafgaende Verhandeling, over het betaamelyke en het wanvoegelyke
van de Schilderkonst: waer in oppervlakkig getoond word, wat een Schilder daer
omtrent in acht heeft te nemen; en hoe zich velen ten dien opzichte zeer belachlyk
gemaekt hebben, terwyl ene behoorlyke oplettendheid op het zelve anderen ten roem
verstrekt.’
Als voorbeeld neemt de recensent de beschrijving van de schilder Mattheus
Terwesten, en een stukje over de Haagsche Schilderschool. Wie de opsteller van
deze bespreking geweest is, is door volstrekte anonimiteit van het stukje moeilijk te
achterbalen. Wel staat er onderaan een noot op p. 323 ondertekend door U.G., maar
bij controle bleek deze noot ook in deel vier van de Konstschilders voor te komen.

2. Het Oog in 't Zeil
In het ‘Aan den Leezer’ van de uitgave van 1780 van Het Oog in 't Zeil wordt
opgemerkt ‘Dat dit Werk, u niet eêr onder het oog verscheen [JCW is in 1780 al ruim
30 jaar dood] is alleen te wijten, dat een der Boekverkoopers, onder wien de Copy
berustte, van den handel afgestaan is, 't welk deeze vertraaging veroorzaakt heeft. *
Men heeft namelyk reeds in het jaar 1768 begonnen met dit Werk, by bladen, om de
veertien dagen, uit te geeven, waarmede men één jaar gecontinueerd heeft; - eindlijk
is men te raade geworden, om alle de nog ongedrukte Vertoogen in ééns uit te geven,
't welk ook minder kostbaar is voor den Kooper.’
Dat de mededeling dat gedurende één jaar Het Oog in 't Zeil in losse afleveringen
verscheen, niet een verkooptruc is, kunnen we nog zien aan het exemplaar van dit
tijdschrift dat berust in de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels. Dit exemplaar, uit het legaat Van Stockum, is namelijk
niet meer opengesneden, vanaf het moment dat de vertogen ongedateerd, maar slechts
genummerd verschenen. De voorgaande vertogen, die dus in 1768 zijn verschenen,
zijn zonder uitzondering opengesneden. Hieruit blijkt overigens ook nog dat de heer
Van Stockum, zo hij het al ingezien heeft, het nooit helemaal uitgelezen heeft...
Gezien januari 1979.

Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, Edam)

Een kort verhaal van Jacob C. Weijerman
Het oeuvre van Jacob Campo Weijerman wordt, onder veel meer, gekenmerkt door
een grote gevarieerdheid. Weijerman heeft zich beziggehouden met genres als het
tijdschrift, het blijspel, het sprookje, de fabel, met raadselgedichten, erotische poëzie,
zeer uitvoerig met de verschillende vormen van satire, met levensbeschrijvingen, al
of niet geromantiseerde, en met vertalingen. Opvallend is het ontbreken van het
literaire genre dat naast het tijdschrift in de eerste helft van de achttiende eeuw snel
populair werd. Ik bedoel: de roman. Weijerman heeft wel wat vertalingen en
bewerkingen gemaakt van romans (o.a. van Cervantes' Don Quichot) en romanachtige
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prozawerken, een deel van zijn (pseudo-)biografische werken zou men zonder veel
problemen te hoeven maken tot de achttiende-eeuwse roman kunnen rekenen, maar
romans van zijn hand zijn toch niet bekend. We hoeven dat niet geheel te betreuren,
we mogen ons wat dat betreft ook wel gelukkig prijzen, want als het toch al
omvangrijke oeuvre van Weijerman ook nog enkele forse romans zou omvatten, zou
een uitgave van alle Weijermanwerken, wat het doel is van de Stichting, zeker niet
voor het jaar 2077 gerealiseerd zijn. Het zal wat dat betreft toch gedurende enige
generaties stevig doorwerken worden.
Weijerman heeft zich vooral beziggehouden met kortebaanproza: kleine satirische
beschrijvingen, vinnige typeringen, komische schetsen, hekelend en bondig
commentaar op talloze personen en zaken. Hoewel er een tendens is aan te wijzen
in zijn tijdschriften dat hij zijn onderwerpen in de loop der tijd steeds uitvoeriger per
aflevering gaat behandelen, heeft hij toch meestal ruim voldoende aan één nummer
om één zaak aan de orde te stellen. Uitzonderingen zijn dan ook die stukken in zijn
periodieken die over meerdere nummers
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worden uitgesmeerd. Weijerman vult zo soms twee of drie tijdschriftnummers met
toneelstukjes, beschrijvingen van landen, volken, kunstschilders, met typeringen van
bijzondere individuen en groepen. Heel zelden vertelt hij één aaneengesloten verhaal
dat meerdere tijdschriftafleveringen beslaat.
Een voorbeeld van ze 'n verhaal is dat van de Snappende Goudbeurs in de
Doorzichtige Heremyt, hoewel er daar tussen de verhaalpassages ook nog veel andere
zaken worden aangestipt. Een unicum in het werk van Weijerman lijkt mij daarom
het verhaal Den Opkomst en den Val van een Koffihuys Nichtje, dat vandaag precies
tweehonderdtweeenvijftig jaar geleden, op 13 januari 1727, begon te verschijnen.
Het verhaal beslaat de nummers dertien tot en met zestien van het tweede deel van
de Echo des Weerelds. In zo 'n dertig pagina's geeft Jacob Campo daar zonder enige
interruptie van de kant van de verteller en zonder andere zaken aan de orde te stellen,
een stuiversromannetje in de notedop over een boerenmeisje dat aan lager wal geraakt.
Het geheel is continu verteld in de eerste persoon en in de bekende bloemrijke stijl
van Weijerman. Hij voert het nichtje sprekend in en laat haar voortdurend aan het
woord, hetgeen vrij bijzonder is bij Jakob die zijn personen bijna steeds na enkele
zinnen of hoogstens een pagina weer met een opmerking in de rede valt. Mede door
het vrijwel ontbreken van auctoriaal commentaar is deze tekst te lezen als een kleine
roman. En het zou zonder veel problemen ook als zodanig kunnen worden uitgegeven.
De gebeurtenissen in het verhaal zijn gauw verteld: een meisje van veertien jaar
wordt door haar ouders naar een oom in de stad gestuurd die er een koffiehuis heeft.
Hij zal ter vereffening van een schuld ontstaan door de levering van kool, ui en zoete
room door de vader zijn nichtje doen trouwen met een goede partij. Welgemoed gaat
ze naar de stad waar haar oom haar opwacht. Binnen enkele weken leert tante haar
de kunst van het bekoren van voorname jongeheren. Nichtje is zeer gelukkig met de
mooie kleren, het lekkere eten en drinken en het nietsdoen. Ze laat zich de attenties
van de heren welgevallen, doch weet haar onschuld te bewaren. In een paar jaar
wordt ze tot een jongedame die de kunst van te behagen tot in de toppen van haar
vingers etc. beheerst. Ze krijgt vele aanzoeken en brieven van minnaars, onder andere
van een jong advocaat die wordt omschreven als een lichtmis en van een jong
geneesheer die een kwakzalver blijkt te zijn. Nichtje ziet niets in al die vrijers. Een
rijke burgerman wordt dan door oom en tante geïntroduceerd. Nichtje moet echter
niets van hem hebben. Een jonge koopman weet tenslotte haar liefde op te wekken,
doch hij wijst haar af middels een brief omdat hem anders een erfenis zal ontgaan.
Onze heldin weet uit wraak te bewerkstelligen dat de jongeman onterfd wordt. Als
de derde serieuze minnaar geen scheepsrecht voor Nichtje blijkt te betekenen, stort
ze zich in een romantisch avontuur met een knappe officier, met wie ze in de lente,
bij afwezigheid van oom en tante, vlucht naar zijn garnizoensplaats. Het paar is zeer
verliefd, maar binnen een jaar is de grote liefde voorbij en gaan ze uiteen. Nichtje
krijgt een klein kapitaal, gaat naar de grote stad, ontdekt dat ze zwanger is, doch
jaagt haar geld er onbekommerd door. Hoogzwanger en platzak raakt ze in de klauwen
van een hoerewaardin die haar op contract stelt kosten van bevalling voor een jaar
dienst als prostituée. Kind wordt geboren, sterft en wordt schielijk begraven. Nichtje
krijgt dan de smaak van het tippelen flink te pakken, maar al spoedig is ze ziek. De
hoeremadam gooit haar de straat op. Een oudoom van haar eerste minnaar neemt
haar in huis ‘[...] alwaar ik een kort Sterflot te gemoet zie, of een langdraadige
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Geneezing’ (p. 128). Volgt nog als cliché een korte waarschuwing aan de jonge
dochters om niet gelijk de heldin zo de deugdzaamheid uit het oog te verliezen.
Het verhaal heeft hetzelfde patroon als iedere achttiende eeuwse roman over
gevallen meisjes. Doch Weijerman heeft er ondanks dat toch nog hier en daar iets
bijzonders van gemaakt: in tegenstelling tot het gros van dit soort
dertien-in-een-dozijn-boekjes kent dit verhaal geen happy end, en ook in tegenstelling
tot andere achttiende eeuwse clichéromannetjes is er weinig handeling, weinig actie,
maar veel karaktertekening en aandacht voor detail (zeer opvallend is de uitgebreide
beschrijving van een moeizaam vorlopende bevalling). Verder is bijzonder dat het
verhaval een soort waarschuwing is,
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geschreven op het sterf-/ziekbed in plaats van aan een secretaire in een buitenhuis.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Defoe's Moll Flanders waar dit verhaal in de verte
een beetje op lijkt, is de heldin niet zuinig en in wezen niet deugdzaam en afkerig
van erotiek. Nichtje smijt met geld, denkt niet aan de toekomst, geeft niets om een
eerzaam huwelijk, houdt van sex en laat zich niet beduvelen door lichtmissen en
kwakzalvers. Haar karakter komt dan ook over als zeer geloofwaardig.
Het is vanwege het onderscheid dat dit verhaal heeft ten opzichte van andere
verhalen en romans uit de schttiende eeuw uiteindelijk toch te betreuren dat Weijerman
niet een echte, dikke roman geprobeerd heeft. Hij had in januari 1727 al een juweel
van oen ontwerp gemmakt.
13-1-1979

Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, Edam)

Het vroegste werk van Jacob Campo Weijerman ontdekt?
Voor een onderzoek naar de Nederlandse hekelliteratuur in proza en poëzie uit de
achttiende eeuw, waar ik al geruime tijd mee bezig ben, kocht ik onlangs een
convoluut met enkele satirische werkjes. Bij nadere bestudering van het eerste werkje
uit het convoluut, dat getiteld is SCHIMP- EN HEKELDIGTEN Uit verscheide
Poëten, gevolgt na den ROOMSEN JUVENALIS En de Satyrise Gezigten, van den
SPAANSEN QUEVEDO, &c. (Te Hoorn, by Tyme van Nes, 1698), werd ik getroffen
door de titels van enkele gedichten, en door het feit dat van de vijf gedateerde
gedichten in het boek er vier later zijn gedateerd dan het boekwerk waarin ze staan
afgedrukt (te weten 1699, 1700, 1703 en 1707). Volgens mij is een van deze gedichten
van de hand van JCW, en wel het gedicht op pagina 167 dat getiteld is: Op een
ongelyk PAAR trouwende te ABDERA 1703.
Bij mijn weten maakt slechts Weijerman regelmatig in zijn werk gebruik van de
plaatsnaam Abdera (waarmee hij zijn woonplaats Breda bedoelt). Het kwatrijn,
waaraan enkele zeer scabreuse, anonieme gedichtjes voorafgaan (overigens niet
onmogelijk dat ze ook van JCW zijn) luidt aldus:
Een Bruigom, die geen hair, of baard heeft aan zijn mond
Trouwt met een Bruid heel wel gebaart aan mond en k....
Wat leyd daar aan? Staat slegs zijn mes maar wel ter snee.
Heeft hy geen eenen baard: de Bruid die heeft 'er twee.

Na dit gedichtje volgen er in de bundel nog dertien anonieme, die zeer wel mogelijk
van de hand van Jacob Campo zijn, temeer daar het veertiende gedicht, op pagina
172, als titel heeft: Uytvaart van KOBUS NEEF OF LIEVE KOOBUS te Abdera. Ik
schrijf ook dit gedicht weer helemaal over:
Held Kobus Neef is dood, ten spijt van al zyn Neven.
‘Die lieve Kobus, och! die heeft den geest gegeven:
‘Maar hy zoo vriondelayk, zoo lief, en zoo bequaam
‘Zig te verheugen plag in 't spellen van zijn naam.
‘De naami 's JACOBUS zoo vermaard, en zoo verheven,
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‘Die schoenen naam, voorheen de wellust van zyn leven.
‘Die lieve naam, blyft van zyn sterven ongeschend.
‘Hoe bitter Kobus Neef hier ookrzijn leven end.
‘De naam 's JACOBUS, die met Jacobs naam hier boven
‘Stemt over een, en des wel waard is om te loven
Gelijk den voornaam van 't gezegend Israël,
Bevrye KOBUS NEEF voor vafevuur, en hel.
ô Jacobynen draagt den Held hier overleden
Zyn naam ten roem, dog zonder end in uw gebeden.
Op dat hy, uw Patroon ter eere, na zyn dood,
Geplaatst word, om zyn naam, in Vader Jakobs schoot.

Heeft Woijerman het hier wollicht ever de dood van zijn vader of over zijn eigen
‘dood’, zoals die al spoedig door de Abderiten werd gezwegen? In beide gevallen
moet het gedicht geschreven zijn na 1698. De vader van Jacob stierf
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eind 1699. Het lijkt me dat in het eerste geval het gedicht omscreeks 1700 gemaakt
moet zijn. In geval van ‘doodzwijgen’ (vlucht en verbanning, uit Breda) moeten we
het gedicht zeker een dozijn jaren later dateren, doch zeker voor 1718. In dat jaar
namelijk verscheen de vierde vermeerderde druk van de Schimp- en Hekeldigten
(Hoorn, T. van Nes), waarin de gedichten ook voorkomen. De tweede en derde druk
van de satirische bundel heb ik niet gezien.
Het lijkt me dat beide gedichten van Weijerman zijn (vanwege gebruik van de
plaatsnaam Abdera) en dat ze zijn tot nu toe gevonden vroegste werken zijn (vanwege
jaartal 1703 bij het gedicht in een bundel die blijkens de titelpagina in 1698, doch
vanwege een datering van een gedicht in 1707 minstens verschenen moet zijn). Ik
meen dan ook te mogen vaststellen dat de laatste regel uit paragraaf 1 van het artikel
WEYERMANS ‘SCHOONE DWALLSTAR’ van A.J. Hanou (in de Mededelingen no.
2, p. 9) nu reeds na een tiental maanden zijn actualiteitswaarde verloren heeft.
23ste van louwmaand 1979

A. Blankert
Daniel van Beke, schout, schilder en dichter
(In: Oud-Holland 82 (1967) p. 242-247)
Houbraken vertelt in zijn biografie van de schilder Jacob Weyerman: ‘Verscheyde
agtereenvolgende jaren heeft hy [Weyerman] zig weten op te houden by van Beeke,
schout te Bodegrave, die tot de oeffening der konst geneigt zynde, die gelegentheit
waarnam om van hem de behandeling van 't penceel en vermenging der verwen te
leeren, gelyk men dan ook van hem zomwyle een fruitstukje, of doode vogels hangende
aan een spyker, of in een nissing verbeeld ziet’(1).
Noch schilderijen, noch de levensdata van deze Van Beeke waren tot dusver
bekend(2). Nu ontving ik onlangs van een Schotse verzamelaar een foto van een
bloemstuk dat rechts onder gesigneerd en gedateerd is D. VAN BEKE f 1715. (afb.
1 [Aldaar onderschrift: Daniël van Beke. Doek, gesigneerd en gedateerd 1715, 65 ×
47 cm. Particuliere verzameling, Schotland.])(3). Het leek mogelijk dat de
Bodegravense schout daarvan de maker is geweest. Maar zeker was het niet direct,
daar de naami (Van) Be(e)k(e) vrij algemeen voorkomt(4) Twijfel wordt evenwel
uitgesloten wanneer men ziet dat niet alleen type en opzet van het stuk
overeenstemmen met het werk van Weyerman, maar dat zelfs details direct aan deze
meester ontleend werden. De open tulp links boven komt namelijk identiek en op
dezelfde plaats voor op een gesigneerd stilleven van Weyerman, waarop verder de
gesloten tulp rechts ervan en de roos, links van het centrum, ongeveer net zo zijn
terug te vinden (afb. 2 [onderschrift: Jacob Weyerman. Doek, gesigneerd, 69 × 50
cm. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle.])(5).
Weyerman combineert een pijnlijk precieze, illusionistische detailweergave met
een losse, asymmetrische compositie. De beweging van bloemen en bladeren lijkt
geheel vrij, maar is toch ondergeschikt aan het overheersen van een paar grote
bloemkelken. De drie onderdelen tafel, vaas en boeket worden door middel van de
over de vaasrand hangende bladeren tot één geheel verbonden. Met dat alles knoopt
Weyerman aan bij het type van het barokke Hollands-Vlaamse bloemstilleven, dat
rond 1650 door Jan Davidsz. de Heem en Willem van Aelst gecreëerd werd. In zijn
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eigen tijd werd het op verwante wijze, en met veel succes, ook voortgezet door Rachel
Ruysch en Jan van Huysum(6).
Van Beke volgde Weyerman na, maar heeft in de detaillering niet de verfijning
van zijn voorbeeld kunnen evenaren en ook is bij hem het lineament wat stijver.
Aldus heeft zijn stuk iets primitiefs, waardoor het - zeer waarschijnlijk onbedoeld even aan de bloemstillevenkunst van de eerste decennia van de 17de eeuw doet
denken.
Als tweede werk van onze Van Beke is een parkachtig landschap met de figuur
van Narcissus aan te wijzen, dat in 1936 in honden werd geveild. Het is net zo
gesigneerd als het bloemstuk, ditmaal met een datering 1707(7). Verder tonen de vaas
en de fonteinbak die er op te zien zijn een versiering van zgn. ‘knorren’, die precies
zo voorkomt op de benedenzijde van de kelk van
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van de vaas op afb. 1. Daarmee houden de overeenkomsten op, want dit zwakke
Narcissus-schilderij is in de trant van de ‘beschilderde kamerdoeken’, zoals ze, maar
dan beter, door B.v. Isaac de Moucheron geschilderd werden.
Afgezien van enkele vermeldingen in oude veilingcatalogi en inventarissen blijft
onze kennis van Van Beke's geschilderde oeuvre beperkt tot de twee besproken
schilderijen(8). Ter compensatie kan evenwel Houbrakens summiere aanduiding
‘schout te Bodegrave’ worden aangevuld met biografische gegevens. Daniël van
Beke werd op 28 october 1669 gereformeerd gedoopt te Dirksland, als zoon van een
schoolmeester, die eveneens Daniël heette(9). Ook dese vader hield zich al creatief
bezig: hij heeft een paar boekjes met op rijm gestelde raadsels geschreven(10). De
zoon trouwde in 1698 te Heemstede met Christina van der Kaauw (of Cauw), die in
die plaats woonde(11). Hij was toen al schout te Bodegraven, want het schout- en
bodeambt daar, dat hij tot zijn dood behield, kreeg hij voor het eerst in pacht in
1695(12). In 1718 verwierf hij te Bodegraven twee nieuwe ambten, dat van secretaris
van het dorp en van het baljuwschap van Voshol(13). Bovendien was hij zijn hele
leven, van 1695 af, ook notaris te Bodegraven(14). In hetzelfde dorp, waar zijn vrouw
in 1724 overleed(15) en waar hijzelf in 1725 nog eens in ondertrouw ging(16), is Van
Beke in 1728 gestorven(17).
Meer reliëf nog krijgt de figuur van Van Beke doordat blijkt dat hij goed bevriend
is geweest met de bekende dichtende hereboer Hubert Kornelisz. Poot. In 1711 en
volgende jaren - vijf jaar vóór Poot zijn eerste bundel uitgaf - voerden zij met elkaar
een correspondentie in dichtvorm. Van Beke heeft dus, behalve de schilderkunst,
ook de poëzie beoefend. Poot laat zich zeer prijzend over hem uit, noemt hem
‘doorluchtig Schilder en Poëet’... ‘Minervaas zoogkint, Febus zoon’. Hij spreekt
over ‘o van beke! mijn Meceen’, en elders noemt hij zichzelf zelfs leerling van Van
Beke.
Voor de Poot-studie is de Bodegravense schout voorts belangrijk gebleken, omdat
enkele jeugdwerken van de dichter alleen in afschrift van Van Beke bewaard zijn
gebleven(18). Eén van deze vroege verzen van Poot, die door Van Beke zijn
overgeschreven, is gericht aan Poets vriend, de schilder ‘Meester Tomas van der
Wilt, tot Delft, op eenige Ovidiaansche & andere beelden doorhem geschildert’(19).
Nu is dezelfde Van der Wilt de eerste leermeester geweest van Weyerman, in de tijd
waarin deze, achttien jaar oud, dat wil zeggen omstreeks 1695, in het dorp Het Woud
bij Delft woonde. Dat weten wij uit Weyermans autobiografie(20). Ook Weyerman
moet Poot gekend hebben en het lijkt goed mogelijk dat Van der Wilt degene is
geweest die hen met elkaar in contact heeft gebracht. Van Beke op zijn beurt zal met
de dichter in aanraking zijn gekomen via Weyerman en/of Van der Wilt(21).
We hebben hier te maken met veelzijdige figuren. Weyerman was, behalve schilder
en schildersbiograaf, in die dagen een bekend auteur van o.a. pamfletten en
toneelstukken. Wij zagen hoe Van Beke, naast al zijn functies, schilderkunst en
poëzie bedreef. De schilder Van der Wilt heeft bij gelegenheid wel eens een vers
geschreven(22) en de dichter Poot, die eigenhandig het boerenbedrijf bleef uitoefenen,
moet ook getekend hebben. Zijn biograaf Spex schrijft: ‘Op deeze leste (kunst) wel
het meest gevallen, tekende hy (Poot), slechts gedient van eenigh sap, uit bloemen
geperst, en andere geringe behulpmiddelen, ook zonder onderwys; allerhande
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levendige en levenlooze zaeken, op eene geestige en overaerdige wyze’(23). Het milieu
kende meer zulke talenten. Zo schreef Poot een gedicht ter ere van de zangeres Jakoba
van der Wallen, waarin niet alleen haar zangkunst en haar clavecymbelspel, maar
ook schilderijen van haar hand geprezen worden: bloemstukken en mythologische
voorstellingen(24). Ook maakte hij een lofdicht op Frans Greenwood, die ambtenaar,
dichter en glasgraveur is geweest(25). Op Poots werkzaamheid als tekenaar is in de
kunsthistorische literatuur, voorzover ik weet, nooit de aandacht gevestigd en ik heb
geen vermelding van een van zijn werken achterhaald. Jakoba van der Wallen en
Greenwood hebben echter wel een plaats gekregen in de kunsthistorische lexika(26).
Tot hetzelfde milieu behoorde ook de verzamelaar Valerius Röver. Röver woonde
in Delft en bezat werk van e.a. Weyerman en Van der Wilt. Bij de uitgave van het
eerste deel van Poots Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel was hij één van
de intekenaars. De dichter droeg één van zijn bekendste verzen,
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Morgenzang, aan hem op en schreef een gedicht op Rövers verzameling(27). Die
verzameling is vrijwel in zijn geheel bewaard gebleven en vormt thans de kern van
de beroemde collectie Nederlandse schilderijen in het museum te Kassel(28).
Ons beeld van al deze dichtende schilders en schilderende notabelen in de landelijke
plaatsjes van Zuid-Holland in de 18de eeuw hoeft overigens niet al te idyllisch te
zijn. Poot was geruime tijd, aan de drank verslaafd, in Delft ondergedoken(29). Zag
hij, na zijn terugkeer op een rechter pad, met veel wroeging op deze episode terug,
Weyerman was uit ander hout gesneden. Diens autobiografie is een soort, met veel
smaak vertelde, schelmenroman en ook in werkelijkheid schijnt hij vaak een weinig
fraaie rol gespeeld te hebben(30). En Daniël van Beke, ‘gevoed door de Parnas’,
tyranniseerde thuis in Bodegraven de plaatselijke dominee en zijn kerkeraadsleden.
Op zo'n manier dat de beschrijver van deze wantoestand tot de conclusie kwam: ‘De
schout Van Beke blijkt een laagstaand mens te zijn’(31). [Semenvatting in Engels]

Eindnoten:
(1) A. Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konst-schilders en schilderessen,
III, Amsterdam, 1721, blz. 52.
(2) Verg. noot 4. Vroeger werden soms de met AVB (aaneen) gemonogrammeerde stillevens van
Abraham van Beyeren aan hem toegeschreven. Deze fout moet in de wereld zijn gebracht door
Kramm, die meende dat een van dit monogram voorzien schilderij te Wenen van Beke's hand
zou zijn. (zie Chr. Kramm, De Levens en Werken der Hollandche en Vlammsche kunstschilders,
beeldhouwers... I, Amsterdam, 1857, blz. 62-63). Het moet identiek zijn met een werk dat nu,
en tercht, als Van Beijeren te boek staat (cat. Gemälgalerie, Wenen, II, 1958, nr. 31).
(3) Doek, 25 1/2 × 18 1/2 inches (= 65 × 47 cm), verzameling H.F.B. Foster, Park House, Drumoak
(Aberdeenshire), Schotland. Het schilderij is afkomstig van de veiling Lady Charles Montague
e.a.(anoniem geddete), Londeb (bij So theby), 25 April 1951, nr. 104. Vergl. noot 31.
(4) Hofstede de Groot zag in de vorige eeuw en ‘bloemstuk genre A. Mignon en Rach. Ruysch,
doch harder en bonter van kleur’, gemerkt L. VAN BEKE 1689, waarvan hij veronderstelde
dat de schout te Bodegraven de maker geweest kon zijn (C. Hofstede de Groot, ‘L. van Beke’,
in: Oud-Holland 9, 1891, blz. 72). Deze beschrijving doet denken aan mijn afb. 1, maar als het
inderdaad een werk van dezelfde Van Beke betreft, moet Hofstede de Groot zowel het jaartal
(zie verder) als de voorletter verkeerd gelezen hebben.
(5) Gemerkt rechts onder ‘Campovivo (dat was Weyermans bentnaam, zie A. Houbraken, loc. cit.
in noot 1) pinxit’; doek, 69 × 50 cm; Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, inv. nr. 382, cat. 1966
blz. 313. Ook afgebeeld bij W. Bernt, Die Niederländschen Maler des 17. Jahrhunderte, IV,
Müchen, 1962, nr, 309.
(6) Vergl. I. Bergström, Dutch Still-life Painting in the Seventeenth century, London, 1956, blz.
212-214, 220-228.
(7) Veiling Londen (bij fa. Foster), 16 december 1936, nr. 115, zonder opgave van afmetigen. Foto
Cooper, Londen, nr. 8855. Een afbeelding is te vinden in de rubriek ‘Narcissus’ van de
Iconographische Index, uitgegeven door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
te 's-Gravenhage (verder afgekort als R.K.D.); ook in de korte samenvatting van dit artikel die
ik publiceerde in: Boreft in vroeger tijd. Grepen uit de historische ontwikkeling van Bodegraven
(Stichts Hollandse Bijdragen no. 2), Woerden 1967, blz. 58.
(8) Nu wij zijn juiste voorletter weten lijkt het waarschijnlijk dat ook de volgende schilderijen,
waarop men zijn signatuur zal hebben gelezen van zijn hand zijn: 1. Veiling Amsterdam, 27
october 1760, nr. 160: D. van Beke, Twee Bloem stukke. - 2. Veiling F.E. Day de Rivet, Leiden,
24 september 1764, nr. 97: ‘D. de Beek, Een kapitaal Fruitstuk, hoog 2 voet 4 duim, broed 3
voet 1 duim, f 2-10-’. Naar kan blijken uit de volgende vermeldingen heeft Van Beke ook
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

genrestukken geschilderd: 3. Fiche van Hofstede de Groot op het R.K.D., over een schilderij
waarvan hij aantekende niet meer te weten waar hij het gezien had: D. VAN BEKE, Meisje in
blauwe rok, witte schort, bruine mouwen en half opengeregen rood corset, in slaap gevallen op
een steel. Links achter haar een staande jongen, in paars gekleed, die zijn linker wijsvinger in
de hoogte steekt en in de rechter hand een wijnglas houdt. Rechts kijkt een tweede jongen om
de deur. Links een tafel met groen kleed, waarop een kleurige doek en een wijnkruik. Op de
achtergrond een bed. Rechts onder voluit gemerkt en gedateerd 17.. (Handtekening ten dele
verdwenen); doek, 52 1/2 × 44 1/2 (waarschijnlijk bedoeld: cm). Fiches op R.K.D. van twee
schilderijen van D. van Beke, nrs. 22 en 23 in de inventaris van Roulina Maria Putman, wed.
van Borgerink, Deventer, ca. 1810: 4. Binnenhuis of herberg met enige boeren zittend aan een
tafel. Eén zit slapend op de voorgrond, terwijl een andere hem de beurs leegt; verder enige
omstanders, geestig van ordonnantie en uitvoerig gepenceeld, hoog 11, breed 13 duim. - 5. In
een binnenkamer drinken een heer en een dame thee bij een tafel; terzijde staat een oude heer
een brief te lezen, en verder bijwerk, hoog 11, breed 13 duim.
De doop van het kind ‘Danël’ van ‘Danël van Beecken (voor diens schoolmeesterschap zie
noot 10) en Saartje Leendertsz’ vond plaats in de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Dirksland:
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage (verder afgekort als A.R.A.), Doop en trouwboeken enz.
van Dirksland inv. nv. 1, blz. 356. Dit en alle andere hier gepubliceerde gegevens uit het
Rijksarchief werden mij verstrekt door de rijksarchivaris drs. J. Fox, die ik daarvoor bijzonder
vriendelijk wil danken [...]. Zeer erkentelijk ben ik ook de heer A.M. de Jong, gemeentesecretaris
te Bodegraven; hij attendeerde mij op het boekje van G. Hamoen (zie noot 15) en deelde mee
dat ook in het archief te Bodegraven nog stukken aanwezig zijn, die op Van Beke betrekking
hebben.
In de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage bevindt zich, met op het schutblad de aantekening
‘zeer zeldzaam’: Daniël van Beke, schoolmeester in Dircxlandt, Den Lof der Pennen, door
Raetselen, ghepast op de vier-en-twintege Nederduytsche Boeck-staven, Middelburgh, by
Anthony de Later, 1664. Een voeren afgedrukt ‘Ferdicht of 't Lof der Pennen’ is ondertekend
G. van Beke, blijkbaar een even dichterlijk familielid. Een tweede boekje, eveneens in de
Koninklijke Bibliotheek aanwezig, is op dezelfde wijze opgezet als de ‘Lof der Pennen’: Daniël
van Beke, In syn leven school-meester tot Dirkslant, Dan lof der letteren door raadselen
voorgestelt, met een sleutel, dienende tot openinge van dit werkje, Middelburg, 1728.
Gereformeerd huwelijk, op 15 juni 1698, van Daniel van Beke, j.m. van Dirksland, schout te
Bodegraven en aldaar wonend, met Christina van der Kaauw, j.d. van de Diemermeer, wonende
te Heemstede [...]. De ondertrouw met ‘Christina van der Cauw’ had op 16 mei te Bodegraven
plaatsgevonden; uit het huwelijk werden te Bodegraven tien kinderen geboren (A.R.A.;
mededeling drs. J. Fox).
Van de Rekenkamer der Domeinen te 's-Gravenhage op 10 juni 1695, eerst voor een termijn
van drie jaar (A.R.A.: archief van genoemde Rekenkamer, inv. nr. 525 het zestiende register
van verpachting van officiën fol. 154 recto - 155 recto).
A.R.A.: zelfde archief als vermeld in noot 12, inv. nr. 527 het achttiende register van verpachting
van officiën fol. 335 verso - 336 recto.
A.R.A.: archief van de Staten van Holland en W. Friesland inv. nr. 1805 fol. 141 verso en inv.
nr. 5930 fol. 241 verso.
G. Hamoen, Geschiedenis van de Herv. Gem. Bodegraven, Bodegraven, 1959, blz. 14
Op 6 februari, met Adriana van der Starre (elders van der Ster genoemd, zie noot 17), j.d. van
Gouda, wonende aldaar (A.R.A.; [...]).
Op 14 december van dat jaar gaf de weduwe Adriana van der Ster het overlijden aan voor de
impost op het begraven, in de klasse van 15 gld. (A.R.A.: Gaarderbescheiden van Bodegraven,
inv. nr. 1).
Zie voor een en ander C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, diss., Assen, 1954, blz. 26-29
en 447-449.
Id. blz. 443
J.C. Weyerman, De levens-beschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen, IV, Dordrecht, 1769, blz. 411.
Vergl. C.M. Geerars (op. cit. in noot 18) blz. 32. Overigens is Weyerman later met Poot in
conflict geraakt (id., blz. 213, 236-238, 268) en ook in Weyermans relatie met Van Beke op
engenoegen uitgelopen. Dat laatste valt op te maken uit het vervolg van de in de aanhef van dit
opstel aangehaalde gensage uit Houbraken: ‘Zeker het onderwys, en schoon praten, heeft hem
duur gestaan, aangezien hy hem langen tyd aankleefde, en 'er zoo gemakkelyk niet afkwam, als
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(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

de koning Dionyzius van zyn Zangmeester. Als deze klaagde dat hy geen vergelding voor zyn
zingen ontfangen had, zei de Koning tot hem: zyn wy niet zamen effen? gy heb my vermaak
aangedaan met zingen, en ik met u hoop te voeden’ (A. Houbraken, loc. cit. in noot 1).
C.M. Geerars (op. cit. in noot 18) blz. 111, noot 9.
Aldus Poots biograaf J. Spex, geciteerd bij C.M. Geerars (op. cit. in noot 18) blz. 17.
Id. blz. 131.
Id. blz. 132.
U. Thieme-F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler... XXXV, Leipzig, 1942,
blz. 97; XIV, Leipzig 1921, blz. 573; met literatuuropgave. Poot was ook bevriend met de
schilder Adriaen van der Werff (C.M. Geerars, op. cit. in noot 18, blz. 132).
C.M. Geerars (op. cit. in oot 18) blz. 11, 155, 329.
Zie: E.W. Moes, ‘Het Kunstkabinet van Valerius Röver te Delft,’ in: Oud-Holland 55 (1938)
blz. 1-16.
C.M. Geerars (op. cit. in noot 18) blz. 180-191.
J.C. Weyerman (op. cit. in noot 20) blz. 409 e.v. Vergl. C.M. Geerars [...] blz. 237.
G. Hamoen, loc. cit. in noot 15. - Bij het ter perse gaan van dit artikel kom ik in contact met de
Heer N. Plomp te Woerden die, heel toevallig, oveneens het plan had opgevat over Van Beke
te schrijven. Hij ziet nu van dit voornemen af en is zo vriendelijk mij het materiaal dat hij reeds
verzameld heeft ter beschikking te stellen. Daaraan ontleen ik nog het volgende: Op 8 october
1644 huwde te Sommelsdijk Daniël Manex van Beeck, ‘jongman’, met Lysbet Leenderts
(A.R.A.: Trouwregister Sommelsdijk). Het lijkt zeer waarschijnlijk dat dit het eerste huwelijk
was van Daniël senior, uit wiens huwelijk met Saartje Leendertsz (een zuster van Lysbet?) in
1669 Daniël junior, de schilder, werd geboren te Dirksland, dat enkele kilometers van
Sommelsdijk af ligt (vergl. noot 9). In het archief van de Weeskamer, Bodegraven (A.R.A.:
1697, nr. 6 11) is het wapen te vinden van de Bodegravense schout: een hert bij een boom.
Volgens de begraaflijsten in het Kerkarchief der Nederlandse Hervormde Gemeente te
Bodegraven werd in die plaats op 29 juni 1714 een kind begraven van ‘Jacobus Weyermans’.
Dat is het eerste archivalishe bewijs voor Weyermans verblijf te Bodegraven (vergl. voor
Weyermans levensloop: G.J. Rehm, in: De Nederlandsche Loeuw, 1958, kol. 353 e.v.). Verder
maakt de Heer W.L. van de Watering mij nog attent op de volgende vermelding in de
veilingcatalogus M. Barchard e.a. (anoniem gedeelte), Londen (bij Sotheby), 2 juli 1958 nr.
81: ‘D. van Beke, Summer Flowers with roses and tulips in a classical urn, a butterfly and other
insects on a stone ledge. Signed, 25 1/2 × 18 1/4 in’ (= 65 × 46, 5 cm; volgens vriendelijke
mededeling van de Heer Derek E. Johns van Sotheby's verkocht aan een kunsthandelaar James
Green, met enbekend adres). Deze afmetingen zijn vrijwel dezelfde als die van het schilderij
afb. 1 en de beschijving komt ermee overeen, doch niet precies. Als het niet hetzelfe stuk is,
kan het wellicht de tegenhanger ervan zijn.
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Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, Edam)

Poezie van Weijerman in bloemlezing
Het zal er zeker nog wel van komen dat er studies over en bloemlezingen met poëzie
van Weijerman zullen verschijnen. Voorlopig is het dichtwerk van Jacob Campo
nog een volslagen onbekend fruitland. Niemand heeft een gedicht van hem apart of
in een bloemlezing opgenomen. Slechts Lode Baekelmans nam in zijn Oubollige
Poëten wat vruchten uit Weijermans zangtuin op. Verder weet ik alleen nog dat Hans
van Straten in een door hem verzorgd bundeltje (Min-gekweel en kin-gestreel zijnde
ene verzameling dartele minneliederen waarin vrijers en vrijsters vaak op
schaamteloze wijs berichten van het geluk, de zaligheid en de smart dewelke zij
elkander hebben bereid op de omwegen der liefde; Amsterdam, Arbeiderspers 1961)
twee gedichten van Weijerman opnam. Op pagina 30 staat Herderskout, afkomstig
uit de Amsterdamsche Hermes en op bladzijde 115-117 staat Het klokje (naar La
Fontaine), dat afkomstig is uit
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De Ontleeder der Gebreeken.
De heer van Straten was niet al te nauwkeurig in de vermelding van de bron en in
de weergave van de tekst. Het eerste gedicht wordt door Weijerman een Airtje
genoemd en geen Herderskout. Bovendien nam Van Straten de eerste twee strofen
niet over en vermeldde hij dat het gedicht afkomstig is uit de AH van 1721. Het
eerste deel is uitgekomen in 1722 en dit gedicht komt voor op pp. 149-150 in nummer
19 van 3-2-1722. Van Straten is bij het tweede gedicht nauwkeuriger. Ook Weijerman
gaf het de titel Het Klokje, het gedicht is geheel opgenomen en het is inderdaad uit
de OdG van 1724 (nummer 5 van 13-11-1724, echter opgenomen in het 2e deel van
de OdG dat gepubliceerd werd in 1726). Het gedicht komt voor op pp. 38-40 van
dat 2e deel.
17-1-1979

Erik de Blauw
Opmerkingen over Weijerman in Kalff's handboek.
Om volledig te zijn, voor het gemak, om Weijermanbelangstellenden te informeren
die niet het handboek van Kalff makkelijk bij de hand hebben wil ik hier weergeven
wat de literatuurhistoricus over Jacob Campo Weijerman schrijft. In het vijfde deel
van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Groningen 1910) schrijft G.
Kalff hier en daar over JCW. Het merkwaardige en verwarrende is dat hij Weijerman
wel in zijn register van het vijfde deel vermeldt, maar dat hij het op twee plaatsen
doet en toch nog onvolledig is. Onder de letter c wordt op pagina 587 vermeld: Campo
Weyerman (J), 452-'4. Als betreft het een andere persoon registreert Kalff op pagina
600 onder de letter w. Weyerman (Campo), 540. Bij nauwkeurig doorbladeren van
het handboek is mij echter gebleken dat Jakob Campo Weijerman behalve dus op de
bladzijden 452, 453, 454, 540, 587 en 600 ook nog genoemd wordt op de pagina's
444, 534 en 548.
Op bladzijde 444 vermeldt Kalff alleen de naam ‘Campo Weyerman’ in de titel
van een hoofdstuk. Verderop in het hoofdstuk noemt hij na Van Gysen, Goeree en
Hennebo en Hennebo ‘(...) en de, vooral als prozaïst bekende, Jakob Campo
Weyerman (1677-1747) mogen tot de burleske dichters van dezen tijd gerekend
worden.’ Op de volgende bladzijde heet het: ‘(...) Campo Weyerman is een rechte
bohémien: zijn moeder - weêrga van den vrouwelijken dragonder uit onze Inleiding
- had vier jaar als sergeant bij de Staatsche troepen gediend, toer zij hem in huwelijk
met een lakei ter wereld bracht; hun zoon Jakob is even onrustig als Overbeke,
Focquenbroch en Van Rusting; hij zwerft door Duitschland, Frankrijk, Engeland en
ons land en eindigt zijn leven op de Gevangenpoort in Den Haag.’ Op pagina 454
schrijft Kalff: ‘Weyerman's belangstelling in de gebeurtenissen van den dag was van
een bijzonder soort: journalist en pamflettist, Asmodée-schrijver der 18de eeuw,
leefde hij van zijn pen, der menschen nieuwsgierigheid bevredigend of hun geld
afdreigend met zijn libellen’. Achter dit citaat staat een nootverwijzing. De noot is
te vinden op pagina 548 en luidt: ‘(...) over Campo Weyerman een uitvoerig artikel
in Nyhoff's Bijdragen, N. Reeks, Deel VIII; de titels zijner werken in Catal. der Mij
der Ned. Lett.’. In een hoofdstuk over Justus van Effen heeft Kalff het op bladzijde
534 over het feit dat Nederlandse auteurs niet reizen. Hij schrijft dan: ‘Bij de weinigen
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die wij in andere gewesten zien: Mauricius, De Marre, Campo Weyerman, de Van
Harens, merken wij weinig of niets van invloed der buitenlandsche cultuur; de
Nederlandsche zelfgenoegzaamheid dier dagen hield slechts voor Franschen invloed
de deur open.’. Na deze ten aanzien van Weijerman bepaald onterechte opmerking
noemt Kalff hem in hetzelfde hoofdstuk op pagina 540 nog eens. Over schrijvers
van Nederlandstalige tijdschriften die Van Effen waren voorgegaan en hem mogelijk
op de gedachte hadden gebracht ook zoiets te doen, noemt Kalff na Willem van
Ranouw: ‘(...) de schrijver van De Mensch Ontmaskert (1722), Campo Weyerman
met zijn Amsterdamschen Hermes (1722-'23). Slechts het tweede dezer periodieken
was hem [Van Effen, HMdB] bekend, al voldeed het hem niet, doerdat het zijns
inziens wel “good, dog niet fraai” was.’
Hiermee is Kalff over JCW uitgepraat, het is niet veel, doch meer dan de
handboekschrijver zelf in zijn register opgeeft.
29-1-1979
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[Nummer 15]
Red.
- Lezers klagen dat niet meer te volgen is wat nu wél en wat nu níet in de
Modelingen verschenen is. Geheel juist. Mevrouw A. Nieuweboer zal een
register maken op de eerste twintig Mededelingen.
- Een gedeelte van onze lezers konden wij nog als bericht bij het vorig nummer
meesturen, helaas niet allen, dat verschenen is:
Jacob Campo Weyerman. Den Heer is betoovert, en De Juffer is behext. De
Schoone Dwaalstar, of De vereenigde gelieven. De Vruchtbaare Juffer. Naar
het handschrift uitgegeven door A.J. Hanou. Amsterdam, Huis aan de drie
grachten, 1979. Het betreft hier een uitgave van drie ook al tijdens Campo's
jaren nooit uitgekomen toneelstukken.
- Op 22 februari 1979 werd bij het antiquariaat Beyers te Utrecht een volledig
exemplaar van JCW's Konstschilders (4 dln.) geveild. Het ging voor f 1400, naar een partikulier.
- Het artikel van A. Blankert in het vorige nummer werd overgenomen met
toestemming van auteur en redactie van Oud-Holland.
- Het door onze vriend Bernt Lüger getraceerde geboortebericht uit 1967 van een
Robert Jan Campo Weyerman (Meded. p. 130) blijkt een zoon te betreffen van
onze zeer gewardeerde vriend van nu, de heer G.H.Th. Weyerman te Den Haag.
Zijns inziens stamt zijn familie af van de broer van Jacob Campo Weyerman,
maar alle zaken daaromtrent moeten nog eens op een rijtje gezet worden.
- Volgens besluit van de vergadering van de Stichting januari 1979 volgt hieronder
een lijst van de vrienden en leden per 12 januari 1979.
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W. Buddingh'
(Anna van Saksenstraat 27, RK 2351 Leiderdorp)
Leiderdorp, 17-2-'79
Mijne heren,
Van Jacob Campo Weyerman zoek ik bewijzen voor zijn vrijmetselaarschap; in de
archieven van de Orde van vrijmetselaren en Amsterdamse loges komt hij niet voor.
Alle andere sporen (via vrienden van Weyerman) lopen dood.
Wanneer u meent dat er andere (toegangs) wegen zijn die naar de oplossing voeren,
werk ik graag met u mee om het beeld van Weyerman (o.a. als vrijmetselaar) op te
bouwen, zoals uw Stichting zich dit ten doel stelt.

Dr. C. Kruyskamp
(Rapenburg 49, Leiden)
Gehoor gevend aan Uw uitnodiging op blz. 107 van de eerste jaargang zend ik U
hierbij enkele aantekeningen betreffende Weyerman.
In de eerste plaats: wat H.M. de Blauw op de genoemde bladzijde zegt betreffende
het woord rakker is niet juist. Deze term staat wel degelijk in de Rotterdamsche
Hermes, nl. op blz. 295, en deze plaats is geciteerd in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, dl. XII, III, kol. 212.
Verder geef ik een opsommimg van de in mijn bezit zijnde Weyermanniana, met
enig commentaar:

A) Geschriften van Weyerman.
1. Toneelspelen. De verzamelbundel, waarvan de volledige titel luidt ‘Den /
Persiaansche Zydewever, / Demokriets en Herakliets / Brabandsche Voyagie / De /
Hollandsche Zinlykheyt. / Den / Antwerpsche Courantier, / en de / Gehoornde
Broeders, / Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde / Gezangen van Anakreon, /
Voorzien met de Sleutel van het geheele Werk. / door / Jacob Campo Weyerman. /
vignet / Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen by de / Voornaamste
Boekverkopers in de Hollandsche Steden.’
Deze bundel is verschenen in 1726, maar werd reeds aangekondigd in de Amsterd.
Hermes van 8 Juni 1723.
2. Den Amsterdamschen Hermes. 2 dl. (1722-'23).
3. Den / Echo / des / Weerelds, / door / Jakob Campo Weyerman; / Ernstig en
Vermaakelyk, / In Onrym en in Rym.... Te Amsterdam, / Gedrukt voor den Autheur
... 2 dl., 1726-'27.
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Achter de Opdragt een fraai gegraveerd portret van de auteur, ‘Kornelis Troost
Pinxit.... Iakobus Houbraken sculpsit.’
4a. Den Vrolyken Tuchtheer.... Gedrukt tot Amsterdam, voor den Autheur. 1730. Samengebonden met:
b. Den Kluyzenaar in een vrolyk Humeur.... Te Utrecht, / By Anselmus Muntendam
Boekdrukker / in de Boterstraat.
Dit werk telt 29 niet-gedateerde afleveringen. Het jaartal blijkt uit de aankondiging
op de laatste pagina: ‘Tegens den Twaalfde van de aanstaande maand October 1733,
zal den Kluyzenaar in een vrolyk humeur, zyn te bekomen by den Schryver, ofte by
die Geen die zal werden genoemt in de Opdragt van het werk.’
5. Het Oog in 't Zeil in vijftig geestige Vertoogen... Naar deszelfs eigen Handschrift
gedrukt. Te Leyden... MDCCLXXX.
Er is een titelprent die gelijk is aan die van de Amsterd. Hermes, maar in het
schilderij op de ezel is de voorstelling veranderd in een zeilboot met een oog in het
grootzeil. De afleveringen 1-25 zijn gedateerd 2 Mei 1768 tot 3 April 1769: daarna
volgen nog 25 ongedateerde afleveringen. Aan het papier en de druk is te zien dat
deze later gedrukt zijn, en het voorwerk veel later. Hoewel nader onderzoek vereist
is, lijkt het mij aannemelijk dat het eerste gedeelte taal van Weyerman is.
6. De Herboore Oudheit, of Europa in 't Nieuw... tot tydkortingen der welmenende
beschreeven, Onder de Zinspreuk Virgilius zonder Mecaenas. T'Amsterdam,
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Gedrukt voor den Autheur, z.j. (1725).
Op de rug van de band staat: C. WEYERM (sic).
Dit werk wordt algemeen toegeschreven aan W. van Swaanenburg, en ook J. van
Alphen doet dit zonder voorbehoud in zijn dissertatie over deze dichter (Amst., 1967,
blz. 14). Hoewel ik aan die toeschrijving in beginsel niet twijfel, lijkt mij toch een
nader onderzoek alleszins gewenst: ik acht de mogelijkheid zeker niet uitgesloten
dat het een co-produktie van Weyerman en Van Swaanenburg is geweest. Ook in
ruimer verband zou een onderzoek naar de relaties tussen deze beide verwante
merkwaardige persoonlijkheden zeker interessant zijn.

B) Secundaire literatuur.
1. Sententie van den Hove van Holland tegens Jacob Campo Weyerman
Gepronuncieert den 22 July 1739. 's Gravenh., 1739. 12 blz. gr. 8o.
2. Zeldzaame Levens-gevallen van J.C. Wyerman.... Tweede druk. In 's
Gravenhage, By Pieter van Os. M.DCC. LXIII. - Gevolgd door; Aanhangzel
Behoorende tot de Zeldzaame Levensgevallen van J.C. Wyerman. Ald.
3. H.W. van der Mey. Jacob Campo Weyerman. Overdruk uit ‘De Nederlandsche
Spectator’ 1895, no 23 e.v. 95 blz. kl. 8o.

Van de Amsterdamsche Argus, het grote zwarte schaap van Weyerman, bezit ik de
delen 3 en 4 (1721-'22). Mocht iemand de delen 1 en 2 ter overname hebben, dan
houd ik mij aanbevolen voor een aanbieding.
Leiden, 12-1-'79

Red.
Ook van andere kanten bereikten ons berichten over Weyermanniana in partikulier
bezit.
De heer G.H.Th. Weyerman, Paul Gabriëlstraat 142 te Den Haag, bezit de eerste
drie delen van de Konstschilders.
De heer J. Meijer te Heemstede heeft, in één convoluut, Den Vrolyke Tuchtheer
en de Beweegredenen die aanleyding hebben gegeven aan Moses Marcus tot het
verlaaten van den Joodschen godsdienst.
De heer A.J. Hanou te Amsterdam bezit de Historie des Pausdoms (in één
18e-eeuwse band); en een exemplaar van De doorzigtige heremyt ('s Gravenhage,
Reynier van Kessel, Ordinaris Stads-Drukker, M.D.C.C. XXX.; 23 afl.) waarachter
twee afleveringen van Den Vrolyke Kourantier volgen. Het schutblad heeft het
opschrift ‘Hans van Straten 1 Augustus 1953’. Mogelijk is deze dezelfde als de Hans
van Straten, die 2 januari 1954 in De groene Amsterdammer een artikel over
Weyerman schreef onder de titel ‘De vrolijke courantier van de Gevangenpoort’.
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André Hanou
(Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam)

Een bruiloftsdicht
Het laatste folium van het Weyerman-handschrift in het bezit van de Leidse
Maatschappij (Hs. Ltk. 533) is duidelijk een kladje. Dit folium 90 volgt na de drie
onlangs uitgegeven toneelstukken, en na het prozafragment getiteld Den wandelende
Jood1..
Ik vind het op zich al memorabel, dat daaruit blijkt dat Campo zich ook aan
bruiloftsdichten bezondigd heeft. Het is per slot van rekening een genre dat het odium
van pluimstrijkerij dan wel geldverdienerij op zich geladen heeft. Evenzeer opvallend
is bijvoorbeeld, dat er tot nu toe niet één lofdicht of opdrachtvers van Campo ontdekt
is (evenmin áán hem) bij het werk van anderen, een toch bepaald zéér regelmatige
gewoonte in de eerste helft van de achttiende eeuw.
Er wordt in het vers helaas niet naar een konkreet persoon verwezen. Dat laat ook
de mogelijkheid open dat het een vertaling of bewerking kan betreffen. Voor mijn
gevoel betreft het echter wel degelijk een eigen bruiloftsdicht.
Misschien moeten wij het daarom plaatsen in zijn jeugd; in het gedicht is namelijk

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

156
ook de nodige godsdienstige thematiek te ontdekken.
Echter lijkt het me ook niet onwaarschijnlijk dat het een produkt betreft uit zijn
gevangenisperiode, toen hij de nodige religiosa produceerde, om zijn water en brood
te verdienen. En juist bruiloftsdichten werden vaak tegen betaling geleverd in die
tijd.
Helaas lijkt me de tekst inhoudelijk niet veel op te leveren, maar misschien is het
ook eens de moeite waard Weyerman aan het werk te zien in zijn poëetensmidse.
Ik laat de tekst volgen, getranslittereerd volgens het systeem Verkruysse2..
Het is, overigens, het ergste ‘klad’ van Weyerman dat mij tot nu toe onder ogen
is gekomen. Misschien is het ook niet de volledige tekst.
Wat de uijtgestrekte Wijsbegeerte ooit wist te ontvouwen
[- betreffende] Eere en Deugd,
Een opregte *Mee*
der boozen schimp, der vroomen Vreugd,
Vloeid uijt het Denkbeeld van de Vrouwen.
'opt geen' [-Wat ooiti] kleynooden, [-de ge], of gestarntens, Ertsen, bloemen,
Int schoon[-heijd*...*] vertoonen, kan de zachte kunne [-*.....*] roemen.
[-Een Tempel]
Een Vrouw voor als een Maagd, verstrekte een Tempel aan
Gods grooten ['z] Zoon, die op des Vaders last den Hemel
[-Vere] Verliet, [- *..*] het Vijfhoeks Stargewemel
begaf, om langs die Maagd [-*...*] op 's Weerelds laage baan,
Tot 's Menschdoms Heijl zich aan het Schepsel te vertoenen,
En daar langs 's Satans wraak en [-'s M] onzen val te onttroonen.
Ook kan dit ondermaansch gesticht
Zelfs geen geschapenheen, hoe hooglyk ook verheeven,
den Weerga van de Vrouw ons geeven.
Een kleyne Weereld, die [-dit] ‘voor’ groot gevaart niet zwicht.
Haja! [-*...........]
die Zegen was den Man alleen beschooren,
[-gelijk] Tot een kanneeldrop, om [-den bittere] ‘het bitter van’ de Jeugd
des Leevens, tegens heug[-en] en heug
Te zoeten, en daar langs het Sterflyk te behooren.
Zijt dan gerust, Heer bruijdegom;
[-Gij] ‘En’ Jongvrouw Bruijd, te voorspellen het zal
U nooit berouwen,
De Deugd aan het Verdienst zo loflijk te vertrouwen.
[-Wie fiks den Eijgen*..............*]
Wie dus berekend, feijl nooijt in het Slot der Som.
[-*..................................*]
[-*........*]
[-*.......*]
God onzer Vaderen, wil deezen Echt bekroonen,
Met eene Zegening van wel gemaakte
Zoone,
En schoone dochters; en vooral, dat nooit dees Trouw,
[-G] beschaduwd zy door Twist, of deerlyk Naberouw.
Eijnde.
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Eindnoten:
1. Zie voor de entourage van het handschrift de uitgave Den Heer is betoovert p. 2-5
2. Ik heb gebruik gemaakt van het translitteratiesysteem-Verkruysse in Spektator 3 (1973/74) p.
337-339.
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Loes Snelders / A.B.A. Monna
(Kruisbeklaan 18, Bilthoven)

JCW-iana in de Universiteitsbibliotheek Utrecht
Weijerman, Jak. Campo, De levens-beschrijvingen der Nederl. konst-schilders en
konst-schilderessen met een uytbreijding over de schilderkonst der Ouden. Verrijkt
met de konterfeijtsels der voorn.... in koper gesneden door J. Houbraken.
's-Gravenh. 1729-1769. 4 dln. M. frontisp. 4o min.
224 E 4-7
Weyerman, Jak. Campo, Den Echo des weerelds. Ernstig en vermaakelijk in onrijm
en in rijm. (Weekblad van 29 Oct. 1725 tot 13 Oct. 1727). Amst. 1726, 27. 2 dln. Z.
qu. 207
Campo Weyerman, Jacob. Het oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen. Geschreeven
geduurende zijne detentie op de voorpoorte van den Hove van Holland. Naar deszelfs
eigen handschrift gedrukt. Leyden, 1780, 8o.
57 SG 3762; syst. cat. 198. Ned. Inst.
Weijerman, Jacob Campo. Den Persiaansche zydewever, [uit het Persiaans vert.],
Demokriets en Herakliets Brabandsche voyagie. De Hollandsche zinlykheyt. Den
Antwerpsche courantier. De gehoornde broeders. Benevens eenige uyt het Grieks
vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Z.
pl. en j. 8o. Z. oct. 4527
q 1328; kolom SG 4042; syst. cat. 198
Campo Weyerman, Jacob -. De voornaamste gevallen van de wonderlyken Don
Quichot, door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters,
in 31 kunstplaaten, na de uitmuntende schilderyen van Coypel, in 't koper gebragt:
beschreeven op een vryen en vrolyken trant, door Jacob Campo Weyerman; en door
den zelfden met gedichten ter verklaaring van iedere kunstprint, en het leeven van
M. de Cervantes Saavedra verrykt. Alles volgens het oirspronklyk Spaansch. 's Hage
1746. fol.
Spaansch Inst. [OD 1]
Kolom B. 475; syst. cat. 233
Hermes, Den Amsterdamschen. Zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal
van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw;
benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en
courantperioden. [Door J.C. Weijerman] Amsterdam, 1722, 1723. 2 dln. (1 bd.). M.
ills. 8o. Z. oct. 4529
q 1330; kolom SG 4037; syst. cat. 198
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Ontleeder, Den, der gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de
opperheerschende feilen dezer eeuw, benevens eenige ongemeene voorvallen, aardige
opmerkingen, koffihuis-redenvoeringen, en liefdens verhandelingen. [Benevens de
vier tegen-ontleeders.] Door den auteur van den Amsterdamsche Hermes [ J.C.
Weijerman]. Dl. l. Amsterdam, 1724. M. ill. 8o.
Z. oct. 4528
q 1327; kolom SG 4040; syst. cat. 198
Sinnolykhoid, De Hollandsche. Bly-spel. Door *** [J.C. Weyeraman]. Amsteldam,
1713. 8o Te Winkel 731 (189)
Voyage, Democritus en Heraclitus Brabantsche. Klugtspel. [Door J. Campo
Weyerman.]. Gent, z.j. 8o.
Te Winkel 951' (187)
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A.J. Hanou
(Gouden Leeuw 139, Amsterdam)

Den wandelende Jood I
In handschrift Ltk 533 van de Leidse Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
bevindt zich (folium 65 tot en met 89-verso) de volgende tekst van Weyerman, die
bij mijn weten niet in druk bestaat; vermoedelijk bedoeld als kopij voor een weekblad.
Zie over dit handschrift mijn editie Den Heer is betoovert (A-dam 1979) p. 2-5). Na
de translitteratie (volgens het systeem-Verkruysse) volgen nog enkele regels over
probleempjes die met deze tekst te maken hebben.
De Maatschappij heeft toestemming gegeven deze tekst te publiceren.

Eerste Vertoog. Nommer f. 65
Den wandelende Jood.
Ik denk zo beknopt te zijn van Inleijding, als een Postbode is ontrent zijn Ontbijt,
dewijl ik altoos heb een weerzin betuijgd tegens zeker soort van Schrijvers, dat immer
tierd en baard, Haalme over! en Voerme over! hoewel het op den duur aan deeze
zijde van de Wetering des Geests staat te suffen. Nu vooronderstel ik, dat den Leezer
graagd te werden bericht aangaande een drietal hoofdpunten van luttel belang,
namelijk, Wie toch den Autheur is van dit Vertoog? Wat hem beweegt te schrijven?
En op wat soorten van dischgerechten hij zijne Leezers denkt te onthaalen? Deeze
Vraagstukken zal ik beandwoorden op een Lakoniesche trant. Voor eerst, kome ik
scheep voor een Dichter bij beroep, wiens vaste goederen zijn gelegen in IJslandt.
Ten tweede, schrijve ik uijt een hooge achting bij mij opgevalt voor gangbaare goude
en zilvere [f, 65v] gedenkpenningen. En ten derde, verhoop ik de nieuwsgierige
Leesgierigen te zullen onthaalen op allerhande Stoffen, aangericht bij Atheensche
Koks ‘gedost’ in Nederlandsche Liverijen, beijde in rijm en in Onrijm: en zonder
een uijtgestrekte Inleijding kome ik dit Vertoog te ontginnen.
Op den nacht van Sint [-*.......*] ‘Hiob’, den beschermheijlig der Antwerpsche
Vrijdagsmarkts Schilders en Parijsche Autheurs, wandelde ik in eenzaamheijd onder
de Boompjes te Rotterdam, Ik beken openhartiglijk, dat ik niet liep trentelen oefenings
halve; maar veeleer bij gebrek van Danae's gulden regen; en een Waarheijd van die
natuur zal geene dichters voorkomen als een Wonderspreuk. De inhoud mijner
gedachten geduurende die wandeling, doelde waarschijnelijk op een koppel
gebardeerde Hoenders, een Fransch brood, en een paar drielingsflessen Gravesche
wijn; ook luijsterde de graagte mij stilletjes in, dat er kans was deeze geschapenheden
te verheeren, mids ik ze kon bekomen onder het bereijk van een scherpsnijdend mes
en een welgespoelde kelk.
In 't hartje deezer sappige betrachtingen wierd ik ruuwelijk bij den arm gevat, en
omkijkende kreeg [f. 66] ik een Spook in 't vizier, een Gespens zo vriendelijk van
opslag als den quaade geest van Brutus die bij dien norssen Romeijn een nachtbezoek
afleij in zijn oorlogstent.
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Uijt het nevensgaande konterfijtsel, geschetst bij behulp van Cijnthia's bleeke
glans, vermag den Leezer de bekoorlijkheden van dien Weerwolf optemaaken.
Het Spook, afgemeeten bij den passer der Vreeze, had de lengte van ruijm acht
Rijnlandsche voeten, zijnde iets meer dan de vereijschte lichaams gestalte eens
Pruijssischen granadiers onder de groote Lijfwacht, welke Helden vereeuwigd bij
den konstborst van Gimnich, noch hedensdaags staan te prijken in veele Stichtse
lusthoven en Hollandsche pleijziertuijnen. De tronie, of veeleer de grijns van dat
Gespens, munte natuurlijk op den muijl van het Zeemonster in Andromeda's Treurspel;
uijtgezonderd dat deszelfs kin was gebaard gelijk als die van een Ottoman; de opperlip
geknevelt als een Hussaar; de neus gekarbonkelt als de neb van een Moskoviesche
eend; en de oogen zo diep gezonken in het achterhoofd als de blikken van den Echo;
doch de tong gladder bespraakt als de larum van die eens Maalende Nijmf. Een heed,
noch wel zo spits oploopende [f. 66v] als de grafzuijlen van groot Cairo, zo breed
van boord als de zijplanken van Parma's brug in het beleg van Antwerpen, en zo
glanssig als den voorschoot eens Pasteijbakkers, verstrekte dat Ondier tot een kroon
zijns hoofds. Voor het overige
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was die bijtebauw gebakerd in een aschgraauwe mantel, om en tom gelapt gelijk als
de speelvacht van den Harlequin la Lause; geschoeid als een Hannekemaaijer, op
zijn eerste overkomst *met* de graszeijs in Bato's gemeenebest; en de rechtervuijst
gewapend met een palsterstok, die niet week voor Sint Kristoffels staf, een Sant
gevierd bij uijtstek in de Hoofdkerk te Bruggen in Vlaanderen.
Na dat wij malkanderen een poes hadden bekeeken, met geen minder oplettendheijd
als Merkuur en So*...* elkanderen bestaaren in Amphitrijons blijspel, brak ik
aldereerst het ijs van het mondgesprek, en vroeg met een demoedige stem; ‘Wie toch
zijt gij die mij in beslag neemd in't hart van den nacht? Ik zeg mij, die helder noch
penning schuldig is aan Duitschen of Waalen bij faut van krediet’? ‘Volg mij ijlings’;
weersprak die bullebak, met een geluijd dat scheen te komen uijt het hol van
Trophonius; ‘en gij zuld bevinden *dat de* duijvel min nijdig is als hij werd
uijtgekreeten bij de Dominikaaner Monnikken in hun doodelijk Auto de Fe. [f. 67]
Helaas! wat toch stond mij te doen in dat hachlijk tijdstip? Te vergeefs beraad zich
een Mensch, aan wien de vrijheijd is ontzegt van te moogen kiezen: en wie is
ingescheept met den Satan, moet er oversteeken in spijt van zijn tanden.
Na deeze korte alleenspraak, liet ik de wieken hangen juijst gelijk als een
teloorgestelde Waterraave, die in't happen naar een steenkarper word geknipt bij een
Waterslang; ook munt deeze gelijkenis op mijn Lot als een haair. Ik, die dacht een
Engelschman, ten minste een Noorder Brit, op het steven te draaien, en vervolgens
gratis te teeren op een gebraaden Lendenstuk van een gesneeden Stier, en mijn adem
te herhaalen in een troostelijken bak Punch, zag mij nu gedwengen een onbekend
Spook natedraaven tegens wil en dank. Ik herhaal, een Gespens, dat, gelijk als een
dwaallicht, mij veelligt eerst zou vervoeren op den kant van een gragt, vervolgens
mij van boven neerstorten, en voorts verzwinden met een schetterende lach, het laatst
vaart wel van een quaadaardige Schim.
Onderwijl bewandelden wij geen minder getal van achterstraaten en steegen in
Rotterdam, als oudtijds Heer Jan Roompot hoeken en winkels [f. 67v] plagt te
doorkruijssen in 's Hartogenbosch, zijnde die vroome Pastoor gewoon te zeggen, ja
uijtteroepen; ‘Gelukkige kromme elboogs steegen; en scheutvrije achterstraats
kruijpinnen, want aldaar werd nooit Sterveling gemaand wegens groove schulden’!
Eijndelijk en ten laatste hield mijn gebaarde gids halte voor een huijs zo grootsch op
het oog, als of het bij Moer Slon*s* was gesticht uijt een spel Stichtsche speelkaarten.
Den grijze Donderbaard, in stee van te kloppen of te schellen, vlijde zijn knevels
tegens het sleutelgat van de deur, en riep zachtjes buz. IJlings stoof de deur wagenwijd
open na die gegeeven leus, en ik zag met de hoogste verwondering een overschoone
Nijmf staan in het voorhuijs, welke noch wel zo diep neeg als een Serailjuffer, na
dat den groote Heer haar heeft begenadigd door het toewerpen van den neusdoek.
Die schoone hield in de linkerhand een zilvere kandelaar bezet met een brandende
wasche kaars, doende een Turksche eerbewijzing met de rechterhand waar uijt ik
iets goed voorspelde; ook rekende ik niet buijten den Kastelijn gelijk als den Leezer
zal bevinden.
Mijn onguure Loots, althans goelijkt aan mijn oogen tot over de [f. 68] grootste
helft, (gedankt zij meerderdeels het verschijnsel van de gemelde schoone Nijmf)
voerde mij in een ruijme Saal, welke omentom was behangen met Musketons,
Pistoolen, Houwdegens en Helbaarden, gelijk als de hal eens Vrederechters in het
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Noordergedeelte van Groot Brittanje. Ha! zeij ik in stilte, dit spook zal mij niet
krabben met zijn gevreesde klaauwen, zijnde benoodigt om natuurlijke wapens tot
eijgen verdeediging: ook was't geraaden. Wij waaren pas gezeeten, toen den Oude
aanving te roepen; ‘Argurion, plaatst hier een tafel gelaarst en gespoort, dat is,
gestoffeerd met vereijschte weltoegemaakte spijzen en verquikkende vochten,
voldoende tot een avondmaal voor twee persoonen’. Op dit bevel verschoot het
overschot van mijn Vreeze zo geheelijk, dat het luttel scheelde of ik zou dien noch
onlangs zo verschrikkelijken Pijtebauw aan mijn oogen hebben omhelsd en gekust,
zonder mij in het geringst te bekreunen aan den Wondeniers baard, en diep in het
achterhoofd gezonkene blikkon.
Waarschijnlijk is't den Leezer onverschillig, of ik hem een verdicht verhaal geeve
van dit avondfeest, dan of ik deeze nuttelooze bijzonderheden voorbijgaa
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met een Pijthagorees stilzwijgen. Laat er ons dan wars van [f. 68v] afkijken gelijk
als een boer van een verdronken kalf, te meer dewijl deeze Stoffe niet alleenlijk is
uijtgeput bij Gauloische Trekvogels, maar van 's gelijken alzo een beschrijving van
dien aardt geen minder bewijs van een schraale geest, als een Rag*out(?)* van
Kikvorschen strekt een proef van een Gaskonsche goudbeurs. Het zij dan voldoende,
dat wij heerlijk spijsden en loflijk dronken; en, nadat er een stilstand was getroffen
tusschen messen en vorken, roemers en kelken, polste ik dien stokouden Tithon
ontrend zijn persoon en beroep; zonder zelfs de eerste en de tweede Nijmf overteslaan
in mijn vraagpunten, zijnde de tong nu los, en de bescheijdenheijd aan 't glippen. Dit
drietal vraagstukken beandwoorde den grijze Onthaalder met een grimlach in den
beginne, strookte vervolgens zijn knevels, en liet zich toen hooren met deeze woorden.
‘Ik ben geest, Spook, noch Schim, maar gevleescht en bezield gelijk als gij ofte
eenig ander Mensch; en dat ik beter ben gemaagt als een Wolgasche Steur, hebt gij
gezien uijt mijn eeten en drinken. Echter weet, tot oplossing van uw nieuwsgierigheijd,
en heeld deeze bekendmaaking onder stoelen noch banken, dat gij althans ziet den
zogenaamden wandelenden ofte heromzwervenden [f. 69] Jood, gedoemd te reijzen
en te rossen tot het eijnde des weerelds. Gij ziet in mij den demon van Bodin, den
zwarte waterhond van Agrippa, den Mesestophilus van Faust, den geest van Cardaan,
en Theophrasti gemeenzaam Spook, gekerkerd in de knop van zijn degen; in 't kort
den Onderwijzer van veele Wijsgeeren, ten onrechte beticht met Toverij, benevens
allerhande ingebeelde en verdichte grollen’.
‘Onkunde veroorzaakt Vreeze; maar kennis maakt een verzekerd en rustig Mensch.
Niets ontsteld het Gemoed dat een echte bevatting der dingen heeft, en weet hoe en
op wat wijze te onderscheijden’. Integendeel is een onderwijzende toon ‘het
uijtwerksel van een loome Onweetenheijd, ofwel zo eijgen aan Schoolmeesters, als
het quetteren aan Ganzen. Wie bijna niets weet, verbeeld zich dat hij anderen
onderwijst, als hij hen iets voordischt, dat hij eenige ogenblikken geleeden heeft
opgeschept uijt deeze of geene schriften. Doch wie veel weet, gelooft naauwelijks
dat het geene hij zegt is onbekend aan anderen: uijt dien hoofde spreekt zulk een
man met een soort van onverschilligheijd, en hij laat Schoolzwetzers hunne Woorden
wikken en weegen als zo veele Godspraaken’.
‘Maar laat ons dienaangaande de [f. 69v] Zeedelessen laaten berusten, om u veeleer
het laatste vraagpunt betreffend het paar schoone Nijmfen te vertellen. De Nijmf
welke ons inliet is mijn Poortierster, genaamd Aglaia, dat is gezegt, Lachebek, zijnde
een dochter van Maria, verduijtscht, Zotheijd: en de tweede Juffer, welke de tafel
heeft aangericht, voerd den naam van Argurion, gezegd, Geld: zo dat ik werd
opgewacht bij Geld en Vreugde, een gewenscht paar van aardsche zegeningen’.
Ik andwoorde dien heromdoolenden Nazaat, ofte liever Voorzaat van* Willem
Postel; dat hij die gelukzaligheijd deelachtig was met veele Wittebroodskinders en
Portugeesche besneedenen, welke Lievelingen der Lukgodes door de bank zijn
verzel*t* door de Dochter der Zotheijd, en doorgaans werden beregend bij Argurions
Goude en Zilvere droppelen. ‘'t Is waar, Kamerbewaarder van de Zanggodinnen’;
weersprak den Wijsgeer der Hebreen, ‘maar beijde Geld en Argurion verzaaken
gemeenlijk de eersten en laatsten voor de komst hunner Herftmaanden. Het *past*
*

Die Willem Postel had het grootste gedeelte des Weerelds doorreijst, en verstond
m*eer* Taalen als er zijn vervat in Callepins Woordenboek

vrij
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mij een enkeld Voorbeeld aantehaalen tot waarmaaking van dit gezeg, wel *zo*
toepasselijk op deezen text, als de toepassingen van den Pastoor van Lapschuur
plagten te sluijten op zijn onderwerp, *wes*halve hij altoos was gewoon te zeggen
[f. 70] tegens zijn Toehoorders
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; komt het heden niet te pas, misschien zal het morgen slaagen.

Treureijndend blijspel.
Zeker Portugees Heer, die zo wel zijn Stam afleijde van de Asmodeer Koningen als
Flavius Josephus, ontdook de Lissabonsche Inquisitie door een tijdige vlugt, en zette
zich neer met der woon in een der voornaamste Steden van dit Gemeenebest. Hij
trouwde, koopmanschapte, en oogste schatten in eene adem, voor welke trits van
zegeningen hij minder dankbaarheijd betuijgde aan den Hemel, als aan het Fortuijn.
Helaas! dat Heerschap gedacht niet eens, dat het Fortuijn den Mensch niets schenkt,
maar alleenlijk leend; gevolglijk zijn alle Stervelingen hovaardig en onbescheijden,
als zij zich vergrimmen wanneer het Geluk zijn geleende gerieflijkheden komt te
hervraagen.
Na een koppel Zoonen, en een gespan Dochters, te hebben opgedolven uijt de
verzegelde Aarde des Huuwelijks, stak hij de Leevenspade in 't dak; wierd krank;
beraade zich met den Geneesheer; gebruijkte den Apoteeker; liet den Rabijn zijn
gang gaan met het Geweeten; en stierf ruijm zo ordentlijk als hij had geleefd.
Mevrouw de Weduwe overkraaide het Vrouwtje van Ephesen in zuchten en traanen:
te weeten in den beginne; want korts daar aan liet zij zich [f. 70v] volkomentlijk
vertroosten door de werkzaamheijd en de welspreekendheijd van een paar tot de
huijshouding behoorende Dieren, den Leermeester der jonge Heeren en de Bestierster
der jonge Juffers; echter door den eerste meerderdeels, en door den laatste
minderdeels.
Onderscheijde soorten van schijnheijligheijd zijn er verhoolen onder de droefheijd
der Weduwen. Dikwils genieten de dooden de eere der traanen, welke werden gestort
ter liefde van de Leevenden.
Tusschen den Zondvloed van Mevrouws traanen in 't openbaar, en den Meijdauw
haarer Haekingen in 't heijmelijk schooten de Jongelingen op gelijk als Ceders, en
de Juffers aanvingen te groeien en te bloeien als Zomerklissen, alle om strijd even
stekelig, kleeverig, en wuft. De Weduwvrouw ziende de blikken der jonge Haanen
rollen, gelijk als uijt haare draaikringen losgebrookene Starren, en de oogen der
Lentehennen gloeien gelijk als de vuurige bollen der Dakvrijsters in 't hartje van
Maart, nam haar toevlugt tot den doorneepen Leermeester, en taalde om raad bij dat
Orakel des Geests. Den Leervoogd, natuurkundig bij uijtstek, als die ontrend ses
maanden had gestudeert onder het opzigt van een Dorp Barbier, fronste zijn
wijnbraauwen, sloot zijn oogen, trok een scheeven b*ek* en luijde voorts de klok
der oplossing op de volgende wijze. ‘Mevrouw, dat [f. 71] wichtig vraagstuk kan en
zal ik u ontbolsteren trots een Oedipus, of een blinde Belij van den eersten rang. De
Wijsgeeren beweeren eenpaariglijk, dat alle Geesten werden omgevoerd door de
Lucht in hunne bijzondere kringen. Nu hebben sommige Luchtgespensen een
Joodenlijmachtigen kring, en als wanneer deszelfs Spooken tegens eenige jeugdige
Lichaamen aanbonzen door een geweldige beweeging, komen zij dezelve luchterlaage
te ontsteeken, waar uijt vervolgens deeze vlammende begeertens voortkomen, welke
althans zo krachtiglijk woelen in de gemoeds en lichaams gesteltenissen van uwe op
het rijpen staande zoonen en dochters’.
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Mevrouw sloeg een gat in de lucht over de geleerdheijd des natuurkundigen
Leervoogds, en verhefte dien diepzinnigen Wijsgeer tot boven de Starren.
Doorgaans ontstaat een bijster groote verwondering meer uijt 's Menschen onkunde,
als uijt de weezendlijke uijtmuntendheijd eens Grootspreekers. Het waare te wenschen,
dat wij deeze onbetwistelijke Waarheijd, beijde aan de Hoogleeraars, en aan de
Letteroefenaars; konden inprenten.
Om nu den draad van deeze Vertelling te vervolgen, diene ik u te zeggen, dat ik
op die tijd woonde vlak tegens over het huijs van Mevrouw de Weduwe, het welk
gelegendheijd gaf [f. 71v] aan de jonge Heeren en Juffers om bijna dagelijks te komen
bezoeken. Bij die gelegendheijd verslingerden de wufte Kavaliers geweldiglijk op
Argurion, on de dartele Dames waaren als mal met Aglaia, welke laatstgemelde
Feeksen *...(?)* ongelooflijk in haar schik scheenen met deze nieuwe kennissen. Ja,
die gemeenzaamheijd ging zo verre, dat Argurion en Gelaia mijn wooning verzaakten
en met zak en pak haaren intrek namen onder de
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[Nummer 16]
De wandelende Jood II
roef van dat viertal zingende en springende Hebreeuwsche lovertje*s* welke dag en
nacht quinkeleerden en domineerden als een troep boldergeesten in het berucht Slot
van Luzignan, bij de Toveres Melusina gesticht, volgens de beeedigde verklaring
van den Abt Brantome, en ‘van’ meer andere geloofwaardige Fransche Schrijvers.
Maar dat Mahomets Paradijs was kort van duur: want wie alles wegschenkt zonder
bescheijdenheijd, vind zich zel*f* haast zo naakt als een Winterkoekoek, die zijn
quartier heeft betrokken in een holle waterwillig; en deeze Zinspreuk zal in 't vervolg
blijken.
Den eerstgebooren Jongeling was zo heviglijk verzot op de lucht van een
Hoepelrok, als een Huijskater ‘verlekkert’ op de geur van een gebakken Spiering en
den jongste Broeder speelde insgelijks alle zeijlen blank, in navolging van den
beruchte Zeeschuijmer Klaas Kompaan, eerloozer geheugen. De beijde Askalonsche
Juffer, welke reeds dikwils Ariadnes lot hadden gesmaakt en geschopt waaren geweest
bij Portugese [f. 72] Bacchussen, wierden noch ten lange laatste uijtgehoost op
Hijmens kust langs een slingerslag: Maar of juijst de Bruijdegoms het Spaansch
zegswoord, Virgen tenemos, uijtriepen op den eersten nacht, is als noch een duijster
verschilpunt tusschen Ciprias Geleerden.
[-*....] Doch, let op dit wichtig punt, als zijnde van het uijterste belang voor de
Avontuuriers, namelijk, dat deeze voorzienige Bruijden zich hadden bediend van de
innerlijke Uijtzondering der Lojolieten, zo onder het Jawoord, als geduurende en na
de voltrekking des Huuwelijks; een onwederspreekelijk bewijs, dat geen Kat ooit de
jagt der Muijzen verzaakt, noch een Exter zich speend van het huppelen. De Mannen
zaagen wel een poos dat overspeelig Spel door de vingeren, doch wierden het ten
eijnde wars, weshalve zij dat koppel branders lieten hobben en tobben op Diones
dobberende golven. Het jongste ontmand Gaaike, teder van Geweeten, viel in de
boetvaardigheijd, en omhelsde het kloosterleeven van Aretijns heromzwervende
Daijf; doch de oudste afgedankte Frelle verkoos een stokouden Afgezant tot Noodhulp
van haar onbesturven Weduwschap; echter kon zij niet lang bij dien grijzen Zondaar
banken, maar vervoegde zich in de algemeene Maatschappij der Zeedijks en
Kikkersteegs Bednajaaden. Waarlijk een overspeelige Meestres is gelijk aan een
zwakke [f. 72v] Burgt, ras gewonnen, en schielijk verlooren.
Speelden de buijten den Echt vagabondeerende Dames den rol van loontrekkende
Nijmfen, de Broeders leefden ge‘lijk’ als geijle Woudgoden, zonder dat de eersten
noch de laatsten zich eenigsins bekreunden aan Voorschriften van Schaamte of Tucht.
Inzonderheijd overtroffen de wellustige Broeders niet alleenlijk de IJ en Maas
Maakelaars, in den toestel van een lekkere Tafel en <in> superfijne Wijnen, maar
zij overkraaiden zelfs de Fransche Haanen en Bataafsche Saletisten in weijdsche
Veders en in kostbaare Kleedijen. Den oudste Broeder had noch grooter voorraad
van Snollen als van schoon Linnen; en den Jongste schifte van gefalbalade Katten
als van afgekeurde Speelkaarten. Op een tijd vroeg zeker Heer aan den Eerstgemelden,
die hoewel gezegend met grooter geest, echter was gevloekt met snooder gedrag, of
bottevieren aan allerhande soort van verboodene lusten bij hem voor het eenigste
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Goed des Leevens stond geboekt? Deeze Vraag beandwoorde die Quant tamelijk
aardiglijk op deeze wij*ze.*
Alle 's Menschen bedrijven hebben het Vermaak tot een weezendlijk voorwerp;
en alhoewel zij onderscheijde wegen inslaan, toch overheld het Menschdom in 't
algemeen, na 't eijgen Oogwit; zonder het welk de althans alderarbeijdste Persoonen
een luij, ledig, en quijnend Leeven zouden leijden. Het Vermaak [f. 73] alleen maakt
ons werkelijk, en houd onze lichaamen in een gestadig beweeging; ‘en’ alleen het
Vermaak beweegt het Heelal. Wie een grooten naam najaagd op Mavors oorlogsveld,
en als een Stormwind barst door alle de gevaaren en de hachlijkheden van vuur, staal,
en loot, tot het veroveren van Eere en Glori, zou zeker en gewis zich niet blootstellen
aan dat hach, zonder de
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verwachting van een innerlijk genoegen, gedoopt vermaardheijd ofte lof. En wie
verouderd in zijn Studeervertrek, ondergedompeld in een molshoop van muffe en
bij mot en schietworm doorgaate boeken, gelijk als een grijze Huijsrot ‘zit’ gedooken
in de holte van een Edammer kaas, zou zich niet eens de moeite geeven in 't opstapelen
van Konsten en Wetenschappen, indien hij in die najaaging niet beoogde een soort
van Vermaak.
Alhier besloot die Losbol zijn wederandwoord, ‘hetwelk’ gegrond ofte ongegrond;
werd overgelaaten aan een ieders oordeel en welgevallen.
Nu stapelden deeze onbesuijsde Quistpenningen den berg Ossa van Lust op den
hoogen Pelion van Vermaak; ‘en die Vreugde duurde’ tot dat hunne ijzere Geldkisten
klonken gelijk als Britsche Wolzakken; en [-*....*] toen sloeg de trom van Pleijzier
tap toe. Mevrouw de Moeder, deelgenoot aan ‘alle’ die buijtenspoorige Vermaaken,
was onderwijl door deeze Leevenswijze zo vet geworden als Fonteijnwater, geen
kans ziende om dat handje uijt te houden. Die noch onlangs zo dartele Weduwe, zat
althans te staaren op een ontheupten leuningstoel, [f. 73v] schemerblind als of zij een
al te diep inzigt had genomen in de *.r..* van O.L. Vrouw ter Sneeuw. Ik zeg, Madame
zat zo weezenloos, ja zo versteend te kijken als de Niobe in de Gestaltverwisselingen,
ziende haare ongemanierde Zoonen en onbeschaamde Dochters doorschooten door
de Schigten van het Spook der Armoede, alimmers zo naakt als Winterzwaluwen
leggende voor dood te lillen op het strand der behoeftigheijt. Een onaanzienlijke
Vrijplaats strekte eijndelijk een Wijk aan dien hoopeloozen hoop Plukvinken, te
welker plaats zij noch eenige Sprokkelmaanden hunne Spinnekops draaden
uijtsponnen zuijniglijk en spaarzaamelijk en voorts gemelijk nederdaalden ter
Schimmen.
Zo waar is 't, Hoveling der Zanggodessen; voegde den grijze Verhaaler van dat
Treureijndend Blijspel er noch toe tot ‘een’ besluijt, dat Genade en Scha*...(?)* gelijk
als Huuwelijken tusschen vo*...(?) Neeven en Nichten, alhoewel niet verbooden,
echter zelden 't zamenheu*...(?)* Een te gelijk rijk, en onbesprooken van Zeeden
Jongeling, opteloopen, is bij mij een zeldzaame Wonderspreuk; want Zeedekunde
predikt Wederhouding, en Rijkdom aanhitst de Jeugd tot schuldige Vermaaken.
Schatrijke jonge Heeren en welgegoede jonge Juffers, opgeboeid door de horken van
Rijkdommen en Grootscheijd, werden ze er zelden nedergelaaten in de dieptens,
alwaar de groote Vischen van ernstige besluijten zijn te vinden.
Alhier zweeg den stokoude Jood; en [f. 74] wat mij belangt, ik beken opentlijk,
zegt den Aantekenaar van deeze bijzonderheden, dat ik mij verwonderde over 's mans
Luchthartigheijd en Zeedekunde; niettegenstaande een schielijke Verwondering is
den Verraader van een bepaald verstant. Ja, niettegenstaande de ervaarenheijd mij
meermaals als met den vinger had aangetoond, dat dikwils het Opperkleed eens
Wijsgeers is bezet met de voering der Dwaasheijd, toch beschouwde ik dien besneeden
Nestor met verwondering, dewijl hij het Vermaak paarde met het Nut; [-*........*] hij
doorweefde een vrolijk Verhaal met een toepasselijke Zeedeles.
Nu ziende, dat dien Balling der Hebreen zo gespraakzaam was als een Geneesheer
zonder praktijk, leij ik hem met dit Verzoekschrift aan boord, Of er geen kans was
om Menschen te kennen uijt het gelaat met den eersten opslag? Ik voegde er bij, dat
zijnde een Dichter bij beroep, gevolglijk niet altoos opgewacht bij Argurion en Gelaia,
een geheijm van die natuur mij kon verhoogen tot Staatsbedienaar van den Pretendent.
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Daarenboven, en ten overvloed, dat ik die onderscheijde Karakters zou berijmen, in
welk Vertoog, als in een Spiegelglas, den Leezer aanstonds kon zien, welke Dieren
hij moest aankleeven, ofte vermijden, in den Sodiak des Menschdoms.
Dat gebaard Orakel meesmuijlde een luttel op die Vraag, waar uijt ik mij iet goeds
voorspelde; ook wierd mijn [f. 74v] verwachting niet teloorgestelt. Hij gedroeg zich
niet gelijk als een Hoveling doorgaans zich gedraagt, die de Verzoekschriften in zijn
zak opsteekt ongelezen, en niemands zaaken behartigt als eenlijk zijne bijzondere
belangens. Integendeel vroeg hij mij, of ik was voorzien van papier en een potloots
pen? Ik andwoorde hem, dat ik nooit uijtging zonder de Werktuijgen van mijn beroep.
Hij prees mijn voorzichtigheijd, teeg toen aan het voordichten, en ik aan het
opschrijven, zijnde deszelfs opgegeevene Karakters van inhoud als volgt.
Voor eerst, een Koopmans Tronie is zwaarmoedig, blokkende, en behartigende,
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altoos voorwaards ziende in een rechtweegsche lijn: Den Weezen van dat soort,
uijtgezondert een Plakaat van immer baat nimmer Schade vastgehecht tegens het
voorhoofd, heeft gantsch *niets* te beduijden.
[-*......................*]
De Tronie van een Scheepsverzekeraar, gezegd op bastaard Nederduijtsch, een
Assuradeur, munt op de Grijns eens Starrekijkers in veele deelen. Ja zo verre gaat
de beschouwing van dien Almanaks wijsgeer, dat hij zelfs gaande langs straat den
Wind bestudeert met geen minder aandacht, als een Tesselsche Loots het Kompas
behartigd in een vliegende Storm: Ook is den Winkel eens Kaartverkoopers doorgaans
het vischje Remora dat hem stuijt in zijn vaart, om aldaar vol angst de gelegendheijd
van deeze en geene Zeekusten, waar op hij heeft getekend, [f. 75] natezien, staande
op eene poot gelijk als een Stork ongeduurigheijds halve.
Het Aangezigt eens Maakelaars ondergaat ruijm zo veele gestaltverwisselingen
als een doos met in popjes veranderde Ruspen. 's Ochtends is deszelfs gelaat
zorgvuldig, demoedig, en bedaard, en verblijft in die staat tot aan het middagmaal.
Doch van twee tot drie, vier, en meer uuren, plooid die Tronie namaate dat zijn
gehemelte werd beliefd met zeer lekkere ofte middelmatige Dischgerechten, als
zijnde een Schepsel dat wel zo greetig taald na den inhoud van een sappige Pasteij,
als na de drooge Wijsbegeerte van Descartes. Doch na dat tijdbestek, en onder de
koortsverheffing van drielingsflessen en bokaalen, zit de Zorgeloosheijd te prijken
op zijn glad voorhoofd met scharlakene wangen; en de Schim van Lukul den
Lekkerbek darteld tusschen zijn wijnbraauwen. Den Man is zo vrolijk als een
Kerkprelaat; hij is geheelijk ontheft van 's weerelds zorgen; en die gelukzaligheijd
duurd tot den naasten morgen.
Gedeeltelijk zweemd de Tronie van een beurs beunhaas, na het Aangezigt eens
Maakelaars; uijtgezonderd, dat de grijns des eerstgemelden zo hoog niet is gekoleurd
als het Momaangezigt des laatstgenoemden, zijnde den beunhaas min voorzien [-van]
‘met’ den Vernis van Gravesche wijn, en zo overvloediglijk niet gezegend door den
geest van overgehaalde wateren.
[f. 75v] Een Krijgsmans Tronie is zo kenbaar aan het oog, als de Kop eens Saraceen
op een uijthangbort. Een brandend Haairgestarnte is minder dreijgend als zulk een
bullebak; een gezigt zo bars als of het eenlijk was bestemd om den Mensen te
verslinden met huijd en haair; en zo verwaand als de Mom van een barbier ten
plattelande, verheeven tot het bestier van 's Dorps schoolmeesters plak. Vooral bestaat
de bevalligheijd van dat Weezen in een gespan ontzachlijke knevels, bevoegd de
onnoozele boeren en jonge bloedbeulingen te verschrikken in een demoedige eerbied
voor dat koppel haairige wapens.
Het Tegenaangezigt van dat schroomelijk Gelaat, is het Weezen eens Advokaats,
zijnde loos, verstrikkend, en 't zamengetrokken, vol van doorsleepen bewoordingen
en verstrikkende draaijingen, met een woord, het Raadsel van de Sphinx. Ik zeg; een
Doolhofs tronie, nu hoekig, dan kringachtig, en zo snel omkijkende langs alle kanten,
gelijk als de blikken eens beurzesnijders op een jaarmarkt of kermis.
De Tronie van een Baljuw, ofte Schout is ernstig, plegtig, en opgeblaazen door
den ankersmis blaasbalk van een nagebootste vierkante Deftigheijd, g*...(?)swijze,
Moeder, ik eet Mosselen. Door de bank zijn de kaaken van zulk een Heerschap
opgezwollen door de gist van glori, gelijk als de wangen van Boreas uijtpuijlen door
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wind; ‘en’ meestentijts zijn de oogen diep beschaduwd door een paar overhangende
wijnbraauwen. Een Het nabootsen van een gelaat van die natuur, is juijst niet gegeeven
aan Jan Alleman.
Gelijk als Raphael Urbijn staat beroemd voor het Opperhoofd aller Konstschilders,
op die wijze werd het Gelaat eens Hovelings terecht getijtelt, een Tronie aller Tronien.
Zulk een Gelaat bestaat in drie onderscheijde soorten, achtervolgens de smaldeeling
van een Hoveling, namelijk, in een beginnend, een werkstellig, en een beschouwend
Hoveling. Een beschouwend Hoveling is eeen Quant, die veeleer het Hof kend door
opmerking, als door praktijk, en voerd een versmaadelijke en schuijnse Tronie, juijst
als of die draaide op een schroef, gelijk als het hoofd van een Neurenbergsche pop.
Een werkelijk Hoveling is een Waaghals, die loopt te suffen over een gladde baan,
en als noch het punt van zijn Hoop niet heeft bereijkt. Zulk een Gelaat is veel
beloovende, openhartig, zachtmoedig,
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en overvloeiende van allerhande Lieflijkheden zonder het minste Verdriet: Ja, zo
aanvallig is dat Weezen, dat het schijnt zich te willen schieten in 's Menschen hart,
en het Schepsel te overstroomen door een Nijl van Gelukzaligheden. Maar een
beginnend Hoveling, loopt met een Tronie als een A.B. bordje, als zijnde pas
getreeden in het Ut, Re, Mi, Fa, Sol, van het Proteus hovelingschap.
't Gelaat eens Dichters behoord u zo gemeenzaamlijk te zijn bekend als den
Trouwring van Jakob Kats: Maar [f. 76v] zo er iets aan ontbreekt, zal ik u met het
navolgend Gelaats-Masker van een Hoveling der Zanggodinnen gerieven.
De Tronie eens Dichters, of Rijmer, is heden bescheijden, en morgen verwo *et,*
nu grimlachende, dan zuurziende; in den beginne knikkende met het hoofd bij wijze
van goedkeuring, en ten eijnde den kop schuddende tot bewijs verachting, doorgaans
averechts bij gebrek van oordeel. In een Gezelschap kletst den rinkinkende Koetsier
van Helikon onophoudelijk de zweep des geests; hij bazuijnd zijn bijzonder talent;
en alhoewel zijn hoogdraavende klanken meerderdeels zijn ontleend aan Jan van
Gijzen, Pieter le Clerq, H[e] <a>rmen van der Slot, en alzulke Zangers van de
Osjessluijs, de Kikkersteeg, en het Paddemoes, toch ve*rtelt* hij die lompe
Snuijsteringen als zijn eijge Vinding; en waarom niet, hij heeft ze immers gevonden.
Waarschijnlijk zou dien Askalonsche Tronieschilder, die op den trant van
Den*....(?)* maar eenlijk een Aangezigt bestippeld zijn Menschdoms maskers hebben
achtervolgd, indien een schielijk geschal het konstpenseel van de tong niet had
gestuijt. Hij vroeg aan Argurion na de oorzaak van dat luijd gelach, vooral in den
nanacht, als het gros der Stervelingen legt ondergedompeld in een stille rust? Die
Schoone andwoorde, dat haar Medgezelin stond te ginnegabben met een Fransch
Edeling, welk Heerschap zich niet durfde blootgeeven wegens schuld bij dag, was
genoodzaakt te vrijen bij nacht. Den dwaalende [f. 77] Jood, billijk verstoord, beval
aan die vergulde Nijmf, van Aglaia te doen binnen staan, en dien luchtigen Sprinkhaan
buijtens deurs te zetten. Dat bevel wierd gehoorzaamd na de letter, en zo dra was
Aglaia niet binnen geslurft, hoewel schoorvoetende, of den gebaarde Redenkonstenaar
schetste haar het in- en uijterlijk Konterfijtsel eens Franschmans, bij wijze van
waarschouwing.

Karakter eens leliaans.
Zo het mogt gebeuren, dat het aloud Stamhuijs der Verwaandheijd eens gevalliglijk
uijtstierf, was er kans, indien er maar geen Gaskons Edeling overbleef, die Stam niet
alleenlijk te herstellen in statuo quo, maar zelfs te vereeuwigen tot aan het laatst
tijdstip des weerelds.
Meestentijds, of veeleer altoos, doet een Kavalier van de Garonne zijn intrede in
Bato's Gemeenebest, voorzien met vier K, namelijk, als Kamerdienaar, Kok,
Kapriolist, en Kluchtzot. Zo dra is die Rusp niet veranderd uijt een kleurig Witje in
een gulde Aurelia, dat is, uijt een linnen keel in een gulde vacht, of het van gestalte
gekurve Diertje speeld den gebraaden Haan over die Lichtgelooven welke het hebben
gekleed en gereed als een rist uijen.
Doch dit is aanmerkelijk, inzonderling ten alderhoogste, dat die verkleurde
Fabelslang, troostelijk gekoesterd en verwarmd bij Nederlan*ds* mededoogende
Borgers en boeren, zod*ra* [f. 77v] ‘en’ zo geheelijk het geheugen aller genootene
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weldaaden [-*.......*] ‘in de wind slaat’ die hij niet alleenlijk zijne schuldeijschers
maar insgelijks zich zelven gansch en gaar komt te vergeeten: bij voorbeeld.
Een herpluijmde Fransche Trekzwaluw is niet maklijk 'thuijs te vinden voor
Lakenkoopers, noch Winkeliers; of schoon hij een ruij*...(?) drank heeft ingegulpt,
doorgaans *een* gevolg van een overlaaden maag, na 't verslinden van een Middagofte Avondmaal op kosten van ongelijk. Hij beukt zijnen Kleermaaker als stokvisch
en kastijd den Zijdekoussenkooper onbarmhertiglijk; ook onthaald hij bij en ontrend
alle zijn weerlooze Schuldmaaners welke dien Wanbetaaler niet durven tegenkraaken,
op die wijze.
De getrouwde Dames en jonge Juffers onderhoud hij gemeenlijk met Vertellingjes
van de Dans- en ‘van de’ Rijschool; maar hij verzwijgd oordeelkundiglijk, hoe dikwils
hij het houte Paard bereed in de hoedaanigheijd als Musquetier, voor zijn overkom*st*
aan de Maas of ‘aan’ het IJ. Ook verhaalt hij aan de jonge Heeren, hoe meenigmaal
hij de Kaatsbaan ‘heeft’ bezogt in de voorige Week; maar hoe veel dozijn ballen er
noch ten zijnen laste in 't krijt staan bij den Meester
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werd bij hem wijslijk overgeslaagen.
Mijn Heer C*..(?)*de dis laakt, prijst, en beredeneerd, alles zo ongerijmdelijk, als
iemand zou konnen wenschen. Voorts verwonderd hij zich uijt de natuur *over* de
Welleevendheijd van een Goudlakensch [f. 78] kamisool onder een geborduurd kleed;
en hij blaast iemand overhoop, die meer verachtelijk als hij de Geleerdheijd beschimpt
in een groove pij. Daarenboven is hij zulk een groot bevorderaar van alle onvrije
Konsten en Wetenschappen, als verschalken, dronkendrinken, hoereeren, overspeelen,
spitsboeverijen, en diergelijken, dat zijn weergaa niet maklijk is opteloopen in zeven
Heeren landen. Noch is hij maatig bij uijtstek, want in navolging der Kapucijnen
luijd hij zelden de bedelklok, dan na een Vasten van drie dagen en zo veele nachten.
Is 't dat een rijk Koopman, of een welgegoede jonge Wulp, dien Gauloischen Lijnx
voor den boeg draaien in den ochtendstond, zal hij die Heeren zo gemeenzaamlijk
groeten namiddags, als of hij ze had gekend op het eerste jaar van 't beleg van Troijen.
Weergaloos is een Franschman op den text van beloften; doch zo kaarig ontrend
het artijkel van Woordhouding, dat wie die Noodmunt aanvaard ter goeder trouw,
zich kan verzekerd houden van er geen duijt gangbaar geld voor te zullen verruijlen
in alle eeuwigheijt. Gallikaansche beloften munten natuurlijk op het zittenkussen
eens Koetsiers, uijt*erlijk* glimpig, en met zijde franjes opgesmukt; maar innerlijk
gevuld met kemelshaair, hooi, vodden en todden. De ruijlebuijt der Wapens tusschen
‘Glaucus en’ Diomedes [-*..........*] was min schadelijk aan den [-*........*] eersten,
als een verwisseling van Fransche komplimenten tegens Nederlandsche
weezendlijkheden, [f. 78v] is verderflijk aan de laatsten. Uijt den nevenstaanden
volzin kan dan ieder het Tacit van ons gezeg opmaaken zonder het cijferboek van
Bartius nate*zien*.
Zo een ontijdiglijk barmhartige Nederlander een Kleed aanbied gratis aan een
loozen Franschman, beschenkt hem die quant wel met het voorschrift van 1e bel Air,
doch waar mee den eerstgemelde zo warm loopt trantelen gelijk als de in Groenland
overwinterende matroozen plagten te zweeten, onder 't schieten van den bol langs 't
vereffenen *der* sneeuw. Schenkt iemand hem een Hoed, fluks benadwoord hij die
gonst met de wedergift van een Air a boire en zo dees of geen dien welleevenden
Kavalier gerieft met een paar Schoenen aanbied hij ijlings zijn dienst om de Hielen
des Weldoeners te onderwijzen in de passen van een nieuwe Menuet.
Alhier besloot den oude Konterfijter met de tong de Schets van 't Karakter eens
Franschmans, en vroeg voorts aan Aglaia, wat haar bewoog zo onmaatiglijk te lachen,
toen zij in 't voorhuijs stond te liflaffen met dien nachtloopende Galant? De vrolijke
Lachebek andwoorde, dat zij dacht te splijten door 't lachen, toen le Sieur d'Argenton
haar zekere Leevensbijzonderheijd meedeelde, waarschijnlijk hem bejegend ten Hove
van den Keijzer in de Maan. Vervolgens voerde zij den Gaskonjin ‘Effigie’ in, en
deet hem spreeken op deezen trant.
Op zekere tijd gaande om afscheijd te neemen bij den Keijzer, en de edele [f. 79]
handen te kussen van zijn Majesteijt, ontmoete ik in de Verhoorsaal den Koning van
Arragon, de Hartogen van Savoijen, Bronswijk, en le Duc d'Orléans, benevens
onderscheijde Markgraven en andere Grooten, welke Weereldgoden mij om strijd
op het alderprachtigste hadden gefeesteerd, geduurende mijn Hofhouding in Weenen.
't Geval nu wilde dat den Keijzer wierd opgehouden bij den Afgezant van den Koning
van Polen, weshalve ik mij plaatste voor een opschuijfraam, en aldaar wierd bespied,
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belonkt, en begluurd, bij de overschoone Annabella, een volle Nicht van de Keijzerin,
en zeer na vermaagschapt aan den Chan van groot Tartarijen. Nooit van te vooren
had die Princes mij gezien, niettemin veelmaals hooren spreeken van mijne doorluchte
hoedaanigheden, hoogen Adel, zwierige Welgemaaktheijd, en beschaafde Zeeden.
Nu is 't ongelooflijk, en toch een bekende waarheijd; deeze onvergelijkelijke Vorstin
vatte zo heviglijk vuur op het eerste gezigt van mijn persoon, dat zij ijlings
verflaauwde, te bed geraakte, en hemelde, in spijt van den Lapis besoar, *Pteiro*
di porco; confectio Hiacinthorum, en meer andere onfeijlbaare hulpmiddelen. Ja,
vrolijke Aglaia, diergelijke rampspoeden verzellen mij waar ik gaa ofte staa: en
gelooft mij, dat ik mij in geenig gedeelte des weerelds kan ophouden, alwaar niet
het een ofte andere schoon schepsel ter liefde van mij komt om een luchtje te geraaken.
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Hier ter steeg besloot Aglaia de zeedige [f. 79v] harangue van dien Gallischen Don
Diego Lucifuge, welk vertoog ons hartiglijk deet lachen, beijde over de Verwaandheijd
en de Onbeschaamdheijd van die wufte Landaart. Den grijze Wandelaar zat een poos
te staaren, bragt vervolgens den voorsten vinger van zijn rechterhand tegens zijn
voorhoofd, en besloot [-*.........................*] met deeze aanmerklijke Zeedelessen het

Karakter van een gaskon onder [-h] det schets der verwaandheijd.
Verwaandheijd is den grootste Proteus des weerelds, ja zelfs kan zij noch wel zo
natuurlijk Demoedigheijd naaapen, als alle de Kloosterlingen van Sint Frans van
Assizen. Om haar wit te beschieten veracht zij dikwils haar zelven, ten eijnde om
daar langs te werden gepreezen. Hier in munt Verwaandheijd op Menno Simons
gemargelde Susters; welke haar zelven beschuldigen van Slordigheijd, onderwijl zij
alle stofjes en vezeltjes nagaan met Britsche vergrootglaazen.
Verwaandheijd is den Zegen der Fransche Autheuren, alzo die luchthartige
puijstenbijters hen zelven liefkoozen onder de bspotting des weerelds ‘en ten spijt’
der onwaardigheden waar mee zij werden behandeld bij zinrijke Mannen, bij
voorbeelt.
Een Gaskons Rijmer, aangeblaazen door ‘den’ geest der Verwaandheijd, werpt
zich op tot een Kampioen der Dichtkunde, [f. 80] ‘en’ toond zich grootelijks gebelgd,
dat den gewijden Naam eens Poeets werd het onderste boven gekeerd en verheerd
in 't bespottelijk, en in 't verachtelijk. Na het ons voorstaat redeneerd hij aldus bij
zich zelven; ook is die alleenspraak krachtig als zijnde gegrond op charlotten en
uijen. ‘Homeer’ zegt hij stemmiglijk, ‘heeft den Ilias en de Odijssea beschreeven,
en Virgilius alleenlijk den Eneas; ik heb ‘de’ Henriade berijmd en den Tempel der
Glori, benevens verscheijde andere Heldenzangen, zonder den Zendbrief aan Urania
in 't vergeetboek te stellen; staa ik dan niet op eene hoogte met Homeer, en ben ik
[-zo] ‘niet meer’ verheven als Maro’? Neen, Monsieur de Voltaire, wij oordeelen
van de Dichtkunde, gelijk als wij doen van de Metaalen, niet bij den Klomp, maar
volgens de innerlijke Waardij. Hergiet uwe Dichtkundige werken, zuijvert ze van
derzelver Schuijm, en brengt ze in den omtrek van Boileau's Kerklessenaar; en indien
zij dan even gelijk weegen in den evenaar ‘des’ geests met dat laatstgemeld Gezang,
[-*...*] dan zullen wij u een plaats van den eersten zang toestaan onder de
Heldendichters.
Echter is 't een Gelukzaligheijd dat een Garonnedrinker zich bevoegd denkt Nijd
te konnen verwekken; want alhoewel hij doorgaans mistast, en Schimp aanziet voor
Toejuijghing, toch zijn veele Menschen somtijds zo liefdeloos van zulk een Snoeshaan
uijt den droom te helpen, [-*...*] ‘maar’ dan is zijn troost, dat [f. 80v] er Nijd
onderloopt, en ‘dat’ een Nijls oog geen Zon kan veelen.
Verwaandheijd is een feijl waar mee het grootste gedeelte des Menschdoms is
gevernist min ofte meer. Want alle Menschen in 't algemeen zijn gen*eigt* henzelven
te vleijen met een gedacht dat zij deeze ofte geene goede hoedaanigheden bezitten,
welke hen verhoogen boven het gemeene Waterpas, weshalve zij ‘met’ hunne linksche
begaafdheden heulen gelijk als zo veele Aapen met hun leelijk gespuijs hobben en
tobben.
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Maar Verwaandheijd is nooit prijslijk, bijwijlen vergeeflijk, als wanneer de
Uijtmuntendheden zijn weezendlijk, en bescheijden. Doch zij is belachlijk en
onverdraaglijk, wanneer ongegrond en quaalijk geplaatst. Immer is Verwaandheijd
onverstandig, dewijl zij de Menschen doet mijmeren op hun [-*....*] Gebreken, en
hunne Vlakken tentoonstellen, waar [-door] ‘langs’ die zo veel te aanmerkelijker
werden door de *.....(?)* en het cieraad welke zij daar aanbe*...* Den Verwaandheijd
overreed een Franschman, wiens tronie zo zwart is als de grijns van den
‘zogenaamden’ God van Hoboken om zich te kappen met een spierblonde paruijk;
en zij overtuijgd een stokoude Dame, noch meerder gerimpeld als een voor een heeten
oven gedroogde kabreetleere handschoen, die groeven des Tijds te vereffenen door
het strijkijzer van Pomade; Maagdewasch, en Li] *van* Kalfspooten. Verwaandheijd
dwingd de bloodaards ten tonneel te treeden voor Alexanders; Uijlskuijkens zich te
verhoogen boven de Scaligers, en hunne [f. 81] gedrukte Maskertronien vasttehechten
tegens de luijfels en vensters der Nederlandsche boekhandelaars; en schielijke
Opkomelingen te snoeven over hunne
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Stamhuijzen, zonder eens te herdenken aan de zolders ofte kelders waar in en op zij
het eerste licht kwamen te beschouwen.
Alle Luijmen strijdig tegens de natuurlijke neijging van haaren aardt zijn
bespottelijk. Natuur is onze bequaamste Gids, als die ieder Mensch heeft bevoegd
tot de verrichting van sommige dingen hem ‘zo’ bijzonderlijk eijgen, als het liegen
eijgen is aan Almanakmaakers, het mistasten aan Geneesheeren, en het bedriegen is
aan Konstkoopers. Doch zo overtreffende is onze Verwaandheijd, en zo
overheerschende zijn onze Nukken van Navolging, dat wij ons zelven overreeden
van alles te konnen verrichten, waar in wij anderen zien slaagen. Uijt dien hoofde
gebeurd het dikwils, dat Mannen welke betaamelijk redeneeren over deftige stoffen,
zo heviglijk werden aangespoord wegens zekere achting waar mee sommige vrolijke
Quanten werden vereerd, dat die Kato's hunne natuurlijke Deftigheijd komen te
vergeeten, de Sophokleeesche laarzen uijtschieten, en het Tonneel beklimmen in
laaggehielde sokken als Kluchtnarren.
Tot besluijt, Laatdunkendheijd is den voornaamste zegen eens Gaskonschen
Kemphaans, een hoedaanigheijd welke hij is verschuldigt aan zijn gistend [f. 81v]
bloed, aan zijn winderige Opvoeding en aan zijn snoevende Luchtstreek. Ja, een
groote meenigte van die r*...(?)* ruspen zou geen moeds genoeg hebben om te durven
[-d] leeven, indien Verwaandheijd het net der Onkunde niet kwam te sleuren over
derzelver onverandwoordelijke grillen en fratsen.
Waarschijnlijk zou den vloeiende Kraijonneerder der Verwaandheijd zijn tekening
hebben uijtgerekt, tenzij het gebriesch van een koppel Paarden dat Vertoog had
gestremt. ‘Hoe, Aglaia, is 't al zo laat’? vroeg hij stemmiglijk aan die luchthartige
Nijmf welke lachende andwoorde, ‘Ja, Papa, reeds heeft de klok een uur geslagen.’.
‘Dan is 't hoog tijd’, wedersprak hij, ‘dat wij ons te viervoet spoeden na de
puijnhoopen van het huijs Brederode buijten Haarlem, om te dier stee het jaarlijks
Feest der Tovenaars en Toveressen bijtewoonen’. Dit hebbende gezegt, rees hij op,
beval mij hem te volgen, en te verzellen op dien togt. Ik gehoorzaamde hem zo
blijmoediglijk, als een Leekebroeder den Prieur die hem gebied een kruijk oud bier
optehaalen gehoorzaamde, want ik dacht in stilte, ter plaats waar een Feest is zal
geen wijn ontbreeken: maar dikwils is ongewis de schaduw van gis. Op straat komende
stonden er twee frische Reijpaarden beijden gezaald en getoomd, welke dieren
onophoudelijk huppelden en steijgerden, een bewijs van hun verlangen [f. 82] na die
reijs. Het eene Ros was zo wit als sneeuw, en het tweede zo zwart als een Droes,
welk laatste den Jood mij aanbood, en bij mij wierd aanvaard met weerzin, want ik
heb nooit veel zin gehad in iets dat uijtkwam op een witten en een zwarten. Wij
steegen dan te paard, na dat den Oude alvoorens de Rossen eenig geheijm had
ingeluijsterd, juijst gelijk als de Lappen en Finnen zich gedraagen ontrent hunne
Rendieren, welke daar op den wind scheurden gelijk als een koppel ontkoppelde
lange Honden.
't Is verwonderlijk, en ook ongelooflijk, (doch wie durft de Luchttogten van
Gonsales en Cijrano na de Maan in twijfel trekken?) onze Kleppers stooven zo
schielijk opwaards gelijk als fiks geboorde Vuurpijlen, en zij streeken vervolgens
zo net waterpas naar het Huijs te Brederode, dat wij veeleer scheenen te vliegen, dan
te rennen. Ik beken dat toen ter tijd de Verwaandheijd [-*...*] mij bekroop voor de
eerste reijs in mijn leeven, en mij deet gelooven dat ik was gezeeten op het vliegend

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

Ros van de Hengstebron, gevolglijk een Troetelkind der Zanggodinnen, en een
Hoofdpoeet van den eersten trant. Ja indien Scheele Kees, ‘althans’ zo berucht aan
de Maas ‘gelijk’ als oudtijds [-*...*] de Agrippijnsche Zwaan bralde aan het IJ, mij
waare voor den boeg gedreeven, op die stond, zou [f. 82v] hij al immers van zulk een
slegte reijs zijn gekomen als Sampson den Licentiaat, die den Ridder van de droevige
Figuur dacht uijt den Zaal te ligten.
Verwonderlijk is de Wijsheijd der Natuur, niet alleenlijk in 't bevoegen van de
werktuijgen des lichaams tot 's Menschen gerieflijkheijd, maar zelfs in het ge*...(?)*
optehullen met Hovaardij, om daar langs het oog aftewenden van zijn bijzondere
Onvolmaaktheden.
Juijst in anderhalve minuijt (net het tijdstip waar in een Vorst verandert van
Speeltuijg, dat is, ‘sch*..(?)*’ van Gonsteling) zaagen wij bij het bleek nachtlicht
der Maan den st*..*pen omval van het Huijs te Brederode, en hielden halte bij een
vervallen Toren van dat gesticht. Wij stapten voorts van onze vliegende Kleppers,
en bevaalen die aan hunne bescheijdenheijt; een wijze waar
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bij geen kleijn getal van Vredelievende Krijgsbevelhebbers zich voortref*lijk* wel
heeft bevonden in den Veldlag van Fontenoi.
Ruijm zo mal is den Mensch ontrent het behoud van zijn Leeven als hij graagd na
't winnen van Eere. Uijt dien hoofde ist dat veele Officieren, Ruijters, en Soldaaten,
‘zo wel’ allerhande listen en laagen in 't werk stellen om de Dood van de hand te
wijzen gelijk als Wanbetaalers ‘uijtvlugten’ verzinnen om hunne Schuldeljschers
aftezetten. [f. 83]
Toen wij den vasten grond voelden onder onze hoeven, beval den grijze Jood mij
van hem te volgen in het verwulft ‘van een’ onderaardsch vertrek, en hij beloofde
op zijn woord van eere, van mij noch vreemder Wonderen te zullen vertoonen te dier
stee, als ooit de IJrsche Monnikken voorgaaven te gebeuren in het oudtijds zo berucht
Hol, gedoopt int Patriks vaagevuur. Ik nam daar op de vrijheijd van dien strammen
Wijsgeer te vraagen, of hij ook niet wel eens had gerooken aan Circes toverkelk.
Zijn bescheijd was van neen; doch dat hij scheep kwam voor een belijder van de
Witte Konst [-den] der Negromancij, zijnde het verschil noch wel zo groot tusschen
de witte en de zwarte Toverkonst, als het onderscheijd tusschen de Witte Kanonnikken
van Sint Michiel, en de zwarte Monnikken van Sint Dominiek. Na den ontfangst van
dat voldoende bescheijd, gaf ik handen en voeten los gelijk als eene bij Damon
overtuijgde Silvia, en ik slurfde dien Witten Leijdsman na in het voorensgemeld
onderaardsch verwulft, welkers toetakeling, opschik, en inboel, ik ordentlijk zal
opleezen.
In 't midden van 't verwulft, of veeleer ‘van de’ Feestsaal, stond een ronden Disch
te prijken, 't zamengeflanst uijt ‘lange en breede’ planken van geroofde doodkisten,
en met een zwart fluuweele Lijkkleed gedekt; een bewijs, dat de Hel, de Staatkunde,
en het Snijderschap, alles weeten uijt de lengte en uijt de breedte [f. 83v] opteflikken.
Die Disch was gestoffeerd *met* onderscheijde smaakelijke gerechten *echter* toch
allen toegemaakt zonder zout, *wijl* het zout is 't zinnebeeld der Eeuwigheijd en
niets zo ongezouten is als de par*..*netaaire bijeenkomsten van Tovenaars en
Toverkollen, Waarzeggers en Uurschouwmaakers, Kopsters en blinde Belij*s.* Aan
het hooger end van die Tafel stond een armstoel, behangen met de huijd van een
Egijptische Mummie, en belegd met een zittekussen gevormd uijt de felpe broek van
een Abt die mikt op een Bischdom, om daar langs des Satans Ongeduurigheijd te
verbeelden, die, gelijk als veele reijzende Baronneeders, zeer zelden lang kan banken
op eene plaats. Vlak boven dien Eerezetel hing een uijtgespannen vierkante hemel
van kostelijke stoffe, zo tegens de indruijping der waterdroppels uijt het vochtig
verwulft als om het achtbaar hoofd des Onthaalers te beschutten voor het steeken en
brommen der hommels en avondmotten: want Duijvels en Koekoeken konnen niet
veel gesn*...* veelen ontrent hunne hoorns. Voorts stonden er twee reijen ontheupte
legerstoelen aan weerskanten van de Tafel, ten behoeve der aanzienelijke Tovenaars
en eerwaarde Toverheksen. Ik herhaal dat alle die legerstoelen waaren ontheupt en
met de Engelsche Ziekte behebt, een beeldspraakelijk bewijs, dat wie den Satan
verzeld in zijn veldtogten, en al te sterk achterover *helt* op de beloften van den
God der Vliegen hals en beenen komt te breeken vroeg ofte laat. [f. 84]
Noch daarenboven bralden de wanden van dat doodelijk Hol van Monte Sinos om
en tom bestooken met doodsbeenders, bij wijze van armblakers, opgeschikt met
pikzwarte toortsen, 't zamengesteld uijt Joodenlijm, zwavel, duijvelsdrek,
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walvischtraan, en harst, welke lichten in geur voor de lucht van een Pesthuijs of
Fransch Ordinaris niet behoefden toetegeeven. Ook waaren die zelve wanden
konstiglijk opgetooid met festoenen, gevlogten uijt Wolfswortel, Donderbaart, Varen,
Alruijn, dulle Kervel, en meer andere diergelijke Mensch en Vee beschadigende
Toverkruijden. Ten overvloed hadden de Heksen die festoenen doorstrengeld met
bezemstokken, haspels, spillen, zalfpotten, veders van Vleermuijzen en Uijlen; Ook
voor 't laatst, en, om een weergaloozen luijster bijtezetten aan dien opschik, al dat
tuijg doorzaaid met goude en zilvere loveren; zijnde het laatstgemelde een proef op
de som, dat alles juijst geen echt Goud noch louter Zilver is, waar op den Duijvel de
blikken zijner Slaaven en Slaavinnen doet sprietoogen.
De vloer inzonderheijd was overwaard de aandacht eens Hoogleeraars in de
Ontleedkunde, zijnde bestrooid met bemoste Bekkeneelen, uijtgedroogde Schenkels,
halfverteerde Wervelbeenders, schakels van Kertons, stukken van Halters, benevens
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meer andere Golgota's cieraaden, en Galgevelds vloertapijten. [f. 84v]
Te naauwernood had ik deezen verfoeielijken Inventaris opgetekend in mijn
geheugen, toen wij een gedruijscg hoorden al immers zo zoetluijdende als den
Waterval van Nicaraga in de Missisippi, een voorbode van de komst des Satans en
van zijn Genood. Ook raamde onze gis vrij wis, alzo wij dwars door het verwulft,
dat zich eerbiediglijk opende, den staalgraauwe Satan zagen nederdaalen. Dat
Schrikdier was van een reusachtige gestalt, gebokspoot als een Woudgod, en gehoornt
als den Koning Kandaules, nadat die Vorst een inzigt [-*...*] der bekoorlijkheden
zijner Bedgenoot had gegeeven aan den loozen Gijges, die, gelijk als Paris het naakt
der drie Godinnen beschouwde, insgelijks de Leliblanke Koningin begluurde in puris
naturalibus. Dien Veldmaarschalk der Duijsternis was verzeld door een geleij van
Tovenaars en Kollen, staande de haairen der eerstgemelden vlak overend, gelijk als
de pennen van een troep verstoorde *...(?)* en de tuijten der laatstgenoemden sluijk
neerwaards hangende, gelijk als de vlaggen en wimpels van een bekalmd Oostindiesch
Schip onder de Middelijn. Op dit gezigt verscholen den oude Jood en ik zo digt bij
malkanderen in een hoek van 't hol, dat wij natuurlijk geleeken na een paar gekonfijte
pruijmen 't zamengedrongen in een hoek of kant van een Paaschtaart.
In den aanvang zette zich den Duijvel op zijn Voorzitters gestoelte averechts [f.
85] en vertoonde aan zijn dienaars en dienaaressen zeker deel des lichaams waar in
sommige jonge Krijgsbevelhebbers den Zetel der Eere plaatsen, weshalve zij die
Partij veeleer ten beste geeven, dan zij de borst laaten blikken aan 't gezigt hunner
vijanden. In deeze gestalte stak Satan de orgelpijp van zijn keel op als een moordkreet
en kraste met een heesch geluijd de navolgende openbaare afkondiging.
Wilt nu eerbiediglijk op handen, knien, voeten,
Het hinderste gedeelte uws Heers en Vorsts begroeten.
Op dit bevel, kwamen alle die helsche Genooden aankruijpen op de voorste en
achterste pooten, 't zidderende gelijk als Espenbladers, en vereerden dat verfoeie
elijk deel met hunne lippen, het welk Scherprechters, Stokbewaarders, en Rakkers,
naauwelijks hadden willen aanraaken met de punten hunner Ossenleere hoeven.
Na de verrichting van deeze plegtige hulde, keerde Satan zich om, en het
Tovergespuijs greep toen post elk volgens zijn rang op de gemelde legerstoelen, en
viel voorts zonder te leezen of te bidden op de dischgerechten, met noch wel zulk
een woede, gelijk als een troep uijtgehongerde Winterwolven stort op een kudde
Schaapen. Den eerste die om Wijn riep was den Duijvel, en geen wonder, want
Smeeden, Koks, Klokkengieters, en booze Geesten, hebben immer [f. 85v]
Wie toch zal ons den Wijn nu schenken? vroeg den halfversmachte Heltieran noch
wel zo vergemelijkt als een Pater der Antwerpsche Peer Pots Heeren, die onder 't
bikken op een welgespecerijde Geldekarper, reeds een paar minuijten heeft gezeeten
te rekhalzen na datlong en lever verquikkend vocht.
Geduchte Vorst, mijn Staf zal uw gehemelt drenken.
andwoorde een grijze Toverkol: waar op alle de Heksen eenpaariglijk uijtgilden,
‘onze Bezemstokken zullen Uw Majesteijt een Zondvloed van Wijnen verschaffen’.
Na die algemeene toezegging deet zich een wonder op, dat mij jaar en dag zal
geheugen.
Alle de opgehangene Bezemstokken stooven niet alleenlijk van de wand, maar
zelfs vloogen de Spillen uijt festoenen, snorden buijtens torens, keerden fluks terug,
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elk gelaaden met een stoopsfles Wijn en een Pintsbokaal, welke gerieflijkheden
wierden aangeboden aan den verschrikkelijke Onthaalder, ende aan de afschuuwelijke
Gasten. Maar hoe verbaast stond ik te kijken, ziende dat den Voorzitter zijn Stoopsfles
uijtsponste in vier teugen zonder het minste vocht te bespeuren op en om zijn
kurkdrooge lippen, gering bewijs van de aantrekkingskracht tusschen zijnen adem
en de wijn; welk voorbeeld bij de Genooden meesterlijk wierd achtervolgt. In 't
*kort*, die gedienstige Bezemstokken en Spillen hadden zo min rust op dat Slempmaal
als den Knaap van het Antwerpsch schildergild heeft op het Jaarfeent van Sint
*Lukas*, [f. 86] den Beschutsheijlig der Penseelisten. Ik gaf mijn verwondering over
die zuijplust in stilte te kennen aan den heromzwervenden Jood; doch die sloeg
deswegens geen gat in de lucht. Het eijgen Wonder heb ik gezien in den zo
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genaamden Baron van Sijberg, andwoorde hij zachtjes, wiens, tong en gehemelte zo
verhit waaren door een onophoudelijk gezwets over den Steen der Wijzen, dat hij
bij Menschen geheugen niets anders heeft verricht, als zijn kelk te doen volschenken,
en uijttesponsen.
Met der tijd nu begonnen de hartigste slokken en de diepste teugen te slacken, van
welke kleijne stilstand den gehoornde Traktant zich bediende, en aanving de Genooden
te polssen noopens hunne Verrichtingen. Hij begon zijn vraagpunten met eene aan
zijn rechterhand zittende stokoude Toverkol, en vroeg aan die gerimpelde Heks, wat
zij kortelings had uijtgevoerd tot welzijn het onderaardsch Gebiedt? Nu schijnt net
de gewoonte der Tovenaars en Toveressen te zijn alle vraagen te beandwoorden in
vaarzen, in navolging der aloude Grieksche en Romeijnsche Orakelen; weshalve die
Kol, in de wandeling bekend bij den naam van Maaike Raagshoofd, den geduchte
Vraager bescheijd deet in de volgende berijmde klanken.

Maaike Raagshoofd.
'k Sloop laatst zo stil gelijk een Muijs
In een nabuurig Weevers huijs,
Terwijl de Minnemoer leij naast het Wicht dooddronken
+
In een gewenschte slaap te ronken,
Ik zoog den adem van het Wicht
Zo deger uijt, dat het veellicht
Noch Zon noch Maan meer zal begluuren.
'k Stal voorts des Minnes vleesch en *vet*
En wipte toen fluks van het bet,
Meer voor het Haangeschreij beducht, dan voor de Buuren,

[f. 86v]

+

‘Ho’! schreeuwde den verheugde Satan; ‘reeds hebje den voorrang ‘gehad, Maaike’
boven het gros onzer Hovelingen, ‘jaaren en dagen,’ en voortgaande op dien voet,
zulje uw gestoelte van Eere behouden op alle onze aanstaande Rijksvergaderingen’.
Voorts ondervroeg hij eenen afgele*g*den Tovenaar, geplaatst aan zijn linkerhand,
die te zwak scheen om een bakerspeld optetillen met den rechterpoot, of hij onlangs
iets van belang had uijtgericht? ‘Joost Holoog’, sprak den Duijvel met een leelijke
grimlach, ‘altoos waar je een man in 't veld, is er noch een vonkje van die aloude
Deugd u bijgebleeven’?

Joost Holoog.
Ja, Vorst, andwoorde deeze Guijt.
Mijn brander legt noch niet vertuijt
Want den verdroogden strot eens Moe*rs* in een keten
Gestrikt, heb ik met deeze kieuwen afgereeten:
Zelfs zoog ik 't ingewand en 't *....(?)*
Wat dunkje, Prins, was dat niet *.....(?)*
'k Heb daarenboven, in 't verhoolen,
Een braave spaan de galg ontstoolen.
Ik zonk een Beurtman noch op de voorge nacht,
+
En schupte een Torenspits in Heer Lems diepe gracht.
+

[f. 87]
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‘Ho! Joost’, gilde den Souvereijn der verdoemde Schimmen, ‘gij zijt ‘zo wel’ een
ijverend Prelaat in uw Abdij, gelijk als ik een vlijtig Bisschop ben in mijn Sticht.
Ten eijnde van de klucht des leevens, zal ik billetteeren in 't vertrek van Faustus en
Wagenaar, dan valt er niet te klaagen’. Vervolgens wende die godlooze Bisschop,
gelijk als hij zich zelven effentjes van te voeren had gedoopt, naar een grijze Toverkat,
wiens beenders in haar getaande huijd rammelden op de minste beweeging, gelijk
als zo veele erten in een gedroogde verkensblaas, en hij vroeg, of zij, ook het een
ofte het ander Schelmstuk nieuwlings had uitgevoert?

Tobbe Slobbe.
Het roofziek Ravenbroed ontnam ik ‘laatst’ een [-*...*] brok
Spek, dat die zwarte dief ontloerde een Fransche Kok,
Die fluks, genoopt door spijt en woede,
Zich keelde met zijn keukenmes.
Dit zij dat Keukenvee een les,
Want, spreekt, wat Fransche Kok kon dit verlies vergoeden
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De wandelende Jood III
Aan zijnen Heer, die vroeg en laat
Zijn graagte of met wat spek, ofwel met look verzaat?

‘Ho! puijks puijk. Tobbe Slobbe’, baarde dien aschverwige beschutsvoogd aller [f.
87] Roovers en Diefeggen, ‘want Moort na Diefstal, smaakt gelijk als een teug
Bronswijker Mom op een end Hamburger Worst. Langs u bemiddeling ondervond
die Fransche Kok de waarheijd van het spreekwoord, Waar ons Heer meel geeft,
schopt de Duijvel den zak’.
Een piepjong Heksenwicht verrees zo luchtig van haar bouwvallig gestoelte, gelijk
als een frische Wijfjeshaas zijn legerstee ontwipt: en alhoewel <bij> den Satan noch
niet gedagvaard om rekenschap haarer bedrijven te geeven, deet zij toch zulks
ongevraagd, niet eens beducht ‘van’ zich deswegens 's Meesters ongenade op den
hals te ‘zullen’ haalen. Het scheen dat d*ie* mooie Toverpoes wist van nabij, hoe
[-die] Prins der Schaduwen ‘doorgaans’ [-*....*] meer waterwand naar een jonge
Serailpoes als naar een verlepte Sultane, welke hoedanigheijd[-en] hij gemeen heeft
met zijn Geloofsgenoot den Keijzer der Ottomannen. Den oude dwaalende Hebreer
stiet mij zachtjes tegens de elleboog, en luijsterde mij stilletjes, dat die jeugdige
Toveres vrij sterk zweemde na de schoone Bezweerster Marianne, waar van
Konstantijn de Renneville zulk een geloofwaardig Sprookje verhaald in zijn Roman
de Bastille, dat hij maklijk tegens de Reijskronijk van Pinto kan opdraaien. Dit
Toverkatje, in de wandeling genaamd Metje Huijkefaak, neeg zo manierlijk in 't
opstaan als een Parijsche Gouvern[eur], belonkte haaren forssen Dwingeland met
een paar tintelende blikken, en liet zich [f. 88] voorts aldus hooren.
'k Bekroop een beenderhuijs noch onlangs bij den nacht,
Met losontvlogtene en pikzwarte Heksentuijten,
Om op den Koster ('t past ons Gilde) te vrijbuijten,
Alwaar ik schenkels en ock tanden heb verkracht;
Vooral een bekkeneel uijt een der diepste holen
Gespit, waar in een vaale Pad
Vol jongen, als een Mol zo glad,
Zich rotsgewijze had verschoolen.
Noch stal ik, schoon met lijfsgevaar,
Van een verloofde Bruijd twee strengen Maagdehaair,
Min om de zeldzaamheijd, als wel om te betoonen,
Dat een doorneepe Heks het Outer zelf durft hoonen
Eens Wichelaars niet al te pluijs;
Want gij, geduchte Vorst, schuijld dikwils achter 't kruijs.
Wat denkje, Prins, van zulke sprongen?
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Maar 'k heb ten eijnde noch mijn beste Lied gezongen,
Ik stoof den Toren op, en sloeg in 't Klokkenhuijs
Die Paapentrommel gantsch tot gruijs.

‘Ho! ho! Metje Huijkefaak’, bromde den Satan, ‘gij zijt een konstenaares uijt duijzend,
en zult noch eens vroeg ofte laat werden gekast in een Romeijnsche lijkbus, en
geplaatst op het hoog altaar van onze Hofkapel, om aldaar na verdienst den wierook
optesnuijven aller welmeenende Tovenaars en Toveressen. Wat toch [f. 88v] heeft
den braave Joachim Donderbaard bedreeven’? vervolgde den geloofsonderzoeker
van dat verduijveld Sanhedrin, spreekende tegens een Toverguijt, wiens handen zo
gevleescht waaren gelijk als een paar brandhaaken, ‘want gij staat bij ons voor een
Matadoor geboekt’.
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Op die vraag kamde dat bezield Spook zijn vingers uijt de war, verschikte voorts
zijn gekliste maanen en overhangende wijnbraauwen met een paar havikspooten, en
gromde toen de navolgende regels tusschen zijn tandelooze kieuwen.

Joachim Donderbaard.
Ik moorde jongst een Boerewicht,
Voor het een glimp zag van het licht
En voorts zonder kromme sprongen
Den nek des Vaders omgewrongen.
De Moer had mee dien gang gedaan
Maar 'k schrikte op 't kraaien van den haan.

‘Ho! ho! galmde den Prins der boldergeesten, ofwel het bloed schijnt verijst onder
uw nagels, geliefde Joachim, echter berust er noch kracht in de zenuwen en peezen,
gevolglijk konje noch lang duuren als een taaie quast voor uw geraamte werd
opgeroepen bij de Stookebranden van onze houtmijt. Maar zeg ons eens, Susa
Albeschik’, sprak dat schrikdier, *...(?)* wijzende op een duijfgrijze Bestemoer, zo
verkreukt van tronie als den regenhoed van een Spaansche Douegna, zo krom gerugd
als een boog van de ‘Tijber’ brug, en zo beschaafd als Koeke Marie in 't Duijvelshoek,
‘hoe toch bestierje de [f. 89] bezigheden der verliefde weerelt? Konje noch tamelijk
het roer houden in Ciprias vaarwater; hebje noch de kneep fiks om het Stroo der
Kloosternonnen te doen stuijven na den Amber der witte-Kanonnikken; en is 't u niet
vergeeten Roosjes keurs vasttestrikken aan Kloris stokbeurs’?

Susa Albeschik
Ik teeg voor dag en dauw aan 't rekken,
En taalde na het wit gebeent
Van groene Kikkers, in een Mierennest gespeent:
Noch, voor de Moer het kwam te lekken,
Na 't Uijtwas van een Veulens hoofd,
Een Wens bij Maro zelf geloofd,
Op 't hoogst te zijn bevoegd tot ritse Minnedranken,
Meer dan den Scincus, op de banken
Van Merops met veel vlijt vergaart,
En in geen Theriak gespaart.
Hier is 't Sigillum Salomonis:
De Radices Satijrionis;
De geijle Wortels van de Eringgium, voorwaar een krachtig ding
Dat de Cantharides vertrotst, ja zelfs die drooguen,
Waar op den Apoteek zo trotslijk komt te boogen.
Noch tot een toemaat brak ik een Pastoor den bek,
Die veels te na kwam om en bij het traalihek
Van Vestas zachte Kloosterdieren,
Welke altoos om een hoek of kant
Met deeze en geene Lanterfant,
Bij faut van een Prelaat of Monnik tierelieren.

[f. 89v] ‘Ho! ho! beezige Susa, dat lijkt er [na] Heksenkind zonder weerga’! tierde,
gilde en baarde den Satan: een bewijs, dat die booswicht zich niet mindervermaakte
in 't aanhooren van Schemstukken, als zijn Slaaven en Slaavinnen groeien en bloeien
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in alles quaads te bedrijven. ‘A sa, mijn Lievelingen’ vervolgde hij op een meer
bezaadigde toon, ‘[-*...*] ‘galmd’ nu [-*..*] luijdskeels [-*..*] vrolijke Litanie uwer
roemwaardige bedrijven, en zijt verzekerd, dat als wanneer de Maatschappij der
Tovenaars en Toveressen het gezang opheft, de Hel het Koor zal uijtmaaken’.
*
NB. Waar in de tekst het begrip Nijl voorkomt, moet het gelezen worden als Uijl.
*
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Tijd. - Er zijn verschillende mogelijkheden de Wandelende Jood ná 1715 te dateren.
1. De beginsoène speelt zich af in Rotterdam, waar de auteur ‘onder de Boompjes’
(straatnaam) wandelt. Dit kan in verband gebracht worden met Weyermans verblijf
± 1720 in die stad.
2. P. 159 komt La Lauze voor. Volgens mevr. Sierman (specialiste kermistoneel)
komt deze figuur vóór 1722 in Nederland niet voor.
3. De baron van Syberg wordt genoemd. Volgens JCW's Leevens byzonderheden
van Syberg (Utrecht 1733) maakte hij met deze figuur kennis op 8 november 1731
(p. 22). Dit sluit natuurlijk niet uit dat JCW eerder van hem gehoord had.
4. Op p. 167 wordt Voltaire duchtig aan de oren getrokken (JCW is trouwens nogal
afkerig van zijn franse collega. In zijn Leevens-byzonderheden van Arminius, p.
157-161 beschrijft hij met duidelijk genoegen een aan Voltaire wegens een
liefdesaffaire uitgedeeld pak slaag) en verschillende van diens werken genoemd: de
Henriade (=1723-28), de berijmde Tempel der glori (die ik niet zo gauw heb kunnen
traceren) en de Zendbrief aan Urania; dit laatste wordt door G. Bengesco. Voltaire.
Bibliographie de ses oeuvres I (Paris 1882-1885, p. 160) op 1733 gedateerd (=Epitre
à Uranie; er zijn overigens wel problemen met die datering.
5. P. 169 wordt een slag bij Fontenoi genoemd. Is dit de bekende slag uit 1745?
Hier werden de geallieerde engelsen, oostenrijkers en nederlanders door de fransen
verslagen. Als er geen andere treffens bij dit dorpje in Henegouwen te vinden zijn,
zou dit impliceren dat we met een gevangeniswerkstuk van JCW te maken hebben,
en met een van zijn laatste produkten. Het allerlaatste? Het zou ook betekenen dat
hij naast zijn religieuze pamfletten rustig doorgegaan is, dat de vos nog steeds streken
uithaalt, en dat we wel eens zouden kunnen gaan speuren naar teksten waar de naam
JCW níet op geafficheerd is.
Thema. - In het thema van de wandelende jood dient men niets antisemitisch te
zoeken. Er is natuurlijk bij dat thema een min of meer antijoodse, christelijke traditie,
betrekking hebbend op de man die Christus tijdens zijn kruisgang niet wilde helpen
en daarom tot eeuwige omzwerving veroordeeld werd. Er is echter ook een andere
traditie, waarbij deze man of geest een prometheische, faustische figuur is: iemand
die de geheimen van de natuur, van het heelal wel ontsluiten, en daardoor in konflikt
komt met god of noodlot. Zie Jos. J. Gielen. De wandelende jood. Amsterdam 1931.
Bij deze laatste traditie sluit JCW kennelijk aan: op p. 160 wordt onze wandelaar de
‘demon van Bodin’ etc. etc. genoemd, en in verband gebracht met figuren die alle,
via alchimisctische weg of anderszins, probeerden door te dringen tot de diepste
geheimen van het bestaan. Deze bemoeienis met arcana komt hier en daar ook
duidelijk tot uitdrukking in de beschrijving van de heksensabbat, waar de heksen
hun bezigheden memoreren. Op zichzelf kan men ook hier weer JCW's belangstelling
voor de hermetische kennis terugvinden.
Opmerking. - Vergeleken met het eerder in de Med. verschenen handschrift van een
bruiloftsdicht, zijn er hier in het manuskript nauwelijks korrokties: is dit een indicatie
voor de snelheid en vanzelfsprekendheid, waarmee JCW's proza ontstond?

Signaleringen van JCW-vermeldingen
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In het Boekenbijvoegsel van Vrij Nederland van 23 november 1974, op pagina 43,
bespreekt Rein Bloem een bloemlezing poëzie. Over het beeld van de saaie 18e eeuw
merkt hij op: ‘De werkelijkheid is totaal anders: er werd in die eeuw ontzagligk veel
geschreven en gelezen, schotschriften, satirische tijdschriften bij de vleet, rakkers
als Weyerman en Van den Burg trokken met hun erudiete grappen enorm veel
publiek...’.
In Vrij Nederland Boekenbijlage van 26 maart 1977 wordt door medewerkers van
VN een literaire omroepgids samengesteld in verband met het thema van de
boekenweek ‘Boek en Televisie’. Rein Bloem zou een programma van een uur over
tekst en tegenstand willen zien. Als deel twee zou hij (laten) maken een programma
over Jacob Campo Weijerman.
(H.M. de Blauw, 2/6/1979
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Geraldine Maréchal
(Rode Kruislaan 993, 1111 ZX Diemen)

JCW als smaakmaker in een laat 18e-eeuws gerecht
JCW deelt in minstens één opzicht het lot van grootheden: zo'n dertig jaar na zijn
dood herrijst zijn geest op voor hem karakteristieke wijze. Inspireerde hij in 1770
iemand tot een tijdschrift ‘geschreeven niet uitgeschreeven) in den smaak van Jacob
Campo Weyerman’1., zes jaar later waart hij rond in de volgende roman, waarvan ik
een ex. aantrof ter Rijksprentenkabinet te Amsterdam, sign. 55 D 32:
EEN GEBRADEN / PEERTJE, / Voor de Liefhebbers / DER /
SCHILDERKONST, / Waar in een groot aantal, Comique / verbeeldingen
van / SCHILDERYEN, / Met belachelyke byvoegzelen verhandeld /
worden, alles op een vrolyken trant. / [ornament] TE GORINCHEM. / By
T. HORNEER Boekverkoper / in de Hoogstraat. / 1776. //2.
Aan de exquise, ronde smaak van het boekje is JCW voor een belangrijk deel debet.
Ter verduidelijking vooraf, de term ‘een gebraden peertje’ betekent zoveel als
‘gefundenes Fressen’ en is afkomstig ui de schilderwereld. WNT III, p. 984 verwijst
naar een noot in De Koopman 5 p. 133 en die luidt: ‘Zoo noemden de Brabandsche
Schilders wel eer de pronktafereeltjes die veel geld golden en zeer gewild waren:
die Kunstterm is van daar tot den Boekhandel overgegaan.’3.
Het Peertje is geschreven in de vorm van een schuitpraatje en introduceert zich
zelf eigenlijk het best:
‘Eenige weeken geleden met de nagtschuit van Amsterdam naar Utrecht
varende, vond ik my in een gezelschap van eenige Schilders, die te
Amsterdam op eene verkoping van Schilderyen waren geweest. Lang
hoorde ik hen, dan over het eene, dan over het andere stuk verschillig
redeneeren, in smaak niet alle over een komende, 't geen my geen wonder
gaf, vermits 'er van verscheide Natiën onder waren, onder anderen een
Italiaan, die een schrandere knaap scheen, en de werken der Hollandsche
en Brabandsche oude Schilders wel kende.
Onder de hand hoorde ik dan eens een schimp op die manier van schilderen,
dan weerop eene andere, eindelyk begon men de grove begaane fouten
aan te toonen:...’ [p. 3]
In sappige streektaal gaat een Brabands medereiziger-schilder tegen het chauvinistisch
gepoch van de Italiaan in door te schimpen op bekende Italiaanse schilders als Titiaan,
Paul Veronees en Caraccio. Op zijn beurt bijt de Italiaan van zich af door te wijzen
op inconsequenties bij Rubens en Lucas van Leyden:
‘Piano, piano, riep de Italiaan: uw grootste baas Rubbens, heeft die niet
by 't kruis van Christus; en by de Hemelvaart van Maria gekapte broeders
gebragt?’ [p. 5]
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Over de Bruiloft van Cana van Lucas van Leyden zegt hij:
‘...daar brengt hy in, eene Meid die met eeten van de trappen komt, en van
een mansperzoon onder de rokken gezien wordt,...’
Daarmee provoceert hij een in de schuit aanwezige schilder uit Leiden die zo reageert:
‘Wel myn zedige Confrater, ik geloov, als gy onder dien trap gestaan hadt,
dat ge mee uw oogen niet naar de grond geslagen zoudt hebben, op het
verschynen van die haïrige planeet: dat was een observatorium daar men
geen Telescoopen te rigten had, zo als by de passage van Venus over de
zonneschyf; ons Jantje heeft daar in, dunkt my, de menschelyke natuur
levendig afgebeeld...’ [p. 7, 8]
Daar heeft de Italiaan niet van terug. Hij zoekt steun in zijn ‘memorieboek’, een uit
de klauwen gegroeid notitieboek met allerlei aantekeningen over onjuistheden bij
Hollandse meesters. Hier begint JCW's schim duidelijke vormen aan te nemen, zoals
zal blijken; de Italiaan leest voor:
‘Abraham Bloemaart, een goed oud schilder, bragt in een schildery van
Loths banket met zyne dogters, een halve komyne Kaas, in eene Porcelyne
schotel of kom. Een dito onbekende, verbeeldt Jonas uit den walvisch
gespogen, en in 't verschiet ziet men eenige scheepen, met de wapens der
zeven Provintien in hunne vlaggen. Micharius, een Bredaasel schilder,
plaatst op een Tafereel van Moses vinding, een koppel 's Gravenhaagsche
Helbaerdiers.
Van der Locht, mede een schilder van die stad, heeft den Apostel Petrus,
na zyne verloochening gepenseeld, toegetakeld in een rooden mantel, een
schotsen
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houwdeegen op de heup, gelaarsd als een Hongaar, en den hood op
getoomd, en versierd met eene kokarde, gelyk een Pruisisch deserteur.
Die twee stukken, Heer Italiaan (snauwde een Bredanaar hem toe) hebt
gy nooit gezien, maar uit den Eerrover Weyermans uitgeschreven, die,
schoon hy zelf een Bredanaar is geweest, zyne landsluiden haate. Dat ik
ze niet gezien heb, is waar, zei de Italiaan: maar, dat ik ze uitgeschreven
heb, is abuis: zy zyn my van een goed vriend opgegeven; die zelve vriend
heeft my, eenigen tyd geleden, de beschryving van eenige stukken van
verscheyde meesters gezonden...’ [p. 11, 12]
De Bredanaar, op zijn beurt beledigd, opent de aanval op een aantal Italiaanse
schilders. Waarop de Italiaan onverstoord verder voorleest uit zijn memorieboek:
‘Hier vind ik eenen historie schilder Kuningam, zei de Italiaan: dat is een
Engelsman by naam, zei de Bredanaar, maar te Breda geboren, doch ik
heb hem niet gekent, noch van zyne stukken gezien, dat zal 'er weer een
van Weyerman weezen. Dat kan zyn, antwoorde de Italiaan, daar zyn twee
stukken van, en worden zeer spotagtig beschreven. Het eerste stuk heeft
tot onderwerp, den brand van Trojen, die hy aldus verbeeldt: op den
voorgrond staat Eneas zo recht over end als een Meyboom, en de oude
Anchises, die schrylings over zyn schouders zit, is geschilderd in het hembd
(de gewoone gestalte eens Trojaans, zei hy, die de vlam ontwykt) met een
half dozyn lange Tabaks pypen in de regterhand, in stee van de huisgoden,
terwijl Jülus, die als St. Rochus hond naast Papa loopt, zeer smakelyk
schynt te byten in een Schoonhovenschen fontynkoek; Kreüsa scharrelt
vader en zoon na, op een paar gefestoneerde muiltjes, zy draagt onder haar
linker arm een moffekas vol Mutzen, Linten, Kanten, Mouches, Karmyn,
Paarlwit en Pomade; en zwaayt met de regterhand eenen blank geschuurden
Thee-keetel; tot een blyk (sprak de schilder) dat de vrouwen meer zorg
draagen voor het Toilet en voor de Thee-tafel, dan voor welvoegende
noodwendigheden.
Op den Tweeden grond, ziet men een Trojaanschen schout, die bezig is
om vyf of zes Gauwdieven te vleugelen; welke schelpen onder pretext van
de vlam te helpen blusschen, in de schoorsteen van Ucalegon, een gerookte
zij spek, en omtrent dertig pond, zoo Varken als Runderworst gestoolen
hadden.
In 't verschiet heeft hy 't slot van Priamus afgemaald, naar 't kasteel van
Loon op 't Zand, waar in de Grieken uit vyf Batteryen, zo veel Bomben
en brandende Kogels schieten, dat de Trojanen geforceerd worden om de
Chamade te slaan, welke Chamade slaaner hy naar 't Leven heeft afgebeeld,
naar St: Dons den stads Tamboer, die tegens Helena, die uit den hoogsten
slots toeren ligt te huilen, en te balken, schynt toe te wenken, zo lang als
't leven duurt, duurt de hoop, en zo lang als de hoop niet sterft, duurt het
leven.
Daar hebt gy 't eene stuk, zei de Italiaan, het andere is niet min klugtig.
Dat dit uit Weyermans is uitgeschreeven, is zeker, en zo ik het wel heb,
zei de Bredanaar, is het in zynen verrezienden Heremyt te vinden, waar
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in hy verscheide schilders by de ooren trekt: ik heb het wel meermalen
gehoord, dat die Heer Kuningham een klugtig Ordonneerer was, maar als
het uit de pen van zo eenen Spotter in 't licht gebragt wordt, moet men 'er
om lachen, doch de helft daar van niet gelooven. Daar spreekte wel
Confrater, zei de Brabander, hai was baigod eenen schalk, en hai heft de
Brabanders al menigmaalen gehekeld, maar hai en is zo vrai niet gesturven,
als hai geschreven heft.
Gelieven de Heeren de andere stukken nu verder te hooren, vroeg de
Italiaan, of zullen wy het hier by laaten? ba neên, zei de Brabander: wai
moeten naw alles hooren, wat gai op auwen kooker hebt, en dan kennen
wai ook nog eens beginnen, wai zain nog veër van Uytert.
Het tweede stuk schildery van dien Hr. Kuningham, dat ik hier in myn
lyst vind, voer de Italiaan voort, verbeeldt de historie van den koning
Candaulus, die zyne schoone vrouw, in puris naturalibus vertoonde aan
Gyges. Hy had die blanke Koningin geschilderd, naar een garnaals meid,
Janneke Krop genaamd, die zeer ros gehaïrd was, om nu beeldsprakelyk
aan te toonen, dat het den Koning ernst was, scheen die de Koningin te
engageeren om naar vloojen te zoeken in de ploojen van haar hembd, waar
door Gyges de Heerlykste gelegenheid des weerelds kreeg, om een
Majestueuze gelegentheid en een koppel Vorstelyke Tetten te beschouwen.
Die Prins lichte zyne Princes met eene kaars van zes in een pond; voor het
koninglyke ledikant, stond een gueridon, en daar op eenen verlooiden
Oosterhoudschen Waterpot, vergezelschapt van een papier vol Spaan-
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sche snuif Tabak, een karmozyn draad tegens den kramp, benevens eene
langwerpige bouteille met het uittreksel van warholder druiven, tegens de
overvallen der duisterheid, verders was het Rabat van dat Ledikant
geborduurd, met de gulde Zinspreuks letters, van het vrouwelyk voorrecht:
Tandem bona causa Triumphat.
De Leydenaar, dien de beschryving van die twee stukken naar den zin
was, vatte het woord, eer dat imand dit kon doen, en zeide: wel Heeren,
ik heb wel eens, en meermaalen van dien Weyerman horen spreeken, maar
ik heb 'er nooit van geleezen, want daar houde ik my weinig mede op,
zynde dit voor my een lastig tydverdryf: doch ik vind dien man, naar myn
smaak, en wenschte, dat hy nog in leven was, ik zoude zeker kennis met
hem zoeken te maaken: zyn uitdrukkingen zyn zeer Naïv, in die twee ons
voorgeleezene stukken van dien Hr: Kunningam: hebt ge 'er nog meer van
dat Alooy, Signoro Italiano? zoo deel ze ons mee, want my dunkt, dat ik
'er den geest van den goeden Jan Steen in vind.
Hier volgt 'er nog een, zei de Italiaan, maar het is eene ordonnantie van
eenen anderen schilder, doch in den zelven styl omschreeven, zyn naam
is N: Milê. Dat is bagot eenen Brabander, schreeuwde zyn Landsman, laat
ons hooren, wat hai daar op te zeggen heeft. Deeze Milê verbeelde Loth
met zyne Dogters, geordonneerd op een onvergeeflyke, en geschilderd op
eene misdaadige wyze, alles uitgevoerd naar 't leeven.
Loth was gepenseeld, naar den verzoopen Cornet Hoogexx, die meer dan
dertig jaaren lan gelogeerd had in een Buffelsleeren kolder, en die dat
wambes niet begeerde uit te trekken, of schoon hy de Eer genoot, van de
bekende bloedschande te verbeelden. Eene van de twee Dogters was
geportretteerd, naar Mademoiselle Montal, een jonge ongetroude Juffer,
die reets twyfelde voor de zesde maal, en de andere Dogter had hy
geconterfyt, naar de Munstersche Hospia, uit de Witte Zwaan, die zoo
lang was van haare heup, tot aan haar Pollevyen, als de standaard Loth
was, van zyn pluim tot aan de zoolen van zyne stevels: zoo dat die Loth,
in een zekere gestalte sterk gezweemd zou hebben, naar een kruidnagel,
in eenen Westfaalschen Ham, of naar een verdord Takje Rozemaryn, op
een materstuk gesprengd Rundvleesch.
Het Tractement, waar mee die Dogters den dronken Papa vergasten, bestaat
in een tonnetje Oesters, een Pouille Fricassée, Limburgsche Kaas, gepelde
Pistaches, een schotel met zoete Room, en Wyn zonder einde: in het
verschiet, zag men een halv dozyn Trompetters benevens een paar
Keteltrommen, die zich lustig lieten hooren, op de instelling der respective
gezondheden.
Vive le Tableau, et au Diable le Peintre, zegt de schryver.
Ja die schrayver zal geloof ik, de klauwen van den Duvel ook niet
ontkomen zain, gilde de Brabander. Zagt, zagt Confrater, zei onze
Leydenaar, ik kan niet vinden, dat die man zulks heeft verdiend; hy is
warattje een vrolyke Baas geweest, en heeft veel verstand bezeeten, en
daar hebben de Duivels ook niet gaarn mee te doen, want dat zyn
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Domooren, en zyn wel eens zo wel in hun schik, met bygeloovig, en voor
hen bang volkje, en die zyn in ons land heel weinig meer, daar het by U
en in Italien vol van is. Wat zegt gy'er van, Confrater Bredanaar?
Uw laatste zeggen stem ik toe, maar Weyermans is doch een Goddelooze
Ondeugd geweest. Sprak de Bredanaar. Laat dat nu eens zo zyn, antwoorde
de Leydenaar, maar hy is ook, zo ik wel gehoord heb, een schrander
gestudeerd Perzoon geweest: nu, ziet gy niet dagelyks gebeuren, dat door
de schranderheid der Advocaaten, de grootste schelmen dikwils worden
vrygesprooken? denkt ge nu ook niet, dat hy, voor zich zelven moetende
pleiten, zyne zaak, by die Domooren niet goed zoude gemaakt hebben?
O ja zeker, zo wel als Jan Steen, zyne haïrige Planeet, Kwakzalvers Theater,
en zynen Pekelharing zal hebben gedaan.
Confrater, zei de Brabander; gai hebt een logt hart, maar ik kik kan niet
gelooven, dat gai dit alles zo meent, als gai het zegt: ay laat ons daar van
afstappen, en weer tot onzen vorigen propoosten kommen, daar zain mai
nog eenige schilderstukken te binnen gekommen, die onzen Italiaanschen
Confrater, ook op zyn laist, of in zain groot memorai boek kan aantaikenen,
het en zain geen klugtjes van Weyermans, maar echte geloofbare opgaven,
van eenen Heêr, die ze in Roomen en elders gezien heft.’ [p. 15 e.v.]
De Brabander voert het woord tot aan Utrecht, het eindpunt van de vaart en van het
schuitpraatje, onder veelvuldig gelach van de toehoorders uitgezonderd de Italiaan.
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Dat wat betreft de ingrediënten van het Gebraden Peertje. Uit het expliciet
uitgesproken oordeel over JcW mogen we opmaken dat zijn bijdrage als een van de
smakelijkste bestanddelen bedoeld is. De auteur van het Peertje geeft eerlijk toe dat
hij daarmee geen koekje van eigen deeg gebakken heeft; er zou zijn overgenomen
uit de ‘verrezienden Heremyt’. Daar worden inderdaad enkele schilders bij de oren
getrokken maar niet de hier genoemde. Waar stal de kok dan wel dit sappige fruit?
Het vierde deel van de Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders
etc., zoals bekend pas verschenen in 1769, bevat het antwoord op die vraag. Dit deel
wordt voorafgegaan door de AANMERKINGEN OVER HET BETAAMELYKE
EN HET WANVOEGLYKE VAN DE SCHILDERKONST, p. 1 e.v.4.. De hieronder
overgenomen passages vertonen een grote overeenkomst met de hierboven geciteerde
gedeelten uit het Gebraden Peertje; n.b. de minieme stijlverschillen die de
perenbakker kennelijk heeft aangebrachte:
Konstsch. p. 8:

‘Een Konstschilder behoort de plaats des
bedryfs natuurlyk te verbeelden
achtervolgens de regels; indien hem zulks
ondoenlijk is, dan dient hy zich ten minste
te wachten, dat 'er niets onnatuurlijks
kome te sluipen in zyn verbeelde
luchtstreek. Hy vermag zich zelven geene
buitenspoorige vryheid geeven, in
navolging van MICHARIUS en
VANDER LOCHT, een paar Bredaasche
Schilders, waar van den laatstgemelde te
Romen studeerde, onder den vermaarden
CARLO MARATTI, en den
eerstgenoemde tot zyn leermeesters had
gehad de beroemde Historieschilders
Augustyn en Matheus TERWESTEN;
MICHARIUS schilderde een koppel 's
Gravenhaagsche Helbaardiers op een
Tafereel van Moses vinding: en
VANDER LOCHT had den Apostel
Petrus na zyn verloogchening gepenseelt,
toegetakelt in een rooden Mantel, een
Schotsen Houwdegen op de heup, gelaarst
als een Ongaar, en den Hoed opgetoomt
met een Kokarde, gelijk als een Pruissis
Deserteur.’

Konstsch. p. 10:

‘Zeker Schilder taste vreeslyk mis in de
waarscheinlykheid van het geval, toen hy
het over boord werpen van den profeet
Jonas schilderde in 't midden van een
Scheepsvloot, brallende met de Wapens
der zeven Provintien.’
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Konstsch. p. 10

‘Doch die Ezelsdomme ordonnantien zyn
tans in het doodboek gestelt, alhoewel
PIETER PAULUS RUBENS,
ANTHONY VAN DYK, en HANNIBAL
CARATS, zo nu en dan wel eenige
Monniken hebben geplaatst in de
prediking van Johannes den Dooper,....’

Konstsch. p. 12:

‘Derhalven is de waarneeming van de
waarscheinlykheid, een der meest vereiste
zaaken in een Heldendicht, ofte op een
Tafereel, na de verkiezing van het
voorwerp. Den vroome ABRAHAM
BLOEMAART begreep die groote
aangelegendheid niet, anderzins zou hy
zich wel hebben gewacht van een halve
komynde Kaas in een Delftse porcelyne
Schotel of Kom te schilderen, op het
Tafereel van Loth's Banket met zyn
Dochters, welk stuk ons meermaals is
gebeurt te beschouwen.’

Konstsch. p. 19:

‘Dat de Konterfyters door de bank zo
veele misslagen niet begaan als de
Historieschilders, zal ik handtastelijk, zo
wel als zichtbaarlijk, aantoonen door
eenige vrolijke voorbeelden. Den
Historieschilder KUNINGAM was een
Bredanaar by geboorte,....’

Konstsch. p. 21

e.v.: ‘Na dat den adelijken KUNINGAM
omtrent zo veele Jaaren had besteed tot
het bemachtigen van de Schilderkunst,
als zeker Oudvader uitdiende tot het
bekomen van een Echtgenoot, keerde hy
te rug na zyn geboorte-plaats, verzeld
door zodanige bevallige Konst-Lea, wiens
twee Konstschilderstukken ik den Lezer
zal beschryven op een luchtigen trant.
Alzo onze Konstenaar zich had gewend
aan het zien van vuur en vlam in 's Vaders
Bakkery, verkoos hy tot zyn eerste
ordonnantie den brand van Troijen. Op
den voorgrond van dat Konsttafereel had
den Schilder den vroomen Eneas
verbeeld, staande zo steil als of hy den
haagschen Meiboom had ingeslikt, wiens
onderste was geworteld. Den ouden
Anchises schreilings gezeten over de
schouders van zyn Zoon, had hy
geordonneerd in 't hembd, gelijk als een
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Koordedansser; ‘de gewoone
lighaamsgestalte eens Troijaans die de
vlam ontduikt’, volgens zyn zeggen.
Anchises had zyn rechterhand geslagen
om den hals van Eneas, doch de linker
was bevracht met een Fles, benevens een
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half dozyn lange Tabakspypen; ‘tot een
bewys’ zei den Schilder, ‘dat den
Ouderdom verzot is op den drank’.
Kreusa scharrelden haren Grootvader en
Man na op een paar muiltjes, en zy droeg
onder haar rechterarm een Moffekas
gepropt met mutsen, kanten, linten, en
mouchespapieren, onderwijl dat een
zilvere Theeketel hing te slingeren aan
haar Linkerhand; ‘tot een blyk’, sprak den
Konstenaar, ‘dat een Vrouw doorgaans
meer is bezorgt voor haar Toilet en
Theegoed, als voor wezendlijker
noodwendigheden.’ Den jongen Julus
draafde zyn Mama achter aan, smakelyk
bytende in een Schoonhovensche
fonteinkoek: ‘een beeldsprakelyk merk,
vervolgde KUNIGAM, dat een kinds
hand ligtelijk is gevuld’.
Op den tweede grond van dat Konststuk
zag men een Troijaanse Schout
geordonneerd, werkelijk bezig met het
vleugelen van vier Gauwdieven, welke
Schelmen, onder voorwendsel van het
vuur te blusschen, in de Schoorsteen van
Ucalegon, een Zei gerookt Spek,
benevens ontrent de dartig Pond zo Rundals Verkensworst hadden gestoolen. Hier
uit bewys ik, ging den Schilder voort die
het geheim van zyn Tafereel verklaarde,
gelijk als een Liedjeszanger den inhoud
van zyn banderol uitlegt, ‘dat de
Brandblusschers bestaan uit drie klassen.
De eerste klasse schiet toe om te staan
gapen, de tweede om poot aan te speelen,
en de derde om te rooven en te steeden.
Ook beschimp ik met die gedachte de
Westfalingers,’ vervolgde hy met een
lach, ‘welk Vee zich de uitvinding van
Spek te rooken en Worst te vullen
aanmatigt, zynde dit Tafereel nu een
overtuigend bewys, dat die vond reeds de
Trijaanen is bekend geweest ruim hondert
Jaar van te vooren’.
In het verschiet stond het slot van
Priamus afgemaald, by den
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Historieschilder getokent na het Kasteel
van Loon, waar in de Grieken uit vyf
Batteryen zo veele Bomben en gloeiende
Kogels schoten, dat de Troijaanen het niet
langer konden harden, maar de chamade
sloegen op hedendaagsche trommelen.
Den Chamadeslaner had hy geschetst na
een Borgertamboer, genaamt Dons; doch
dewyl zich het verschiet tamelijk ver
verwyderde van den voorgront, was die
Persoon maar alleenlijk kenbaar aan zyn
rosse Paruik. Die Tamboer keek opwaards
na een hoogen Slottoren, uit wiens
Venster de schoone Helena lei te huilen
en te balken, welke hy scheen te
vertroosten met deeze woorden, ‘zo lang
als het leven duurt leeft de hoop, en zo
lang als de hoop niet sterft, duurt het
leven’.
Waarlyk ik beschouwde dien
Bloedbeuling met oogen van
mededoogen, want dat zoort van
onkunde, welke alleenlijk ontstaat uit een
ylheid van wetenschap, komt ons min
verachtelyk voor als een tweede zoort van
onwetenheid, vervult en opgeblazen door
dwaaling en onhebbelijkheid, die
bejammerlijke speelpop, en dat
wanschapen troetelkind der spoorelooze
Konstschilders.
Het scheint dat onze schryflust wakkert
onder 'shands, derhalve zullen we dien
doodelyken brand van Troijen verzetten
door een tweede Beschryving van een
Konsttafereel, geordonneerd en voltooid
by dien verwonderlyken Koning der
Konstwouwouwen.
Dat tweede Konststuk vervatte de
Historie van den Koning Kandaules, die
zyn overschoone Koningin aan den
loozen Gyges vertoonde in puris
naturalibus. Den Konstschilder had die
naakte lighaamsgestalte van die
lelieblanke Vorstin gekonterfyt na een
Garnaalverkoopster van Breda, genaamt
Janneke Krop, een Meid zo ros gehaairt,
dat geen Ruiter van de blaauwe Garde
haar ooit een kus kwam te geeven, of hy
zag zyn knevels in brand vliegen:
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daarenboven voerde die schoone noch
meer sproeten op haar voorhoofd, als een
wilde Bergschot, wiens voornaamste togt
na Londen geschied om Haveremeel,
Zwavel en Verkensreuzel. Om
beeldsprakelyk aan te toonen dat het
Kandaules ernst was, scheen die Vorst de
Koningin te noopen tot het zoeken na
vlooien in de plooien van haar
kloosterdoeks hembd, om by die
gelegendheid aan Gyges de schoonste
hemelglooben en de poezeligste deijen
aan te toonen, welke immermeer de
oppervlakte begenadigden van een getykt
zwanendons. Ook lichte den Koning zyn
Prinses met
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een kaars van sessen in het pond, om daar
langs aan den tydgenoot en den naneef
een denkbeeld te geven van de
verquisting der Bredasche Schilders, in
het Jaar Duizent Zevenhondert en Twaalf;
in welke Eeuw de Antwerpsche
Konsthelden waren genoodzaakt af te
schetsen langs het behulp van Snyders
Zoon, bekend onder den tytel van een
Waschlicht. Vlak voor het Koninglyk
Ledikant stond een Gueridon geplaatst,
bezet met een Japansche Waterpot, een
papier met Brasiliaansche Snuiftabak, een
karmozyne draad tegens een overval van
de kramp, benevens een kristalle fles
boordevol frambooize Wywater tegens
de vreeze des nachts. Voor het overige
was de verlakte lyst van het Ledikant
beschildert met de zinspreuk van het
Vrouwelyk voorrecht,
Tandem bona Causa Triumphat!
Myn Vriend en ik vingen zo hartiglyk en
goedaartiglijk aan te lachen, na dat
Konstjuweel behoorlijk te hebben
bezichtigt, dat wy het dachten te
besterven. Den verdienstige
Konstschilder, die een Man was als
Baronies Kalf, en al ommers zo dom,
lachten niet minder als wy, zo dat 'er niets
toen ter tyd ontbrak aan ons geluk als een
verreezen Demokriet, met deeze
zinspreuk,
Een vierde Man
in 't lachgespan.
Ook past het geen wellevend Man, van
al te wrang te zyn, in boertery. Bitterheid
voegt in ernstige Medicyndranken, doch
geenszins in vrolyke gezondheidsteugen,
en voornamelyk op zulk een luchthartig
konstfeest. Het is wel waar, dat die
Schildery niet alleen bovengemeen mal
was, zo wel als het stuk van den brand
van Troijen; maar wat dan, daarom moest
het belacht werden.’
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Konstsch. p. 35:

[JCW heeft zo juist een
wijn-en-vrouwen-anekdote verteld over
de Bredase schilder Mile,]
‘Wie toch kan nu begrypen, dat een Man
die zo aardiglyk over de Vrouwen, en niet
minder verstandiglyk redeneerde over de
Schilderkonst, zot genoeg was om een
Schildery te ordonneren van den
onderstaanden inhout.
MILE ordonneerde geduurende zyn
verblyf tot Breda een Konst juweel,
verbeeldende Loth met zyn Dochters,
opgestelt op een onvergeeflyke, en
geschildert op een strafbaare wys; hy had
Loth afgebeeld in een Buffelsleere
Kolder, en hebbende een groote
Kastoorhoed versiert met een pluim op,
de oudste Dochter als een
Koffischenkster, de jongste als een
opgeschikt Dametje.
Het onthaal waarop dat paar Dochters
heur Papa vergaste, bestont in een
Venesoen Pastei, en een Limburgsche
Kaas, verzelt door een nagerecht van
Colchester Oesters, gepelde Pistaches,
Kraakamandelen, lange Rozynen, zoete
Room vol op, en Wyn uit den Treuren.
In het verschiet stonden ses Trompetters
en twee Paukers, welke lustig bliezen en
sloegen op het uitpooien der ingestelde
gezondheden.
Pictoribus atque poetis
Quodlibet audendi semper fuitoequa
potestas.’

Met deze overeenkomsten wordt het Gebraden Peertje nog niet meteen tot echt
gefundenes Fressen voor ons, naneven; Weyerman zou Weyerman niet zijn als hij
ons niet voortdurend zou jennen met nieuwe problemen. Wat te denken bijvoorbeeld
van de in het Peertje gedane suggestie dat een en ander afkomstig zou zijn uit de
Heremyt? Dat blijkt niet te kloppen, maar toch blijft het waarschijnlijk dat het uit de
Aanmerkingen geciteerde ook elders in JCW's oeuvre te vinden moet zijn. Vgl. in
dit verband bijvoorbeeld de passage over het oudtestamentische tafereel geschilderd
door Mile; de versie-Peertje wijkt nogal af van de versie-Aanmerkingen, maar de
eerste is beslist niet minder Weyermanniaans. Daarop wijzen de verwijzingen in de
versie-Peertje naar den ‘verzoopen Cornet Hoogexx’, (een mogelijke referentie aan
ds. Hoogewaard, waarbij de maker van het Peertje dan ‘Cornel’, kan hebben aangezien
voor ‘Cornet,’ eenvoudig omdat de naam hem niets meer zal hebben gezegd i.t.t. de
tijdgenoten van JCW) en ‘mademoiselle Montal, een jonge ongetroude Juffer, die
reets twyfelde voor de zesde maal’ en bovendien naar ‘de Munstersche Hospia, uit
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de witte Zwaan’. Boer voor JCW-kenners met een grotere belezenheid en een beter
geheugen; ik heb vooralsnog geen andere vindplaatsen ontdekt.
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Ook de uitgevers van het vierde deel wijzen er op dat sommige gedeelten van de
kopij ‘reeds door hem elders waren geboekt’5.. Die uitgevers blijven overigens ook
stil staan bij het aanstootgevende karakter van de kopij van deel IV; de in dit verband
relevante gedeeltes uit de Aanmerkingen verdienen vanuit die optie het predikaat
‘aanstotelyk’ zeker; zelfs nu nog is het ongebruikelijk bijbelse figuren in
erotisch-beeldsprakelijk verband ten tonele te voeren. Wenste de maker van het
Peertje hierom anoniem te blijven? Als hij een reden heeft gehad om onbekend te
willen blijven, moet dat naar mijn idee wel de transplantatie van Weyermans scherpe
tong zijn geweest. Een nog lopend onderzoek naar de identiteit van de auteur zou in
elk geval interessant zijn met het oog op de hernieuwde belangstelling voor JCW in
de tweede helft van de 18e eeuw. Ik vermoed dat die revival in belangrijke mate
gevoed is door de verschijning van het vermakelijke vierde deel van de
Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen,
dat ook een voedingsbron is geweest voor het smeuïge gerecht wat mij bij toeval
voorgeschoteld werd.

Eindnoten:
1. Bedoeld is DE CHIMIST DER ZOTHEDEN; zie het gelijknamige artikel van B. Sierman in
Med. JCW 7, p. 62 e.v.
2. Van Hall's Repertorium van de geschiedenis der Nederlandse schilder- en graveerkunst ('s
Gravenhage 1936) vermeldt onder Weyerman dit werk ook, met nog tien andere werken, alle
primaire van JCW zelf. Een fotokopie van het ex. Rijksprentenkabinet - voorzover ik weet het
enig aanwezige in Nederland - berust sinds kort in het archief van de Stichting JCW.
3. De Koopman of Bydragen Ten Opbouw van Neerlands Koophandels en Zeevaard. Vyfde Deel.
Te Amsterdam, By Gerrit Bom. 1775. Vertoog no. 15: ‘Den Boekhandel, en de regtschapen
Geleerdheid van ons Vaderland etc.’
4. Gebruikt is het in het Rijksprentenkabinet Amsterdam aanwezige ex. van het vierde deel van
de Konstschilders, sign. 24 F 38.
5. Deze opmerking is ontleend aan het artikel van A. Nieuweboer in Med. JCW 4, p. 29.

Signaleringen
Huberts/van den Branden. W.J.A. Huberts, W.A. Elberts en F. Joz. P. van den
Branden. Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde.
Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1878.
P. 646, kolom 1: Weyerman (Jacob Campo) geboren te Breda 9 Aug. 1677 en
overleden in 1747, was een man met een zeer gelukkigen aanleg, maar die door zijn
losbandige levenswijze genoodzaakt werd het land te verlaten. Hij zwierf door
Zwitserland, Duitschland, Frankrijk en Engeland, waar hij zich eenigen tijd in de
geneeskunde oefende. Peter de Groote stelde hem voor mede naar Rusland te gaan,
maar W. weigerde. Wegens ergerlijke schotschriften werd hij tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld en op de Voopoort in den Haag opgesloten. Van zijne
tallooze werken noemen wij alleen: De levensbeschryvingen der Nederlandsche
Konstschilders en Konstschiderssen, met een uytbreiding over de schilderkonst der
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ouden, door Jacob Campo Weyerman, konstschilder, verrykt met de konterfeytsels
der voornaemste konstschilders en konstschilderessen, cierlyk in coper gesneden
door J. Houbraken, 4 dln. 's Gravenhage en Dordrecht 1769 en zijne tooneelspelen:
Bezweering van den Amsterdamschen Courantier, Brugge 1705; De Hollandsche
zinnelykheid, blijspel 1713; De gehoornde Broeder ofte vrouwelyk Bedrog, kluchtspel;
Democritus en Heraclitus; Brabantsche Voyage, enz.
Wat er hierboven aan biografische gegevens voorkomt lijkt uitsluitend uit de biografie
van Kersteman afkomstig te zijn. De titelbeschrijvingen zijn zeer onvolledig en voor
een deel onjuist, met name de beschrijving van de toneelstukken is foutief: het eerste
toneelstuk gaat over een Antwerpse courantier en niet een Amsterdamse. Het lijkt
verder of de auteurs vijf toneelstukken noemen, de laatste twee echter vormen één
titel.
(H.M. de Blauw, 8-6-1979)
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[Nummer 18]
Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, Edam)

Jacob Campo Weijermans vertaling van Don Quichot
In de tweede helft van de jaren veertig van de achttiende eeuw, in 1746 publiceerde
Weijerman een vertaling/bewerking van de beroemde roman van Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616) die voor het eerst verscheen in 1605 onder de titel Primera
parte del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Het boek van Weijerman
werd uitgebracht in twee formaten, quarto en folio, en voorzien van een groot aantal
illustraties.
Of het boek goed verkocht is is niet bekend, noch hoe het door de literatuurkritiek
ontvangen werd. Vele jaren later verschijnen er zowel in de Boekzaal der Geleerde
Waerelt als in de Republyk der Geleerden twee identieke berichten van de uitgever
Van Esveldt. Ik geef hier weer wat staat op pagina 358 van de Republyk der
Geleerden, Of Boekzaal van Europa Voor de Kunst- en Letterminnaren, geopend
door Verscheide Liefhebbers, In de Maanden Maart en April 1755. Te Amsterdam,
by Gerrit de Groot, 1755: ‘S.v. Esveldt door inkoop zynde magtig geworden, alle de
exemplaren van, De voornaamste Gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door
de beroemde Plaatsnyders Picart, Tanjé, Fokke en van der Schley, in 31 kunstplaten,
na de uitmuntende Schilderyen van Coypel in het koper gebragt, beschreven op een
vryen en vrolyken trant, door Jacob Campo Wyerman; en door den zelfden met
gedichten ter verklaring van iedere kunstprint, en het leven van M. de Cervantes
Savedra verrykt. Alles volgens het oirspronklyk Spaansch. In groot Quarto. Dit werk
dat zo kostbaar is uitgevoert, zo in platen (waar van elk een keurige Schildery is) als
ten opzigte van de letterdruk en 't papier, heeft men voorheen moeten verkopen voor
f 20. en nu om zo wel de liefhebbers der Printkunst te animeren, en die der Boeken,
als mede die gene die de vorige Werken van Wyeman hebben, zo is de gem. Esveldt
geresolveert om dit keurige werk, gedurende dit lopende Jaar, ingevalle het zelve zo
lang zal strekken, te verkopen voor de geringe prys van f 8. Daar zyn 'er eenige dog
maar een klein getal in Folio te bekomen voor f 15.’
In dezelfde Republyk der Geleerden van januari/februari 1756 volgt dan op de
bladzijden 113 tot en met 128 een uitvoerige recensie van Weijermans vertaling van
Don Quichot. Ik geef haar hier in extenso weer:
DE VOORNAAMSTE GEVALLEN VAN DEN WONDERLYKEN DON
QUICHOT, door den beroemden Picart de Romein, en andere voornaame
Meesters, in XXXI KUNSTPLAATEN, naa de uitmuntende Schilderyen
van COYPEL, in 't koper gebragt: Beschreeven op een' vryen en vrolyken
trant door JACOB CAMPO WEYERMAN; en door den zelfden met
Gedichten ter Verklaringe van ieder Kunstprint, en het Leven van M. DE
CERVANTES SAAVEDRA, verrykt. Alles volgens het oorspronkelyk
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Spaansch. In 's HAGE gedrukt in Folio en Quarto. En is tot primo May
1756. By S. van Esveldt te bekoomen tot 8 guldens en in Folio 15 guldens.
Geen Boek is by alle beschaafde volken bekender dan de Roman van Don
Quichot. Hy is in alle Taalen van Europa overgezet, en zo vol recht
kluchtige voorvallen, gedachten en spreekwyzen, dat de beroemde Dr.
Woodward het leezen van dien weergâloozen Roman voorschreef als een
geneesmiddel voor de droefgeestigheid der Britten. En zekerlyk kon hy
dien wel voorschryven aan den ernstigsten Priester der Anglicaansche
Kerk, aan de miltzucht quynende, zoo om dat de boert, die men 'er in vindt,
zoo geestig is, dat zy Verstandigen kan vermaaken, als om dat het oogmerk
van deezen Roman is een iegelyk van het leezen van de Romans van 't
doolende Ridderschap en andere diergelyke zotte beuzelschriften af te
trekken, gelyk wy in 't vervolg zullen zien.
De bedryven van Don Quichot en zynen Schildknaap Sanche PanÇa zyn
van elk zoo koddig gevonden, dat Kunstschilders, Tekenaars,
Beeldhouwers, en Tapytwevers, zich sedert lang bezig gehouden hebben
met het afbeelden deezer kluchtige gevallen. Onder de eerste is de Heer
Coypel, eerste Schilder des Konings van Vrankryk, die negen-on-twintig
van die versierde geschiedenissen getekend en

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

183
geschilderd heeft, waar by de Heeren le Bas en Boucher elk eene gevoegd
hebben. Die een-en-dertig Tafereelen heeft men in 't klein gebragt, en
twaalf van dezelve in 't koper doen snyden door den alom beroemden
Picart, bygenaamt de Romein; dertien door zynen besten leerling, van
Schley, vyf door Tanjé en een door Fokke. Zoo dat de Kunstprinten, welke
de waereld in dit werk worden aangebooden, van die beroemde Schilderyen
echte afbeeldingen zyn, waar in de schikking der beelden, het merkteken
der persoonen, de lichaamsgestalten, de troniën en de passiën, en vorders
al het toebehoorige op eene zoo wonderbaare wyze uitgedrukt is dat alles
schynt te leeven en te werken. Inzonderheid is 'er den aart, den opschik
en den toestel der Spanjaarden naaukeurig in waargenomen; de Heer
Coypel de modellen en schetsen, daar toe dienstig, in Spanje zelf hebbende
doen aftekenen.
Dus genoeg gezegd hebbende van de kunstplaaten, die het weezendlykste
en waardigste gedeelte deezes werks uitmaaken, moeten wy ook iets zeggen
van de verklaringen die Jacob Campo Weyerman daar van gedaan heeft.
Deeze man, zelf een Schilder geweest zynde, was zeer bequaam tot zulk
een werk; en hy heeft dezelve met zynen boertigen, of, gelyk hy zelf zegt,
vrolyken en vryen styl, beschreeven, waar van wy onzen Leezer eenige
staaltjes moeten vertoonen.
Zie hier het afbeeldsel van Sancho, zynen Schildknaap: ‘Een arme kinkel,
en onnozele slokker, die zyne harsens in den buik droeg: doch die evenwel
nu en dan, trots de beste Munnik, een klein flikkeringje van de gezonde
reden liet zien, en die zich nu liet ophullen door de grootse, maar
belachelyke beloften* van dien Landjonker (Don Quichot) tot zoo verre
dat hy vrouw en kinderen verliet, om hem in de hoedanigheid van
Schildknaap te verzellen. Hy was genaamd Sancho PanÇa: een knaap zoo
rond als een eikel, zoo klein als een Serrail-dwerg, en zoo glad als een
mol: formeerende, met zynen Meester, een volmaakt model van contraste
voor de Schilderkunst. Want Don Quichot verbeeldde den aschdag, en
Sanche was een echt conterfeitsel van den Vastenavond.
Die beide verwonderenswaardige zotten, het land alom met hunne grillen
(van welker voornaamste men hier onder de lyst zal zien) vervuld
hebbende, kreeg men Don Quichot door eene welgelukte list weder in zyn
Huis: men had een Licentiaat in Ridderlyken schyn opgemaakt om hem
uit te daagen; deeze gewaande Ridder verwon hem, en lei hem op, om,
volgens de voorwaarde van 't gevecht, naar Huis te keeren, en daar een
jaar te verblyven. In een bygelegen dorp onder wege woonde een
Heelmeester, die aanbood hem van zyne krankzinnigheid te geneezen. Zie
hier hoe deeze Dorp-Eskulaap Basilius antwoordde, die Don Quichot in
zyn Huis ontvangen had en aan zyne geneezing twyffelde: Tut! Tut, zei
hy ik staa u in voor een goed gevolg; ik zal dat gepand dwaazen zoo scherp
van geest maaken als de punt van een lancet fyn van steek is’. Onder de
wondere cuuren die deeze Land-Machaon zich beroemde gedaan te hebben,
had hy ‘twaalf Poöeten, van een boozen Rymgeest bezeeten, met
onbegrypelyke moeite zoo verre gebragt, dat men ze water en vuur kon
*

Van hem tot een' Prins of een' Graaf te maaken.
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betrouwen: 't gene meer is, zei hy, dan iemant ooit op dit half-rond zag.
Ook had hy driehonderd Verliefden van beide sexen, gloeijende als een
smits oven, geneezen’.
Die wonderlyke Geneesmeester van zotten, gaf deze beide malle Ridders
(want Sanche was door zynen Meester ook tot Ridder geslaagen) zynen
Spritus Polychrestis in; dien gemengd hebbende in drie vlesschen wyn,
welke hy hun deed uitdrinken. Door dit geneesmiddel in slaap geraakt,
had die diepe sluimering eene verscheide uitwerking op de beide Ridders.
Don Quichot, ontwaakt door het vreeslyk getier dat Sancho, van
Graafschappen en Marquisaaten rammelende, in zynen woelachtigen en
luidruchtigen droom maakte, wekte Sancho op zyne beurt, ‘Vriend Sancho,
zei hy tot hem, 't is hoog tyd dat wy alle die zotternyen in 't vergeetboek
stellen, die ons ten spot van gantsch Spanje gesteld hebben. Eindelyk
erkenne ik de beguicheling, en de belachelyke inbeelding van de Doolende
Ridderschap. - Deeze verandering komt u, ongetwyffeld, vreemd voor:
maar uwe verwondering zal vermeerderen als gy zult hooren, dat ik myne
geneezing alleenlyk te danken hebbe aan de wyze en onvergelykelyke
Minerva, my in den droom verschenen, wiens heerlyke aanspraak gy door
uw raazen en tieren gestoord hebt’.
Deze redenen, van Sancjo, die het zelfde voordeel niet gehad had van door
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Pallas uit den dut zyner ingebeelde Ridderschap gered te worden, op zynen
ouden Toon beantwoord zynde, antwoorde de bedaarde Ridder Don
Quichot, Gy zoud een anderen Toon zingen Sancho, indien Gy wist dat
de schoone, daar ik van spreek en die gy zoo veragtelyk een slons noemt,
de Godin der Wysheid is, die aanbiddelyke dochter des Hemels, zoo luttel
geacht en noch minder bekend by het gros der hedendaagsche menschen,
en om welke zy nochtans ten allerhoogsten benodigd zyn. - ‘Ik verbeeldde
my die Hemelsche Wysheid te zien in mynen droom, omscheenen met
een' schoonen luister, en gezeeten op eene wolke, in de gestalte waar in
de Poëeten en Schilders gewoon zyn Minerva af te maalen. Manhaftig,
maar Krankzinnig Ridder, zei zy tegen my, ik hebbe medelyden met uwe
treurige omstandigheden. - des kome ik den doek afligten, waar mede de
zot heid uwe oogen had verblind. 't Is de zotheid die u (naa zoo veele
buitensporigheden te hebben voorgedicht, aan eenen hoop verachtelyke
Schryvers van ingebeelde Helden) heeft overgehaald, tot het bespottelyk
voorneemen om hen na te volgen door het middel van die strafwaardige
Schryvers, die tegenwoordig wederom, zoo zeer als ooit, de gantsche
waereld door hunne Romans vergiftigen: even als of 'er onder de
weezendlyke gebeurtenissen van dit ondermaansche, en in de wonderen
der natuure, niets voordeeligs noch vermakelyks was opgeslooten; en even
als of het nutte en het vermakelyke, 't welk zoo gretig gezocht wordt, alleen
te haalen was uit schaamtelooze leugenen uit verdichte, laffe en ongerymde
schriften’. Woorden, der wysheid van Minerva waardig! vervolgens hield
die Godin den Ridder voor, hoe hy aan haare bescherming het behoud van
zyn zoo dikwyl roekeloos-gewaagd leven verschuldigd was. ‘Zonder myne
bescherming, vervolgde zy, zouden de windmolens, die uwe zotheid u
voor Reuzen deed aanzien, en als zodanige bevechten, u zoo hoog hebben
opgetild dat 'er stuk noch stal van uw lichaam te recht gekomen zoude
zyn.
Zonder my zouden de Herders, wier schaapen gy voor twee ontsachlyke
heiren aanzaagt, en waar gy op aanvielt als een razend mensch, u op de
plaats heb ben dood gesteenigt, tot wraak van den moord hunner onnozele
dieren, die u nooit een stroo in den weg gelegd hadden.
Het was door myn toedoen, dat gy de vervolging van 't Gerecht ontsnapte,
't welk u zekerlyk tot een' schandolyken dood veroordeeld zoude hebben,
tot loon van uwe roekeloosheid, begaan in 't verlossen der Galeiboeven,
en in 't mishandelen van 's Konings Gerechtsdienaars; en welke Guiten u
en uwen Schildknaap, tot bewys hunner dankbaarheid, kreupel en lam
sloegen.
Ik sloot de kaaken van dien ysselyken Leeuw, die U ongetwyffeld
verslonden zou hebben, toen gy dol genoeg waart om hem uit te daagen.
Gewis had ge, zonder my, hals en beenen gebrooken op dat bespottelyk
houten paard, daar uwe zotheid y deed opstygen, om een' Tovenaar te gaan
bevechten, die nooit in wezen is geweest.
Ik bewoog den Hertog, om u te ontrukken aan de klaauwen van eene
verwoede kat, die u draa verwurgd zoude hebben.
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Ik ben 't geweest, die u redde uit de handen van de Hertoginne en
Altisidora, welke u vry leelyker gehavend zouden hebben; om dat gy 't
oor geleend had aan de bitse quaadspreekendheid van eene gryze
Kameneirster.
Zonder myne beschutting, zoudt gy duizendmaal om een luchtje geweest
zyn in die ysersmidse, waar in de Zotheid u geleidde, om menschen, onledig
in hun beroep, te gaan aanvliegen; en die, tot straffe van uwe
buitensporigheid, een stortvloed van vuur deeden regenen op u en uw
Paard.
Eindelyk, ik moedigde den Licentiaat Samson Carasco aan, om u te gaan
beatryden als het naaste middel tot uwe geneezinge. Ik reikte hem de
behulpsaame hand toe om u te overwinnen, en u naar uw Huis te doen
keeren’.
Zoo zeer als het wyze antwoord, door Don Quichot aan Minerva in zynen
droom gegeeven aan zynen Huiswaard en den Podalirius van het dorp
behaagde, ontstelde het Sancho. ‘Indien dat waar is, zei hy, naa zich eene
poos bedacht te hebben, dan valt 'er niet anders te doen, als dat wy onze
biezen pakken en gaan opduuwen. - Vaar wel dan Kasteelen! vaar wel
Graafschappen! vaar wel Gouvernementen! waar op ik den Babelschen
toren van myn geluk, benevens het fortuin myner Nakomelingen gebouwd
hebbe! &c. Een Bewys dat een rollende steen geen mosch gadert; en dat
een bedelaar, geboren tot een duit, nooit tot een reaal zal komen.
Don Quichot, om Sancho's droefheid te verzachten, trooste hem: ‘de
mensch,
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zei hy, gezegend met wtsheid, namelyk met deeze Hemelsche, die met
deugd verzeld is, en alleen met dien uitmuntenden naam vereerd (kan
worden) is allergelukkigst; dewyl alle andere goederen zonder dezelve
niets zyn. Doch een man gezegend met de hoogste wysheid kan wel getrek
hebben aan tydelyke goederen, zoo veel, jaa meer dan andere (dewyl het
spreekkwoord, de gekken krygen de kaart, maar al te waar is): doch daar
en tegen is hy ook meer voorzien van middelen, die hem, in zyne rampen,
zoo wel ter herstellinge als ter vertroostinge dienen’. En hem voorts
aangemaand hebbende om weder met hem naar huis te keeren, doet hy
hem deeze troostelyke belofte: ‘altoos zal ik dezelfde zyn ten uwen
opzichte; en dewyl ik de oorzaak ben geweest van het verval uwer
huisselyke zaaken, zyt verzekerd, dat myn eerste zorg zal weezen u te
stellen in omstandigheden, waar over gy nooit reden zult hebben om te
klaagen’.
Sanco, van zyns Meesters goedheid aangedaan, huilde, zegt Weyerman,
als een Munnik die het Geloofs-onderzoek van des Pioors geesselroê
ondergaat, en riep: ‘och! myn lieve Meester! ik heb altoos gezegd, dat gy
een man zyt als een schaap, zoo vroom als een dronk wyn, en zoo lieflyk
als een korf met vygen, Neen, myn Heer ik eisch alleen uwe vriendschap,
dan heb ik al wat ik wenschen kan. 't Is waar, ik ben zoo ryk niet als de
Procureur van ons dorp; maar die geen kalk heeft, behelpt zich met leem;
- Heb ik een gons weggehad van uwe zotheid: ik denk ook een
kindsgedeelte te erven van uwe wysheid’. Van die wysheid was de goede
Sancho meermaal en dikwyl oorgetuigen geweest: want de Cervantes
maakt zynen Held alzoo wysselyk in zyne redenen als zot in zyne bedryven:
uitgenomen als de snaar der dolende Ridderschap geroerd wordt; dan komt
de gek steeds uit den mouw; en de Ridder wordt zoo buitensporig in zyne
redenen als of hy Caloander of Amadis zelf was.
Don Quichot vreezende in zyne wapenen, die hy nu voor zyn zots gewaad
aanzag, voor Basilius, zynen verstandigen Huiswaard, te verschynen, trok
eenen nachtrok aan, die hem gegeven werd, en beval Sancho, dat gantsche
narrentuig in de rivier te werpen. ‘Gave de Hemel, zei Sancho, (steeds
gewoon zyne redenen met spreekwoorden te lardeeren), dat die
snorrepypen, van anno één tot nu 'toe, op de bodem der Spaansche zee
gelegen hadden. -Doch die nooit viel behoefde nimmer op te staan. Beter
laat dan nooit. Gedaane dingen hebben geen keer’.
Toen Don Quichot (die zich nu des Romanesken naams, die hy aangenomen
had, schaamde, en by zynen rechten naam Quixada genoemd wilde zyn)
voor zynen verstandigen Huiswaard, Basilius, voor de eerste maal
verscheen, antwoorde hy, op de vraag, of hy wel geslaapen had, ‘dat zyne
jongste rust zyne vleeschelyke oogen niet alleen had gelooken, maar ook
die van den geest geopend, en hem hersteld had in het gebruik der gezonde
reden, die in hem verduisterd was geweest, door het leezen van elendige
Roman-Schryvers. Niets is, vervolgde hy een grooter bewys van zwakheid
dan zich zonder onderzoek of overweeginge te onderwerpen aan eens
anders oordeel. Aan die zwakheid hebbe ik my schuldig gemaakt door
eene onbezonne achting, en eene kinderachtige ligtgelovigheid aan de
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beuzelschriften der dolende Ridderen, en verliefde Infantes; schriften, zoo
verderflyk voor den mensch als eene veepest voor 't gedierte’.
Vervolgens sprak Don Quixada, die, in zyne dolligheid, het zyne
toegebracht had tot den echt van Basilius met de schone Quiteria, zeer
verstandig en bondig over de gelukzaligheid der getrouwden die hy met
eene vemonderenswaardige welspreekendheid verhief; &c. &c.
Om het gezelschap een' dieper indruk van zyn zeggen te geeven,
craijonneerde hy eene verbazend-natuurlyke schets van huwelyken, enkelyk
gegrond op gelden staatzucht; op deeze en gene inzichten, geheel
vervreemd van tedere liefde, zoo noodzakelyk om den echten band
genoeglyk te maken, en uitloopende in het middelpunt van lyden, verdriet,
en wanhoop.
Basilius, Quiteria en de Wondheeler, zelfs Sancho, luisterden met de
allerhoogste verwonderinge naa dien welspreekende Redenaar; zy konden
niet begrypen, hoe een man, zoo vol van verstand, en begaafd met zoo
gezond een oordeel, zoo verdwaald was geworden door het leezen van die
verderflyke Romans.
Don Quixada en Sancjo, rykelyk van Basilius en Quiteria beschonken, de
eerste met eene gouden snuifdoos, binnen wiens dekzel de afbeeldsels dier
Gelieven, rykelyk met diamanten omzet, gevonden wierden; en de ander
met een rolletje
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van 300 goude kronen, weder t'huis gekomen, sprak Don Quixada nooit
meer van zyne vorige zotheid dan met de hoogste verontwaardiginge: hy
verfoeide alle die buitensporige Boeken welker leezing hem zo veele
buitensporigheden had doen begaan; en hy vermaande een iegelyk (tot
aan de laatste nakomelingschap en dus ook onze Leezers) zich nooit aan
zyn voorbeeld te spiegelen, en nooit schriften te leezen, welke geen
verstandig vermaak en wezentlyk nut, tot verpoozinge van den geest en
tevens tot ophelderinge van 't vernuft, en dus tot sieraad der ziele, in zich
vervatten.
Het schynt in der daad vreemd, dat een man zoo gezond van verstand, en
zoo schrander van oordeel als Quixada, zich tot zulk een hoogen top van
zotheid heeft kunnen laaten vervoeren door de Romans: maar men moet
weeten dat hy ten minsten drie vierde deelen van zynen tyd doorbragt met
het leezen van die zotte schriften, die hem 't hoofd deeden draayen als een
tol. De omstandigheden der tyden bragten het haare toe tot zyne
verdwazinge. Spanje was toen zoo wel als Vrankryk, opgepropt met Boeken
van de doolende Ridderschap, gelyk Nederland heden vol is van Romans
van Minneryen; een ander soort van Schriften, noch gevaarlyker dan de
eerstgemelde. De smaak van die buitensporige boeken was overgevlogen
van het Hof in de Provinciën, uit de Provinciën in de Steden, uit de Steden
in de Dorpen, en ten laatsten in de Ridder Hofstad of Havesate van
Quixada. Zyn lust tot die verleidende boeken nam dermaate toe, dat hy 'er
zich nacht en dag mede bezig hield; hy liet 'er de jagt, en zelfs het bestier
van zyne huislyke zaaken om vaaren. Hy verkoft zelfs enig land om: eene
der grootste zaalen van zyn huis met dit slach van boeken te stoffeeren.
De voornaamste waren Amadis van Gaulenen Amadis van Grieken; de
kloeke daaden van Esplandias; Don Olivantes de Laura; Florismaet van
Hyrkanie; Reinaut van Montauban. Palmeryn van Olyven Don Belianus;
de onverzaagde Ridder Tyrant le Blanc; Artus van England; de Ridder
van de Zon; de Marquis van Mantua; Don Rodrigo de Nervaës; en honderd
andere diergelyke grollen, 's menschen geest onwaardig, die jammerlyk
wordt misbruikt door het schryven en leezen van die zotheden.
Het ergste was, dat hy, even als de Romanzieke Engelsche en Fransche
juffers (de Nederlandsche zullen ongemerkt doorgaan) zoo gretig op het
leezen van die grollen viel, dat hy den nacht aan den dag knoopte; en door
onophoudelyk te leezen en niet te slaapen, zyne hersenen zodanig
vermoeide, dat hy aan 't maalen raakende, het weinige oordeel, dat hem
noch overgebleeven was, verloor. Hy propte zyne inbeelding zoo dermaate
op met de zottornyen die hy onophoudelyk las, dat zyn hoofd niets anders
was dan een pakhuis van Betoveringen, van Krakkeelen, van Uitdagingen,
van Tweegevechten, van Wonden, van Veldslagen, van doorgekloofde
Reuzen, van Infantes en Prinsessen, van Verlievingen, van Minneklagten,
van Pynen, van Smarten, van Marteldommen, en honderd buitensporig
heden van dien aart. Alle deeze bespottelyke inbeeldingen hadden zoo
vast post gevat in zynen geest, dat zy daar in het allerongerymdste
denkbeeld vormden, 't welk zich ooit opdeed in eenen man van die jaren;
hy had alrede vyftig Meimaanden op zyne hoorns; zyne zotheid ging zoo
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verre, dat hy zich wysmaakte niets voordeeligers ten beste van den staat,
en ter verhoginge van zyne eige achtinge, te kunnen doen, dan zig op te
werpen tot een doolend Ridder, en avonturen te zoeken in de waereld; alle
soorten van ongelyk te herstellen, allerlei misslagen te verbeteren, en, door
zich voor de alleruiterste gevaren bloot te stellen, zynen naam tot den
laatsten nazaat te doen overgaan. Door deeze zotte gedachten opgeblazen,
meende die armzalige Landjonker zich, door de kracht van zynen arm,
reeds gekroond te zien, en dat het Keizerryk van Trebisonde de allerminste
beloning was, die hy voor zyne vroome feiten, en weergaloze daaden
eischen kon.
Ten naasten by op die wyze vinden wy in dit Werk de versierde verdwazing
van Don Quichot waarschynlyk gemaakt.
Wyders twyffelen wy niet of de Leezer zal in dit werk vinden het gene wy
ier in gevonden hebben, een aangenaam voor de oogen, en een genoeglyke
uitspanning voor de geest, die den genen, die op het leezen van Romans
gezet zyn, van dat nut zal weezen dat zy hun de uiterste verachting voor
die beuzelschriften zal inboezemen: wy vertrouwen dit des te vaster, om
dat wy daar alrede een voorbeeld van gezien hebben.
Het is op z'n minst merkwaardig te noemen dat een vertaling van een roman die voor
het eerst verscheen in 1746 in Den Haag na tien jaar nog besproken wordt. Het lijkt
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erop, gezien de mededeling uit 1755, dat Van Esveldt een onverkochte voorraad van
de Haagse uitgever had overgenomen en die partij als uitverkoop probeerde te slijten.
Het lijkt er eveneens op dat Van Esveldt zoveel invloed had bij de redactie/uitgever
van de Republyk der Geleerden dat hij het voor elkaar kreeg om middels een recensie
weer aandacht voor een partij uitverkoopromans te vragen. Blijkbaar was de verkoop
in 1755 onvoldoende geweest. In de mededeling in april 1755 had Van Esveldt de
voorraad boeken aangeboden voor veertig procent van de oorpsonkelijke verkoopprijs
voor ‘dit lopende Jaar’ of voor een kortere tijd. In de recensie uit 1756 echter
verlengde hij de uitverkooptermijn tot primo mei. Betekent deze laatste mededeling
dat de voorraad later weer voor een hoger bedrag verkocht zou worden, of dat de
voorraad primo mei op zou zijn(1), of dat op de dertigste april het verkoopcontract
dat Van Esveldt wellicht met de Haagse uitgever van de Don Quichot had gesloten
zou zijn afgelopen? Het kan natuurlijk ook gewoon een extra aansporing voor kopers
geweest zijn om toch maar een exemplaar te kopen al was het alleen maar vanwege
de fraaie platen. Ook mogelijk, hoewel minder voor de hand liggend, is het dat
Weijermans vertaling na tien jaar nog steeds een dermate populair boek was dat het
in 1756/1756 opnieuw werd uitgebracht. Maar waarom Van Esveldt in dat geval een
tweede druk in twee formaten van een zeer goed lopende vertaling heeft laten maken
die hij onder het mom van een overgenomen voorraad aan de man trachtte te brengen
is mij niet duidelijk. Een naauwkeurig exemplarenonderzoek van dit boek van
Weijerman kan mogelijk tot een antwoord leiden.
16 juni 1979

Eindnoten:
(1) Nog in 1758 was de voorraad van Van Esveldt niet op. Hij verkocht het boek ook nog steeds
voor acht gulden. Zie Med. p. 138

Frank Peeters
(Uilenstede 461-2, 1183 AG Amstelveen)

Oeuvre JCW ln de Bibliothèque Nationale, Parijs
Opgave volgens de Catalogue Général des Livres iprimés de la Bibliothèque
Nationale. Auteurs. (Ouvrages publiés avant 1960)
Tome CCXXII Weule-Wiehr (rédigé par M. Philbert) Paris MDCCCCLXXV, p. 49
e.v.:
WEYERMAN ) Jakob Campo). [Volledige werke] Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets
Brabandsche voyagie, de Hollandsche zinlykheyt, den Antwerpsche courantier, en
de Gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van
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Anakreon. Voorzien met de sleutel van het geheele werk. Door Jacob Campo
Weyerman. Gedruckt voor den autheur en zyn te bekomen by de voornaamste
boekverkopers in de Hollandsche steden. - (S.l.n.d.) 5 parties en 1 vol. in-4o, planche
gr.
[Yi 1297
- Amsterdamsche Argus, acht gevende op alle voorkomende zaken en gevallen, ten
voornaamste gerigt om de wanstalligheden der menschelyke bedryven aan te wyzen,
en hunne gebreken op enen vermaaklyken en luchtigen trant te hekelen... - Amsterdam,
J. Ratelband (, H. van Eyl), 1719-1722. 4 vol. in -4, frontispice gr, au t. I, vignettes.
[R. 6348-6551
(J.I. van Doorninck, deel II, nr 284, mentionne l'attribution généralement faite de
cette publication à J. Campo Weyerman, mais la conteste et donne comme auteur
Herman Van der Burgt [Terecht. Red. Med.]. - Le premier numéro est daté den 25
may 1718, le dernier den 3 juny 1722.)
- Den Amsterdamschen Hermes, zynde een historisch, poeëtisch en satyrisch verhaal
van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige en der toekomende eeuw,
benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige ooffihuis opmerkingen en
courantperioden... - Amsterdam, H. Bosch, 1722-1723. 2 parties en 1 vol. in -4,
frontispice gr. au t. I, vignettes.
[Z 6771-6772
(Attribué à J. Campo Weyerman par J.I. Van Doorninck, deel II, nr 1634. - Le
premier numéro est daté den 30 september 1721, le dernier den 21 september 1723.)
- (Un autre ex. en 2 vol., sans titre au t. II)
[R 6352-6353
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- Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier, Klaucht-spel [door J. Campo
Weyerman]. - Brugge, J. Bernaarts boekdrukker, 1705. In -8o, VI-80 p.
[Yth. 67585
(Auteur identifié d'après J.I. Van Doorninck, deel II, nr 558).
- Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage, kluchtspel [door J. Campo
Weyerman]. - Gent (s.d.). In -8o, VI-104 p.
[Yth. 67657
(L'auteur est identifié d'après le recueil de ses pièces de théâtre décrit
précédemment, et d'après J.I. Van Doorninck, deel II, nr 1045, qui date cette farce
de 1701.)
- Den Echo des weerelds, door Jakob Campo Weyerman, ernstig en vermaakelyk in
onrym en in rym. [No 1, maandag den 29 october 1725 - no 52, den 14 october 1726;
2de deel, no 1, den 21 october 1726 - no 52, den 13 october 1727.] - Amsterdam, H.
Bosch, 1726-1727. 2 parties en 1 vol. in -4o, vignette gr. s.b. à chaque numéro.
[Z.6775-6774
(La 1re partie commence par Opdragt aan de Nederlandsche dichters, la 2e par
Aan de borger overheden van de stad Abdera, lettre fictive signée du pseudonyme
Democritus Abderites.)
- De gehoornde broeders, ofte Vrouwelyk bedrog, klugtspel [door J. Campo
Weyerman]. - t'Abdera, op kosten van de confrerie (s.d.). In -8o, IV-66 p.
[Yth 68082
(L'auteur est identifié d'aprés le recueil de ses piéces de théâtre et d'après J.I. Van
Doorninck, deel II, nr 769, qui donne comme date et lieu d'édition probables
Amsterdam, 1711.)
- De Hollandsche sinnelykheid, bly-spel door [J. Campo Weyerman]. - Amsteldam.
J. Oosterwyk en H. Van de Gaete. 1713. In -8o, II-58 p., fig. gr. au titre
[Yth 68459
(L'auteur est identifié d'après le recueil de ses pièces de théâtres et d'après J.I. Van
Doorninck, deel II, nr 3314)
- 1717. 2de dr. - Amsterdam, H. Bosch; Leiden, G. de Knotter. In -8o, II-58 p. et 2 p.
de catalogue des libraires, fig. gr. au titre.
[Yth 68440
(Le titre est orthographié zinnelykheid.)
- De Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen,
met een uytbreyding over de schilder-konst der Ouden, door Jakob Campo Weyerman,
konst-schilder. Verrykt met de konterfeytsels der voornaamste konst-schilders en
konst-schilderessen... gesneden door J. Houbraken. 1ste [-3de] deel, - 's Gravenhage,
de wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet en J. de Jongh, 1729. 3 vol, in -4o,
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portrait du dédicataire, le prince d'Orange Nassau, gr. par F. Ottens d'après Ph. van
Dyk, portrait de l'auteur, vignettes, pl. et frontispice par Houbraken.
[M. 12710-12712
(Chaque tome se termine par l'index alphabétique des artistes qu'il contient.)
- (Un autre ex., sur grand paier.)
[M. 12713-12715
- De Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen,
met voorafgaande aanmerkingen over het betamelyke en het wanvoeglyke van de
schilderkonst, benevens een korte levensschets der konstschilders van de
schilder-akademie in 's Hage, door Jakob Campo Weyerman,... Verrykt met nieuwe
vignetten. 4de deel. - Dordregt. A. Blussé en zoon, 1769. In -4o, IV-480 p., figure au
titre et vignettes gr. la plupart par R. Vinkeles.
[M. 12716
(Contient, à partir de la page 409, l'autobiographie de Weyerman qui avait laissé
le manuscrit de ce 4e tome. - Ex. sur grand papier,)
- Den Maagdenburgsche alchimist, of den Gewaanden baron van Syberg ontmaskert,
blyspel door Jakob Campo Weyerman, - Utrecht, by J. van Paddenburg en A.
Muntendam, 1735. In. 4o, 50 p.
[Yi. 836
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- Het Oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen, door Jacob Campo Weyerman
geschreeven geduurende zijne detentie op de voorpoorte van den hove van Holland.
Naar deszelfs eigen handschrift gedrukt. - Leyden, bij C. van Hoogeveen jun. en C.
Heyligert, 1780. In -4o, 400 p., frontispice gr.
[Z. 3077
(Le 1er texte est daté den 2den mey 1768, 1e 25e den 3den april 1769, les suivants
ne sont pas datés.)
- De Voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door... Picart den
Romein en andere... meesters in XXXI kunstplaaten na de... schilderyen van Coypel
in 't koper gebragt. Beschreeven op een' vryen en vrolyken trant door Jacob Campo
Weyerman, en door don zelfden met Gedichten ter verklaring van iedere kunstprint,
en het Leeven van M. de Cervates Saavedra verrykt, alles volgens het oirspronklyk
Spaansch. - In 's Hage, by P. de Hondt, 1746. In -fol., XXVI-420 p., 31 pl. gr., titre
et texte à encadr., titre en rouge et noir avec vignette gr.
[Y. 31
Tome XXIII Campbell - Caroz, p. 93;
Campe Weyerman (Jakob). Voir Weyerman (Jakob Campo).
Weierman: 0. Men is nog niet toe aan een deel met Wy-, Wij-. Delen met uitgaven
na 1960: 0.

Marja Geesink
(Staalmeesterslaan 27, Amssterdam)

Werken van Weyerman in de Stadsbibliotheek te Haarlem
Omdat het bezit van deze bibliotheek niet opgenomen is in de Centrale Catalogus
van de Koninklijke Bibliotheek is een bezoek aan deze oude verzamelplaats van
boeken en handschriften altijd de moeite waard. Ook van Weyerman bleken een paar
exemplaren aanwezig te zijn.
signatuur
209 D 4

werk
Den maagdenburgsche alchimist, of den
gewaanden Baron van Syberg ontmaskert.
Blyspel. Door Jacob Ganpo Weyerman.
Te Utrecht, By Jurriaan van Paddenburg,
en Anselmus Muntendam. 1733.

73 K 9

Den voorlooper van de leevens
byzonderheden, van Johan Hendrik,
Baron van Syberg, &c. Door Jacob
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Campo Weyerman. Gedrukt tot Utrecht,
By Anzelmus Muntendam, En is te
bekoomen by de voornaamste
Boekverkoopers in de Nederlandsche
steden. 1733.
75 F 5

De voornaamste gevallen van de
wonderlyken Don Quichot, door den
beroemden Picart den Romein, en andere
voornaame meesters, in xxxi.
kunstplaaten, na de uitmuntende
schilderyen van Coypel, in 't koper
gebragt: Beschreeven op een' vryen en
vrolyken trant, door Jacob Campo
Weyerman; En door den zelfden met
gedichten ter verklaaring van iedere
kunstpraint, en het Leeven van M. de
Cervantes Saavera verrykt. Alles volgens
het oirspronklyk Spaansch. In 'sHage By
Pieter de Hondt, M.D.CC.XLlVI.

209 N 78

Democritus en Heraclitus Brabantsche
Voyage. Klugtspel. Te Gent. [ca. 1710].

73 K 81

De Hollandsche zinnelykheid, Blyspel.
Tweede Druk. Te Amsterdam, By
Hendrik Bosch, Boekverkooper, over 't
Meisjes Weeshuis. En te Leiden by Gillis
de Khotter 1717.

73 K 82-4

Democritus en Heraclitus Brabantsche
Voyage. Bezweering van den desperaten
Antwerpschen courantier. De gehoornde
broeders of vrouwelyk bedrog.
Klugtspelen. De vierde druk, van veele
fouten gezuivert. T'Amsterdam, By
Hendrik Strik, Boekverkooper bezyden
het Stad-huis. 1718.
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Agenda expeditievergadering
De expeditievergadering vindt normaal plaats op 9 augustus, waarbij statutair een
plaats bezocht moet worden die Campo ooit met zijn aanwezigheid opgeluisterd
heeft.
Het bestuur heeft gemeend die datum ditmaal te mogen verschuiven. Eind augustus
vindt namelijk het vijfde internationale congres van de 18e eeuw te Pisa in Italië
plaats. Op geringe afstand ligt de havenstad Livorno. Hier heeft Campo drie weken
verbleven, toen hij onderweg was van Londen naar Constantinopel.
Helaas werd hij middels het kaartspel in deze plaats door fransen van zijn liquide
middelen beroofd, zodat hij terug moest keren (zie Med. p. 37-38); maar aangezien
een aantal JCW-ers op het genoemd congres tegenwoordig is, meent het bestuur de
kans te moeten waarnemen.
De expeditievergadering vindt alzo plaats op 30 augustus te Livorno, Italië.
Verzamelen te 11.00 u. bij de hoofdingang van het station Livorno.
Agenda:
1. Opening
2. Lezing stuk JCW-proza
3. Mededelingen
4. Ingekomen & uitgegane stukken
5. Publicaties betreffende JCW
6. Nieuwe vrienden en leden
7. Essaybundel over leven en werk JCW
8. Regionale bijeenkomsten
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

Signaleringen van JCW-vermmelding
Kruithof. - Jacques Kruithof. Het oog van de meester. Drie essays over literatuur op
school. Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1979. Op pagina 103 noemt Kruithof
Jacob Campo Weijerman als een buitenbeentje uit de subliteratuur die hij in een les
over oudere teksten ‘het volle pond’ zou geven, terwijl hij Vondel en Bilderdijk niet
zou bespreken.
(H.M. de Blauw, 2/6/1979)
*
JCW als Rozekruiser. - L.A. Langeveld noemt op p. 143 van zijn inventariserende
studie Alchemisten en Rozekruisers (Epe 1926) JCW Rozekruiser.
Na een zeer omvangrijke opsomming van 16e en vooral 17e eeuwse Rozekruisers
besluit hij het gedeelte over R. in Holland als volgts ‘In de 18e en 19e eeuwen wordt
wegens de Christelijke onvrijheid van R.K. in Nederland niet anders gerept dan van
den schilder J a c o b C a m p o We y e r m a n , geboren in 1677, die in zijn
“Levensbijzonderheden van Johan Hendrik baron van Syberg” (ca. 1730) mededeelt,
dat de R.K. een bijzondere beteekenis hechten aan den nacht vóór den 23en van
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Wiedemaand, d.i. de nacht vóór Sint-Jan “qui de virgis fecit aurum, gemmas de
lapidibus”? en van F r i e d r i c h S t e i n ,.......’
(G. Maréchal)
*
Geerebaert. - A. Geerebaert. Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der
oude Grieksche en Latijnsche schrijvers. Gent 1924. Pagina 12 onder VII Anacreon
(en Anacreontea):
nr. 7: Den Persiaansche Zydewever... Venevens eenige [=15]... Gezangen van
Anakreon... door JACOB CAMPO WEYERMAN. Gedrukt voor den Autheur...
[omstr. 1740?].
Brussel (2 ex.), Gent.
Of de twee exemplaren in Brussel nog aanwezig zijn is mij niet bekend, uit de
aantekening van Jan Vleugels in de Mededelingen op bladzijde 55 blijkt dat er in de
UB van Gent twee exemplaren zijn.
(H.M. de Blauw, 16/6/1979)
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[Nummer 19]
Erik de Blauw / André Hanou / Adèle Nieuweboer
Göttingen en Kassel: JCW-bezit
Op een zéér koude aprildag waren bovengenoemden in Göttingen, niet om ‘auf die
Mensur zu gehen’ (om een oude achttiende-eeuwse studentengewoonte in herinnering
te brengen) of om ons met de chansonnière Barbara te laten verzinken in mijmerijen
over een oude liefde ‘au Göttingue... au Göttingue...’, maar om een zeer triviaal
bibliografisch onderzoek in te stellen in de universiteitsbibliotheek aldaar. Naast dat
werk hadden we eigenlijk geen tijd, maar we hebben toch (zonder op anoniemen te
zoeken) enige JCW-iana kunnen lokaliseren. Verrassend, dat zoiets in een tamelijk
willekeurige duitse bibliotheek mogelijk is. Kennelijk hebben de Duitsers zich weinig
aan JCW's anti-houding gelegen laten liggen; ‘een Mof is veeltyds een Dier dat zyn
Geluk verschuldigt is aan een genadig Gesternte, en aan een Proefhoudende
Onbeschaamdheyt’ (Ontleeder der Gebreeken II, 361); ‘Ik ken, een Mof apart, al
geen verstokter dieren [dan vrouwen]’ (Vrolyke Tuchtheer, 27); mogelijk hebben ze
er de literaire conventie in de satire in onderkend, en de zaak verder gelaten voor
wat hij was.

1. Werken ván JCW, te Göttingen.
Behalve een exemplaar in 4 dln. van JCW's Levensbeschryvingen der Konst-schilders
(waarvan de signatuur tijdens onze omzwervingen verloren raakte), was er in de
Universiteitsbiliotheek ook een exemplaar van het zeldzamer (sign. Hist. Gall. part.
I, 2460
DE / LEEVENS BYZODDERHEBEN, / VAN / JOHAN HENDRIK, BARON
VAN SYBERG, / HEER VAn / ERMEEINGHOVEN / EN / BONCKERSBEK, &c.
/ DOOR / JAKOB CAMPO WEYERMAN / [fleuron] / Tot UTRECHT, / By
JACOBUS VAN LANCKOM, / Boekverkooper 1733. 8o. A-X8.
Op [Alv] heeft, na de gedrukte bekendmaking dat de auteur geen andere exemplaren
erkent dan die door de drukker ondertekend zijn, de uitgever inderdaad getekend met
J. van Lanckom.
De aanwezigheid van dit exemplaar valt waarschijnlijk te verklaren uit de relaties
van Syberg met Duitsland.
Overigens is in de UB Göttingen aanwezig een Zentralkatalog, die het bezit
inventariseert van bibliotheken van het Kreis Niedersächsen. Daaruit blijkt dat
aanwezig zijn:
In de Stadtbücherei und Schiller-Gymnasium van Hameln, sign. R IV a 4626:
Historie des Pausdoms 1. 1725. Amsterdam 1725.
In de Landesbibliothek Oldenburg, sign. Te IIa/483: Levens-beschryvingen der
Konst-schilders. 'sGravenhage-Dordt 4 dln. 1729-1769.
In de Stadtbibliothek Brunswijk, sign. I 58/957. Levens-beschryvingen der
Konst-schilders.
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Het begint er langzamerhand wel op te lijken dat de Konst-schilders dé seller van
JCW's leven geweest is, die eenieder, ondanks het bestaan van Houbraken, toch maar
aanschafte.

2. Werken óver JCW, te Göttingen.
De grootste verrassing was het vinden van een duitse vertaling/bewerking van
Kerstemans Weyerman-biografie; een boek waarvan het bestaan bekend was, maar
waarvan de Stichting nog geen enkel exemplaar had kunnen achterhalen.
Sign.: Art. Plast. VI 2760
Merkwürdige / Lebensbeschreibung / von / Jacob Campo / Wyermannen, / der in
dem Gefängnisse / auf / dem Hofe von Holland / in Grafen Haag / gestorben ist. /
Aus dem holländischen übersetzet / von W.xx. / Frankfurt und Leipzig, 1764..
8o. 196 pp. + (III).
Het boek begint met een Vorbericht en den Leser dat niet in ondertekend. De
schrijver hoopt dat de lezers dit boekje evengraag zullen lezen aln de andere werken
van JCW (en we mogen wellicht hieruit afleiden dat ook andere werken van JCW
in het duits vertaald waren?). Even verder in de inleiding staat dat men zolang met
publikatie heeft gewacht (1747-1764), om eerst alle gegevens over het
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leven van JCW zorgvuldig te controleren, hoevel het boek reeds lang gereed lag.
De tekst zelf wordt voorafgegaan door een vignet en dan de titel: Historie von
Jacob Campo Wyermannen. Daaronder volgt dan nog een inhoudsopgave van het
eerste hoofdstuk. Het boek telt nog vijf hoofdstukken, steeds voorafgegaan door een
inhoudsopgave. Na het zesdé hoofdstuk staan dan nog: ‘einige merkwürdigen Briefen
von ihm, über die Freyheit, Freundschaft, Liebe, Heyrath, Lotterie, und dem Karakter
der Schriftsteller, welche er während seines Aufenthaltes auf dem Gefangenpoort
geschrieben hat.’ Op bladzijde 182 staat over deze brieven dat JCW ze een half jaar
voor zijn dood gaf aan een trouwe medegevangene, de heer Von P..., die ermee mocht
deen wat hij wilde. De zos brieven worden nog gevolgd door een inhoudsopgave
van het gehele boek.
Deze duitse biografie lijkt me, na vergelijking met de biografie over JCW van de
hand van F.L. Kersteman (Zeldzaame Levens-gevallen, 's Gravenhage 1756, 2e druk
in 1763) een bijna letterlijke vertaling van Kerstemans boek. De zes brieven staan
ook in het Aanhangzel bij zijn boek (ook 's Gravenhage 1756 en 1763); alleen worden
ze daar Vertogen genoemd. Het werk van Kersteman, Levens-gevallen plus
Aanhangzel, telt totaal zo'n 300 pagina's. Deze biografie heeft ongeveer 200
bladzijden. Het enige wat de vertaler gedaan heeft is hier en daar de verhalen die bij
Kersteman uitgebreid staan een beetje inkorten.

3. Schilderij(en) te Kassel.
Op de terugweg naar Nederland besloten wij het niet ver van Göttingen gelegen
Kassel te bezoeken, omdat bekend was dat Landgraf Wilhelm VIII (reg. 1730-60) die ooit gouverneur was van Breda en Maastricht, en een liefhebber van de vlaams/
nederlandse schilderkunst uit de 17e en 18e eeuw - een schilderij van JCW had
gekocht uit de verzameling van Valerius Röver te Delft (z. MOES).
Na uitvoerige informatie van vele
duitstalige weg-wijzers, betreffende het
feit dat de Gemäldegalerie van het
Schloss Wilhelmshöhe vergelijkenderwijs
de meeste Rembrandts ter wereld bezit,
bevonden wij een ongesigneerd
bloemstuk van Weyerman (z. WARNER)
in goede orde, onder signatuur GK 454,
op de tweede verdieping te hangen. Dit
stuk, waarbij een plaatje ‘Blumenstrauss
in einer Steinnische’, schijnt
perspektivisch op een vreemde manier
achterover te hellen. In de Katalog der
Staatlichen Gemäldegalerie zu Kassel,
Kassel 1958, door Hans Vogel, staat het,
p. 173, omschreven als ‘GK 454:
Weijerman, Jacob Campo. Geb. in Breda

MOES, E.W. -. Het Kunstkabinet van
Valerius Röver te Delft. In: Oud-Holland
31 (1913) p. 4-24.
Röver stierf 22 juli 1739 te Delft.
Landgraaf Wilhelm VIII van
Hessen-Kassel onderhandelde over
aankoop van zijn verzameling via de
haagse kunstkoper Gerard Hoert, en
stuurde daartoe tevens zijn eigen
hofschilder, Johann Georg Frese.
Koop: f 40.000 in 1750; verstuurd in twee
partijen van 7 en 64 stuks. Hiervan door
fransen in 1806 veel gestolen. Van vóór
1750 bestaat een aantekenboek van
Röver, ter UBA, waarin opgetekend staat
waar hij zijn schilderijen vandaan haalde.
Minderwaardige schilderijen had hij op
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1677, gest. im Haag 1747. Schüler von
Ferdinand van Kessel in Breda und
Thomas van der Wilt in Delft. Tätig in
Delft, Amsterdam, Utrecht und London.
454 Blumenstrauss in einer Vase.
Leinwand 92,5 × 76,2 cm. Inventar von
1749, Nr. 206.’
Echter - wás het schilderij wel in goede
orde? Niet geheel; en zekere mate van
beschadiging en gebrekkige restauratie
viel te konstateren.
Dit bracht ons op de gedachte de oudere
catalogi te onderzoeken, met het oog op
de vraag of dit te wijten kon zijn aan het
vervoer van allerlei kunstschatten in duits
bezit naar Frankrijk en terug, in de
Napoleontische tijden.
De handgeschreven catalogus van het
schilderijenbezit uit 1749 gaf de

zijn buiten Vlietlust hangen; deze werden
in 1750 niet verkocht. Uit die lijst blijkt
mij van JCW vóór 1693 niets gekocht te
hebben. P. 8. ‘Onzeker is het, of het
bloemstuk van WEIJERMAN, dat hij in
1712 met fl. 50,- betaalde, en dat buiten
de schoorsteen van zijn eetzaal versierde,
niet behoorde tot het van artisten zelf
gekochte. Daar JACOB CAMPO
WEIJERMAN toen juist te Delft woonde,
is het echter meer dan waarschijnlijk’. De
exakte tekst in Rövers aantekenboek
luidt: ‘Ao. 1712. 43. een bloemstuk van
WEIJERMANS geschildert. N.B. staat
buiten in de schoorsteen in de eetzaal......
f 50,-.’

WARNER, Ralph -. Dutch and Flemish
flower and fruit painters of the XVIIth
and XVIIIth centuries. With an
introduction
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volgende informatie: ‘no. 206
Weiermanns. Ein Blumstuck auf Linnen
ohne Rahmen. [Höhe] 2.11 [Breite] 2.8’.
Het staat niet vermeld in de catalogi van
1790/93 en 1830; wél echter in de
catalogus van 1816, die opnieuw het bezit
inventariseerde, om de gevolgen van de
krijgshandelingen uit de voorgaande tijd
vast te leggen. Onder no 206 wordt daar
het bloemstuk in de galerij geboekt, zodat
het stuk waarschijnlijk niet door
Napoleon weggevoerd is: wat wél
weggevoerd was, was namelijk nog niet
teruggekeerd.
Het merkwaardige is wel, dat als no 315
in de catalogus-1749 voorkomt:
‘Weiermanns. Ein Schwan und Hase mit
einem Hüner-Hund auf Leinen. [Höhe]
4.3 [Breite] 5,-’.
Nu kómt er in de Thieme-Becker (z.
THIEME) onder JCW wél een
vermelding voor van een schilderij te
Kassel van een hond met halsband
waarop de initialen W.L., maar déze
beschrijving lijkt daar toch wel erg van
af te wijken, of zelfs een andere
voorstelling te geven. Is het
Thieme-schilderij een ander dan dat in de
handgeschreven 1749-catalogus? In de
1816-catalogus staat bij no 315 dezelfde
beschrijving als hierboven gegeven,
waarna iets uitgeradeerd is, en tenslotte
de opmerking volgt: ‘vermischt’; de
opgave van hoogte en breedte is dezelfde.
Is dít schilderij uiteindelijk wel
teruggekeerd? En is - opnieuw - het dan
hetzelfde als het schilderij uit Thieme?
Zo niet, dan hebben we hier een nieuw
JCW-produkt.
Enige mogelijkheid tot controle was
natuurlijk het Thieme-schilderij zelf
onder ogen te krijgen. Het was niet in de
Gemäldegalerie; volgens onze informant
Dr. Friedrich Lahusen (Staatliche
Kunstsammlungen Kassel, Schloss
Wilhelmshöhe, 3500 Kassel) zou het in

by Thomas Ronan [...] with preface to the
second edition and addenda by Sam
Segal. Amsterdam 1975.
P. 236: ‘Plate 113a. JACOB CAMPO
WEYERMAN. Penel. H. 20 i/2''. W. 16
i/8''. Flowers. Signed Weyermans. I only
know of two paintings by this Master.
This picture is full of fine feeling, the
colour possesses much subtlety, the
brush-work is a long slick silky touch,
which is unmistakable when seen, the
glass is well studied and very transparant
[afb.] v. Rijks Museum, Amsterdam, No
2675.
Plate 113b. Attributed to Jacob Campo
Weyerman. Vase of flowers. Canvas. H
35 i/2''. W. 29 i/2". The difficulty in
photographing a picture which is badly
in need of cleaning is almost
unsurmountable, but as this Master's
works are so rare there is no alternative.
In the Gallery Catalogue it is only
attributed to the Master, but I think there
is every reason to believe it is by him as
it shows the same brush-work and colour
as No 2675, Rijks Museum, on this page.
[afb.] Cassel Gallery, Germany, No 454’.
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het Schloss Wilhelmshöhe zélf aanwezig
moeten zijn. Volgens de beheerder
daarvan was het echter mogelijk in de
THIEME, Ulrich - und Felix Becker.
Allgemeines Lexikon der bildende
Künstler von der Antike bis zur
Gegenwart [...] Herausgegeben von Hans
Vollmer. Leipzig 1942. Bd. 35, p. 480:
‘Weyerman, Jacob Campo, Blumenmaler,
Radierer u. Kunstschriftsteller, o9.8.1677
Breda, +9.3.1747 im Haag. Schüler von
Ferd. Kessel in Breda, von Th. v.d. Wilt
in Delft u. von S. Hardimé in Antwerpen.
Tätig in Breda, Antwerpen, Lille, Paris,
Lyon, Rom, in d. Schweiz, in
Deutschland, in London (1718?), Oxford,
Delft, Rotterdam (1720/21), Muiden
(1721-1722), Amsterdam (1723/26),
Breukelen (1727/29), im Haag, in Leiden
(1737/38), Vianen, seit 1738 wieder im
Haag. Seine Schmähschriften u.
Spottgedichte brachten ihm schliesslich
ins Gefängnis, in dem er starb. Der von
Houbraken als Blumen- u. Früchtemaler
gerühmte J.W. gen. Campovivo ist
jedenfalls mit ihm identisch. - Bilder im
Reichsmus. Amsterdam (Blumenstück,
bez. “Weyermans”, in d. Gem. Gal.
Cassel (Blumenstrauss, nicht bez.) u. in
d. Ksthalle Karlsruhe (desgl., bez.
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oorlog verdwenen, en mogelijk ook
teruggekomen - maar gevonden werd het
in ieder geval niet. De slotbewaarder zou
nog een verder onderzoek instellen, en
de Stichting over de uitkomst daarvan
bericht sturen.
Tenslotte: ook in de bibliotheek van de
Gemäldegalerie bleek nog een exemplaar
van JCW's Konstschilders (4 dln.)
aanwezig, onder signatuur G.
NJ./Weyerm.

“Campovivo”). Auf Schloss
Wilhelmshöhe b. Cassel ein Stilleben
(Hundehalsband mit Initialen W.L.) van
J. Weyermann (der Obige?). Vgl. Schloss
Wilhelmshöhe, hg. v.d. Verw. d. staatl.
Schlösser, 2Berl. 1937, p. 11 - W.s.
literarisches Hauptwerk sind die
“Levens-beschryvingen der Ned.
Konstschilders etc.”, 4 Bde, 1729 (der 4.
Bd postum 1769 ersch., bringt p. 409
f.w.s. eigene Biographie).’ - Volgt nog
een verwijzing naar Waller-Juynboll,
Biogr. Woordenboek van Noord Ned.
Graveurs, Den Haag 1938, p. 360 f., waar
de JCW-literatuur ‘Vollstandig’ vermeld
staat.

Ellen du Maine
G.J. Rehm over JCW
G.J. Rehm. Jacob Campo Weyerman en zijn familie.
Vergelijking tussen de biografieën en gegevens uit het gemeente-archief van Breda.
In: Nederlandsche Leeuw 75 (1958), kolom 353-365.
(afgedrukt met toestemming van de redactie van de Nederlandsche Leeuw (Red.))
(353) Er is tot heden al veel geschreven over het leven van de dramaturg, criticus,
pamflettist, journalist, schilder en avonturier Jacob Campo Weyerman1), maar nog
nimmer is er in de Bredase archieven - met uitzondering van de doop-, trouw- en
begraafregiters - een serieus onderzoek ingesteld naar de waarheid van alle verhaalde
feiten. Alles wat over Weyerman geschreven is, gaat terug op de biografie, die door
zijn navolger Franciscus Lievens Kersteman werd opgesteld. De voor dit artikel
voornaamste punten daaruit mogen in het kort hieronder volgen:
Weyerman werd op 9 augustus 1677 te Breda geboren als zoon van de
lakei Jacob Weyerman en Lys Saint Mourel. De laatste had als manspersoon
verkleed, op 17-jarige leeftijd dienst genomen onder de naam Tobias
Morelle in een compagnie Spaanse fuseliers onder kapitein Campo
Plantines. Zij werd na verschillende heldendaden bevorderd tot sergeant
en zou nog hoger in rang gestegen zijn, als haar sekse niet aan het licht
gekomen was na een opgelopen verwonding tijdens de aanval op Bonn.
Zij moest de dienst toen verlaten, eervol weliswaar, want prins Willem III
vereerde haar met een jaargeld van 200 gld. Een jaar daarna huwde zij
met Weyerman en vestigde zich met hem te Breda, alwaar zij op de Grote
Markt een ordinaris (eethuis) ‘de Son’ oprichtten.
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Hun zoon Jacob Campo werd op 15-jarige leeftijd op de Latijnse School
te Breda geplaatst, die hij in drie in plaats van in zes jaar doorliep.
Vervolgens deden zijn ouders hem in de leer bij de predikant Sandvoort
in het dorp ‘het Woud’. Zij hadden hem ‘tot de letteroefeningen’ bestemd,
doch zelf voolde hij meer voor de tekenkunst. Hij ging dan ook tweemaal
per week op tekenles bij de Delftse schilder Thomas van der Wilt; tevoren
had hij in Breda al schilderlessen gekregen van Ferdinand (354) van
Kessel. Later onderwees hen Simon Hardiné te Antwerpen.
Hij moet ongeveer 18 jaar oud geweest zijn, toen zijn moeder hem, nadat
zij hem met een model in zijn atelier betrapt had, de deur wees. Kersteman
zegt in een noot, dat velen beweerden, dat hij vóór zijn omswervingen
eerst nog als soldaat in een regiment voetvolk dienst genomen had, zich
in een minnehandel met de dochter van zijn kapitein had gewikkeld en
door middel van zijn schilderkunst zijn paspoort had gekocht.
Na zijn omzwervingen door verschillende landen vond hij bij zijn
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terugkeer in Breda zijn ouders gestorven. Zij hadden hem nauwelijks 600
gld. nagelaten, die hem toen goed van pas kwamen en dan ook snel waren
verteerd, waarop hij zich in schulden stak. Hij vertrok daarna heimelijk
uit Breda en vestigde zich in 's-Gravenhage, waar hij met het schrijven
van het ‘Leeven der Schilders’, de ‘Brabandsche Voyage’ en enige mindere
werkjes voldoende verdiende or zich weer naar Breda te durven begeven.
Onder de rook van die stad raakte hij in twist met een officier, die hem in
een degenduel verwondde. Ter verzorging van de opgelopen verwonding
bracht men hem ten huize van de chirurgijn meester Jan Arends, die hem
op zijn verzoek beloofde hem te huisvester tot hij hersteld zou zijn.
Deze chirurg had een niet onbemiddelde nicht, genaamd Gerritje, in huis.
Tot ongenoegen van haar oom maakte Weyerman haar het hof en zon op
middelen om haar te kunnen schaken. Langs bedrieglijke weg gelukte het
hem haar oom als krankzinnige te laten arresteren, waarna hij sich met
haar uit de voeten maakte. Nadat het bedrog was uitgekomen, werd
Weyerman driemaal ingedaagd en werd crimineel tegen hem geprocedeerd.
Bij verstek werd hij daarna veroordeeld tot verbanning uit de stad en de
baronie van Breda. Hij had zich intussen met Gerritje naar Londen begeven,
waar hij haar al spoedig in de steek liet. Kersteman vermeldt in een noot,
dat hij niet weet waar zij daarna gebleven is.
Uit de Bredase archieven zijn thans enige bijzonderheden aan het licht gekomen,
waarmede we dit verhaal op zijn waarheid kunnen toetsen. Om een duidelijk overzicht
te verkrijgen, is de rest van dit artikel rubrieksgewijze ingedeeld.

Geboortedatum en -plaats van Jacob Campo Weyerman:
In het protocol van de Bredase notaris Willem van Bommel treffen we op 28 december
1699 getuigenissen aan, die afgelegd werden op verzoek van Elisabeth Sommerel,
laatst weduwe van Hendrick Weyermans, de moeder van Jacob Campo. Vermoedelijk
heeft zij deze nodig gehad voor het hierna te bespreken proces. Helena Lamont,
inwoonster van Breda, verklaarde daarbij, dat zij in haar huwelijk met haar overleden
echtgenoot Jacob Sommerel op 12 sept. 1676 was bevallen van een zoon, genaamd
Jacobus en dat de requirante, Elisabeth Sommerel dus, later eveneens een zoon ter
wereld had gebracht, die ook Jacobus genoemd werd. De tweede getuigenis werd
afgelegd door Maria Vastbinders, inwoonster van Breda, die verklaarde, dat zij ‘in
den jaere 1677 mette recte in desen, haere suster van halven bedde, is geweest in
campagnie ofte in het leger ende in augusty desselven jaers 1677 voor Charleroy,
alwaer de requirante in desen op eenen maendagh, wesende den 9e der voors. maendt
augusty 1677, verlost ende in het kinderbedde gecomen is van eenen jongen (355)
soone, die mede gedoopt ende genaemt is gewerden Jacobus, die alnoch in levenden
lijve is sijnde’ en dat zij zelf tijdens de bevalling geholpen had 2).
Hier hebben we dus de reden, waarom de doopakte van Jacob Campo ondaks
herhaalde nasporingen niet in de Bredase doopboeken te vinden was. Hij zal gedoopt
zijn in het legerkamp vóór Charleroi door de veldprediker van het regiment Blauwe
Garde, waarbij zijn vader diende, zoals we hierna zullen zien. Immers zijn doopakte

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 2

werd evenmin gevonden in de doopboeken van de stad Charleroi, noch in die van
de omliggende gemeenten van die stad, te weten Châtelineau, Couillet, Dampromy,
Gilly, Marchienne-sur-Pont, Mareinelle, Monceau-sur-Sambre,
Montignies-sur-Sambre, Pironchamps en Pont-de-Laup. De gemeenten Lodelinsart
en Mont-sur-Marchiennes bezitten geen doopboeken uit die tijd.

Zijn moeder, de heldin Lys Saint-Mourel.
Laten we beginnen met de vaststelling, dat haar naam nogal werd verbas-
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terd. Hij werd gespeld: Semerel, Simerel, Simmerail; Simmerel; Simmorel; Simorel;
Somerail; Sommerel; Sommereul en Zemerel. Nimmer werd de naam Saint-Mourel
aangetroffen. Zelf tekende zij steeds L. Someruell Ook haar nicht, een dochter van
haar broer, schreef aldus haar achternaam. In het vervolg zullen we deze naam ook
zo schrijven.
Bonn werd in november 1673 door prins Willem III ingenomen. Tijdens de
belegering van die stad moet Elisabeth Someruell gewond zijn geraakt en daarna uit
de dienst ontslagen; een jaar later huwde zij net Weyerman, aldus Kersteman. In de
archieven bevinden zich evenwel vier akten - een ervan werd boven reeds aangehaald,
de andere volgen nog - uit de jaren 1699, 1795 en 1706 waarbij zij laatst weduwe
van Hendrick Weyermans (Weydemans, Wijdemans) genoemd wordt. Duidelijk blijkt
dus, dat zij reeds eerder gehuwd was. Jacob Campo werd volgens het testament van
zijn vader, dat hierna besproken zal werden, bij Elisabeth Someruell in het huwelijk
verwekt. Dat huwelijk moet dus wel in de laatste maanden van 1676 gesloten zijn.
Tussen november 1673 en eind 1676 blijven er voor Elisabeth Somoruell nog
hoogstens drie jaren over voor kennismaking en huwelijk met haar eerste echtgenoot,
zijn overlijden en kennismaking en huwelijk met haar tweede echtgenoot Weyerman.
Een zeer korte tijd dus. Er zijn nu drie mogelijkheden: óf haar eerste huwelijk is van
zeer korte duur geweest; óf Kerstman heeft over haar lotgevallen veel gefantaseerd;
óf men heeft haar leven verward met dat van haar ongehuwde halfzuster Maria
Stoffelen, die bij haar woonde. Kersteman kan dit verhaal niet anders hebben
opgeschreven dan uit de mond van anderen. Men weet echter hoe het met
overleveringen gaat, iedereen maakt er weer iets bij, zodat er van de juiste toedracht
niet veel overblijft.
Zouden we het gehele verhaal niet als volgt kunnen reconstrueren? Men kende te
Breda twee halfzusters, die tezamen woonden en waarvan er één in het leger had
gediend.
Omdat men niet wist welke van beide, wees men daar vanzelfsprekend de meest
op de voorgrond tredende voor aan, in dit geval dus Jacob Campo's moeder.
In een testament dat de beide halfzusters te Breda op 19 mei 1690 door notaris
Hendrick Buysen lieten opstellen, verklaart Elisabeth Someruell, dat haar halfzuster
haar 14 jaar had gediend - dus vanaf 1676 - zonder daarvoor loon genoten te hebben3).
Als de laatste dus in 14 jaren niets (356) verdiend had hoe komt zij dan aan de ruim
3000 gld. waarvan hieronder sprake is? Verkreeg zij die uit het door prins Willem
III aan de heldin toegekende jaargeld? Was zij dus de heldin?
De tweede voornaam Campo, die Weyerman te herinnering aan de vroegere
commandant van zijn moeder Campo Plantines gegeven zou zijn, wordt in geen der
akten in het Bredase archief vermeld. De beide akten, die hij zelf ondertekend heeft,
dragen resp. in 1694 de handtekening Jacobus Weyermans en in 1699 J. Weyermans.
Heeft hij die tweede naam Campo er later zelf bijgevoegd?

Zijn Vader.
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Uit bovenstaande kunnen we reeds vaststellen, dat Jacob Campo's vader niet Jacob
maar Hendrick heette. We moeten er bovendien sterk aan twijfelen of hij wel ooit
lakei is geweest.
De drie akten, die hij door notaris Paulus van Heusden op 19 oktober 1694 liet
opstellen4), zullen daarover licht verschaffen. In de eerste akte verklaarde Hendrick
Weyermans, ruiter in het regiment garde van de Graaf van Portland, dat hij ten tijde
van het overlijden van zijn eerste echtgenote Gerrittier Vonck niet meer bezat dan
enige weinig waardevolle meubeltjes en klederen, die tezamen nog niet voldoende
waren geweest om met de opbrengst daarvan de schulden van de boedel en de
begrafeniskosten te voldoen. Later had hij echter door ‘vlijt ende neersticheyt’ allen
kunnen betalen en ook de opvoeding van zijn zoon Gerrit uit zijn eerste huwelijk
kunnen bekostigen.
Ingeval zijn zoon Gerrit - wat niet te verwachten was - ooit aanspraak zou willen
maken op een deel van zijn moeders nalatenschap, moest deze verklaring dienen als
bewijs, dat hij daarvan niets meer tegoed had.
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De tweede akte is een testament van dezelfde, zich ziek te Breda bevinden de. Hij
vermaakte daarbij aan zijn genoemde zoon Gerrit 250 gld. ter voldoening van de
juiste legitieme portie en aan zijn andere zoon Jacobus in huwelijk verwekt aan
‘Elisabeth Simorel’ eveneens 250 gld. en benoemde diens moeder tot voogdes over
hom.
De derde akte bevat een schenking van 1000 Rijnsgulden aan zijn zoon Jacobus.
Hij schonk deze som niet alleen omdat hij zijn toemalig bezit geheel verkregen had
door de ‘diligentie ende naersticheyt’ van zijn echtgenote Elisabeth Someruell, maar
ook om zijn zoon Jacobus niet tekort te doen ten opzichte van diens halfbroer Gerrit,
die reeds van tijd tot tijd geld van hem had ontvangen. Deze donatie-inter-vivos werd
ten behoeve van Jacob in dank geaccepteerd door de oud-aalmoozenier (armmeester)
Martinus van Rheenen te Breda.
Aangezien Hendrick Weyerman de schrijfkunst niet machtig was, ondertekende
hij deze akten met de letter H.W.M.
Genoemde Van Rheenen? meester smid en diaken van de Duitse gemeente te
Breda, en Andries Allen, inwoner van Breda, die beiden in de drie voorgaande akten
als getuigen waren opgetreden, verklaarden op 26 september 1695 voor notaris Floris
van Gils op verzoek van ‘Geerard Weyermans, guarde du corps’ van
Koning-Stadhouder Willem III, dat op 21 juni 1695 te Breda overleden was de vader
van de requirant Hendrick Weyerman, ruiter van de Blauwe Garde van Willem III
onder de Graaf van Portland, nadat hij drie (357) weken met een gebroken been
gelegen had5). Inderdaad werd op 2 juli 1685 aan Elisabeth Someruell, weduwe van
Hendrick Weyerman een afschrift afgegeven van zijn bovengenoemd testament. Het
begraafboek van de Grote kerk te Breda, dat zeer door vocht geleden heeft, vermeldt
op 21 juni 1695: overleden ‘.......... Wijdemans, den man van E..... Zimoreul’6).
De aanduiding ‘den man van’ wordt in de Bredase begraafboeken nimmer meer
aangetroffen. Vanzelfsprekend wordt in de overlijdensakten van vrouwen wel vermeld
van wie zij de echtgenoten of weduwen waren, maar nooit wordt een dergelijke
nadere omschrijving in de overlijdensakten van mannen opgenomen. We hebben
hier dus duidelijk met een uitzondering te maken en kunnen daaruit vaststellen, dat
Hendrick Weyerman te Breda een onbekende was. Men kende hier slechts zijn
echtgenote, dus schreef men in zijn overlijdensakte haar naam ter verduidelijking
erbij.
Tot verder bewijs daarvan moge dienen, dat zij slechts dan met vrouw of weduwe
van Hendrick Weyerman werd aangeduid, als zij zelf bij het opstellen van akten
tegenwoordig was.

Zijn andere familieleden.
Reeds terloops werd de halfzuster van Elisabeth Someruell genoemd. Eenmaal heet
zij Maria Vastbinders, in alle andere gevallen schreef men Maria Stoffelen. Het is
zeker dat dit een en dezelfde persoon is, want alle akten werden door haar met een
zelfde handmerk - een soort wolfsangel - ondertekend. Haar vader zal een (Chri)stoffel
Vastbinders geweest zijn.
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Het testament van 16 mei 1690, dat de halfzusters tezamen lieten opstellen, werd
reeds vermeld. Elisabeth Someruell benoemde daarbij haar zoon Jacobus Weyerman
tot haar enige erfgenaam met de bepaling, dat hij na haar overlijden aan Maria
Stoffelen 500 gld. moest uitkeren voor het loon, dat zij in de genoemde 14 jaren
verdiend had. Bij eventueel eerder overlijden van Jacobus zou haar halfzuster alles
erven. De laatste benoemde eveneens Jacobus tot haar enig erfgenaam en in tweede
instantie zijn meeder. Tot voegd over hem benoemden de beide zusters de
meergemelde Martinus van Rheenen.
Dit testament liet Maria Stoffelen op oktober 1694 door notaris Paulus van Housden
zodanig wijzigen dat in eerste instantie haar halfzuster en in tweede instantie haar
neef Jacobus enige erfgenaam werd, dan juist omgekeerd 7)
Ne wezen er reeds op, dat Maria Stoffelen ondanks het feit, dat zij gedurende 14
jaren geen geld verdiend had, toch niet onbemiddeld was. Zo nam zij op 14 januari
1692 een verbandbrief van 2000 gld. ten laste van de vrijheid
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Oosterhaut en in december van hetzelfde jaar kocht zij voor 1300 gld. Het huis en
erf ‘het Hoff van Parijs’ aan de oostzijde van de Grote Markt (thans 12) te Breda8).
Zij ging dit huis niet zelf bewonen, doch verhuurde het voor 75 gld. per jaar9). Op 10
februari 1694 verkocht zij het weer voor 1400 gld.10), terwijl ook de verbandbrief in
maart van dat jaar aan een ander werd overgedragen11). Intussen had zij in januari
1693 een ander huis ‘den Bijbel’ aan de westzijde van de Grote Markt (thans 37)
voor 1700 gld. gekocht. Deze koopsom werd door Elisabeth Someruell namens haar
een jaar later (358) voldaan12). Dit perceel verhuurde zij eveneens, of liet dit haar
zuster doen, voor de jaarlijkse huurprijs van 120 à 130 gld.13). In januari 1713 werd
het pand door Elisabeth Someruell, als erfgename van haar halfzuster, publiek
verkocht. Het bracht daarbij 2210 gld. op14).
Een jaar later betaalde zij de 500 gld. terug, die haar halfzuster op 7 juni 1701 had
geleend14a).
Maria Stoffelen is ongetwijfeld identiek aan Marike Stoffels, die op 22 juli 1712
te Breda overleed en vier dagen daarna werd begraven15).
Behalve deze halfzuster woonden ook de broer van Elisabeth Someruell, genaamd
Jacobus, en zijn echtgenote Helena Lamont in Breda. In het oudste lidmatenregister
van de Ned. Herv. gemeente te Breda werden zij begin 1683 ingeschreven als
afkomstig van het fort Isabella16). Jacob Someruell moet overleden zijn vóór 28
december 1699, toen Helena Lamont, zoals we zagen, weduwe werd genomd. Zij is
in Breda blijven wonen. Behalve de reeds eerder genoemd zoon Jacobus, die op 12
september 1676 werd geboren, had het echtpaar Someruell-Lamont nog een dochter
Catharina.
Helena Lamont gaf deze dochter op 5 januari 1700 een blanco volmacht om het
achterstallige traktement van haar vader in Engeland te gaan innen17). Hij was sergeant
geweest in een compagnie voetvolk onder kapitein Fliemen, tevoren kapitein Herry
Brus (Bruce) onder het regiment van Kolonel George Lauder. Inderdaad is Catharina
naar Engeland overgestoken, want zij werd in hetzelfde lidmatenregister in april of
mei 1703 te Breda ingeschreven als afkomstig van Londen18). In 1691 was zij
dienstbode bij Majoor Bilderbeecq te Breda en toen ongeveer 25 jaar oud19). Van
haar is verder niets bekend.
De zoon Jacobus Someruell overleed te Breda op 24 januari 1699 er werd vier
dagen later begraven20). Zijn moeder Helena Lamont overleed te Breda op 24 januari
1737 en werd twee dagen daarna begraven21), zij moet een hoge ouderdom bereikt
hebben.
Verder ontdekten we, dat Jacob Campo ook nog een halfbroer Gerrit had. Een
zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader met Gerrittien Vonck. Deze is
ontegenzeggelijk identiek aan de Gerrit Weyermans, trompetter onder ritmeester
Posterne, die als jongeman in de Grote kerk te Breda ondertrouwde op 19 december
1682 met Maria van Rotterdam, jongedochter van Breda22). Voor deze echtverbintenis
verwierf hij een ‘consent van een vooght in Den Bosch wonende’. Hij huwde te
Ginneken op 3 januari 1683. Van dit echtpaar werd te Breda op 10 augustus 1685 in
de Grote kerk een dochter Geertruid gedoopt23) en op 8 januari 1692 te 's-Gravenhage
in de Nieuwe kerk een zoon Jacobus. Gerrit Weyerman was in 1695 ‘guarde du
corps’ van Koning-Stadhouder Willem III. Ook heeft hij in Engeland vertoefd, in
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het meergemelde lidmatenregister werd namelijk in het begin (359) van het tweede
halfjaar 1691 te Breda ingeschreven ‘Marytjen Rotterdam, vrouw van Woiermans
van Londen’24). (Op de bovenste helft van kolom 359 en 360 bevindt zich een
plattegrond van de binnenstad van Breda. Het onderschrift hierbij behorend is: De
te Breda gelegen huizen, bewoond of in eigendom bezeten door Elisabeth Someruell
en Maria Stoffelen.
Grote Markt

11 huis ‘de
Eenhoorn’

Grote Markt

12 huis ‘het Hoff
van Parijs

Grote Markt

27 huis ‘St. Joris’

Halstraat

1 huis ‘het
Moriaenshooft’

Grote Markt

37 huis ‘den Bijbel’ St. Janstraat

22 huis ‘de
Koevoet’

Grote Markt

6 huis ‘den
Ossecop’

50 huis ‘het
Moriaentjen’)

Voemarktstraat

Het eethuis ‘de Son’.
We bewezen reeds, dat Jacob Campo's vader te Breda een onbekende was. Hij
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zal dan ook zijn echtgenote niet geassisteerd hebben in een eethuis aldaar. Er blijft
dan nog de mogelijkheid, dat Elisabeth Someruell alleen of met de hulp van haar
halfzuster een eethuis gehouden heeft. In geen geval heeft dat dan plaats gehad in
het huis ‘de Son’ aan de Grote Markt, want daarin heeft zij nimmer gewoond.
In het lidmatenregister van de Ned. Herv. gemeente te Breda werd geen inschrijving
gevonden van de ouders van Jacob Campo, noch van Maria Stoffelen. Zoëven zagen
we wel, dat zijn halfbroer Gerrit in december 1682 te Breda ondertrouwde en dat
zijn oom Jacobus Someruell zich met zijn gezin in de aanvang van 1683 hier vestigde.
Vermoedelijk kwam zijn vader hier eveneens rond die tijd in garnizoen en (360)
hield zijn moeder daarna haar vaste woonplaats te Breda. Vrij nauwkeurig kunnen
we nagaan waar zij gewoond heeft.
In 1684 wordt zij voor het eerst te Breda vermeld als huurster van het tot een nieuw
huis verbouwde achterhuis van het pand ‘de Vrachtwagen’ aan de noordzijde van
de St. Janstraat. Zij moet dit na 1680, toen het nog aan een ander verhuurd was,
betrokken hebben. Ook dit pleit voor een komst in Breda rond de jaarwisseling
1682/3. Dat huis lag aan het eind van die straat, schuin tegenover de Koevoet25). In
1685 had zij het huis ‘de Koevoet’ in de St. Janstraat (thans 22) in huur26). Eerst 1
mei 1687 verhuisde zij naar de Grote Markt, alwaar zij het huis en erf ‘de Eenhoorn’
(thans 11) met achterhuis, hof en erf, dat op de Karrestraat uitkwam voor 220 gld.
per jaar huurde. De verhuurster beloofde er een stal voor vier paarden met een
hooizolder erbij te zullen bouwen27). Hoewel zij dit pand voor zes jaar gehuurd had,
bleef zij er maar vier jaar wonen en droeg de resterende huurtermijn voor 210 gld.
per jaar aan (361) een derde over28). Zelf verhuisde zij toen naar het huis, achterhuis,
stal en erf ‘het Moriaenshooft’ aan de oostzijde van de Halstraat (thans 1) naast de
Hoofdwacht. Dit pand huurde zij voor een termijn van twee jaar voor 195 gld. per
jaar29) Het was in dit huis, dat haar echtgenoot Hendrick Weyerman man overleed.
Zij bewoonde dit porceel tot in 169730) en betrok daarna het huis ‘St. Joris’ aan de
Grote Markt (thans 27) op de hoek van de Korte Brugstraat31). In 1699 heette zij te
zijn vertrokken naar Antwerpen32), in de maand maart van dat jaar evenwel woonde
zij met haar zoon nog in het huis ‘het Moriaentjen’ aan de Veemarktstraat (thans 50)
- we konen hier nog op terug -. Het pand ‘St. Joris’ werd door haar met ingang van
1 november 1699 voor 158 gld. per jaar verhuurd en dezelfde voorwaarden als zij
het zelf ingehuurd had33)
In 1700 woonde zij wederom op de Grote Markt, alwaar zij het huis ‘het
Osschenhooft’ of ‘den Ossecop’ (thans 6) had gehuurd34). Met ingang van 1 december
1705 verhuurde zij van dat huis drie gemeubileerde benedenkamers en de keuken
voor een wekelijkse huursom van 18 gld. en 18 st., zijnde de waarde van 2 gouden
Pistolen. De meubelen en andere goederen die in de huur begrepen waren, werden
in het huurcontract gespecificeerd opgegeven35). Zij bewoonde dit pand tot in 1710
en verhuisde in dat jaar naar het eerder genoemde perceel ‘de Eenhoorn’36). Hier
bevond zij zich nog in 1711, na dit jaar is verder niets bekend van eventuele andere
woningen.
Voor de instandhouding van een goed lopend eethuis is een groot aantal malen
verhuizen - zoals we zagen achtmaal in nog geen dertig jaar - niet bevorderlijk. We
behoeven er dan ook geen geloof aan te hechten, dat zij een eethuis gehouden heeft.
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De onderverhuur van een aantal kamers van haar huis pleit daar ook niet voor. De
inhoud van de volgende akte maakt het zelfs onwaarschijnlijk.
Elisabeth Someruell legde voor notaris Rombout Damisse te Breda op 28 juli 1701
een verklaring af ten behoeve van Generaal Ramsay37). De voornaamste punten daaruit
voor ons zijn, dat zij op 24 augustus 1697, toen het leger van de Republiek vóór
Brussel gekampeerd was, een gewonde Graaf in haar tent had geherbergd, waarvoor
haar in 1698 te Breda namens de genoemde Generaal 50 gld. voor zijn vertering
waren betaald, tegelijk met de 650 gld., die de Generaal toen bij haar had laten lenen.
De tent in een legeskamp en de vertering wijzen op een beroep van marketentster,
dat door Elisabeth Someruell zal zijn uitgeoefend. Herinneren we ons dan de veertien
jaren, die Maria Stoffelen haar gediend heeft, dan lijkt het aannemelijk, dat Elisabeth
alleen te Breda vertoefde als zij niet bij het leger
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was en dat haar halfzuster voor haar zoon en huis gezorgd zal hebben. Mogelijk ook
hebben beide zusters elkander afgelost, want het genoemde huis van Maria Stoffelon
werd verschillende malen door Elisabeth Someruell verhuurd, zonder dat daarbij van
een machtiging daartoe gewag gemaakt werd. Verbleef de eerste dan niet te Breda?

(362) Jacob Campo's schilderstudie te Breda en onmin set zijn moeder.
Jacob Campo moet volgens eigen verklaring38) ongeveer 18 jaar oud geweest zijn,
toen hij te Breda schilderlessen kreeg van Ferdinand van Kessel. Inderdaad valt aan
te tonen, dat deze schilder in die tijd reeds te Breda gevestigd was en wel in ‘het
Suyckerhuys’ aan de Grote Markt (thans 20)39). Van Kessel overleed te Breda op 29
juli 170240).
Op ongeveer dezelfde leeftijd zou Jacob Campo door zijn moeder zijn weggestuurd,
dus ca. 1695. In het jaar daarvoor op 22 oktober 1694 liet hij echter door de Bredase
notaris Paulus van Heusden een testament opstellen ten gunste van zijn moeder ‘uyt
tedere lieffde, die hij tot haer is dragende’41). Dit geschiedde dus drie dagen nadat
zijn vader hem 1000 Rijnsgulden had geschoken en op dezelfde dag, dat zijn tanta
haar testament ten gunste van zijn moeder wijzigde. Van enige onmin is dan nog
geen sprake. Ook in maart 1699 woonde hij nog bij haar, zoals we zagen, en in
september van dat jaar assisteerde hij haar nog bij de verhuring van het huis ‘St.
Joris’. Als hij dan al onmin met zijn moeder gehad heeft, was dat in ieder geval niet
op 18-jarige leeftijd.

Zijn avonturen in Breda.
Op 27 juli 1703 word in de Grote kerk te Breda een onechte zoon gedoopt van
Catharina Snep en Jacob Weyerman42). Deze Catharina Snep was een dochter van
Nicolaes Snep en Maria Goyaerts, eerst weduwe van Hendrick Corneliss van Ghils.
Jacob Campo konde haar reeds eerder, want haar moeder was de eigenares van het
huis ‘het Moriaentjen’, waar hij met zijn moeder in 1699 bij inwoonde. Catharina
werd gedoopt in de Grote kerk te Breda op 13 december 167543). Dat het inderdaad
een onechte zoon van Jacob Campo was, blijkt uit het codicil van zijn moeder
gepasseerd voor notaris Johan Denman te Breda op 1 maart 1706, waarbij zij aan
dat kind 1000 gld. legateerde. Dit bedrag moest na haar overlijden in vaste panden
worden belegd en Catharina Snep zou er tot de meerderjarigheid van haar kind het
vruchtgebruik van hebben. Mocht het kind eerder overlijden dan verviel het legaat
aan Jacob Campo en in derde instantie aan Maria Stoffelon44).
Een broer van Catharina, genaamd Nicolaes Snep, verliet eind 1707 of begin 1708
Breda en vestigde zich als vettewarier en kaarsenmaker te Delft45). Deze zal voor de
opvoeding van zijn neefje Jacobus Weyerman zorg gedragen hebben. De laatste
immers was later als pruikenmaker eveneens te Delft gevestigd. Catharina Snep
bleef te Breda wonen en overleed er op 25 juni 174546).
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Geheel onverschillig zal Jacob Campo tegenover dit zoontje niet gestaan hebben,
in 1712 verbleef hij namelijk ook te Delft47).
Nu komen we aan het avontuur met Gerritje, de nicht van de chirurgijn meesters
Jan Arends. In Breda is geen chirurgijn van die naam in Weyerman's tijd bekend,
wel een meester Jan Ernst, chirurgijn, maar deze had geen nicht Gerritje. (363) In
1695 treffen we twee verklaringen aan van deze meester Jan Ernst, burger en
chirurgijn te Breda, inhoudende dat zijn zoon de chirurgijn Nicolaes Ernst in het
begin van 1693 met het schip ‘Eighte Veghte’ naar Oost-Indië was gevaren en diens
dochtertje Johanna bij hem had achtergelaten48). We zien dus, dat meester Jan Ernst
een kleindochter Johanna bij zich had. Zij werd gedoopt in de Grote kerk te Breda
op 8 juni 169249).

Eindnoten:
1) Zeldzaame Levens-Gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland
in 's-Gravenhage Overleeden; Behelzende Zyne Weergalooze en voortreffelyke Geleerdheid,
Zyne wonderbaarlyke Ontmootingen en wetenswaardige Omzwervingen door veele Landen.
Zyne doorsleepene en klugtige Minnaryen; Mitsgaders Zyn listige en vermakelyke Bedryven
gedurende zyn Leeven gepleegd. Uit deszelfs eigen schriften en andere waarschynelyke Berigten
by een verzameld, en om derzelver Aanmerkelykheid in 't ligt gegeeven.
Hier werd geraadpleegd de Tweede Druk. Uitgegeven In 's-Gravenhage, By Pieter van Os,
M.DCC.LXIII.
Het werd geschreven door zijn navolger Franciscus Lievens Kersteman. Biographisch
Woordenbook der Nederlanden.... Dl. VI, Haarlem, z.j. p. 52-53. Nieuwe Nederlandsch
Biogrofisch Woordonboek, Dl. II, Leiden, 1912. kol. 1542.
Een autobiografie in:
J.C. Weyerman - De Levens-Beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen... Dl. IV. Te Dordregt, Bij Ab. Blussén en Zoon, MDCCLXIX.
Vervolgens vermeldt hij nog enige bijzonderheden over zijn leven in: J.C. Weyerman - De
Zeldzaame Leevens-Byzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo Weyerman, Robert
Hennebo, Jakob Veenhuyzen. En veele andere beruchte Personaadgien... Tot Amsterdam
Gedrukt, 1738.
Tenzij anders vermeld zijn de gegevens afkomstig uit het Gemeente-archief van Breda. De
afkortingen beduiden H=Inventaris Hingman: N= Notarieel Archief en R= Rechterlijk Archief.
2) N. 316, f. 271 r+v;
3) N. 270, 270, f. 305 e.v.;
4) N. 236, akten 48-50;
5) N. 470, f. 31v;
6) Afd. III-8, no 90, z.f.;
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
14a)
15)
16)
17)

N, 236, akte 54;
R. 548, f. 274v en N. 377, f. 374 r + v;
N. 378, f. I;
R. 549, f. 154v-155;
N. 314, f. 259 r + v;
R. 549, f. 10v-11;
N. 378, f. 3 dd. 19-1-1693; N. 314, f. 383 r + v dd. 10-12-1694; N. 332, f. 223 dd. 27-5-1698
en N. 564, f. 186-187 dd. 9-2-1703;
N. 561 en R. 570, f. 39v;
R. 556, f. 93 r + v;
Afd. III-8, n 107, f. 79;
Archief Ned. Herv. gemeente; Oudste lidmatenregister, p. 198;
N. 350. akte 4;
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18) als noot 16, p. 286;
19) N. 474, akte 178;
20) Afd. III-8, no 94, f. 47v;
21) Afd. III-8, no 154, f. 118v;
22) Afd. IV-9, n 44, p. 104;
23) Afd. IV-9, no 33, f. 172v;
24) als noot 16, p. 242;
25) H. 1788, f. 67;
26) ibid., f. 72;
27) ibid., f. 9v en N. 345, f. 323-324
28) N. 377, f. 232;
29) H. 1788, f. 80v en N. 313, f. 219 r + v;
30) H. 1920;
31) H. 1788, f. 12;
32) H. 1790, f. 9;
33) N. 333, f. 119;
34) H. 1790, f. 6; H. 1788, f. 6v; H. 1924, f. 7 en H. 1723, z.f.;
35) N. 451, f. 291-292v;
36) H. 1924, f. 10v;
37) N. 379, f. 283;
38) zie: De levens - Beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders....
39) H. 1788, f. 5 en II. 475, akte 175;
40) N. 448, akten 104 en 108;
41) N. 236, akte 53;
42) Afd. IV-9, no 34, z.f. de vadersnaam werd geschreven Weidermans;
43) Afd. IV-9, no 33, z.f.;
44) N. 452, f. 50-51;
45) R. 564, f. 131 en N. 358, akte 69;
46) Afd. III-8, no 157, f. 143v;
47) R. 834, f. 53v en f. 55v-56;
48) R. 832, f. 53v en f. 55v-56;
49) Afd. IV-9, no 34, z.f.;
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[Nummer 20]
(vervolg van het art. van G.J. Rehm.)
Vergeten we niet, dat Kersteman zijn verhaal pas jaren na het gebeurde heeft
opgetekend aan de hand van mondelinge overleveringen van Bredanaars, wier
herinneringen op dit punt wel wat verbleekt geweest zullen zijn en die dus gemakkelijk
de namen van moeder en dochter hebben kunnen verwisselen. Haar moeder heette
namelijk Geertruy Heyblom. Geertruy is identiek aan Geertje en van Geertje naar
Gerritje is slechts een kleine stap. De aanduiding nicht werd in vroeger tijd veelal
ook gebruikt voor kleindochter. We mogen wel als vaststaand aannemen, dat we bij
Kersteman i.p.v. Gerritje nicht van de chirurgijn meester Jan Arends moeten lezen
Johanna k l e i n d o c h t e r van de chirurgijn meester Jan Ernst.
Kersteman plaatst de schaking na de publicatie van Weyerman's Brabandsche
Voyage. Deze werd uitgegeven in 1705, Johanna was toen nog slechts 13 jaar oud.
Indien het verhaalde waar is, moet het toch zeker enige jaren later geschied zijn,
doch nergens blijkt iets van een arrestatie en ondervraging van Jan Ernst, noch van
een verbanning van Weyerman, zodat het gehele relaas wel naar het rijk der fabelen
verwezen kan worden.
Een vonnis, waarbij Weyerman uit de stad en baronie van Breda verbannen werd
zou zeker gevonden moeten zijn, aangezien in de registers van criminele vonnissen
van de stad Breda in die tijd geen hiaton voorkomen. Het beste bewijs, dat hij nimmer
door de magistraat van Breda verbannen is, is wel het feit dat hij in 1715 inwoner
van Breda genoemd werd en toen zelfs voor de schepenen van Breda een verklaring
aflegde50). Hij zou al over veel moed beschikt moeten hebben om na een verbanning
onder eigen naam en nog wel in het openbaar in Breda te durven verschijnen.
Wel is zeker, dat hij Johanna Ernst or 30 juni 1713 een trouwbelofte gaf51) en twee
kinderen bij haar verwekte, die resp. op 22 mei 1715 Jacobus en op 9 mei Hendricus
werden gedoopt in de R.K. kerk aan de Waterstraat te Breda52). Jaren later op 31
maart 1727 huwde hij met haar voor schepenen van Nijenrode/ Breukelen in
tegenwoordigheid van de beide kinderen53).
Kersteman doet het voorkomen alsof Weyerman het gehele avontuur op touw
gezet had om zich van haar geld meester te kunnen maken en vertelt dat zij ‘een
burgerlijk stuivertje geld’ bezat. Ook dat blijkt een puur verzinsel te zijn, want noch
van haar ouders, noch van haar grootouders erfde zij iets noemenswaardigs. Zo sloot
in mei 1701 Geertruy Heyblom, weduwe van Nicolaes Ernst, meester chirurgijn te
Breda - hij was intussen teruggekeerd uit Indië - een overeenkomst met de voogden
van haar dochtertje, waarbij bepaald werd, dat deze bij haar meerderjarigheid of
eerder huwelijk slechts 25 gld. zou ontvangen, omdat de nalatenschap van haar vader
niet voldoende was geweest om haar iets uit (364) te keren54). In 1715 werd het huis
in de St. Janstraat, nagelaten door de weduwe van meester Jan Ernst, publick verkocht
om met de opbrengst daarvan de daarop drukkende lasten te voldoen55). Van deze
zijde erfde Johanna dus niets.
Wanneer Kersteman over de verbanning uit Breda van Weyerman schrijft, voogt
hij er in een noot aan toe, dat er nog een copie van het desbetreffende vonnis onder
verschillende inwoners van Breda berustte. Inderdaad kunnen er copieën van
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vonnissen, waarbij Jacob Campo veroordeeld werd, bestaan hebben, want in 1699
kreeg hij onenigheid met een Anneken van Ghils, echtgenote van de vleeshouwer
Adam Peeter Goyaerts te Breda. Uit de enkele verklaringen, die op verzoek van
Elisabeth Sommeruell in deze zaak werden afgelegd, blijkt alleen dat die vrouw aan
Weyerman geld heeft aangeboden, doch niet om welke redenen zij dat gedaan heeft.
Het was gebeurd in het huis ‘het Moriaentjen’ van de moeder van
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Catharina Snep, waar Jacob Campo met zijn moeder rond Pasen 1699 woonde56). Bij
drie vonnissen van de Bredase Krijgsraad resp. 22 dec. 1699 en 1 en 6 jan. 1700
werd hij veroordeeld, doch het was bij het ontbreken van het archief van deze
Krijgsraad niet te achterhalen waartoe hij veroordeeld werd. Van deze vonnissen
ging zijn moeder als zijn voogdes in beroep bij de Hoge Krijgsraad te 's-Gravenhage
en liet opnieuw enige verklaringen afleggen57). Deze laatste instantie vernietigde op
22 sept. 1701 de drie vonnissen van de Bredase krijgsraad en ontzegde de eiser Adam
Peeter Goyaerts optredende voor zijn echtgenote zijn eis net uitzondering van een
daaran vervatto pretentie van enige gelden en zilverwerk. De kosten van dit proces
en van dat in eerste instantie kwamen ten laste van Goyaerts58). Toch zal het proces
niet alleen over geld gehandeld hebben, zijdelings komen in de verklaringen ook
minder oirbare dingen betreffende Anneken van Ghils aan het licht, zij was dan ook
niet van onbesproken gedrag59). Het kwam zelfs zover met haar dat haar echtgenoot,
nadat hij na een scheiding van tafel en bed de samenleving met haar hervat had, zich
genoodzaakt zag om met het oog op haar ‘dissoluyt ende ongeregelt leven’ zijn zaak
en stad te verlaten en zich als ruiter in dienst te begeven, waardoor hij voorgoed van
haar gescheiden kon leven. Dit alles blijkt uit een akte van 1 maart 1706 waarbij hij
voogden over zijn kinderen, benoemde60).
Men zal zich intussen hebben afgevraagd waarom dit proces voor een krijgsraad
gevoerd werd. De beantwoording van deze vraag is tevens een opheldering van de
vermelding bij Kersteman, dat velen meenden, dat Jacob Campo nog als soldaat
gediend had. Hij was toen - in 1699 dus - cadet in het regiment van Kolonel George
Lauder in garnizoen te Breda. In het vonnis van de Hoge Krijgsraad werd hij reeds
gewezen cadet genoemd, zodat hij tengevolge van dit proces de dienst wel zal hebben
moeten verlaten.
Kersteman beweert nog, dat Jacob Campo bij zijn terugkeer in Breda na zijn
zwerftochten zijn ouders overleden vond en dat zij hem slechts 600 gld. hadden
nagelaten. Ook dit is niet waar. Zijn vader overleed reeds in 1695 nog vóór Jacob
Campo aan zijn zwerftochten begon. In 1715 was hij weer (365) inwoner van Breda61),
zijn moeder was toen nog in leven, zij overleed eerst op 26 januari 1723 en werd op
1 februari d.a.v. begraven.62). Mogelijk gaat de erfenis van 600 gld. terug op een evan
groot bedrag dat door haar op 4 augustus 1695 werd uitgeleend63), doch waarvan zij
de schuldbekentenis op 23 december 1700 aan een derde overdroeg64). Dit was de
enige maal, dat zij haar geld op rente uitzette; onroerende goederen heeft zij zelf te
Breda nimmer gekocht.
We komen tot de conclusie, dat de biografie van Weyerman voorzover deze in het
bovenstaande is nagegaan een kern van waarheid bevat. Kersteman heeft daar echter
een mooi verhaal omheen gesponnen, al dan niet daartoe gebracht door onbetrouwbare
overleveringen.

Eindnoten:
50) als noot 47;
51) Alg. Rijksarchief; Archief Hof van Holland no 5443;
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52) Afd. IV-9, no 21, p. 67 en 77;
53) C.N. Geerars - Jacob Campo Weyerman (1677-1747). In: Annalen van het Thijngenootschap
Jrg. XLV (1957), p. 299;
54) N. 379, f. 272;
55) H. 533/177;
56) R. 832, f. 122-126 en N. 316, f. 211-212v;
57) N. 317, akten 7, 14, 16 en 25;
58) Alg. Rijksarchief; H.N. Vierschaar no 265;
59) Vergelijk b.v. de verklaringen op 8 febr. 1703 t.b.v. haar echtgenoot afgelegd R. 369, f. 205
c.v.;
60) Als. noot 47;
61) als noot 47;
62) Afd. III-8, no 146, f. 88 er staat weliswaar Elisabeth Simmerel, Dl. III, p. 297 en p. 299;
maar uit het voorafgaande is wel bewezen dat dit Jacob Campo's moeder is;
63) R. 550, f. 66v-67;
64) R. 555, f. 211-212.
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Ton Broos
(Sorby Hall, Endcliff Vale Road, Sheffield)

Jacob Campo Weyerman en Caste Howard
Deel 4 van Weyermans Levensbeschrijvingen der konstschilders enz. staat onder
Weyermannianen bekend om zijn biografie van Weyerman. Hieraan is in de
Mededelingen al eerder aandacht besteed (zie p. 30 e.v.).
Polyglot Weyerman beschrijft daarin onder meer zijn omzwervingen in Engeland
en met name Bath Bristol, London, een korte studie medicijnen te Oxford en zijn
reis naar York om het huis van de graaf van Carlisle, Casle Howard, te zien en zijn
schildersdiensten aan te bieden.
Reden voor twee leden van het toenmalig JCW-bestuur om vorig jaar een bezoek
aan Castle Howard te brengen, tijdens hun verblijf in Engeland.
Helaas bleek het archief gesloten en oppervlakkige beschouwing der schilderijen
bood geen uitsluitsel. Slechts T-shirtsouvenirs konden worden meegenomen.
Schrijven van onze secretaris leverde antwoord op van George Howard die met
behulp van zijn archivaris geen spoor van Weyerman op enig schilderij of archiefstuk
had kunnen vinden. Eerst zien en dan geloven is dan natuurlijk het parool. Aangezien
evenwel Castle Howard ook voor mensen in South Yorkshire wonen nou niet bepaald
naast de deur ligt heb ik het contact vernieuwd met miss Judith Oppenheimer, archivist
of Castle Howard.
Het bleek dat zij in haar eerdere pogingen niet op alle mogelijke trefwoorden (o.a.
Campo) had gezocht. Hoop deed leven, aangezien de 3e Earl van Carlisle Weyerman
aanspreekt met ‘Master Campo’ (zie p. 37).
Ik vertaalde daarop Weyermans wedervaren in huize Howard, zijn
schilderactiviteiten en zijn gevecht met een wilde boskat.
Helaas hebben archivalische onderzoekingen in de 18e eeuwse afrekeningen
‘building accounts, Lord Carlisle's accounts and the steward's accounts’ geen bewijzen
opgeleverd van Heyermans emplooi ‘under any of the names’. In de woorden van
Miss Oppenheimer: ‘You must understand that accounts were not always kept in as
graet detail as they are nowadays. (een voorbeeld van Engels understatement, lijkt
me. T.B.) The Earl of Carlisle, for example, during the period in which you are
interested, kept an account of everything he took out of his strong box, and of
everything he put into it, but he did not always make an account of what the money
was spent on! However, just because there is no account, this does not mean that
Weyerman did not paint for Lord Carlisle...’
Uit The Guide Book to Castke Howard (second edition, (York) Castle Howard
Estate
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Ltd., 1974) blijkt dat Charles Howard, 3rd Earl of Carlisle (1669-1738) het eigenlijke
kasteel zoals we dat nu kennen is gaan houwen in 1700 en nog niet geëindigd was
met zijn dood in 1738. Het verblijf van Weyerman in de tweede decade van de 18e
eeuw was dus in de verbouwings- en vernieuwingsperiode en de graaf zal
waarschijnlijk wel schilders nodig gehad hebhen. Maar helaas zijn er (tot nog toe)
geen schilderijen of geschilderde ornamenten geïdentificeerd als zijnde van Weyerman
en een droevige bijzonderheid is dat een groot deel van de zuidvleugel in 1940 door
brand is verwoest. Hierin bovenden zich diverse kamers met ‘schoorsteensturken’
zoals Weyerman beweert er een geschilderd te hebben, waarover echter geen
informatie meer bestaat. Is Weyerman dan eigenlijk wel in het kasteel geweest nu
er geen bewijzen van zijn penseelvoering aldaar te geven zijn? Dit voert ons tot zijn
verhaal van de jacht.
Het verhaal speelt zich af op een berg nabij Castle Howard, beplant met
beukebomen en bevelkt met eekhoorns. Weyerman levert een gevocht op leven en
dood met een wilde boskat, en overmeestert hem uiteindelijk. Dit tot verbazing van
zijn gastheer; later heeft Weyerman een dergelijk beest nog geezien in de Tower in
Londen (zie voor hot volledige verhaal p. 37 der Mededelingen).
De enkele details (beuken, eekhoorns) lijken van iemand te zijn die er zelf geweest
is. Miss Oppenheimer beweert:’ (...) his account of the incident in the wood is
sufficient proof to show that he was at Castle Howard, as he gives a description of
Ray Wood, the wood next to the house, which tallies exactly other descriptions we
have of similar date.’
Dit lijkt mij enigszins ‘jumpen to conclusions’ aangezien Weyerman die ‘other
discriptions’ gelezen kan hebben. Wat me wel onwaarschijnlijk lijkt is het feit dot
iemand anders voor Weyerman tot zo ver in details gaat om zijn biografie te
beschrijven m.a.w. het Castle Howardverhaal moet wel van Weyerman zelf zijn.
Daarbij komt dat de Tower in London inderdaad zoals Weyerman schrijft, wilde
beesten huisvestte nl. in The Royal Monagerie (the Lion Tower) (zie: The New
Encyclopaedia Britannica, 1974 p. 72).
Een aardige bijkomstigheid is dat de Earl van Carlisle Weyerman wellicht op het
idee gebracht heeft om de Tower te bezoeken aangezien ‘The King made him (the
3rd Earl T.B.) Constable of the Tower of London in 1715.’ (Guide Book p. 31).
Ik voor mezelf houd het erop dat Jacob Campo Weyerman wel degelijk in Castle
Howard is geweest en dat we het woordje ‘en’ in de titel van dit artikel kunnen
veranderen in ‘in’.
Juli 1979.

Adele Nieuweboer
(Bilderdijkkade 638, 1053 VV Amsterdam)

JCW - varia
Bij een zeer vluchtig bezoek in jan. 1979 aan de Nationale Bibliotheek van Schotland
te Edinburgh bleek de Schotse belangstelling voor JCW miniem: de Alfabetische
Catalogus vermeldde onder Weyerman (en varianten van de naam) geen enkel werk.
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Beter is het gesteld in de Gemeentelijke Bibliotheek van Rotterdam.
Deze bibliotheek heeft een oude en een nieuwe Alfabetische Catalogus.
De oude heeft nog als restant:
- ‘ZEGENZANG / IN DEN AANVANG DES JAARS 1741. / AAN DEN / EDELEN
HOVE / VAN /
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HOLLAND, ZEELAND / EN / WESTERIESLAND. / (Motto) / DOOR / JAKOB
CAMPO WEYERMAN. / (Drukkersmerk / IN 's GRAVENHAGE. / Gedrukt voor
den Schryver, en zyn te / bekomen by GERARD BLOCK.’ 4. 8 blz.
Pamfl. 1741. no. 2.
Via de nieuwe catalogus vindt men:
- ‘DE / HOLLANDSCHE / SINNELYKHEID / BLY - SPEL. / Prodiga non sentit
per eüten faemina censum: / Juvenalis. / Door *** / (Vignet) / t' AMSTELDAM, by
/ JOANNES OOSTERWYK, / en / HENDRIK van de GAETE. / Ao.M. DCC. XIII./
kl. 8o. IV en 58 blz., (*)2, A - G1-8, D5.
Het vignet draagt de zinspreuk: ‘VIS. VNITA. FORTIOR.’
Op (*) 2E treft men een gedicht aan getiteld: ‘Op het BLY-SPEL / DE
HOLLANDSCHE / ZINNELYLHEID, / Door ***. /’, ondertekend met:
‘T.v. Wilt.’
49 F 17:9
Het gedicht van naar alle waarschijnlijkheid Thomas van der Wilt, schilderkonstig
Delfts leermeester van JCW (die zich overigens in 1712, vlak voor de uitgave van
de Sinnelykheid, weer in Delft ophield), luidt als volgt:
‘Het lust dees Digter tans te Weyen
In 't misbruik van de dertle pragt,
En met 't penceel, zoo scherp als zagt,
Dat af te schildren, zonder vleijen.
t'Wyl andre met hun treur - gedigt,
En pen tot aan de wolken streeven,
d'Aloude Digters doen herleeven,
Het Schouw - toneel tot pragt en ligt:
Of op het Oorlogs veld verzellen
De Voesterlingen van Belloon,
En met een hooge heldentoon
Haar daaden roemen en vertellen;
Zoo scherst hy met de pronkery,
En haar, die van geringe zaaken
Haar daaglyks werk en Goden maaken,
En 't nut en waardig zien voorby.
Liet hy in Braband onlangs hooren
Zyn schellen toon, door Demokryt,
Zy klinkt in Holland op dees tyd,
Dog minder scherp, ons ook in d' ooren.
Dus vind zyn Geest aan alle kant
Steeds nieuwe stof tot boerterijen
En ernst, dewyl de zetternije
Haar rolle speeld in yder land,
Tot leering en vermaek der schrandre.
Vaar dus al voort, ô!....
Wy hoopen en verwagten van
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U, na dit blyspel nog meer andre.’

- ‘DEMOCRITUS / EN / HERACLITUS, / BRABANTSCHE / VOYAGE. /
KLUGTSPET. /’ (Diverse Motto' s) z.j., z.p., z.u. kl. 8o. VIII en 104 blz., *1-4, A F1-8, G1-4.
Als voorwerk treft men aan:
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* 2R ‘TOT DEN / LESER.’
* 2V-3R ‘AAN DEN / AUTTEUR. / (ondertekend:) J.V.H.’
* 3R ‘Op DEMOCRITUS en HERACLITUS / Pelgrimage / Door *** /
(ondertekend:) A.T.N.H.’
* 3V-4R ‘OP / DEMOCRITUS / EN / HERACLITUS / BRABANTSCHE
VOYAGE. / Door *** / (ondertekend:) J.V.H.’
1360 F 81:1
- ‘BEEZWEERING / VAN DEN / DESPERATEN / ANTWARPSCHEN /
COURANTIER. / KLUGTSPEL. / Illudit propriis, aliorum crimina riden.’
z.p., z.j., z.u., kl. 8o. VIII en 80 blz. (192 min 112), (*)1-4 of (C)5-8, H-M 1-8.
Op: (G) 6R - (G)7V: ‘AAN DEN ZEER DIK EN VETTEN / HEER / BIBERONI à
VORAGINE, / Opperste van de Congregatie van St. / Alexius, anders geneemt /
Cellebroeders. (ondertekend:) N.N.’
Op: (G) 8r: ‘OP DE / BEZWEMRINGV / Van den / Antwerpschen Courantier. /
(ondertekend:) J.B. Med. Doct.’
1360 F 81:2
- ‘DE / GEHOORNDE / BROEDERS / OFTE / VROUWELYK / BEDROG. /
KLUGTSPEL. / Decipit illa / Custodes, aut aere domat. D.J. Juv. Saty. 6.’
z.p., z.j., z.u. kl. 8o. VI en 66 blz. (264 min 198), N - Q1-8, R1-4.
Op: N2R: ‘Aan den Hoogekroonden / Welgehoorden / HEER, De Heer N.N.’, niet
ondertekend.
N2V: ‘TOT DEN / LEZER.’, neet ondertekend.
N3R: ‘OP HET VERMAKELYK / KLUGTSTEL / VAN DE / GEHOORNDE /
BROEDERS. / Door *** / (ondertekend:) J.v.K. Med. D.’
1360 F 81:3
- ‘DEMOCRITUS / En / HERACLITUS / BRABANTSCHE / VOYAGE. /
KLUGSTEL. / (Motto en drukkersmerk) TE GENT. / (Motto)’
z.j., z.u. kl. 8o
Verder identiek aan ex. 1360 F 81:1
Onder ‘TOT DEN / LESER’ is met de hand bijgeschrevens: ‘Gregorius Gisbertus
Wolfsen’
1360 D 25
- ‘DE / DOORZICHTIGE / HEREMIET, / BESPIEDENDE DOOR ZYN
VERRERYKENDE VERREKYKER, / In het geheimste van zyn KLUIS, de verbor/ genste Cebreken der Menschen; / Dezelve op een Geestige en aangonaame wyze /
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ten toon stellende. / DOOR / JACOB CAMPO WEYERMAN. / TWEEDEN DRUK.
/ Uitgegeven voor Rekening van den Autheur, / En te bekomen by de neeste
Boekverkoopers.’.
z.p., z.j., z.u. 4o. II en 143 blz. (*)1, A - S1-4.
Met titelprent.
1156 F 45
- ‘DEN / AMSTERDAMSCHEN / (rood:) HERMES. / ZYNDE / Een historisch,
poëctisch, en Satyrisch verhaal / van de zotheden der voorby zynde,
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der tegenwoor- / dige, en der toekomende Eeuw; benevens eenige / liefdens gevallen,
staatkundige Coffihuis op- / herkingen, en Courant-perioden./ (Motto) / (rood:) Te
Amsterdam, / Gedrukt voor den Auteur, en zyn te bekomen by (rood:) HENDRIK /
BOSCH, Boekverkooper over 't Meisjes Weeshuis, 1722.’ 4o. 2dln. Dl. 1: VIII en 96
blz, *1-4, A - M1-4; dl. 2: 104 blz, zonder titelpagina, N - Bb1-4.
Op: *2R-4V: ‘HET PAPIERS / VOORHANGSEL / VOOR DEN /
AMSTERDAMSSEN / HERMES.’
1156 F 9-10
- ‘EENIGE / LETTERLIEVENDE, ZEEDEKUNDIGE, / FISTORISCHE EN
STICHTELYKE / BETRACHTINGEN. / Opgestelt in Onrym en in Vaarzen. / BY
/ JACOB CAMPO WEYERMAN. / Et sic demulceo vitam. / (Drukkersmerk) / In 's
GRAVENHAAGE, / Gedrukt voor den AUTEUR, en zyn te bekomen by Ottho / en
Pieter van Thol, en verdere Boekverkoopers in de / voornaamste Nederlandsche
Steeden.’ z.j. 4o. 48 blz. A - F1-4.
Op: AIV: ‘AAN DEN / LEEZER. / Den Schryver erkent geene Exempla- / ren voor
de zynen, dan de zodaanigen / welke hy eygenhandig als volgt heeft on- / derteykent.
(volgt handtekening in inkt:) J C Weyerman / 1742’
1386 D 8
- ‘DEN / (rood:) ECHO / DES / (rood:) WEERELDS, / DOOR / JAKOB CAMPO
WEYERMAN; / Ernstig en Vermaakelyk, / In (rood:) ONRYM en in (rood:) RYM.
/ Omne in praecipiti vitium stetit. / Juven. Satira. I. / (Drukkersmerk) / Te
AMSTERDAM, / Gedrukt voor den Auteur, en zyn te bekomen by (rood) HENDRIK
/ BOSCH, Boekverkooper over 't Meysjes Weeshuys.’ 1726-27. 4o. 2 dln. Dl._1: VIII
en 416 blz. * 1-4, A - Fff1-4; dl. 2: VIII en 416 blz. *1-4, A - Fff1-4.
In dl. 1, *2R-4V: ‘OPDRAGT / Aan de / NEDERLANDSCHE / DICHTERS. /
(ondertekend:) Zeer gehoorzaamen en onderdaa- / nigsten Dienaar / J. CAMPO
WEYERMAN.’
In dl. 2, *2R-4V: ‘AAN DE / BORGER OVERHEDEN / Van de Stad / ABDERA.
/ (ondertekend:) ACHTBAARE HEEREN, / Uwe Achtbaarhêdens onvervalschten /
Waarzegger, / DEMOCRITUS ABDERITES. / Den 13. October 1727. gedateert /
uyt de Eliseesche Velden.’
1419 E 37
In het werk trof ik een visitekaartje aan: ‘Campo Weijerman / 1e Jerichostr 32a
Rotterdam-16’. Het telefoonboek van Rotterdam kon me niet behulpzaam zijn bij
het leggen van enig contact.
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- ‘DE VOORNAAMSTE / GEVALLEN / VAN DEN WONDERLYKEN / (rood:)
DON QUICHOT, / DOOR DEN BEROEMDEN / (rood:) PICART DEN ROMEIN, /
En andere voornaame MEESTERS, in XXXI. KUNSTPLAATEN, / na de
Uitmuntende SCHILDERYEN van / COYPEL, / IN 'T KOPER GEBRAGT: /
BESCHREEVEN OP EEN' VRYEN EN VROLYKEN TRANT, / DOOR/ (rood:)
JACOB CAMPO WEYERMAN; / En door den Zelfden met GEDICHTEN ter
Verklaaring van iedere / Kunstprint, en het Leeven van / (rood:) M. DE CERVANTES
SAAVEDRA / VEREKYT. / Alles volgens het Oirspronklyk Spaansch. / (vignet) / IN
's HAGE / By (rood:) PIETER DE HONDT, / M.D.CC.XLVI. groot 4o. XXVIII en
420 blz. (*)1-4, ** - ***1-4, ****1-2, A - Eee1-4, Fff - Ggg1-3.
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Op * 1R (= (*) 2R - **** 2V (p. I-XXVI): ‘HET/ LEEVEN / VAN / MICHIEL DE
SERVANTES SAAVEDRA.’, niet ondertekend.
- ‘(rood:) DE / ROTTERDAMSCHE / (rood:) HERMES, / Behelzende een' schat
van zeer gee- / stige en kortstwylige Aanmerkingen over / het gedrag der
hedendaagsche Waerelt. /(Drukkersmerk) / (rood:) Te ROTTERDAM, / Gedrukt by
(rood:) ARNOLD WILLIS, Boekver- / kooper over den Rystuin.’ z.j. 4. (VII) en 416
blz.
Met titelprent en verklaring van de titelprent.
Op: (*) 4R-V: ‘DE / TITEL EN TITELPRENT / TOT DEN / HERMESLEZER’
26 D 29
- Hetzelfde werk, maar niet volledig (p. 1-200), staat genoteerd onder signatuur 1189
E 18. Het voorwerk is identiek aan dat van het eerste exemplaar met uitzondering
van de titelprent, die te hoog op de bladzijde staat, zodat een bovenrand is afgesneden.
Dit tweede exemplaar schijnt ooit voor uitleen bestemd te zijn geweest, althans
vóór in het werk vindt men een ingeplakt blaadje bestemd voor datumstempels en
een plastic driehoekje waarin titelkaartjes kunnen worden geschoven. Ook heeft het
boekje afgesneden bladzijden.
- Ook aanwezig, maar niet door mij beschreven: deel 3 en 4 van De
Levens-Beschryvingen Der Nederlandsche Konst-schilders en Konst-schilderessen,
signatuur 1365 G 79-80
- Tenslotte nog twee exemplaren (niet ingezien) van ‘J.Ch. Ludeman.
Spiegel der waereld;... benevens de Nieuws tyding uit de andere waereld; of,
Samenspraak tusschen J.C. Weyerman en Ludeman. Rotterdam, van Rooye, z.j. 4,
571 blz., titelplt.’
1368 E 24:1 en 1372 D 20
Ten behoeve van congresleden en andere liefhebbers bevindt zich in de Library of
Congress te Washington D.C. volgens A Catalog of Books represented by Library
of Congress Printed Cards, vol. 162 (1960), p.73:
‘Weyerman, Jacob Campo, 1677-1747.
De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen,
met een uytbreyding over de schilderkonst der ouden, door Jakob Campo Weyerman...
Verrykt met de konterfeytsels der voornaamste konst-schilders en konst-schilderessen,
cierlyk in keper gesneden door J. Houbraken... 's Gravenhage, By de wed. E. Boucquet
(etc.). 1729-1769. 4 v. front., illus., ports. (partly fold.) 20½ cm.
Vol. 4 has imprint: Dordrecht, A. Blussé en zoon, 1769.’
11-26719; ND 652. W 5
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Systematisch te vinden onder: ‘1. Painters, Dutch. 2. Artists - Portraits.’
26-7-1979.
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Signalering van JCW-vermelding
Huberts. - In de Mededelingen no 17 las ik op p. 181 een signalering van Eric de
Blauw van een lemma over JCW in het biografisch woordenboek van Huberts, Elberts
en Van den Branden (1876).
In hetzelfde werk staan over JCW in het supplement op p. 754, eerste kolom, nog
de volgende gegevens:
‘+ Weyerman (Jacob Campo) was de zoon van een lakkei; zijne moeder had als
tamboer dienst genomen en het tot sergeant gebracht; toen zij bij het beleg van Bonn
in 1673 gewond was, ontdeke men, dat het eene vrouw was, waarna zij hersteld
zijnde met een jaargeld van f 200 ontslagen werd. Haar zoon Jacob werd 9 Aug. 1677
te Breda geboren. Behalve hetgeen op bl. 646 van hem vermeld is kan er nog
bijgevoegd worden, dat hij zich in 1737, dus op 60jarige leeftijd, nog als student in
de geneeskunde liet inschrijven. Daar wonende schreef hij: Amsterdamsche Hermes,
Rotterdamsche Hermes, Ontleeder der gebreken, Echo des Waerelds, Vrolijke
Courantor, De vrolijke Tugtheer, en De naakte Waarheid, schotschriften, om welke
hij tot levenslange gevangenis veroordeeld werd. Den Maagdenburgsche Alchimist
of de gewaande Baron van Syberg ontmaskert, Blijspel, Utr. 1733. Hij overleed op
de Voorpoort te 's Gravenhage, waarschijnlijk in 1747.’ (Frank Peeters).
*
Welke Weyerman? - Mededeling in De Nederlandsche Spectator 1886, p. 409:
‘Bij de veiling in de Brakke grond op 30 nov. door de heeren Roos en Co., werden
de volgende schilderijen van het cabinet J. Weyerman Jr. verkocht voor de hier
bijgevoegde prijzen:...’ Het betreft verder schilderijen van vertegenwoordigers van
de Haagsche School, o.a. Koekoek, Israëls, Schelfhout, Roelofs, Bosboom, Ten Kate
e.a. (Gérardine Maréchal).
*
Leonhardt. - Gustav Leonhardt, Het huis Bartolotti en zijn bewoners. Amsterdam
1979, p. 133.
Henriette Wolters van Pee maakte een portret van Nicolaes Cornelis Hassolaer,
die in het begin van de achttiende eeuw enkele jaren in het majestueuze huis aan de
Herengracht in Amsterdam woonde.
Jacob Campo Weyerman heeft het werk gezien, blijkens Levens-Beschryvingen
1769, deel IV p. 404, signaleert de grote musicus Leonhardt. (Hanna Stouten).
*
Biografie Kersteman. - P.J. Buijnsters. Een auto-bibliografie van Franciscus
Lievens Kersteman. In: Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw nr. 43, juni 1979,
pp. 11-14.
Op 20 juli 1757 schreef Kersteman een request aan het Hof van Holland, waarin
hij ondermeer schreef dat in druk verschenen was Levensgevallen van Campo
Wijerman in Octavo en dat voltooid maar nog niet gedrukt was onder andere Historie
van Lijs Sint Mourel moeder van Campo Wijerman (H.M. de Blauw, 8-6-1979).
*
Prijs Levensgevallen + 1885. - In de Bibliographische Adversaria V (1883-1886)
wordt p. 85 e.v., in een lijst boeken bij Martinus Nijhoff te 's Gravenhage te bekomen,
vermeld:
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234 Levensgevallen, Zeldzame, van J.C. Weyerman, op de Voor-Poorte in 's
Gravenhage overleeden. 's Grav., P. van Os, 1763. kl. 8vo. h. led. f 0,75.
235 Hetzelfde werk. 2e dr. 's Grav., P. van Os, 1763. kl. 8vo. h. led. f 0,75. (Frank
Peeters).
*
Potgieter. - Ook Potgieter blijkt JCW te kennen. In de editie van de korrespondentie
Potgieter-Huet (groningen 1972) door Jacob Smit schrijft Potgieter in zijn brief van
8 april 1864 over de laatste aflevering van Oosterzee's Kunstkronijk en Piersons
Kunstopvatting, en vervolgt:
‘Jan Steen. Hist[orisch] Rom[antische] Schetsen van T.v. W[estrheene], - als Jan
Steen weerom kwam, zou hij, - pag. 27-29 - niet uitroepen: “Sukkel, Campo
Weijerman maakt het te grof, maar zoo malmoêrtje malkindje als gij me maakt, was
ik, God beter 't, nooit!”’ (André Hanou).
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[Nummer 21]
Adèle Nieuweboer
Register op de mededelingen van de stichting JCW, 1-20
Bij de navolgende persoonsnamen-, plaatsnamen- en titelregisters heeft de
samenstelster de vrijheid genomen een aantal beperkende regels te hanteren.
Het register op persoonsnamen omvat de namen van auteurs van artikelen omtrent
JCW in de Mededelingen en de namen van inzenders van stukken van documentaire
aard. De in deze artikelen en documentaire stukken direct aangehaalde auteurs van
werk betreffende JCW zijn uiteraard ook opgenomen, evenals vermelde personen
die zich ten aanzien van Weyerman-zaken door vriendschap of anderszins
verdienstelijk maakten. De persoonsnamen die in het werk van JCW zèlf voorkomen
zijn alleen opgenomen voor zover het volledig uitgeschreven namen betreft van reële
personen die méér dan terloops genoemd worden. ‘Verscholen’ namen zijn niet
vertaald. Namen van geciteerde motto-auteurs zijn achterwege gelaten, evenals namen
van illustratoren voor zover ze op titelpagina's genoemd worden. Tot slot hebben
wèl de drukkers/uitgevers hun plaats in de lijst gekregen.
In het titelregister vindt men de titels van artikelen in de Mededelingen, echter
niet die van louter documentaire stukken. Deze laatste zijn toegankelijk via de naam
van de inzender, de eventuele plaatsnaam van een bezochte bibliotheek of de eventuele
titel(s) van in het stuk voorkomende boekwerken. Alle in de Mededelingen genoemde
titels van werken die enigerlei informatie over JCW bevatten, zijn opgenomen.
Daarbij is met betrekking tot artikelen in tijdschriften gekozen voor de titel van
het artikel, niet die van het tijdschrift. Verwijzingen binnen de Mededelingen zijn
weggelaten. Uiteraard treft men alle titels aan van werken (mogelijk) op naam van
Weyerman. Titels van werken die hij in zijn geschriften noemt, worden eveneens
vermeld; ‘verscholen’ titels zijn echter weggelaten.
Het plaatsnamenregister moest voornamelijk de vragen beantwoorden: Waar
bevindt zich werk van JCW? en Waar is JCW geweest? Opgenomen zijn daarom
alle plaatsnamen binnen Weyermans werk, alle buiten zijn werk in de Mededelingen
genoemde verblijfplaatsen van Weyerman en alle namen van opgesomde plaatsen
met archieven, bibliotheken, musea enz. Drukkersadressen ontbreken.
Betreffende de vormelijke aspecten kan het volgende gezegd worden.
Bij de persoonsnamen is steeds voor één vorm gekozen. Er zijn dus geen
verwijzingen, behalve bij JCW zelf. Bij (soms vele) spellingsvarianten is de voorkeur
gegeven aan een vorm die in de Mededelingen als de meest terechte wordt
gesuggereerd. Namen worden zo volledig mogelijk weergegeven, waarbij hier en
daar informatie van buiten de Mededelingen is gebruikt; er is echter geen specifieke
moeite gedaan om alle gaten te dichten. Titels vormen een probleem apart. Eenzelfde
werk is nogal eens op zeer verscheiden wijze vermeld in de artikelen en documentaire
stukken. Na reconstructie (voor zover mogelijk) van de meest volledige titel is
vervolgens in enkele gevallen opnieuw om redenen van plaatsruimte gesnoeid, echter
met behoud van de belangrijkste elementen en in ieder geval het eerste titelwoord
(na het lidwoord), waarop de titel ook gealfabetiseerd is. Er is geen onderzoek gedaan
naar de juiste titelbeschrijving. Daarom is om een oplossing te vinden voor de
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veelvuldig optredende spellingsvarianten met leedwezen besloten de JCW-titels en
die van tijdgenoten (dit laatste ruin genomen) een moderne eenheidsvorm te gevan.
Bij de plaatsnamen tenslotte, is ter verduidelijking toegevoegd in welk verband
de plaats genoemd wordt. Leiden, UB, p. 100-102 betekent dat op p. 100-102 de zich
in de UB Leiden bevindende werken van JCW worden opgesomd.
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Register op persoonsnamen
Abkoude, J. van. 132
Aelst, Willem van. 146
Aken, Lucie J.N.K. van. 130
Allen, Andries. 197
Alphen, G. van. 62
Alphen, J. van. 155
Amerom, H.W.J. van. 152
Amman, Coenraat. 96
Anna Stuart, koningin van Engeland. 32, 35, 84, 112, 119, 132
Arents, Jan. 84, 86, 112, 113, 195, 199, 201
Arents, Prosper. 56, 79
Arminius, J. 48
Arrenberg, R. 132
Bachebel, lt. kolonel. 99, 100
Bachrach-Jungst, A.J.J. 152
Backelmans, Lode. 19, 20, 38, 150
Bakhuyzen, H. 142
Bakker. 105
Banks, Jonathan. 104
Baptist. 105
Becker, Felix. 150n, 193
Beek, Pierre van. 1
Beke, Daniël van. 146, 147, 148, 149n, 150n
Bergh, Jacob van den. 95
Bergström, I. 148n
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Bernt, W. 148n
Berrius, Maria. 96
Beuningen, Koenraad van. 117
Beijerinck, Fr. 129
Bicker Raije, Jacob. 129, 134
Bidloo, Govert. 100
Bilderbeecq. 198
Bing, Ned. 105
Bisdom, Jacob. 118
Blankert, A. 146-150, 152
Blauw, Arnoud de. 7
Blauw, H.M. de. 2, 6-7, 7, 8-9, 27-28, 107, 108, 135, 136, 137, 138 143-145,
145-146, 150-151, 151, 152, 154, 174, 181, 182-187, 190, 191-194, 210
Block, Gerard. 206
Blocquan, Jan. 115
Bloem, Rein. 174
Bloemaart, Abraham. 175, 178
Blotenburg. 134
Blussé, Ab. 29, 30, 56, 130, 142, 188, 202, 209
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Boer, M.G. de. 129
Bolm. 130
Boileau-Despréaux, Nicolas. 167
Bommel, Willon van. 195
Boom, Abraham. 94, 95
Bormans, Clazina. 97
Borms, Jan. 80, 103
Bortel, Gommer van. 91, 128n
Bos, Fytie van den. 95
Bosch, Kendrik. 13, 27, 38, 55, 79, 103, 187, 188, 189, 208
Bosch, J.V. van den. 131
Bossers, Anton. 135, 137, 138, 152
Bostoen, K. 9, 135, 152
Boucher. 183
Boucquet, Engelbert. 9
Boucquet, F. 15, 29, 56, 188
Boucquet, Wed. E. 15, 29, 56, 188, 209
Bouman, Gerard. 48, 139
Branden, F. Joz. P. van den. 181, 210
Brandt Corstius, L. 152
Bredenburg, Anna. 95, 96
Bredenburg, Maria. 95, 96
Brink, J. ten. 130
Broos, B.P.J. 108, 121-126, 135, 137, 152
Broos, T. 2, 5-6, 13-17, 18, 23, 78-80, 103, 103-106, 135, 136, 152, 204-205
Bruce, Kenry. 198
Bruijnsteen, Anna. 96, 133
Buddingh, W. 154
Buisman J Fzn, H. 129
Buitendijk, W.J.C. 152
Bullaert, Isaac. 79, 80
Burg, Hermanus van den. 6, 27, 60n, 137, 174, 187
Busch. 44, 45
Busken Huet, Cd. 121
Buijnsters, P.J. 107, 152, 210
Buysen, Hendrick. 196
Cahais. 130
Campo. Zie Weyerman, Jacob Campo
Campo Weyerman. 208
Caraccio, Hannibal. 175, 178
Cartouche. 83, 86, 111, 113, 131, 132
Catlijn, George. 27, 28
Cervantes Saavedra, Miguel de. 101, 109, 143, 182, 185
Chabonnes, majoor. 99, 100
Cock, J.C. de. 102
Collot d'Escury. 117
Courtin, Antony. 46
Cox-Andrau, M.S.J. 152
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Cralingen, Kolonel. 99, 100
Damisse, Rombout. 199
Das, Barent. 20, 27, 28, 56
De Bellegarde. 75
Defoe, Daniel. 145
De la Chambre. 76
De Harre. 151
Denman, Johan. 200
Dierkens, C. 2, 3
Dirven, Jan. 127, 128n
Doorninck, J.I. van. 78, 187, 188
Dover, milord. 39
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Du Maine, Ellen. 83-87, 135, 137, 138, 153, 194-200, 201-204
Dussen, van der. 128n
Dyck, Anthony van. 79, 80, 83, 103, 104, 110, 122, 123, 178
Dyk, Ph. van. 188
Eeghen, I. van. 18
Effen, J. van. 151
Egmond, Wed. J. van. 63, 71
Elberts, W.A. 181, 210
Emmens, Jan. 121
Engels, Antonia. 92
Ernst, Jan. 200, 201
Ernst, Johanna. 90, 115, 200, 201
Ernst, Nicolaes. 200, 201
Esveld, S. van. 138, 182
Evenhuis, R.B. 23
Eyl, H. van. 187
Fassmann, David. 78, 79, 80
Ferber, Hans. 89
Floris, Frans. 123
Focquenbroch, Willem Godschalk van. 151
Fokke, Simon. 182, 183
Foster, H.F.B. 148n
Frese, Johann Georg. 192
Furly, Benjohan. 91, 92, 93, 95, 96
Gaete, Hendrik van de. 188, 206
Gaillard, Mattheus. 4, 29, 30
Geerars, C.M. 2, 149n, 150n, 204
Geerebaert, A. 190
Geesink, Marja. 135, 138, 152, 189-190
Ghils, Anneken van. 98, 99, 201, 202
Ghils, Hendrick Corneliss van. 200
Gielen, Jos. J. 174
Gillot, Esaije. 94
Gils, Floris van. 197
Gimnich. 158
Goeree. 151
Gon, Cornelis van der. 92, 93
Gool, Johan van. 81-82, 117, 118
Gordon, Alex. 17, 25, 46
Goyaerts, Adam Pieter. 98, 99, 201, 202
Goyaerts, Maria. 200
Green, James. 150n
Greenwood, Frans. 147
Grillo. 18, 71
Groeneweg, N. 107
Groneman, Alph. A.J.M. 1
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Gruntjes, A.C.W. 152
Guensberg-Weyerman, M. 152
Gijsen, Jan van. 151, 165
Haan, Riekje de. 57-61
Haas, Johan de. 4, 5, 89, 90
Hall, van. 181
Hallema, A. 1
Hals, Dirck. 123
Hals, Frans Cornelisz. 123
Hals, Frans Fransz. 122, 123, 124, 137
Hamans, Camiel. 62, 135, 136, 137, 138, 152
Hanou, A.J. 2-4, 9-12, 17-18, 19-21, 23-26, 46-48, 88-97, 108, 120, 126-128,
133-134, 135, 136, 137, 138, 146, 152, 155-157, 158, 172, 173-174, 191-194,
210
Hardimé, Simon. 32, 53, 193, 194
Haren, van. 151
Harthoorn-Lokhorst, H.J.A. 152
Heem, Jan Davidsz. de. 146
Hemert, majoor. 99, 100
Hendrik VIII. 78
Hennebo, R. 47, 48, 151
Hermans, C.R. 5
Herpen, Gerard van. 2
Hertigsveld, Dirk. 116
Heusden, Paulus van. 196, 197, 200
Heyblom, Geertruy. 201
Heyligert, C. 38, 106, 189
Heynsz. Zacharias. 115, 131
Hilman, J. 130
Hoet, Gerard. 47, 192
Hofstede de Groot, C. 121
Hogerwaart, Wilhelmus. 115, 117, 180
Hollaar, Adriana. 93, 94, 97
Hondt, Pieter de. 55, 189, 208
Hoogeveen, C. van, jr. 38, 106, 189
Hooghe, Romeyn de. 18
Hoogma, H.C. 152
Hoorn, Nicolaas ten. 80
Hooven, van. 48
Horneer, T. 175
Horst, D.J.H. ter. 4, 7, 9, 23, 78, 79
*
Houbraken, Arnold. 29, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 137, 138, 142,
146, 147, 148n, 149n, 150n, 191, 193
Houbraken, Jakobus. 7, 13, 120, 121, 124, 132, 154
Houwelingen, P.S.H. van. 152
Howard, Charles, 3rd Earle of Carlisle 37, 204, 205
Howard, George. 204
*

Op enkele plaatsen in de tekst is abusievelijk Jakobus Houbraken genoemd in plaats van
Arnold. In het register is dit stilzwijgend verbeterd.
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Huberts, W.J.A. 181, 210
Huizingh, L. 130
Huyssen, Joachim. 95
Huysum, Jan van. 146
Immerzeel, J. jr. 130, 131
Iongh, H.L. de. 135, 137, 138, 153
Jakob II, koning van Engeland. 105
JCW. Zie Weyerman, Jacob Campo
Johns, Derek E. 150n
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Jonge, P.M.M. de. 81-82, 153
Jongh, J. de. 15, 29, 56, 188
Juynboll, W.R. 194
Kalff, G. 151
Kalff, Sam. 78, 79, 110-120
Karel II, koning van Engeland. 104, 105
Karsen. 130
Keersmaekers-Ooms, A. 153
Kersteman, F.L. 20, 90, 98, 131, 181, 191, 192, 194, 196, 201, 202, 210
Kessel, van, uitgever. 46
Kessel, Ferdinand van. 53, 81, 192, 193, 194, 200
Kimmel, F.J.J. 2
Kley, Aagje. 95
Kloek, J.J. 153
Kloosterman. 39
Klopper, Felix de. 60n
Kneller, Godfried. 39, 53, 54, 78, 103, 104, 105, 106
Kneller, Jan Zacharias. 104
Knotter, Gillis de. 188, 189
Knuttel, W.P.C. 141
Kobus, J.C. 131
Kortvrient, Karel. 50, 51, 52, 90
Koster, Laurens. 78
Krop, Janneke. 176, 179
Kruithof, Jacques. 190
Kruyskamp, C. 153, 154-155
Kuningham. 176, 178, 179
Kunst, J.C.W. 153
La Chaise, père (= François d'Aix de Lachaise). 63
La Fontaine, Jean de. 150
Lahusen, Friedrich. 193
Lairesse, Gerard de. 80
La Lauze. 159, 174
Lamont, Helena. 195, 198
Lanckom, Jacobus van. 6, 97, 191
Langeveld, L.A. 190
Lauder, kolonel George. 98, 99, 198, 202
Law, John. 139
Le Bas. 183
Le Clerq, Pieter. 165
Lely, Pieter. 104, 105
Lem, Lammert. 128n
Lennep, Jacob van. 115, 116, 131
Lenstra, K.G. 153
Leonhardt, Gustav. 210
Le Roux, Alexander. 116
Leyden, Lucas van. 175
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Lindenberg, Jacobus. 18
Locht, van der. 175, 178
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. 105
Loeb, Peter. 2
Loffelt, A.C. 130
Ludeman, Joh. C. 101, 139, 209
Luger, Bernt. 129-133, 133, 135, 136, 137, 138, 152, 153
Maas, Maria van der. 95, 96
Malepaard, J. 153
Mander, Carel van. 123, 124
Manning, A.F. 139
Maratti, Carlo. 178
Maréchal, G.Th.M. 109-110, 135, 153, 175-181, 190, 210
Massam, Francis. 58
Matthey, Th. 153
Mauricius. 151
Medulle, Jan. 69, 70
Meschers, Cornelia. 96
Mey, Mendr. Wolfgang van der. 27, 130, 155
Meijer, J. 155
Meyers, Jacques. 126, 127, 128
Micharius. 175, 178
Midy, Pierre. 97
Miedema, H. 153
Milê, N. 177, 180
Mitchell, P. 61
Moelman. 130
Moes, C. 153
Moes, E.W. 150n, 192
Moll, Jan Gysbert. 4, 21-22
Monmouth, hertog van. 104
Monna, A.D.A. 157
Montague, Lady Charles. 148n
Morel, P.M. 98, 135, 136, 137, 153
Morello, Tobias. 194
Muller, Fr. 78, 129, 140, 141
Muntendam, Anselmus. 15, 154, 188, 189
Muntendam, Pieter. 28
Nes, Tyme van. 145, 146
Nieuweboer, Adèle. 29-30, 38, 108, 135, 136, 138, 139-142, 152, 153, 181,
191-194, 205-209, 211-222
Nieuwenhuis, J.C.B. 4
Nijhoff, Martinus. 210
Obreen, Johannes. 95
Oosterwyk, Joannes. 188, 206
Oostrum, Wa.R.D. van. 98-100, 153
Ophof, S.G. 153
Oppenheimer, Judith. 204, 205
Os, van, uitgever Hiddelburg. 130
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Os, Pieter van, uitgever 's-Gravenhage. 5, 97, 155, 202, 210
Ottens, F. 188
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Oudaen, Anna. 92, 97
Oudaen, Frans, Jz. 92, 97
Outrijven, Maria Anna van. 94, 95
Overbeke. 151
Paddenburg, Jurriaan van. 15, 188, 189
Pallier. 130
Peeters, G.F.L. 153, 187-189, 210
Pestalozzi, Jacobus. 96
Pestalozzi, Weduwe (= Koriska). 129, 133
Peter I, de Grote, tsaar. 85, 87, 116, 122, 132, 181
Peters. 33, 50, 51, 53, 105, 127
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Picart. 182, 183
Plantines, Campo. 194, 196
Poelenburg, Kornelis. 127, 128
Pol, L.R. 106-107, 132, 133, 153
Poolman. 130
Poot, Huybert Kornelisz. 39, 147, 148, 149n
Portier, Willem den. 127
Portland, graaf van. 196, 197
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Ramsay. 199
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Ras, W.A.J. 153
Ratelband, Erven J. en Cie. 80
Ratelband, J. 80, 187
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Rehm, G.J. 8, 46, 96, 98, 150n, 194-204
Rembrandt Harmensz. van Rijn. 80, 121, 122, 124, 125, 126, 137
Rheenen, Martinus van. 197
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Rivecourt, W. de. 131
Robinson. 39
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Röver, Valerius. 147, 148, 192
Rohan, Thomas. 193
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Roos. 44
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Rotterdam, Maria van. 198
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Ruffa, Maria. 88, 89, 96
Rustingh, S. van. 157
Ruyl, Johan van. 95
Ruysch, Rachel. 146
Rijn, G. van. 78, 79
Rysbregts. 127
Sanders, A.A. 38, 56-57
Sandfort, C.I.M. 153
Sandrart, Joachim de. 126
Sandvoort, Petrus. 24, 26, 31, 32, 83, 86, 110, 132, 194
Sautijn Kluit, W.P. 23, 27, 78, 79, 113, 117, 131
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Schalken, Godefridus. 1O5
Schellens, P. 153
Scheltus. 5
Schenkeveld-van der Dussen, M. 153
Scheurleer, H. 15, 29, 47, 56, 188
Schley, van der. 182, 183
Schneider, M. 57
Schwarts, Barthold, 78
Segal, Sam. 193
Setten, G.J. van. 2
Sichterman, majoor. 99, 100
Sierman, B. 2, 4-5, 7, 21-22, 22, 46, 62, 100-102, 108, 135, 136, 142-143, 153,
174, 181
Sierman, H. 153
Simons, Anna Henrica. 94, 97
Simons, Catharina. 95, 96, 97
Simonsz, Isaac (ook Simonis?). 50, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97
Sinninghe, Jacques R.W. 1
Sirks, A.J.B. 153
Slive, S. 121, 124
Slot, H. van der. 165
Slijpenbach, kolonel. 99, 100
Smeyers, J. 103, 136
Smit, Jacob. 210
Snelders, H.A.M. 153
Snelders, Loes. 157
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Snep, Nicolaes, jr. 200
Snep, Nicolaes, sr. 200
Someruell, Catharina. 198
Someruell, Elisabeth. 1, 5, 8, 9, 83, 86, 98, 99, 110, 132, 139, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 204
Someruell, Jacob jr. 195, 198
Someruell, Jacob sr. 195, 198, 199
Sonmans, Matheus. 91
Spex, J. 150n
Stamhorst, Willem van. 94, 95
Steen, Jan. 80, 137, 177, 210
Steijns, G.J.W. 1
Stoffelen, Maria. 196, 197, 198, 199, 200
Stoffels, Marike. 198
Stouten, Hanna. 2, 135, 153, 210
Stouten-De Greiff, J. 153
Straten, Hans van. 150, 151, 155
Strik, Hendrik. 189
Stijl, Simon. 83
Swaanenburg, W. van. 155
Swift, Thomas. 77
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Tanjé. 182, 183
Terwesten, Augustyn. 178
Terwesten, Mattheus. 143, 178
Teunissen, A.H.J. 153
Thielen, J.F. van. 127
Thieme, Ulrich. 150n, 193
Thol, Ottho van. 14, 208
Thol, Pieter van. 208
Titiaan. 175
Torrignon, Don Franciscus. 63
Troost, Cornelis. 7, 120, 154
Unckel, G. van. 100
Utterwijck, lt. kolonel. 99, 100
Uylenbroek, Susanna. 97
Vastbinders, Christoffel. 197
Vastbinders, Maria. 195, 197
Vaugelas, Claude Favre. 77
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Veenhuizen, J. 48
Verbeek. 130
Verblaauw. 130
Verhande. 130
Verkruysse, P.J. 107, 156, 157, 158
Verlem. 130
Veronese, Paolo. 175
Vet, J. de. 153
Vieu-Kuik, J. 135
Vinkeles, R. 53
Vinne, Laurens van de. 124
Viruly, Jacobus. 95, 96, 97
Vis, D. 130
Vis, Maartje. 95
Visch, J. 130
Visscher, Adriaan de. 96, 97
Visscher, Adriana de. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Visscher, Alida de. 97
Visscher, Andries de. 93, 97
Visscher, Andries de, jr. 97
Visscher, Anna de. 92, 96, 97
Visscher, Clementia de. 97
Visscher, Jan de. 96, 97
Visscher, Laurens de. 97
Visscher, Quirijn de. 96, 97
Visscher, Rebecca de. 97
Vleugels, Jan. 28, 55-56, 153, 190
Vogel, Hans. 192
Voltaire. 120, 167, 174
Vonck, Gerittien. 196, 198
Vries, Nik P. de. 102, 134, 135, 137, 153
Vries, Simon de. 58
Wallen, Jakoba van der. 147
Waller, F.G. 129, 130, 140, 141, 194
Warner, Ralph. 61, 192
Watering, W.L. van de. 150n
Werff, Adriaan van der. 80, 150n
Wertwijn, J.W. 153
Westerhof, F. 153
Westrheene, T. v. 210
Weyerman, A.O. 153
Weyerman, Geertruid. 198
Weyerman, Gerrit. 196, 197, 198, 199
Weyerman, G.H.Th. 152, 153, 155
Weyerman, Hendrick sr. 195, 196, 197, 199, 202
Weyerman, Hendrik. 115, 201
Weyerman, Jacob Campo. passim
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Weyerman, Jacob Gz. 198
Weyerman, Jacob Jz. 115, 200, 201
Weyerman, Jacob sr. (= Hendrick). 83, 86, 194, 196
Weyerman Jr. J. 210
Weyerman, M.P. 153
Weyerman-Troëdsson. 130
Weyerman-Troëdsson, R.J.C. 130, 152
Wilhelm VIII, Landgraf. 192
Willem Carel Hendrik Friso. 120, 141, 188
Willem, prins van Hessen. 119
Willis, Arnold. 209
Wilt, Thomas van der. 31, 83, 86, 132, 147, 192, 193, 194, 206
Winkel, J. te. 157
Witsen, Nicolaas. 117
Witsen Geysbeek, P. 85
Woodward, John. 51
Worp, J.A. 130
Wortel, T.P.F. 97, 153
Zalm, Jan, lt. kolonel. 99, 100
Zon, van. 105
Zwagemakers, J.F.C. 153
Zweerts, Kornelis. 103
Zijl, Pieter van. 95

Register op titels
Aanhangsel behorende tot De zeldzame levensgevallen. 5, 97, 155, 192
Aanhangsel tot De historie des pausdoms. 52, 85, 100
Aanmerkingen over de opgeworpen Hermes, en zijn tegenstrever. 101
Aanmerkingen over de t' zamenspraken tussen een geneesheer en zijn lijders.
52
(Aantekeningen bij De wandelende jood). 173-174
De Adelaar. 16, 52
Airtje. 151
Alchemisten en rozekruisers. 190
All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. 61
Alle de comedies en gedichten. 139
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. 150n, 193
De Amsterdamse Argus. 52, 55, 57, 58, 60n, 102, 155, 187
De Amsterdamse courant. (1729). 46, 47; (1730). 48
De Amsterdamse Hermes. 2, 6, 13, 16, 17, 22, 38, 46, 52, 55, 57, 58, 59, 59,
60n, 61, 84, 85, 91, 96, 100, 109, 113, 114, 135, 139, 140, 150, 151, 154, 157,
187, 207, 210
Anticyr voor Hermes Furibundus. 101, 125
Arts de connoitre l'homme. 76
Een auto-bibliografie van Franciscus Lievens Kersteman. 210
Bataafse Proteus. 60
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De bezwering van de disparate Antwerpse courantier. 9, 13, 16, 17, 19, 46, 49,
53, 55, 97, 101, 102, 109, 130, 134, 142, 154, 157, 181, 187, 188, 189, 207
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Bibl. Letterk. 130
Bibliographische adversaria V. 210
Bibliotheca Dierkensiana. 2
Bibliotheek der juffers. 75
Biografisch handwoordenboek van Nederland. 131
Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitse dichters.
85, 86-87
Biographisch woordenboek der Nederlanden. 202
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde.
181
Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. 194
De Blauw Schuyte. Fantastische levensinwijding in 3 bedrijven. 19, 38, 56
Blijspel van Amphitryon, of de twee Sosias. 47
De boeken tegen de naamloze zonde. 23-26
Boekzaal der geleerde wereld. (1729). 47; (1755). 182
Een Bredasche journalist uit de 18e eeuw. Jacob Campo Weyerman. 1
Briefgesprek aan A. 101
Briefgesprek of samenkouting door letteren. 101
British Museum general catalogue of printed books. 109-110
Een bruiloftsdicht. 155-157
A catalog of books represented by Library of Congress printed cards. 209
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs.
187
Catalogus (...) J.F.M. Scheepers. 140
Catalogus Nederlands toneel. 130
Catalogus of naamlijsten van schilderijen met derzelver prijzen I. 47
Catalogus van pamfletten aanwezig in de Rijksuniversiteitsbibliotheek te
Groningen. 62
Catalogus van schilderijen. 7
De chimist der zotheden. 62, 62-78, 181
Het dagboek van Jacob Bicker Raije. 129
Daniël van Beke, schout, schilder en dichter. 146-150
Een dappere Brabantse als militair. Lys Sint Mourel in het leger van Willem
III. 1
De Delfse juffer of het listige levensgedrag van een bedaagde vrijster. 142
Demokriets en Herakliets Brabantse voyagie (ook: Democritus en Heraclitus
Brabantse voyage). 13, 16, 17, 46, 49, 53, 55, 97, 100, 101, 102, 109, 112, 130,
134, 138, 142, 154, 157, 181, 187, 188, 189, 195, 201, 206, 207
Documentatieblad van de Werkgroep 18e eeuw. 135
Dokumentaal. 135
Don Francisco Bitterheilig en Dona Maria Mandol. 53
De doorzichtige heremiet. 3, 7, 13, 14, 16, 17, 22, 46, 52, 55, 59, 60n, 61, 88,
92, 100, 102, 109, 113, 140, 141, 144, 155, 176, 178, 180, 207
Dutch and Flemish fruit and flower painters. 61, 192
Dutch still-life painting in the seventeenth century. 148n
De echo des werelds. 3, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 38, 52, 55, 59, 60n, 61, 79,
85, 91, 100, 109, 113, 133, 134, 139, 141, 144, 154, 157, 188, 208, 210
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Enige letterlievende, zedekundige, historische en stichtelijke betrachtingen,
opgesteld in onrijm en in vaarzen. 14, 16, 22, 52, 85, 141, 208
Enige scherpe aanmerkingen over De historie des pausdoms. 13, 14, 16
Essai d'une bibliographie Neerlando-Russe. 78
European flower painters. 61
Een fameus libellist over de sinjoren. 19
Ferdinand Huyck. 115, 131
De geboorteplaats van Jacob Campo Weyerman. Een vluchtig onderzoekje. 8-9
Een gebraden peertje, voor de liefhebbers der schilderkunst. 175, 178, 180, 181
De geest van de gestoorde Hermes aan de Maas. 101
De geest van Jacob Campo Weyerman. 16, 142
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De gehoornde broeders, of het vrouwelijk bedrog. 14, 16, 17, 46, 49, 53, 55,
97, 101, 102, 109, 130, 134, 142, 154, 157, 181, 187, 188, 189, 207
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. 151
Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland. 130
Geschriften van en over Rubens. 79
De geschriften van JCW. 79
Gesprek tussen de Oost-Indische Hendrik en zijn famielje. 114
Gezangen van Anakreon. 17, 46, 47, 52, 55, 97, 101, 130, 134, 142, 154, 157,
187, 190
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'Tgraf der melancolien. 2
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in 1701. 98-100
Jacob Campo Weyerman en zijn familie. 8, 46, 96, 98, 150n, 194-204
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Een kort verhaal van Jacob C. Weyerman. 143-145
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Merkuur actionist. 52
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Misanthrope. 77
Misverstand. 101
Moll Flanders. 145
Morgenzang. 148
De naakte waarheid. 7, 17, 52, 101, 114, 115, 138, 141, 210
Naamregister. 132
Een naieve Weyerman. 19-21
Natuurkundige, historische (...) t'zamenspraken. 16, 28, 142
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De Nederlandsche spectator. 130, 210
De Nederlandse krant. Van ‘Nieuwstydinghe’ tot dagbladconcentratie. 60n
Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. 148n
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Het oog in 't zeil. 6, 15, 16, 17, 38, 56, 98, 101, 106, 114, 129, 132, 141, 142,
143, 154, 157, 189
Het oog van de meester. 190
Ook dat was Amsterdam IV. 26n.
Op de trotse afbeelding van de buitensporige klapper aan de Vocht. 88
Op een ongelijk paar trouwende te Abdera 1703. 145
Op zoek naar het alledaagse vaderland. 139-140
Opdracht des tegenwoordigen dichters aan toekomende dichters. 56
Opgave der titels van boekwerken betrekkelijk de geschiedenis der stad en
baronie van Breda. 5-6
De opkomst en de val van een koffiehuis nichtje. 137, 144
Opvattingen van JCW over journalistiek in de periode 1720-1730. 57-61
Een ‘origineel’ uit de 18e eeuw: Jacob Campo Weyerman. 136
Oubollige poëten. 150
De oude garde en de jongste school. 130
‘Pand metter minne van drie stukjes schildery’. 126-128
De Persiaanse zijdewever. 2, 3, 13, 15, 16, 18, 46, 55, 56, 88, 96, 97, 100, 101,
102, 130, 134, 136, 142, 154, 157, 187, 190
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet. 4, 16, 142
Pieter Paulus Rubens, De kosmische schilder. 103, 136
Poëzie van Weyerman in bloemlezing. 150-151
Register op de Mededelingen van de stichting JCW, 1-20. 211-222
De reizende Chinees. 79, 113
Rembrandt and his critics. 121
Rembrandt en de regels van de kunst. 121
Repertorium van de geschiedenis der Nederlandse schilder- en graveerkunst.
181
Republiek der geleerden (1755). 182, 187
De Rotterdamse Hermes. 6, 15, 16, 52, 55, 57, 58, 59, 60n, 61, 85, 93, 101, 107,
108, 136, 139, 140, 154, 209, 210
Samenspraken en verhandelingen van de heldendaden tussen Koriska en
Messalina. 134
Schilderboek. 123, 124
De schim van Robert Hennebo, aan de oordeelkundige verzamelaar van zijn
dichtwerken. 48
Schimp- en hekeldichten uit verscheide poëten. 145, 146
De schone dwaalster of de verenigde gelieven. 9, 137, 152
Sententie van den Hove van Holland tegens Jacob Campo Weyerman. 5, 18,
56, 155
De slapende filosoof in 't harnas gejaagd door de Goliath J.C.W. 56
De snappende goudbeurs. 144
De snelziende Lynceus. 15, 17, 56
De Spaanse Robinson. 138
De Spiegel der wereld. 101, 209
De steen der wijzen. 15, 142
Talmud. 7, 9, 17, 101, 114
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Tempel der glorie. 167, 174
De toneelkijker. 130
Treureindend blijspel. 9, 161-163
Treurvertoog ter loflijker geheugen van Henrik Velse. 15, 17
‘Tuimelzieke ketterkrop, onverschilge in eere of leer.’, deugniet uit beginsel.
Jacob Campo Weyerman, een satiricus uit de roaring twenties van de achttiende
eeuw. 2
Uit de historie. Een journalist uit de 18e eeuw. Bredanaar leverde kritiek op de
toenmalige kranten. 1
Uitvaart van Kobus Neef of Lieve Kobus te Abdera. 145
Het vaderland. 130
Vaderlandse letter-oefeningen, Nieuwe. 142
Van Lennop en de achttiende eeuw. 131
Van Nachtwacht tot computernacht. 107
Veilingcatalogus M. Barchard. 150n
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Verboden boeken. 141
Verdediging van Jacob Campo Weyerman tegens Alexander 1e Roux. 17, 52,
116
Verdediging voor ***. 52
Verkenningen in de achttiende eeuw. 102
Verslag van de algemene vergadering van 13 januari 1979. 135
Vertellingen van de la Fontaine. 47, 103
Vertoog over de koffie. 52
Een vertoog over drie beruchte vrijsteden. 52
De verzamelde dichtwerken van Robert Hennebo. 47
De voorloper van de Antwerpse kourantier. 53
De voorloper van de kronick der bankrotiers. 116
De voorloper van de levensbijzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg.
109, 189
De voornaamste beweegredenen van Moses Marcus tot 't verlaten des joodsen
godsdienst. 3, 13, 17, 18, 26, 52, 56, 100, 141, 155
De voornaamste gevallen van de wonderlijke Don Quichot. 15, 17, 18, 22, 55,
87, 101, 109, 138, 143, 157, 182, 187, 189, 208
Vreugdegejuich der Hervormde Nederduytsche gemeente. 4, 29, 46
Het vroegste werk van Jacob Campo Weijermans ontdekt? 145-146
De vrolijke courantier van de Gevangenpoort. 155
De vrolijke kourantier. 13, 14, 59, 60n, 61, 100, 140, 155, 210
De vrolijke tuchtheer. 2, 3, 4, 13, 15, 17, 26, 52, 56, 62, 88, 90, 91, 100, 109,
113, 128n, 137, 139, 141, 154, 155, 172, 191, 210
De vruchtbare juffer. 9, 137, 152
Vrij Nederland. Boekenbijlage. 174
De wandelende jood. 9, 155, 158-161, 162-171, 172-173, 174
Werk van Lode Baekelmans. 56
Weyermanniana in de auctiecatalogus-Dierkens (1761). 2-4
Weyermans ‘schoone dwaalstar’. 9-12, 146
Winterboek van de Engelbewaarder 1978. 98, 136
De wonderlijke historie van Lieske de Saint-Mourel. Een Brabants meisje, dat
als soldaat vocht. 1
Woordenboek der Nederlandsche taal. 154, 175
't Zamenspraak tussen Pieter Paulus Rubens, Anthony van Dyk en Godefroi
Kneller. 79, 103-106
Zedekundige en historische bedenkingen. 23
Zegenzang in de aanvang des jaars 1741. 17, 205
De zeldzame levensbijzonderheden van Arminius, Weyerman, Hennebo. 2, 4,
53, 56, 88, 96, 101, 109, 142, 174, 203
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Zendbrief aan Urania. 167, 174
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[Nummer 22]
A. Hallema
Een Bredasche journalist uit de 18de eeuw
Uit: Historia, 12 (1947), p. 139-141.
Bij voorbaat zij verzocht bovenstaande titulatuur met een korreltje zout op te vatten.
Couranten zijn immers letterproducten van den nieuweren tijd, journalisten moderne
wezens met schrijversadel, soms ook met ingehouden schrijverswoede. Gelukkig,
dat die gebreidelde woede meestal van korten duur is en gewoonlijk een even
onschuldige liefhebberij als vreedzaam bedrijf uitmaakt.
Wien ik intusschen met dien Bredaschen journalist van den ouden stempel bedoel?
Niemand minder, maar ook niemand meer dan Jacob Campo Weyerman, geboren
te Breda den 9en Aug, 1677. Dus volgt een korte biographie van een Oud-Bredanaar,
die zijn leven eindigde in de gevangenis. Dat is zeker geen fraai einde, maar ook de
tragiek van het leven dezer menschen uit vervlogen dagen vraagt zoo dikwijls onze
belangstelling.

Afkomst en jeugd van Weyerman Jr.
Jacob dankte zijn afkomst aan een vreemdsoortig menschenpaar, dat het avontuurlijke
voor lief nam. Dit gold inzonderheid zijn moeder, Lys Sint Mourel, die, gehuld in 't
gewaad van Mars' zonen, veldtochten meemaakte, zelfs den sergeantsrang behaalde,
totdat bij de heelkundige behandeling van een verwonding, die zij in den krijg had
opgedaan, haar ontmaskering en identificatie volgde! Zij huwde kort daarop met den
lakei Jacob Weyerman Sr. en uit dit huwelijk werd onze hoofdpersoon Jacob Campo
Weyerman geboren.

Een oordeel van C. Busken Huet.
Deze weinige genealogische bijzonderheden verklaren de ongunstige teekening,
welke Conrad Busken Huet eens van de familie Weyerman gaf in z'n bekende werk
‘Het land van Rembrandt,’ Men leest daar: ‘Weyerman's moeder, een
noordbrabantsche boeremeid uit fransche ouders of grootouders, speelde in haar
jeugd een historische rol. Vermomd als soldaat, maakte zij onder Willem III
verschillende veldtogten mede, en trouwde ten slotte een voormalig lakei, met wien
zij te Breda een logement opende. De zoon, opgeleid voor schilder, (dit scheen het
best van al bij zulk een geboorte te passen,) werd een losbol en een zwerver; een
“Vermakelijk Avonturier” der werkelijkheid. Het heette, dat hij geest, en een groote
verscheidenheid van kundigheden bezat. Tijdens hij te Amsterdam woonde, gaf czaar
Peter het verlangen te kennen, hem te zien. De tien of twaalf laatste jaren van zijn
leven bragt hij in de gevangenis door, op de haagsche Voorpoort. Uit den schilder
was een libellist gegroeid, die de publiciteit zijner blauwboekjes aan den
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meestbiedende verkocht, en voor wien niemands goede naam veilig was. In zijn graf
werd door een ongenoemd biograaf en bewonderaar (denkelijk een lichtmis van
dezelfde soort) hem het getuigenis nagegeven:
Zonder te kort te doen aan zijne vloeibaare schrijfstijl, en aan de geestrijke invallen
die in de meeste zijner geschriften uitblonken, kan men in 't algemeen van zijne
werken zeggen, dat er nimmer iets uit zijn pen kwam, of het was met het fenijn van
gruwelijke lasteringen en eerroovende uitdrukkingen bevlekt.’
Aldus het oordeel van Busken Huet. Het klinkt hard, is zoowel pikant als cru,
gelijk deze criticus in de ‘Litterarische Fantasiën en kritieken’ zich nogal dikwijls
uitliet. Maar afgezien van een enkele chronologische fout is het beeld van Weyerman's
afkomst, persoon en werken natuurgetrouw. Alleen hebben latere, meer bezadigde
en minder critisch aangelegde schrijvers bekwame bibliographen en krantenkenners
als Sautijn Kluit, Wolfgang van der Mey en Knuttel,
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het profiel van Weyerman helderder doen uitkomen door ook de goede zijde van zijn
werk en den achtergrond zijner levensomstandigheden met scherper contouren in
teekening brengen.
Wij zullen daarvan een en ander meedeelen, gedachtig aan der ouden woord:
Audiatur et altera pars!

Weyerman's leven en werken.
Van die andere partij dan worden we gewaar, dat de jonge Jacob als knaap reeds zeer
ongezeggelijk en onhandelbaar was. Dit had ten gevolge, dat hem al op een leeftijd
van 15 jaar de deur zijner ouderlijke woning werd gewezen. Toen was er nog geen
wettelijk geregeld voogdijsysteem noch ook eenige ander vorm van
kinderbescherming, die zich over dit misdeelde ventje kon ontfermen, zoodat hij
gemakkelijk tot een vagebondeerend leven zijn toevlucht kon nemen. Trouwens, dit
zwerversleven beviel hem al spoedig vrij goed. Hij was een jongen met een helder
verstand, die daarbij zich vrij spoedig aan een nieuwe omgeving en een gewijzigd
bestaan kon aanpassen, terwijl de trek naar uithuizigheid hem in 't bloed zat. De appel
valt in den regel niet ver van den boom!
Spoedig liet hij dan ook de poorten van de stad Breda achter zich, bereisde vele
jaren het tegenwoordige België en Frankrijk, onderweg zijn kostje bescharrelende
met allerlei werkjes te verrichten en zijn opmerkingsgave te practiseeren. Op die
wijze kwam hij zelfs in aanraking met de beruchte bende van den nog beruchter
Cartouche.
Maar deze rooverhoofdman in optima forma kon Weyerman Jr. toch niet overhalen,
om hem te volgen. Daartoe had de jonge avonturier nog te veel liefde voor de
eerlijkheid behouden, althans blijkens zijn eigen getuigenis. Niettemin speelde hij
geenszins voor den braven Hendrik. Verre vandat, want op zijn verdere reizen waren
het steeds meer spel en oplichterij, waardoor hij in zijn levensonderhoud voorzag.
Want ook in Italië, Zwitserland, Duitschland en Engeland zette hij zijn operaties
voort.
Toch was het ook wel een meer edel emplooi, dat hem af en toe een broodwinning
bezorgde. Dit bestond nu eens uit het schilderen van bloemen en als bloemschilder
heeft hij zich dan ook later een welverdiende reputatie bezorgd, [portret van JCW,
met onderschrift: ‘Jakob Campo Weyerman op 48-jarigenleeftijd, gravure van J.
Houbraken naar een schilderij van C. Troost.] die hem het recht gaf, zich in één zijner
geschriften ‘Kunstschilder’ te noemen, dan weer uit het dichten van liedjes en het
op schrift brengen van zijn reisindrukken. Had hij zich maar geheel aan deze kunst
gewijd, dan was hij voorzeker een der waardigste leden van het Nederlandsche St.
Lucasgilde der 18e eeuw geworden.

Weyerman's journalistieke arbeid.
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Doch neen, daarvoor was zijn natuur te onbestendig, zijn karakter te gepassioneerd,
hoewel niet in den gunstigen zin, gelijk Mozes of Paulus sterke passies doorleefden
en daarop hun gedragingen baseerden, doch wat we in een Napoleon en een Nietzsche
vinden. Ook waren hem meerder kenmerken eigen van de cholerici, sanguinici en
amorphen, zoodat hij voor een moderne karakter-klassificatie al weer een der lastigste
typen zou vertegenwoordigen.
Om kort tegaan, hij zette zich na zijn jarenlange buitenlandsche reizen als journalist
te Rotterdam neer. Dat wil hier zeggen als vervaardiger van blauwboekjes, schoten hekelschriften, later pamfletten geheeten, waarvoor hij niet in het toen nog
staatsrechtelijk zoowel als economisch misdeelde Breda maar in een havenstad en
handelscentrum met een veelbelovende toekomst als Rotterdam moest wezen. En
ook voor deze branche had hij talent.
Zijn weekblaadjes, ook wel ‘Wekelijksche Papieren’ geheeten, zijn de voorloopers
geworden van het latere sensatienieuws in sommige bladen en blaadjes, die niet nader
met naam en toenaam behoeven te worden aangeduid. Ieder, die eenig litterair gevoel
en dito smaak bezit met daarnaast voldoende moreel onderscheidingsvermogen, weet
hier wel het goede van het slechte te onderkennen. Ook vinden we er wel iets in
terug, dat ze, natuurlijk op zeer verkleinde schaal, doet gelijken op periodieken van
de 20ste eeuw en wel die met lectuur, bedoeld ter ontspanning en verstrooiing.
In den aanvang ging het nog vrij goed met Weyerman's nieuwe carrière en eveneens
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met den inhoud en aftrek van de door hem afgeleverde persproducten. Di waren toen
meest spectatoriale vertoogen, de mode-vorm op letterkundig gebied, welke in 't
begin der 18e eeuw van uit Engeland geimporteerd was door welwillende
medewerking van essayisten als Tatler, Steele, Addison e.a. en waarvan op de
Nederlandsche markt de bekende Justus van Effen weldra zou worden ‘the general
dealer’ alsook ‘the dealer in wit’.
Maar niet zoo lang hield Weyerman zich aan het goede voorbeeld zijner binnenen
buitenlandsche voorgangers. Zijn beschouwingen over aesthetische zaken, zijn
verhandelingen over allerlei maatschappelijke en huiselijke toestanden, de afdrukken
zijner indrukken van gedane reizen werden spoedig scherpe critieken, persoonlijke
aanvallen en hatelijkheden, soms zelfs brutale en opzweepende lasterpraatjes, totdat
ze eindelijk ontaardden in middelen tot het plegen van chantage. Daardoor maakte
hij tegelijk naam maar ook nog meer vijanden, wier aantal steeds aangroeide, ook
onder de autoriteiten.
Als letterkundige, vooral als goed stilist die nimmer verlegen zat om een typisch
beeld, een sprekende vergelijking of een koddigen kwinkslag viel hij er wel in en
zoo zouden zijn hekelschriften ongetwijfeld meermalen gunstig onthaald zijn
geworden, had hij zich niet met zulke slechte praktijken ingelaten. Die bestonden
bijv. hierin: Was hij een of ander schandaal op het spoor gekomen, dan bedreigde
hij de(n) betrokken persoon (personen) met openbaarmaking in z'n weekblaadjes,
tenzij hij (zij) betaalde(n) de som, welke verlangd werd. Dit was natuurlijk een
duidelijke vorm van afpersing of gelijk het thans nog wettelijk heet: afdreiging.

Weyerman's levensavond en geschriften.
De kruik gaat zolang te water, tot ze breekt. Ook hier. Want ook de leden van het
Hof van Holland had hij beleedigd en eindelijk zag dit college zich genoodzaakt,
hem gratis logies te verstrekken in de Haagsche Gevangenpoort, 's Hofs gevangenis.
Nu speelde hij wel spoedig den bekeerling en boetvaardigen zondaar, trachtte door
memories aan het Hof te bewijzen, hoe goed hij het bedoeld had, vroeg om genade
en desnoods om verbanning, met welke straf men destijds nog al royaal was, doch
niets kon de rechters vermurwen. Men was overtuigd met hem een gevaarlijk individu
geknipt te hebben, die voldoende getoond had niet enkel sociaal-schadelijk maar ook
volgens de opvattingen van zijn tijd staatsgevaarlijk te zijn, zoodat reeds bij vonnis
van 22 Juli 1739 over zijn verder lot beslist werd: levenslange gevangenisstraf. Thans
is de maximum straf voor het misdrijf dat gewoonlijk chantage heet, slechts 3 jaar
gevangenisstraf, doch toen golden andere wetten.
Nog acht jaren kon hij zich binnen vier sombere kerkermuren bezig houden met
letterkundigen arbeid en........ het dresseeren van muizen, die in de Gevangenpoort
altijd gaarne in pension zijn geweest. Zijn ‘Zegenzang in 1741 aan den Hove van
Holland’ en ‘Eenige letterlievende zedekundige, historische en stichtelijke
betrachtingen’ (1742) vermochten evenmin verandering in zijn lot te brengen. Van
zijn kleinere geschriften noem ik hier behalve de beschreven weekblaadjes
‘Brabandsche voyagie’, [‘]Hollandsche zinlijkheit’, ‘den Antwerpschen Courantier’,
terwijl van de grootere werken de ‘Historie des Pausdoms[’] (1725) in 3 dln.
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verscheen, welke evenwel niet zonder voorbehoud aan te bevelen is evenmin als
‘Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms bij een
Kartuyzermonnik’ (1734). In godsdienstig opzicht noemde hij zich echter ten onrechte
atheïst en was veeleer een mensch geworden zonder positieve geloofsovertuiging.
Zijn ‘Levensbijzonderheden der Nederlandsche kunstschilders’ (4 dln.) heeft uit
kunsthistorisch oogpunt ook weinig bijzondere waarde, althans nog minder dan zijn
kleinere geschriften. Reeds in 1756 en 1763 verschenen er beschrijvingen van zijn
avontuurlijk leven en hij bleef nog langen tijd voortleven in de herinnering van vriend
en vijand als iemand met uitstekende verstandelijke vermogens, die echter te dikwijls
met verkeerde bedoelingen waren aangewend.
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Adèle Nieuweboer
(Bilderdijkkade 638-29, 1053 VV Amsterdam)

JCW en Amérique
In aanvulling op het gemelde in de Mededelingen, p. 209, kan ten aanzien van de
Weyermanniana in Washington het volgende worden opgemerkt:
- De Konst-schilders zijn in 1975 opnieuw gebonden, waarbij eventuele sporen van
herkomst zijn verdwenen. De delen zijn bijgesneden en niet bepaald in gelijke mate,
zodat deel 4 nogal klein is uitgevallen. De moderne band is van vuurrood linnen,
waarop in kleine letters het opschrift: ‘WEYWEMAN / LEVEN DER / SCHILDERS
/ [nr. deel] / ND 652 / .W 5.’ De houtworm heeft hier en daar huis gehouden, maar
nergens zo erg als in 't stuk over Weyerman zelf, hoewel de schade meevalt.
- De catalogus van de afdeling Oude Drukken bevat bovendien nog onder nr. PQ
6332/.D 8 A 2 /1746 / Rare Bk. / Coll.: ‘De voornaamste gevallen van den
wonderlyken Don Quichot’. 1746. groot 4o. Achterin de band: ‘Bequest of Leonard
Kebler to the Library of Congress september 1961’. Daarvóór in potlood de inganf
met signatuur: ‘Cervantes Saavedra, Miguel de / PQ 6332 / .D 8 A 2 / 1746 / Rare
Bk. / Coll.’, gedateerd 25 july 1963 en 5 sept. 1963, kennelijk de tijd nodig voor het
catalogiseren. Vóór in de band bevindt zich een Ex Libris in de vorm van het wapen
van Van der Aa. Alleen de rug van de band is van leer; deze draagt de titel:
‘WEYERMAN. / GEVALLEN / VAN / DON QUICHOT’.
Verder, vooruitlopend op de laatste delen van de National Union Catalog, JCW-titels,
aanwezig in de New York Public Library:
- De Historie des Pausdoms. Amsterdam, 1725. 2 v. 4o. Sign. ZMY. Het werk is
systematisch ondergebracht bij: ‘Catholic Church (Roman)- Anti’ resp. ‘...-History’.
Het kan geraadpleegd worden in het Annex-gebouw van de bibliotheek.
- De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot. 1746. 2o. Sign. NGR.
Moderne bibliotheekband. Verkregen 30 maart 1927. Fraai ex., helaas in de algemene
collectie en (dus) slecht behandeld.
- De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen.
's Gravenhage, 1729. 3 v.
De NYPL heeft hiervan 2 exx., sign.: 3-MAME en 3-MCG-x.
Ex. 3-MAME: Deel 1 in moderne bibliotheekband, dln. 2 en 3 in perkament. De
laatste delen vallen echter bijna uit elkaar. Het ex. is onderdeel van de
Lenox-collection.
Ex. 3-MCG-x bevindt zich in de catalogus onder nr. MCG-x, wat zou betekenen
dat het werk zich op de Art Division moet bevinden. Het is echter helaas verplaatst
naar de algemene collectie, waar het ook alle speciale zorgen ontbeert, zodat de
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originele leren band na mijn raadpleging zo'n 8% lichter is geworden. Ook dit ex.
omvat 3 dln. In deel 1 ontbreekt het portret van JCW.
Voorts heeft de NYPL een merkwaardige verzameling dikke plakboeken vol
drukkersmerken en titelpagina's of delen daarvan: de ‘Bella C. Landauer Collection.
Old title pages.’, verkregen in april 1926. In vol. 14, op p. 255 treft men nog een
titelpagina aan van Konst-schilders, deel 3, waarnaast nog een halve titelpagina van
mogelijk een ander der 3 delen uit 1729, afgesneden boven het vignet. De
Landauer-collection is te raadplegen op de afdeling Oude Drukken.
- Sententie van den Hove van Holland. 's Gravenhage, 1739. Sign.: GAD p.v. 91. Op
de titelpagina is met potlood bijgeschreven: ‘Weyerman (Jacob Campo) Netherlands,
- History 1739.’ Het werk is het elfde van een convoluut van divers politiek pluimage.
Grote op minder omvangrijke stukken van verschillend formaat zijn in een moderne
bibliotheekband bijeengebonden.
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Erik de Blauw / André Hanou / Gerardine Maréchal / Adèle
Nieuweboer (Resp. gebilletteert te Edam, Amsterdam, Amsterdam
en Diemen)
Nieuwe schrifturen en handschriften van JCW alsmede andere
curiosa, ontmoet tijdens een reize door Uilenspiegelland.
In de Mededelingen (pp. 17-18, 55-56) is reeds opgave gedaan van JCW-bezit
(voorzover op naam van de auteur gerubriceerd) in de Stadsbibliotheek Antwerpen
en de Universiteitsbibliotheek van Gent. Het onderstaande is een verslag van een
onvolledig en niet-systematisch onderzoek naar curiositeiten of merkwaardigheden
van exemplaren van JCW's werken in díe bibliotheken én in de Koninklijke Albert
I-bibliotheek te Brussel, verricht tijdens en naast een wél-systematisch onderzoek
naar een andere aangelegenheid, tijdens doortocht door die steden. Op voorhand
kunnen we verheugd melding maken van een nieuw ontdekt Weyerman-handschrift
in de KB-Brussel.

Antwerpen
- Het exemplaar van de Tuchtheer, sign. C 25879, heeft aan de binnenzijde van de
band een verwijzing naar de Navorscher III, 49; X, 134.
- Het exemplaar Ontleeder der Gebreeken I, ‘benevens de vier Tegen-Ontleeders
Door den Ontleeder der Gebreeken’, sign. C 67669, heeft de aantekening op het
schutblad ‘Charlot Vandeputte 1901’. Een andere aantekening vermeldt dat het ex.
is verworven (onduidelijk door wie) op de ‘Veil. Zaverines (Antw.)’; een stempel
daarboven vermeldt: ‘8-5.22’. Het ex. heeft een gestempelde 18e-eeuwse band.
- Curieuselijk, en in de gedachte(n?)gang van de twintigste-eeuwse bezitter van
dit werk kennelijk aansluitend bij de sfeer van het werk van JCW, bevindt zich aan
de binnenzijde van de band van het ex. Heremyt C 185897, een opgeplakt uitknipsel
uit een blad of tijdschrift. Het is een tekening van Arthur Ferrier, vertonend een
meisje in négligé, dat een doorschijnend, pas gewassen, nachthemdje te drogen hangt.
Ernaast is opgeplakt een bioskoopreklame (bioskoop: Arena, Westkruiskade 26,
Rotterdam) voor de film ‘Drie matrozen in Parijs’, waarin schitterden Tony Curtis,
Gloria de Haven, Gene Nelson, Corinne Calvet en Paul Gilbert; het knipsel beoogt
een duidelijk ‘ohlala!’-effekt. Het past ons hier slechts een vermanende vinger te
heffen.
Dez Heremyt heeft 200 pagina's, inklusief twee nummers Vrolyke Kourantier. De
titelpagina lijkt niet origineel, maar geresulteerd uit enig fotografisch procédé.
- Een wezenlijke tweede druk van de Heremyt is ex. C 183775. Deze Heremyt is
het tweede werk in een convoluut, dat voorts bevat: Het Oog in 't Zeil (C 183774)
en Astrologisch testament of de Beste Waereld (C 183776).
De titel van deze Heremyt luidt als volgt:
DE / DOORZICHTIGE / HEREMIET, / BESPIEDENDE DOOR ZYN
VERRERYKENDE VERREKYKER, / In het geheimste van zyn KLUIS, de verbor
/ genste Gebreken der Menschen; / Dezelve op een Geestige en aangenaame wyze /
ten toon stellende. / DOOR / JACOB CAMPO WEYERMAN. / TWEEDEN DRUK.
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/ Uitgegeven voor Rekening van den Autheur, / En te bekomen by de meeste
Boekverkoopers. / [Met titelprent] z.j. 4o. II en 143 blz.
Ten opzichte van de eerdere druk, 's Gravenhage, Reynier van Kessel, 1730 (C
185897), zijn enkele verschillen te konstateren. Het werk is in zijn geheel opnieuw
gezet. Het vignet boven de afleveringen en het impressum aan het eind ervan zijn
verdwenen. Het geheel begint met een versierde initiaal en is verder doorlopend
gedrukt, d.w.z. de afzonderlijke afleveringen beginnen niet meer op een nieuwe
pagina. Toegevoegd is een running title: DE DOORZICHTIGE HEREMYT.
De nrs. 1 en 2 van Den Vrolyken Kourantier (7 maart 1729 en 14 maart 1729) zijn
in de tweede druk opgenomen na nr. 23 van de Doorzichtige Heremiet als de nrs. 24
en 25. Ook hier ontbreken weer vignet en impressum. Boven de Kourantier treft men
nog steeds de running title van de Heremiet aan.

Gent
Het exemplaar van de Echo des Weerelds, sign. A 247, zou volgens de catalogus
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van de Universiteitsbibliotheek ‘schriftelijke aantekeningen van de schrijver’ bevatten.
Dit exemplaar bevat voor in deel I zeven pagina's handgeschreven tekst. Het stuk is
inderdaad ondertekend met: J.C. Weijerman. Het stuk is getiteld: ‘Opdracht aan de
Nederlandsche Dichters’. Aangezien in andere exemplaren van de Echo ditzelfde
stuk tekst, met dezelfde titel en eveneens ondertekend, gedrukt voorkomt, lijkt het
er op dat we of de originele kopij van het voorwoord in handen hadden, of een
afschrift van de gedrukte inleiding van de hand van een destijds wat zuinig uitgevallen
JCW-lezer. Vergelijking met andere handschriften van JCW doet echter te weinig
vermoeden dat we met het eerste geval te doen hadden. Achterin deel 1 bevinden
zich nog 3 pagina's handschrift, zijnde een inhoudsopgave, en achterin deel II ook
3 pagina's handschrift: eveneens een inhoudsopgave.
- In de UB Gent komt onder sign. A 1217 voor: Historie van Jacob, Campo,
Wyerman. Dit lijkt een nieuw boekje over JCW; het is het echter niet, want het is
gewoon de french title van de bekende Zeldzame levensgevallen. Bijzonder aan dit
exemplaar is echter wel een portret van een knielend persoon (een portret ten knieën
uit dus) met gevouwen handen die door hemels licht beschenen wordt, voor hem op
de grond een doodshoofd en een rokend wierookvat. Het gezicht lijkt niet op het
portret van JCW; het portret kan geen illustratie bij de inhoud zijn, want van bekering
is weinig sprake, trouwens ook niet van metamorfose; hoe dus deze plaat in dit boek
is gekomen is niet duidelijk. We hebben nog meer Levensgevallen in de UB Gent,
maar daarin komt deze plaat niet voor.
- In UB Gent:

H 464

Zeldzaame
Levens-Gevallen P. van Os
1756.

A 669

Zeldzaame
Levens-Gevallen P. van Os
2e dr. 1763
+ Aanhangzel z.j.

A 1217

Historie van Jacob, Campo,
Wyerman z.j. (1756)
+ Aanhangzel P. van Os
1763.

Deze laatste mededeling op de titelpagina van het Aanhangzel, betekent dat er
minstens twee edities van het Aanhangzel zijn, namelijk één met en één zonder jaartal.
Van bovengenoemde handschriften en afbeelding bevinden zich nu foco's in het
Archief van de Stichting.
- In de UB Gent staat onder sign. A 1451 als van JCW vermeld Amsterdamsche
Argus 3 dln. Het is echter inmiddels wel bekend dat de Argus van Hermanus van den
Burg was.
- De Rotterdamsche Hermes (A 1453) heeft twee bijkomende pamfletten:
1. ONTLEEDING / VAN EEN / EERLOOS ZANGERTJE, / VERSCHEIDEN
DEN XXIV. DER / LOUMAANT MDCCXXI. 8 blzz.
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2. PROJECT / VAN EENE / WINT-ASSURANTIE- / COMPAGNIE, / ENZ. /
TOT BEHOUDT VAN DE VERLOOPENDE / COMMERCIE EN
UITEERENDE NAVI- / GATIE IN DIT HOLLERDE JAAR / VAN 1720. 10
blzz.
Van dit tweede pamflet berust een fotokopie nu in het Archief van de Stichting. Verder staat onder Weyerman in de catalogus een pamflet gerubriceerd De slapende
philosoof. In feite is dit pamflet, sign. BL 649911, een geschrift tégen JCW. De juiste
titel is
DE / SLAPENDE PHILOSOOF / In 't Harnas gejaagt door den Goliath / J.C.
WEYERMAN.
Het heeft geen impressum. Het is duidelijk door een aanhanger van de alchimie
geschreven, en refereert aan JCW's aanvallen op de alchimist Syberg. Misschien is
het uit diens kring afkomstig. Daar het pamflet niet in de Centrale Catalogus van de
KB Den Haag voorkomt, lijkt het hier een unicum te betreffen; het zal dan ook in de
toekomst in de Mededelingen afgedrukt worden.
Belangrijk is te weten dat deze convoluut achterin een handgeschreven register
heeft. Dit líj́kt de hand van JCW te zijn, verdere controle wordt nog ondernomen. Is
dit juist, dan wordt plotseling van belang te weten welke andere pamfletten zich in
deze convoluut bevinden, omdat we dan te maken hebben met een verzameling
pamfletten in Weyermans eígen bezit. Eventueel zal dit handschrift ook in de
Mededelingen gepubliceerd worden.
Het wordt zo ook zeer verklaarbaar dat een uniek pamflet cóntra JCW zien in déze
verzameling bevindt.

Brussel (KB)
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- Op auteursnaam is in de KB van JCW aanwezig:
VH 4377 B

De doorzigtige heremyt bespiedende door
zijn verrereikende verrekijker in het
geheimste van zijn kluis de verborgenste
gebreken der menschen. S.l., [± 1728],
4o, 200 p.

II, 69220

De voornaamste gevallen van de
wonderlijken Don Quichot [...] S'Hage,
1746, in-4o.

VB 543461

De levens-beschryvingen der
Nederlandsche konstschilders [...]
S'Gravenhage, 1729. 4 vol. in-4o port.

- Eveneens opnaam, opgevraagd, bleek aanwezige: De / GEHOORNDE /
BROEDERS / ofte Vrouwelyk / BEDROG. / KLUGTSPEL. / Decipit illa Custodes,
aut aere domat. D.J. Juv. Saty. 6 / [vignet: mand] / t' A B D E R A . / I / Op kosten
van de Confrerie. Sign. II, 23800 A.
Vóór de titelpagina is een gravure bijgebonden van ‘B. Picart del.’: een cupido
een wereldbol berijdend en omringd van een twintigtal attributen. Mogelijk komt
deze gravure ook ergens in de Konstschilders voor.
- Eveneens op naam, en titel volgens de catalogus (sign. II 21105): ‘Den voorlooper
van de leevens byzonderheden van Johan Hendrik baron von Syberg. De leevens
byzonderheden. Utrecht, 1733. 2 parties en 1 vol. In-12o’.
Deze Voorlooper komt helemaal niet voor in Ter Horsts JCW-bibliografie, en ook
nergens in JCW-lijstjes in de Meded. gepubliceerd.
Opgevraagd blijkt de signatuur: II 21105 A, en de titel:
DEN / VOORLOOPER / VAN DE / LEEVENS BYZONDERHEDEN, / VAN /
JOHAN HENDRIK, / BARON VAN SYBERG, &c. / DOOR / JAKOB CAMPO
WEYERMAN. / Gedrukt tot Utrecht, / By ANZELMUS MUNTENDAM, / En is te
bekoomen by de voornaamste / Boekverkoopers in de Nederlandsche / Steden. 1733.
Dit pamflet is een voorpublikatie. De tekst op pagina (3) begint met ‘Eerstdaags
staat te worden uytgegeeven [...]’. En op p. 14: ‘Die Leevens byzonderheden maaken
uyt een draagbaar boek in achten, groot vierentwintig bladen, van deeze letter; welk
boek, gedrukt by Anzelmus Muntendam, voor den Autheur Jakob Campo Weyerman,
zal zyn te bekoomen by den bovengenoemde Schryver, en by de voornaamste
Boekverkoopers in de Nederlandsche Steden.’ Dan volgt in deze convoluut De
Leevens-Byzonderheden (etc.) Tot Utrecht, By Jacobus van Lanckom, Boekverkooper
1733.
Op de verso-zijde van de titelpagina staat: ‘Den Autheur erkent geen Exemplaren
voor de zyne, als die met de hand van den Drukker dezes ondertekent zyn.’ Volgt
dan de handtekening van J.v. Lanckom. Dit is merkwaardig, want in de Voorlooper
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wordt Muntendam als de drukker genoemd en niet Van Lanckom. Is dit gewoon
slordigheid of is er hier een aanwijzing dat er minstens twee edities van het werk
waren uitgekomen, zowel bij Muntendam als bij Van Lanckom?
Een fotokopie van deze Voorlooper is nu in het bezit van het Archief van de
Stichting.
- Niet op auteursnaam, maar wel aanwezig is ter KB onder sign. II, 2874 ook nog
een exemplaar van de Rotterdamsche Hermes. Onder hetzelfde signatuur krijgt men
2 dln. Amsterdamsche Hermes ter inzage, evenmin op auteursnaam gecatalogiseerd.
De Brusselse Rotterdamsche Hermes heeft één toegevoegd katern, bevattende:
1. MISVERSTANT (p. 1-3)
2. DE GEEST / VAN DEN / GESTOORDEN HERMES / AAN DE MAAZ. / (p.
3-8).
- Een nieuwe druk van Kerstemans Weyermanbiografie blijkt verder aanwezig te
zijn, onder sign. II 2467:
SELDSAEME / LEVENS-GEVALLEN / VAN / J.C. WYERMAN, / OP DE
VOOR-POORTE VAN DEN / HOVE VAN HOLLAND / IN 'S GRAVENHAGE
OVERLEEDEN; / BEHELSENDE, / Syne weergaloose en voortreffelyke Ge- /
leerdheyd. Syne wonderbaerlyke Ont- / moetingen en wetenswaerdige Omswer- /
vingen door veele Landen. Syne door- / sleepene en klugtige Minnaryen; /
MITSGADERS / Syne listige en vermaekelyke Bedryven ge- / duurende syn Leeven
gepleegd. / Uyt desselfs eygen SCHRIFTEN en andere waer- / schynelyke
BERICHTEN by een Versameld, en / om der selver AENMERKELYKHEYD in 't
ligt / gegeeven. / [fleurons] / IN 'sGRAVENHAGE, / BY PIETER VAN OS, / M.
DCC. LXXIII.
Dit lijkt op een roofdruk. Er zijn tot nu toe twee nederlandse drukken bij Pieter
van Os, uit 1756 en 1763, bekend (afgezien van problemen over het bijbe-
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horend Aanhangzel, als hierboven vermeld). Misschien is het jaartal hier voorkomend,
1773, een zetfout voor 1763. Echter is de hele titelpagina, inhoudelijk dezelfde als
die bij Van Os, anders gespeld: alle z's zijn s-en geworden.
Drie (in Brussel genoteerd) zinnen op p. 75 blijken niet voor te komen op Van Os'
pagina 75. Gekonkludeerd moet worden tot een zuidnederlandse nadruk.
Dat betekent tevens, dat van deze Weyermanbiografie nu al vijf drukken bekend
zijn: drie nederlandstalige, een duitse (z. Meded. p. 191) en een franse, waarvan
overigens nog geen exemplaar getraceerd is. Een succesrijk werkje.
- Het meest verheugende echter was de ontdekking van een Weyerman-manuscript
in vier delen. In de handschriftenkamer van de KB vaart dit handschrift onder de
vlag (volgens fiche):
WEYERMAN (J.C.)
BRUXELLES B.R. II 1608, 4 vol.
NEERLANDAIS / WEYERMAN (J.C.) dissertations et notices sur des
peintres, sur le commerce des peintres, sur la technique des couleurs /
DATE: 1729-1730 / Age: XVIIIe s. / Provenance: BRUXELLES, FIEVEZ
/ Achet., 1895 / PEINTURE /
De 4 delen, ‘schrift’-formaat in varkensleder gebonden, op het eerste oog
samen-gebonden losse velletjes (geen katernen dus), zijn alle met de hand
ingeschreven in eenzelfde handschrift. Af en toe begint de ‘schrijver’ in schoonschrift
maar schakelt dan geleidelijk weer over naar gewoon ‘schuinschrift’. De eerste twee
deeltjes lijken kopij voor de Konstschilders te bevatten; in elk geval hebben alle
stukjes dat karakter. Vgl. dl. I waarin:
- ‘Vertoogh / over de Apokrijfe schilders enz. / Beschreven / Door J.C. Weyerman.
Konstschilder / enz. Anno 1730./’
- ‘Bladwyser Van 't Eerste Deel’
- ‘Manuscript / Vertoog / over de Konsthandelaers, benevens / Apokrijfe Schilders,
enz. / door den Heere / Jacob Campo Weijerman. Konstschilder kc./’
- ‘Het Karakter van een Konstkoper etc.’
Deel 2 is een meer aaneengesloten geheel van zo op het eerste (opgewonden) gezicht
Konstschilders-kopij, alles geschreven in hetzelfde, redelijk goed leesbare schuine
handschrift.
Maken deel 1 en 2 de indruk kopij in een vrij laat stadium te zijn, deel 3 en 4 zijn
veel ‘rommeliger’ en bevatten materiaal wat in geen geval voor de pers bestemd is
geweest. Ze hebben beide het karakter van aantekeningenschrift, c.q. oefenschrift.
Deel 3 is een soort persoonlijk dictaat: opm. over de beginselen der schilderkunst,
handleidingen bij het schilderen van bepaalde objecten, citaten van befaamde schilders
over de schilderkonst en hoe die meester te worden )o.a. van De Lairesse),
beschrijvingen van kleurtechnieken. Deel 4 is een verzameling van tekenvelletjes
waarop tekeningen en schetsjes, voornamelijk kleine oefeningen, bijvoorbeeld hoe
een gezicht te tekenen (proporties, lichten schaduwval), een hand of een natuurlijk’
vallende draperie, dieren etc.
Ook staan her en der losse aantekeningen zoals in deel 3. Sommige gedeelten in
deel 3 hebben het opschrift ‘Les 1’, ‘les III’ etc. - dictaten uit de leertijd?
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Sommige losse opmerkingen hebben duidelijk geen betrekking op de
schilderkunster is een vage herinnering, betrekking hebbend op een weemoedige
pointe over een voorbije minpartij of een pijnlijke blauwe scheen o.i.d. de mens
achter de kunstschilder?
Zoals gebruikelijk ontbrak de tijd ons om dit handschrift onmiddellijk uitputtend te
bestuderen. Voor het archief van de Stichting is een fotokopie van het geheel
aangevraagd. Als dit gearriveerd is, zullen de jofferen Maréchal en Nieuweboer
hierover uitgebreider in de Mededelingen rapporteren.
Wíj́ hadden inmiddels al, vóór de afreis uit Brussel, een pakt met de Duvel gesloten,
om deze ontdekking te vieren.
Juli 1979.
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Karel Bostoen
(Buitenruststraat 1, 2313 ZK Leiden)

Weyermanniana te Wolfenbuttel?
Tijdens mijn verblijf te Wolfenbüttel van 22 t/m 25 augustus 1979 heb ik in de Herzog
August Bibliothek verschillende ingangen geprobeerd om werk van Weyerman te
traceren.
Hierbij geef ik aan van welke ingangen ik gebruik gemaakt heb en welke ingangen
in de toekomst door andere Wolfenbüttelgangers m.i. nog moeten worden benut.
Mijn onderzoekje is, wat de Weyermanniana betreft, negatief uitgevallen, maar
dat wil voorlopig niet zo veel zeggen.
A. Geraadpleegd zijn (slechts onder de auteursnamen: Campo, Weierman,
Weyerman, Wijerman, Wyerman):
1.
a. Neuer alphabetischer Zettelkatalog (de z.g. blauwe
catalogus in boekvorm)
b. het supplementdeel op deze catalogus
c. de aanvullingen op deze catalogus in 12 kaartenbakken.
2.

3.

Alter alphabetischer Zettelkatalog (de z.g. gele catalogus). Deze
catalogus, die geheel uit kaartenbakken bestaat heb ik geraadpleegd
onder de sub A genoemde auteursnamen.
De catalogus in opbouw van het Nederlandstalige bestand (2
kaartenbakken) die zich bevindt in het Mast'sches Stammhaus, Gr.
Zimmerhof 26 (vragen naar Frau Nutz). Deze catalogus is
chronologisch geordend en voor de jaren 1661 t/m 1750 heb ik alle
kaartjes gezien. Dit is - net zoals het bestand Ortskataloge dat verder
ter sprake komt - een catalogus om bij b.v. driejaarlijkse bezoeken
aan Wolfenbüttel steeds opnieuw te raadplegen.

B. Nog geraadpleegd moeten:
1. de catalogus op het z.g. Helmstedter Bestand, met name hiervan de
afdelingen:
S: Historia ecclesiastica
T: Historia. Geographia. Itineraria etc.
2. de alfabetische catalogus op de Quodlibetica.
3. de drukkerscatalogus in opbouw (in het Mast'sches Stammhaus).
Deze catalogus is geordend naar plaats b.v. Amsterdam, Leiden
enz. en is daarbinnen chronologisch geordend. Men vrage dan ook
naar de ‘Ortskataloge’. Mijn indruk was dat men snel vorderde met
deze catalogus. Voor mijn onderzoek naar werk uit de 16e eeuw
heb ik er veel aan gehad.

Ton Broos
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(Sorby Hall, Endcliffe Vale Road, Sheffield S 10 3 ES, Engeland)

Campo Micro: Que bello:
Wie de jaarlijkse vergadering van onze stichting in Livorno heeft meegemaakt zal
het met me eens zijn: de thuisblijvers hadden ongelijk. Doch ook zij die daarna niet
met mij naar Florence zijn gegaan hebben het genoegen van een klein
J.C.W.-ontdekkinkje niet kunnen smaken. Het Nederlands Kunsthistorisch Instituut
te Florence (Viale Torricelli 5) beschikt namelijk over een exemplaar van De
levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders op microfiche (hun signatuur:
M 26), een uitgave van IDC.
IDC blijkt te staan voor Inter Documentation Company AG en is gevestigd te Zug
in Zwitserland. Hun Cumulative Catalogue no. 2 van 1977 (!) getiteld Art: Rare
works available on microfiche, vermeldt op p. 53: Weyerman, J.C. De
levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen... 's
Gravenhage, 1729-1769. 4 vols. Het catalogusnummer is BO-461/1 en voor 69
Zwitserse franken kunt u eigenaar worden van het werk.
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