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mededelingen
lezing Rotterdamse Hermes 5
notulen vergadering Livorno
verslagen voorzitter
sekretaris
penningmeester
vaststelling jaarlijkse bijdrage*
in '79 verschenen JCW-literatuur
JCW-publikaties in '80
nieuwe leden
lezing van dhr. P. Morel, over problemen betreffende de bibliografie van het
JCW-oeuvre
w.v.t.t.
wisseling bestuur**
rondvraag
sluiting.

Lou Spronck
(Europalaan 49, Maastricht)

Werken JCW in Stadsbibliotheek Maastricht
In deze bibliotheek blijken op naam van JCW aanwezig:
SB

139 B 61

Den Amsterdamschen
Hermes... 30.9.1721 21.9.1723, A'dam, 2 dln. in
1 band

CB

F 10-11

Den echo des weerelds.
A'dam 1726-1727. 1e dl.
416 blzz., 2e dl. 416 blzz.

CB

362 A 4-6

De levensbeschrijvingen
der Ned. konstschilders.

*
**

Voorstel: studenten f 12,50; vrienden f 22,50; leden f 27,50.
Voorstel: H.M. de Blauw (vz.), A.J. Hanou (sekr.), mevr. B. Sierman (penn.), mevr. A.
Nieuweboer (sekr. publ.).
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's-Gravenhage 1729. 3 dln.
412-412-446 blzz.
CB

13 F 12

Het oog in 't zeil in vijftig
geestige vertoogen. Leyden
1780. 400 blzz.

CB

197 G 24

De voornaamste
lotgevallen van den
wonderlyken Don Quichot.
's-Hage 1746.

CB

13 F 19

De zeldzaame
levensbijzonderheden van
Laurens Arminius, Jakob
Campo Weyerman etc.
A'dam 1738. 255 blzz.

Signalering
Corver 1786 - In zijn Tooneel-aanteekeningen (1786) levert de toneelspeler M.
Corver kritiek op de wijze waarop het leven van zijn kollega Jan Punt door Simon
Stijl te boek is gesteld. Corver maakt de volgende opmerking, wanneer Stijl de
toneelspeler Spatzier een Abderiet noemt: ‘Was Spatzier een Bredanaar, dat gy hem
een Abderiet noemt? ik meende dat hy een Amsterdammer was. Of noemt gy die
mogelyk ook Abderieten? Campo Weyerman heeft dezen Tytel, zoo het my voorstaat
aan de Bredanaars gegeven?’ (p. 150). Corver moet het werk van Weyerman dus
goed gekend hebben. (B. Sierman)
Voorlooper 1738 - In de A'damsche Courant van 16 sept. 1738 komt de volgende
advertentie voor: ‘Te Rotterdam by Dirk Hartigsvelt, Boekverkoper in de
Westwagestraat, is gedrukt den Voorloper van de Kronyk der Bankroutiers,
vervattende der zelver ongehoorde Krygslisten, Treur-eyndende Blyspellen,
Bestudeerde Schelmeryen, Linksche Behandelingen, en Eerlooze Practyken, door
Jakob Campo Weyerman, in 8, de prys is 5 st. (waer van reeds het groote Werk in 2
deelen op de Pers is.)’. - In dezelfde alinea adverteert deze Hartigsvelt nog enkele
exemplaren van F. Ridderus' ‘Historise Fransman’. (A.J. Hanou)
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Gerardine T.H.M. Marechal
(Rode Kruislaan 993, 1111 ZX Diemen)

Kersteman besproken
In de Boekzaal der heeren en dames, 1763, dl. II, p. 49
‘Kern der Historie en Aanhangzel op het Leven van Jacob Campo Weyerman, Berucht
Historie- schrijver op de Voorpoorte van den Hove van Holland in 's Hage overleden.’
‘De naam van Jacob Campo Weyerman door de gansche Republicq van Holland,
zoo wel bekend, was alleen genoeg geweest, die voor eenig verdicht werk te plaatzen,
om het zelve aftrek te doen hebben. Het leesgierige Gemeen heeft gaarne een
voorwerp dat door zyne daaden aan het Menschdom niet vreemd is, en daar aan moet
men alleen het goede vertier en de graagte van het uitverkopen des Eersten Druks
der Levensgevallen van dien Avanturier, toeschrijven, hoewel het vast en zeker is;
dat die Historie geen Roman, maar een verzameling van waare Gevallen is, die door
eene diergelyke trant van Schryven, bedrevene Pen (de loonroede der Heeren
Boekhandelaaren door het fortuin ontwassen) dezelve tot die volkomenheid heeft
weeten te brengen, dat zy de Lezeren tot het zien van eenen Tweeden Druk heeft
weeten gaande te maaken: welke vervolgens met een Aanhangsel is vermeerderd
geworden, door dezelfden Autheur, op de leest van Jacob Campo Weyerman's
grappige bedryven geschoeid, en zoo volledig ter Waereld gebragt, dat men geene
byzondere Gevallen van dien grooten Satyricus meer meend te verwagten te hebben.
Ondertusschen zullen wy, volgens onze aangenomene gewoonte, hier geen generael
Uittrekzel van dat Werkje ter neder stellen, alzoo het te waereldkundig is, om te
twyffelen, dat het niet tot in de minste Burgerhuishoudens die de gewoonte hebben
van Boeken te koopen, te vinden zy; weshalven het gansch geene nieuwe nog
aanmoedigende stoffe zoude wezen voor eenen Lezer, als nog te vers in 't geheugen
van een elk leggende om niet te weeten, waar in de kluchtige Rol van Campo
Weyerman bestaat, en hoe zyne Levensgrappen aan een geschakeld zyn.
Wy zullen ons alleen bepaalen aan het Kern zyner Historie, namentlyk, aan eenige
van die Vertoogen, agter dat Werk geplaatst, welker Inhoud wy vertrouwen, dat een
verstandig Lezer nog tot nut en bezigheid zal konnen verstrekken. Dezelve cieren
ten minsten dat Werk merkelyk op, en wyl ze gezegt worden in een tydperk
geschreven te zyn, dat Campo Weyerman reeds alle zamenleving was afgestorven,
heeft men te eerder reden, om te geloven, dat ze door zyne eigene geest en hand
gewrogt zyn; hoewel wy ons geenzins daar voor in de bres willen stellen, als zynde
een zaak waarvoor deszelfs uitgever verantwoordelyk staat.’
[volgt dan toch een excerpt van de Vertoogen].

D.J.H. ter Horst
Merkwaardige sollicitatiebrief uit de 18e eeuw
(In: De Navorscher 83 (1934)), p. 1-5
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In zijn uitstekend en veelgelezen boekje DE SPECTATORIALE GESCHRIFTEN
VAN 1741-1800 (2e druk. Utr. 1890) behandelt Dr. J. Hartog ook den treurigen
toestand van het lager onderwijs in de achttiende eeuw. Hij drukt dan, als bijzonder
typeerend, den volgenden sollicitatiebrief van een schoolmeester af (p. 121-122):
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Wel Ed. Achtb. Heeren
van de Regeering van de stad B....
Zonder roem na waarheid, diend deze tot informatie, dat onze familie bestaat uit
man, vrouw en zoon; wij zijn ruim 40 jaren; de zoon, de fleur onzer jonkheid, de
kragt onzer lendenen, de stut onzer bejaarde dagen, is 20 jaren oud, en meester
glazenmaker en verwer, en meesten tijd ondermeester, een jongeling des geluks, fris
en wel geformeert, en regt van leden. Zoo UEd. Achtb. een wel gedresseert
schoolmeester en voorzanger van doen of van noden hebt. God geve UEd. Achtb.
wijsheid en voorzigtigheid in de electie van zoodanig een persoon: of wat het ook
zij, verzoeke UEd. Achtb. aangaande mijne kunsten en weetenschappen eens aan te
merken; dezelve bestaan uit de volgende dingen of weetenschappen, n.l.: Italiaansof scheepsboekhouden, de wijnroeiers-konst stuurmans- en landmeetskonst, zonder
roem, dog het is Gods gave, extra ordinaire puik overheerlijk schoon zingen, als het
God belieft. Zoo UEd. Achtb. begeerig bent aan te hooren, tot verwondering, ja zelfs
verbaasdheid, en wat iets meer zij, dat een zoo teeder ligchaam in lezen en zingen
zoo een geluid kan geven. Ik ben op de vierde verandering van domicilium; alle
figuren op het konstigste door ovaal rondsgewijze met de passer te halen, alle de
zonnewijzers te vormeeren, Italiaansche Romeinsche letters, ja tot 50 diversche
standen te schrijven, capitaal links en regts door te haalen, met de panseel te schrijven
en te vergulden, en diergelijke weetenschappen en kapaciteiten meer; mede de
veerdigheid der pen, in dewelke ik voor niemand hoef te wijken; de roem
buitengeslooten, ik ben verzekert dat UEd. Achtb. nog beter zult ondervinden, wanneer
ik het met de pen durf exprimeren; wanneer UEd. Achtb. gelieven te hooren of te
zien, hebt maan tot UEd. Achtb. te recommandeeren, of door iemand te laaten
afhaalen; de distantie tusschen beide is 9 of 10 uuren; mijn vrouw is de allerbeste in
haar huishouden, in het adsisteren van mijn schoolij anfijn, van de hoofdschedel af
tot de voetzoolen toe ben ik een schoolmeester.
N.B. Wijn of sterken drank word van mij nimmer gedronken. Ziet ook voor het
laatst, ja voor het laatste zeg ik, en koort UEd. Achtb. zullen nog beter ondervinden,
aangaande mijn comportement.
P.S. Per eerste occazie antwoord verwagtende van te komen of niet: zoo UEd.
Achtb. op zoodanige conditien niet geliefde te hooren of zien, gelieft dan maar de
goedheid te hebben van mijn paier met den eersten terug te zenden; dan hoop ik dat
UEd. Achtb. den Hemel wil geven eendragtigheid en liefde, ja zelfs concordantie tot
in de electie van een goed, braaf, eerlijk en bejaard en deugdzaar man; de Heer zegene
UEd. Achtb. en de waarde broeders der gemeente in het electriseeren van een ander
persoon van het vaceerande ampt uwer schoolmeesters en voorzangers ampt. Blijve
na hertelijke salutatie en prezentatie van mijn onderdanige dienstpresentatie aan UEd.
Achtb. met de broederen der gemeente.
Uwen onderdanigsten dienaar
S.J.V.
Schoolmeester te O.
17 1-5 54.
Hierbij geeft Hartog den volgenden commentaar: ‘Deze brief heeft eene geschiedenis,
waarvan ik hier in 't voorbijgaan nog iets moet zeggen. In 1856 ga de Navorscher
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deze brief uit met de opmerking, dat hij waarschijnlijk thuis behoorde in de eerste
helft der achttiende eeuw. Anderen meenden toen ter tijd, dat hij in 1806 of 1816
opgesteld zou zijn, verdicht om, zooals de heer J. ter Gouw het in DE OUDE TIJD,
bl. 333 uitdrukt, de “verbeteede onderwijzers” dier dagen eens ten koste der “oude
schoolmeesters” wat op te vrolijken.
Laatstgenoemde schrijver vond denzelfden brief in den “Oprechten nieuwen
Utrechtsen Almanack” van 1777 en trok uit de bijzonderheid, dat de namen van den
schoolmeester en van de plaats verzwegen worden, het besluit, dat de brief in 1777
nog van jonge dagteekening was en denkelijk niet veel ouder dan 1770. Deze gissing
blijkt onjuist te zijn, aangezien de brief het eerst voorkomt in DE PHILANTHROPE
van 1758, waaruit hij in 1777 in dien Utrechtschen Almanak overgenomen is. Volgens
de Heer ter Gouw was de naam van den Schoolmeester SIMON JANSZ. VERWEIJ,
en de betrekking naar welke hij dong, te begeven door, te begeven door de regeering
en den kerkeraad van Zalt-Bommel.’
In DE NAVORSCHER was het eerst de aandacht op dit merkwaardig document
geves-
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tigd, maar het was, zooals J. ter Gouw in de Oude Tijd van 1871 t.a.p. zegt, ‘zoo
miserabel verminkt, dat het naauwelijks leesbaar is: ja zoo slordig, dat men er zelfs,
in plaats van “Zonnewijzers te formeeren”, leest: “Zonnewijzers te smeeren!!” 't Is
dus wel noodig er een betere editie van te geven.’
Ter Gouw gaf dan ook een betere uitgave van den brief, in de meening, dat deze
voor het eerst in 1777 gedrukt was. Hartog ontdekte echter, dat het zonderlinge stuk
reeds in 1758 was gepubliceerd. Sedert dien vond het epistel zijn weg in de
wetenschappelijke litteratuur over de geschiedenis van ons onderwijs in de achttiende
eeuw en vooral werd natuurlijk een dankbaar gebruik van dezen amusanten tekst
gemaakt in vele populaire geschriften over 18e-eeuwsche cultuur.
J. Versluys drukte den brief in extense af in zijn GESCHIEDENIS VAN DE
OPVOEDING EN HET ONDERWIJS VOORAL IN NEDERLAND (III. Groningen,
1878. p. 143-144) Prof. L. Knappert verwees ernaar in een zijner interessante artikelen
in de NIEUWE ROTT. VOURANT (‘De Spectatoren als volksopvoeders’. In:
Avondblad C van Donderdag 14 Februari 1929). Enz., enz.
Men durfde nimmer met zekerheid te verklaren, dat de sollicitatiebrief echt was.
Was hij van A tot Z authentiek? Of was hij een falsificatie van een spotvogel? Of
had men misschien te doen met een komische omwerking, een ‘retoucheering’ van
een echt document?
Het is wellicht niet onaardig, om, na vele jaren, ook in DE NAVORSCHER de
oplossing van het raadseltje te brengen. De brief is nog een stuk ouder dan alle
historici tot nogtoe gemeend hebben.
De schilder-pamflettist-avonturier Jacob Campo Weyerman gaf in zijn
ONTLEEDER DER GEBREEKEN van Maandag den 3. January 1723 (p. 100-101),
zonder verdere op-of aanmerkingen den volgenden

Sollicitatie-brief
Oudewater den 19. April 1723.
Zonder roem, na waarheid, dient deeze, tot Informalisaatje, dat onze Familie bestaat
in een Driehoek, in Man. Vrouw, en Zoon. Wy zyn alle Drie ruim Veertig jaar,
uitgezondert den Zoon, de Kracht onzer Lendenen, de Stokroos zyner
Medejongelingen, de Staf onzer bejaarde dagen, die, gewogen in het Waaggewigt
des Tyds, twintig Zomerponden ophaalt, zynde die een Meester Glazemaker, en
Verwer, de meeste tyd myn Ondermeester. Een Jongeling onzes geluks, fris en wel
geformeer van Leden, zo UEd. Achtbaarh. begeeren een wel geadresseert Schoolm.
en Voorzange. & cetera. G** geeve UEd. Achtbaarh. Wysheid en Voorzichtigheid
in de Parlementaire Electie van zodanigen vereischt Persoon; verzekert UEd.
Achtbaarh. aangaande myn geestelyke en vleeschelyke Wetenschappen, bestaan in
de navolgende dingen.
In Italiaans en Scheeps Boekhouden, Wynroeijen, Konst der Stuurluiden,
Landmeeten, zonder roem, doch het is G**s gave. Extraordinary schoon zingen, zo
het UEd. Achtbaarh. begeeren is; zelfs tot verwondering en verbaastheid, dat zo een
teder, en Nachtegaals ligchaam, zodanig een geluis kan geeven, in 't Zingen en in 't
Leezen. Ik spreek niet van myn Buitenlands Kerkbestier in de Voortteeling der
Kerkduiven, en Torenspreeuwen, want dat is onëindig, nog van myn vierde
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verändering van Domicilium, van alle Figuuren, op 't kostelykst, door Ovaals, Ronds,
doorgetrokken, alle Zonnewyzers te formeeren, Italiaansche Romeinsche Letteren,
ja tot 50 diversche handen te schryven, Capitaale Regels, slinks door één haalen en
vergulden, en diergelyke bovenmenschelyke Wetenschappen, en Capassiteiten meêr,
mede in de vlugheid der Penne voor niemand te wyken, en den roem buiten gesloten,
een Schoolmeester uit het Uittrekzel aller Schoolmeesters geformeert. Wanneer UEd.
Achtbaarh. my gelieven te zien en te hooren, hebben my op UEd. Achtbaarhedens
kostens en Misens te Commandeeren.
Myn Huisvrouw, de allerbekwaamste in haar huishouding, en in 't assisteeren van
haar School, is benevens my een geheele Schoolmatres, van den schedel des hoofds
tot de Voetzoolen toe, ook wort er geen Wyn of sterke drank ooit genut over de
Grensscheiding van myn Dorpel. Voor 't laatst, en andermaal, zullen UEd. Achtbaarh.
't nog beter bevinden; aangaande myn Compertement zal vertoond worden door
Ecclesiaticke Heeren onderteekent. Zal my hier op verlaaten, per eerste occasie te
koomen, of niet, en verhoope dat aan UEd. Achtbaarh. zal worden geschonken Een
drachtigheid en Liefde in de Electie van een deugdelyk, goed, en eerlyk Persoon, in
het vasseerend Ampt van uwen Schoolmeester; blyve na hertelyke
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Salutatie, prezentatie, en congratulatie van myn onderdaanige dienst aan UEd.
Achtbaarheden,
Achtbaare Heeren,
Vôtre tres humble obligante,
Simon Janse Verwyk.
't Adres aan my' is, aan Jan Janse de
Garnaalman, Bode van Gouda op Oudewater,
en woonende tot Gouda, om verder te
behandigen aan Jan Janse Verwyk, Schoolmeester alhier.
Cito Cito Cito Port.

Hier hebben wij het nog niet geretoucheerde origineel.
Wie de geschriften van Weyerman kent, proeft den auteur uit al deze curieuse
stijlbloempjes. Niemand anders dan Weyerman is de maker. Wanneer we de lezing
van DE PHILANTHROPE naast de oorspronkelijke leggen, dan zien we, dat de tekst
door latere bewerkers inderdaad geretoucheerd is, doch niet in dien zin, dat van een
serieusen brief een parodie is gemaakt, maar zóó, dat de al te koddige franje is
weggeknipt, om daardoor een paskwil voor een authentiek document te kunnen
uitgeven.
De schalk Campo Weyerman zou zich van pleizier in zijn graf rondwentelen,
wanneer hij de toedracht vernam.

Red.
In 1977 promoveerde te Groningen Lyckle de Vries op het proefschrift: Jan Steen,
‘de kluchtschilder’.
In zijn eerste hoofdstuk, getiteld ‘Houbraken en Weyerman’ (p. 7 e.v.) onderzoekt
hij waarop Jan Steens imago teruggaat. Houbraken en Weyerman zijn de eersten die
door hun levensbeschrijvingen een bepaald beeld van schilders uit de 17e en 18e
eeuw bevorderd hebben. Zo zegt De Vries (p. 8): ‘Drie onderling samenhangende
stellingen vormen de kern van Houbrakens Steen-biographie [...]. 1. Kunst en
geestigheid berusten beide op het vermogen tot imitatie. 2. Leven en werk van een
kunstenaar zijn zozeer één, dat zijn levenswijze zich laat aflezen uit de werken, terwijl
de aard van de werken zich laat voorspellen uit zijn levenswijze. 3. Om grote hoogte
te kunnen bereiken, moet een kunstenaar zijn natuurlijke aanleg volgen.’
Met toestemming van de auteur nemen wij uit dit hoofdstuk de volgende passage
over het verschil tussen Houbraken en Weyerman terzake van hun benadering van
Jan Steen over:
+
‘Houbrakens werk is door Hofstede de Groot, en niet alleen door hem, veroordeeld
+
[P. 10:]
als de uitkomst van ‘Klatschsucht und Anekdotenkrämerei’24. Hetzelfde verwijt
heeft Jacob Campo Weyerman getroffen en ik geloof, dat het in zijn geval meer
gerechtvaardigd is. Weyerman wilde een vebeterde ‘Groote Schouburgh’ schrijven.
Vooral de stijl moest vlotter worden, het verhaal moest beter lopen en alle ballast
moest overboord. Hiertoe behoorden kennelijk de tot de ‘Schilderjeugt’ gerichte
kunsttheoretische vermaningen25.: ze zijn spoorloos verdwenen. Daarentegen worden
aan het verhaal over Jan Steen enkele nieuwe anecdotes toegevoegd en vele vrij
betrouwbare biographische gegevens26.. Het aldus tot stand gekomen, verbeterde
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maar vooral sterk gewijzigde, levensverhaal staat in Weyermans boek vrij los van
de beschrijving der schildrijen27..
Doordat de anecdotes bij Weyerman hun kunsttheoretische strekking verloren
hebben, gaan ze veel meer dan bij Houbraken het geval was op in de biographie. Dit
moet ook de bedoeling van de auteur zijn geweest. Hij heeft de losse bestanddelen
van Houbrakens verhandeling tot een doorlopend en samenhangend verhaal
omgesmeed. Weyerman waarschuwt tegen Houbrakens onbetrouwbaarheid, juist
naar aanleidng van de anecdotes over de besnoeide munten, het contract met de
bakker en de panharing. Deze, in de ‘Grote Schouburgh’ kennelijk onmisbare,
verhalen neemt Weyerman niet over. De anecdotes, die in de ‘Levens-Beschryvingen’
voorkomen en nog niet in de ‘Schouburgh’, zijn door Weyerman toegevoegd om
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Steens schilderskroegje een grotere levensechtheid te verlenen. Het is niet geheel
ondenkbaar dat ze een historische oorsprong hebben28..
Uit niets blijkt duidelijker het verschil in opzet tussen hem en zijn voorganger dan
het feit, dat Karel de Moor beider informant is geweest29.. Weyerman wil biograaph
zijn, geen theoreticus, maar wel een onderhoudend verteller. Vooral het laatste heeft
het aanzien van de anecdotes sterk doen veranderen. De meeste verhalen worden
beter gebracht, maar de kunsttheoretische pointe gaat daarbij verloren30.. Als Karel
de Moor Maritje Herculens heeft geportretteerd, zegt Jan Steen aan het schilderij te
willen toevoegen ‘een hengelmandje aan uw linkerhand, en daar in een Bakkers
kerfstok, om duydelyk aan te toonen, dat zo een welgekleede vrouw brood haalt op
de pof’31.. Het verhaal bespot hier alleen nog de ongeregelde levenswijze van het
echtpaar Steen, dat met dure kleren pronkt en zich in de schulden steekt. Dezelfde
draai wordt aan andere anecdotes gegeven. Jan Steen, die bij Houbraken een
Uilenspiegel was, wordt hier een drankzuchtige losbol met een paar onsympathieke
trekjes. Hij kan niet tegen verlies bij het spel, beschuldigt iemand ten onrechte van
diefstal en treedt onheus op tegen zijn zoon Kees32.. Hoogstens één kunsttheoretisch
uitgangspunt kan men Weyerman toeschrijven, mits men het onder woorden brengt
met de eenvoud van het spreekwoord ‘Hoe schilder, hoe wilder’. Voor Jan Steen
gaat dat zeker op, in de ‘Levens-Beschryvingen’.
Weyerman vermeldt met veel meer nadruk dan Houbraken, dat Steen en zijn
verwanten in zijn schilderijen als modellen voorkomen33.. Dit kan als uitvloeisel
worden opgevat van de tendens om Steens levenswijze en de door hem geschilderde
voorstellingen met elkaar te vereenzelvigen; voor latere lezers is het een aanleiding
geweest om deze identificatie nog te versterken. Zo wordt de overeenstemming van
leven en werken, waarin Houbraken geloofde, steeds nadrukkelijker en steeds
ongenuanceerder weergegeven. Deze stelling zal het uitgangspunt blijken te zijn van
vrijwel alle latere literatuur over onze schilder. Men zou kunnen zeggen, dat latere
geslachten Houbraken hebben gezien door de bril van Weyerman34.. De oppervlakkige
overeenkomst tussen beide in dit hoofdstuk besproken schrijvers, die voortvloeit uit
de aanwezigheid van vele anecdotes in beider werk, heeft het grote verschil tussen
beide verdoezeld. De biographische betrouwbaarheid van de latere auteur is even
weinig onderkend als het theoretische uitgangspunt van de eerdere.’

Eindnoten:
24. Hofstede de Groot, op. cit., 1893, 217. Deze auteur beschouwt de anecdotes alleen als een
(onzuivere) bron voor historische feiten. Voorbeeld: het huwelijk van Grietje van Goyen was
niet gedwongen, wel dat van haar zuster. Verg. noot 9.
25. Verg. de inleiding in het eerste deel, vooral blz. 11. J.C. Weyerman, De Levens-Beschryvingen
der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen, deel 1, 2, 3, Den Haag, 1729; deel
4, Dordrecht, 1769.
26. Verg. noot 10. Jan Steen is geboren in Leiden in 1636. Zijn vader, Havik Jan Steen, was brouwer
te Leiden. Jan Steen is achtereenvolgens leerling van Knupfer te Utrecht, A.v. Ostade te Haarlem
en J.v. Goyen te Den Haag. Na zijn huwelijk met Grietje van Goyen zet zijn vader hem in een
brouwerij te Delft. In 1669 overlijdt Jans vader; hij erft een huis te Leiden, waar hij gaat wonen.
Hij wordt, na zijn terugkeer in Leiden, herbergier. Van Steens verwanten worden genoemd zijn
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27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

eerstgeboren zoon Kees (=Cornelis), zijn zuster het Klopje en een neef Rynsburg. Van de Leidse
vrienden worden genoemd F.v. Mieris, K. de Moor (deze twee ook bij Houbraken), Ary de
Vois, Quiring Breekelekamp, Jan Lievensz. Het overlijden van Steens eerste vrouw wordt na
de verhuizing naar Leiden geplaatst. Zijn tweede vrouw, Marietje Herkulens, heeft 2 kinderen,
Steen zelf 6. Hij overlijdt in 1689, oud 53 jaren.
Geboorte- en sterfjaar van Steen zijn tien jaar verschoven, misschien ten gevolge van een
verschrijving. De overige gegevens zijn juist, met dien verstande dat Steens vader in 1670 is
overleden en zijn eerste vrouw vlak vóór de verhuizing van Haarlem naar Leiden. Bredius, op.
cit., Bl vv., heeft aangetoond, dat Steen geparenteerd was aan de families Van Rijnsburgh, De
Voys en Lievensz. (Livius) Zie: Weyerman II: 347-366.
Verg. noot 3. Weyerman neemt in de beschrijving van schilderijen vrijwel niets van Houbraken
over. De door hem genoemde werken zijn vrij goed te identificeren en hij geeft regelmatig
namen van verzamelaars. Hij vermeldt een Bedorven Huishouwen (II:352), dat in détails van
Houbrakens beschrijving afwijkt (niet geïdentificeerd). Hij vermeldt een stuk met rederijkers
(II:363; verg. München, Al te Pinakothek, cat. 1967, nr. 5277 en andere exemplaren. Weyerman
noemt 3 figuren; de mij bekende exemplaren hebben 3 voorgrondfiguren en een
achtergrondfiguur). Voorts de Emmausgangers (II: 364; s50); een straffende schoolmeester (II:
366; HdG 284 of 285?; verg. s116); een chirurgijn (II:366; verg. HdG 200; waarsch. vlg. Braams,
Amsterdam, 24-9-1918, nr. 204).
Karel de Moor was bevriend met Steen (Houbraken III:25) en met Weyerman (Weyerman
IV:2). De Moor, Brekelenkamp en Steen hebben alle drie een tijd in Warmond doorgebracht.
Lievensz. en De Voys waren geparenteerd aan de familie Steen. De Moor heeft een portret ven
Steen gemaakt en dit aan Weyerman geschonken (Weyerman IV:3). Zie ook: H.G., ‘Jan Steen’,
De Navorscher, 33 (1883), 436-445. H. Gerson, ‘Le siècle de Rembrandt’, Kunstchronik, 24
(1971), 145-153, veronderstelt dat Lievensz en Steen aan één schilderij hebben samengewerkt.
Verg. cat. tent. ‘Le siècle de Rembrandt’, Parijs, 1970-1971, nr. 202.
Hofstede de Groot, op. cit., 1893, 74, noot. Verg. Weyermans biographie van Steen met die
van K. de Moor (IV:1-20).
De zeer gangbare anecdote over een snelschilderwedstrijd wordt door Weyerman gedachteloos
toegepast op Jan Steen en de fijnschilder F.v. Mieris (II:363-364).
Weyerm. II:362-363. Maritjes reden om door Karel de Moor geportretteerd te willen worden,
is volgens Weyerman: ‘Dat Jan Steen haar dikmaals konterfyte, doch altoos als een onzeedig
voorwerp’, Lairesse, op. cit., deel I, blz. 167 vv., waarschuwt tegen de slechte gewoonte van
genreschilders om hun eigen vrouw of dienstmaagd als model te nemen. Het verschil tussen
‘konterfytsels’ en genrestukken, waarin eventueel de schilder en zijn verwanten als modellen
zijn te herkennen, moest de lezers van het Groot Schilderboek kennelijk met nadruk in
herinnering worden gebracht. Voor Weyerman bestaat het niet, althans niet in het geval van
Jan Steen.
Over het kaartspelen II;363; over de diefstal II:357; over Kees II:355. Geen van deze verhalen
bij Houbraken. Jan Steens zuster, het Klopje, blijkt bij Weyerman meer van dubbelzinnigheden
te houden dan bij haar geestelijke stand past. Houbraken zei slechts, dat Steen zijn religieuze
plichten niet nakwam (Houbr. III:22).
Houbr. III:15 noemt slechts één ‘zelfportret’ in een genrestuk. Voor alle auteurs na Weyerman
staat vast dat Steen zich en zijn verwanten heeft geportretteerd in zijn genrestukken. Zie echter
noot 31. Van Westrheene, op. cit., 1856, 37, veronderstelt dat Steens onverdiend slechte naam
wel zal samenhangen met het voorkomen van zijn portret in de door hem geschilderde taferelen.
Uit niets blijkt, dat Weyerman begrip heeft voor de iconographie van Steens werk, zoals die
werd geïnterpreteerd door Houbraken. Het woord zinnebeelt (II:352) lijkt gedachteloos door
Weyerman uit Houbr. III:15 te zijn overgenomen.
Weyerman heeft meer invloed gehad dan Houbraken. Zijn verhaal was echter te pikant voor
hen, die ‘met eene edele zugt vervuld zyn om hunnen geest met nuttige kundigheden te verryken’.
Een gekuiste samenvatting van Houbraken in drie, bijna woordelijk gelijke, artikelen:
Levensbeschryving van eenige voorname meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen,
Amsterdam-Harlingen, 1774, (deel I) 28-34; J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, deel 27,
A'dam 1792, 341-345; Gt. Nieuwenhuis, Algemeen Woordenboek van Kunsten en
Wetenschappen, dl. 6, Zutphen, 1826, 601-603.
Ook een berijmd levensverhaal van Steen, dat besluit met een oproep aan de Schilderjeugd,
zich ‘nimmer prijs te geven aan spotlust en losbandigheid’ gaat op Houbraken terug: C.
Zwigtman, Levens-Bijzonderheden van Jan Steen, geschetst in twee zangen, Tholen, 1840.
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Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, 1135 GZ Edam)

JCW en WNT
In de ‘Unvollendete’ van de Nederlandse taal, het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, worden verscheidene 18e eeuwse werken geciteerd. In 1882, in 1943 en de
laatste keer in 1966 zijn er bronnenlijsten van het WNT gepubliceerd. Die lijsten
bevatten auteursnamen met daarachter de titels van werken van die schrijvers die
vaak geciteerd worden en uitvoerig zijn gebruikt door de medewerkers van het WNT.
In de eerste lijst komt geen vermelding van JCW voor. In de tweede lijst echter,
samengesteld door C.H.A. Kruyskamp, worden op bladzijde 133 (2e kolom) van
Weijerman acht werken genoemd, te weten:
Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage, Amst. 1718
Den Persiaansche Zydewever etc. (verzamelbundel) Amst. 1726
Rotterdamsche Hermes
Amsterdamsche Hermes 2 dln.
Ontleeder der Gebreeken 2 dln.
Echo des Weerelds 2 dln.
Vrolyke Tuchtheer
Don Quichot 's-Grav. 1746

Merkwaardig is dat Weijermans toch inmiddels zeer bekend en wijd verbreid gebleken
Leven der Konstschilders niet is gebruikt. In de Bronnenlijst WNT 2e aanvulling,
bewerkt door A.J. Persijn, en uitgegeven in 1966, worden op pagina 44 nog genoemd:
Pers, Zydewever etc. (verzamelbundel) Amst. 1726
Bezwering Antwerp. Courant. 1705

De eerstgenoemde titel hoort niet thuis, volgens mij, in deze 2e aanvulling, aangezien
de verzameluitgave ook al in de 1e aanvulling uit 1943 genoemd wordt. De
titelbeschrijvingen (overigens door mij beknopter weergegeven dan in de bronnenlijst)
zijn te beknopt om te kunnen vaststellen of het WNT wellicht twee verschillende
verzamelwerken uit 1726 noemt.
Het is mogelijk nog een onderzoekje (misschien is een briefje naar Leiden genoeg)
waard om na te gaan welke citaten er ter verheldering van welke woorden nu precies
uit JCW's oeuvre zijn overgenomen in het woordenboek.
24-10-1979

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

Diversa sed una: niet een.
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Enige tijd geleden verscheen de Catalogus van de bibliotheek van het genootschap
‘Diversa sed una’ te Dordrecht (uitgave Gemeentelijke archiefdienst Dordrecht,
samengesteld door Jelle Nauta en waarschijnlijk nog wel te verkrijgen door storting
van f 15, - op giro 145295).
Het komt niet vaak voor dat je voor een betrekkelijk geringe som gelds de catalogus
van een gehele bibliotheek in je bezit kunt krijgen (zo is onlangs voor slechts f 8,25
de gehele fondslijst van uitgever Allart verschenen) en twee gestencilde boekwerken
waren dan ook spoedig mijn deel.
Het genootschap D.S.U. is een in 1816 opgerichte club van mensen die het goed
voorhadden en hebben (het bestaat nog) met Kunst en Wetenschappen. Een 19e
eeuwse groepsfoto in deel II doet vermoeden dat het hier om een stelletje
gebakkebaarde droogkloten gaat wier poëtische lier slechts voor evangelische
gezangen ruist, maar de inhoud van de catalogus logenstraft dit. De catalogus bevat
ruim 2000 nummers waarvan een ruim gedeelte 19e eeuwse werken betreft. maar
‘Een intrigerend bestanddeel vormen de ca. 425 kleine toneelwerkjes, waarvan
herkomst en doel niet geheel duidelijk is (...). Hiervan dateren er 27 uit de 17e eeuw,
385 uit de 18e en slechts 13 uit de 19e eeuw.’ (p. VI)
Onder de toneeldichters treffen we onder meer aan Alewyn, Asselyn, Jan van
Gyzen, Langendyk en Pels, om in Weyermans tijd te blijven. Maar, helaas,
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de grote meester Jacob Campo schittert door afwezigheid. Enige schrale troost zouden
we kunnen vinden in het feit dat het verzamelde werk van Van Lennep in ieder geval
aanwezig is en Weyerman dus indirect via de Ferdinand Huyck ook in deze
bibliotheek te vinden is; maar dat zijn eigenlijk gedachten voor Weyermaniakken.

Hieke Smits-Veldt
(Bachmanstraat 32, 2596 JD 's-Gravenhage)

Weyermaniana Cohen Jehoram
In het bezit van movr. cohen Jehoram-Van der Horst, Bachmanstraat 28, Den Haag,
bevindt zich betreffende Jacob Campo Weyerman:
1. Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman.
Gepronuncieert den 22 July 1739. 's Gravenhage, bij Paulus en Isaac Scheltus,
1739.
2. Den ontloeder der gebreeken (etc. Door den Auteur van den Amsterdamsche
Hermes. Het eerste deel. Amsterdam, voor den auteur, bij Hendrik Bosch, 1724.
(Aan het einde: De ontleeding van den ontleeder der gebreeken).
3. Jacob Campo Weyerman. De doorziennige Heremiet (etc.). Tweeden druk. Z.
pl., z.j. (In de band tevens: De voornaamste beweegredenen... verlaaten des
Joodschen godsdienst, door Moses Marcus).
4. Het papiere voorhangsal voor den Amsterdamssen Hermes.
5. Dem Amsterdamschen Hermes (etc.). Het tweede deel. Amsterdam, voor den
Auteur, by Hendrik Bosch, 1723.
6. De ontleeder der gebreeken ontleed: of Aanmerkingen op de Aanmerkelijke
Aanmerkingen,... (etc.) Door M.L. Utrecht, Pieter Muntendam, 1738 (Heeft
betrekking op JCW).
7. Democritus en Heraclitus, Brabantsche voyage... (etc.) klugtspelen. De vierde
druk. Amsterdam, by Hendrik Strik. 1718.

Signalering
De la Fontaine Verwey. - In haar Leids proefschrift De illustratie van letterkundige
werken in de XVIIIe eeuw. bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche boek.
Amsterdam 1934, vermeldt Eleonore de la Fontaine Verwey m.b.t. Weyerman:
P. 39 (terzake van grote kontrasten tussen licht en donker): ‘De vignetten van J.
Folkema naar Houbraken in de Poëzy van L. Rotgans (1715) vertoonen dezelfde
eigenschappen. Zij zijn eveneens opgenomen in Campo Weyerman's
levensbeschrijvingen.’
P. 60: ‘De bewerking van een reeks illustraties naar de ontwerpen van Coypel met
geschiedenis van Don Quichotte, een onderneming, die begonnen was door Picart
en waarvoor hij 12 bladen had voltooid, werd voortgezet door Van Schley. Er
verliepen echter verscheiden jaren, voor hij dit werk ter hand nam, want, zoals blijkt
uit de signatuur, teekende en graveerde hij de overige 13 prenten naar Coypel tussen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

1742 en 1745. Zes nieuwe gravures werden door P. Tanjé en S. Fokke bewerkt naar
teekeningen van Boucher, Lebas, N. Cochin fils en Trémolière. Van het werk
verschenen twee uitgaven, een met Franschen en een met een Hollandschen tekst;
deze laatste werd geschreven door J. Campo Weyerman “volgens het oirspronkelyk
Spaansch”, zooals de titel vermeldt.’
P. 114: ‘Een geheel ander soort boekversieringen vormen vignetten met
landschappen, zooals J.C. Philips voor de Proeve van Dichtoeffeningen uit 1731.
Vinkeles graveerde enkele ontwepen in denzelfden geest van den teekenaar D.
Kuipers, afkomstig uit Dordrecht, voor het vierde deel van Campo Weyerman's [...]
Konstschilders (1769). Deze moeten gerekend worden tot de aardigste [...] die hier
in de 18e eeuw ontstonden’.
(A.J. Hanou)
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[Nummer 24]
Gerardine Maréchal
(Rode Kruislaan 993 kr. 6, 1111 ZX Diemen)

JCW in Kaapstad, Suid-Afrika
Ook al zou Pik Botha ervan lusten als hij tijdgenoot van JCW zou zijn, dan nog zou
de Zuid-Afrikaanse ‘waardevrije’ wetenschapsopvatting het bezit van Weyermanniana
niet uitsluiten. Toevalligerwijs kwam ik de volgende JCW-exemplaren op het spoor,
die eigendom zijn van de Suid-Afrikaanse Openbare Bibliotheek. Ze maken deel uit
van de aldaar aanwezige Dessinian Collection en zijn opgenomen in de sectie
‘Miscellanea’ van de gedrukte catalogus van die collectie. In 1761 legateerde Joachim
Nikolaus von Dessin, secretaris van het Kaapse Weeshuis zijn boekenbezit aan de
NH Kerk in Kaapstad; reeds in 1820 kwam die collectie in de Openbare Bibliotheek
van Kaapstad terecht. De titels zijn, zoals ze hieronder staan opgenomen, letterlijk
uit de gedrukte catalogus overgenomen. Voor de titel staat het nummer dat het
betreffende werk in de catalogus heeft. De beschrijving der exemplaren laat ik graag
over aan eventuele kaapvaarders.
29. Eenige scherpe Aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, Amst. 1737.
66-67. (2 exx.? GM) De Ontleder der Gebreken, Amst. 1724.
68. De vrolyke Tuchtheer, door J. Campo Weyerman, Amst. 1730.
69. De Eccho der Wereld, door J.C. Weyerman, Amst. 1726.
70. De doorzichtige Hermit, door J.C. Weyerman, 's Gravenhage 1730.
86-87. (weer 2 exx.? GM) De Amsterdamsche Hermes, Amst. 1722.

Gerardine Maréchal
JCW in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen
Het Oog in 't Zeil. Leyden 1780. Sign. 2 B 8644.
Den Amsterdamsche Hermes. Amsterdam 1722. Sign. 2 B 8642.
Idem. Sign. 2 B 8642*.
De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen.
's Gravenhage 1729; Dordregt 1769. 4 dln. kl. 4o. Sign. MvO B 128.
Idem. gr.4o. Sign. Pictura 8.
(F.L. Kersteman) De zeldzaame Levensgevallen van JCW. 's Gravenhage 1756. Sign.
[pi, nu] 88.
Idem. 's Gravenhage 1763. 2e dr. Sign. A 6813.
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Signalering.
1937: P. Sterkens-Cieters. - In de reeks ‘Verhandelingen van de Katholieke Vlaamsche
Hoogeschool-uitbreding’ (36e jrg., nr. 1) verscheen te Antwerpen 1937 van P.
Sterkens-Cieters: Antwerpen in de Letterkunde. Over JCW wordt gemeld: [p. 28]
‘Eén figuur nog: - een Hollander - verdient vermelding: JACOB CAMPO
WEYERMAN, dien Lode Baekelmans in zijn werkje ‘Oubollige Poëten’ terecht
noemt: ‘een fameus libellist over de Sinjoren’ Weyerman heeft het levenslustige
Antwerpen van Ogier gezien en uitgescholden met al de bitterheid van zijn slecht
karakter. Hij was een schilder-journalist; een vagebond, een echte Casanova,
Voltairiaan van levensopvatting, die eindigt in de gevangenis na een weinig
stichtenden levensloop. Op het einde van de 17de eeuw slijt hij enkele van zijn
moeilijke jeugdjaren te Antwerpen. Op 28 jarigen leeftijd zal
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hij de Sinjoren schilderen in kluchtige tooneelen, waarin hij al zijn haat tegen de
Brabanders uitbraakt en ze belachelijk tracht te maken door hun spreektaal na te
bootsen, zooals Breero en Huygens het ook al hadden gedaan, maar op juister en
gemoedelijker manier.
[P. 29: ‘[Huygens] draagt dus Antwerpen geen kwaad hart toe, zooals Weyerman.
Deze typeert Antwerpen, ondanks zijn vooringemomenheid, nochtans raak: het
uiterlijke van de stad, de Meir, de Lepelstraat, den Vlaaikensgang, en ook de
herbergen: Het Ramshoofd, De Kroon, De Grieksche Kerk, Het Nobeltje, zoowel,
als de verscheidene Antwerpsche volkstypen: hapschaers en ‘domme Antwerpsche
hannekens’. In zijn werk: ‘De Bezwering van den desperaten Antwerpschen
Courantier’ komt op het einde een ‘sleutel’ voor, waarin hij aanduidt waar hij de
personages gevonden heeft, die alle werkelijk moeten bestaan: Ab Ulula noemt hij:
‘een goed slag van een man, ruym zo dom als zijn geboorteplaats; zijn vrouw is het
type van de Antwerpsche Klappey. Tegen de Cellebroeders gaat hij geweldig te keer;
hij spreekt verder over Vischverkoopers, Tandtrekkers, Beenhouwers, Afslagers,
Schermmeesters, Matante An[p. 30]tonet uit den à la mode winkel, Madame Vinkenet,
de stadsvroedvrouw, enz. Zijn werk is als een documentairfilm over het Antwerpen,
dat sinds het verdrag van Munster een zware crisis beleeft. De Spaansche heerschappij
ziet zich de macht ontglippen. De hoofdfiguur is de Courantier Arsenico, die schijnt
te heulen met de Franschen, hoewel deze de Zuidelijke Nederlanden door de
veldtochten van Lodewijk XIV zwaar deden lijden. Hij voert verder ten tooneele
talrijke lustige, zorgelooze drinkebroers, die zich als veldheeren voelen wanneer ze
seef gedronken hebben, - hij noemt ze “Antwerpsche vee”. We zijn hem wel dankbaar
om zijn krachtige beschrijving van het Antwerpsche volksleven, maar we kunnen
hem niet vergeven dat hij dit alles schrijft met het doel het hatelijk voor te stellen,
omdat hij in den Antwerpenaar niet kan uitstaan, hetgeen wij juist sympathiek in
hem vinden: zijn onverwoestbaren levenslust, die ook in kwade dagen de menigte
toelaat zorgeloos te leven, zonder te rouwen om omstandigheden, waaraan nu eenmaal
niets te verhelpen is.’ (K. Bostoen)
*
1946: J.Z. Kannegieter. In de elfde jaargang (1946) van Historia, Maandschrift
voor geschiedenis en kunstgeschiedenis had de heer J.Z. Kannegieter een rubriek
‘Sprokkelingen’ waar hij curiosa opgediept uit auteurs als Doedyns, Van den Burg
en Hoefnagel debiteerde. Enkele malen komt hier ook Campo aan de beurt. Zo schrijft
hij (p. 119): ‘In “De Wonderwereld van het nietige”, te Utrecht vermoedelijk in 1941
uitgegeven, schrijft de auteur, dr. Rich. Teunissen, op blz. 87: “Het zal wel altijd een
raadsel blijven, hoe hij (bedoeld wordt Anthony Leeuwerhoek) er in slaagde, zijn
bijzonder fijne lensjes te slijpen uit stukjes glas of bergkristal. Ondanks de ijverige
nasporingen, die men hierover gedaan heeft, kon men niets over zijn werkwijze te
weten komen”. Misschien dat de volgende passage, zoo verborgen als een lens van
Leeuwenhoek in een hooiberg, eenig licht in de duisternis brengt. De groote man
(alweer: de genoemde onderzoeker) sleep een vergrootglas uyt een zandkoorntje
(J.C. Weyerman, Den Echo des Weerelds van 10-2-1727.)’ - P. 120: ‘Ook het thans
zoo populaire voetbalspel was bij onze voorvaderen niet onbekend. Den Schout van
zeker heydorp.... stak zo vol komplimenten als een voetbal vol wind; ook was hy zo
na, om door de boeren met voeten te worden geschopt als dat speeltuyg. (J.C.
Weyerman. Den vrolyke Kourantier van 14-3-1729.)’ - P. 144: ‘De zeer karakteristieke
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reputatie van ons schoone Haagje blijkt niet van vandaag of gisteren te dateeren.
Reeds in 1738 schreef men: Geld is de leus, want de eere is doorgaans verknogt aan
de Haagsche mode, kaal en knap. (J.C. Weyerman. De zeldzaame
levens-bijzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo Weyerman, Robert
Hennebo en Jacob Veenhuyzen. A'dam 1738, bl. 37)’ - P. 286: ‘In het bovenstaande
zagen wij, dat de pruikenmakers dellen genoemd werden. Een verklaring van dit
woord heb ik niet kunnen vinden. Wel blijkt, dat de heeren hun bijnaam te danken
hadden aan hun ambtsgewaad, een witte jas of rok, die men poeijer- of dellerok
noemde. De St. Norbertus heeren zijn in 't wit gekleet als peruikmakers. (J.C.
Weyerman. A'damsche Hermes van 17 Febr. 1722).’
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D.J.H. ter Horst
De geschriften van Jacob Campo Weyerman.
Een bibliografische herziening.
(In: Het Boek 28 (1944-46) p. 227-240)
Zoolang er litteratuur bestaat, zijn er menschen geweest, die van hun pen leefden,
of althans trachtten dit te doen, doch de opkomst van den beroepsauteur, den
professioneelen ‘homme de lettres’, is toch wel een typisch 18e-eeuwsch verschijnsel.
Een beroepsschrijver ontaardt natuurlijk gemakkelijk tot een veelschrijver.
Eén der beruchte veelschrijvers uit onze 18e eeuw was Jacob Campo Weyerman
(1677-1747). Over het leven van dezen avonturier-pamflettist kunnen wij ons thans
snel en voortreffelijk orienteeren met behulp van tal van biografische woordenboeken1)
e.d. Vroeger werd hij wel eens onderscheiden van den bloemen- en vruchtenschilder
Jan Weyerman, gebentnaamd Compaviva2), maar thans lezen wij bij Thieme-Becker3),
dat beiden zonder twijfel identiek zijn. Ook Campo Weyerman genoot in zijn dagen
een zekere vermaardheid juist als schilder van fruit- en bloemstukken, die tijdens
zijn leven vrij hooge prijzen opbrachten4) en ook nog door een modernen specialist5)
tamelijk gunstig beoordeeld worden.
Ongeveer een eeuw nadat Campo Weyerman werkzaam was, schreef P.G. Witsen
Geysbeek6) over hem: ‘Als schilder bezat Weyerman nogthans slechts middelmatige
verdiensten; de voortbrengselen van zijne penseel hebben geringe waarde’. En over
zijn geschriften gaf dezelfde criticus dit strenge oordeel: ‘tegenwoordig is zeker dit
alles slechts scheurpapier; doch zijn Levens der Schilders en Gevallen van Don
Quichot, hoe slecht en slordig geschreven, worden door de zoogenaamde liefhebbers
en bibliomanen, gelijk meer rare prulschriften, nog bijkans tegen goud opgewogen’.
Vele tijdgenooten van Weyerman lazen met smaak zijn eenigszins gepeperde
‘vertoogen’ etc. Dit blijkt o.a. uit een manuscript, dat nog over is7) en waarin een
liefhebber met zeer fraaie hand tal van gedichten uit de diverse gedrukte werken van
Campo Weyerman gecopieerd heeft. Alexander Ver Huell8) schreef: ‘Ik kan 't mij
nog herinneren als kind menschen van jaren te hebben zien lachen over de
geestigheden van Weijerman, gelijk wij 't doen om die van Dickens of Cremer, doch voor ons heeft dat zout zijn smaak en prikkel verloren’.
Sedert het laatste kwart der vorige eeuw werd evenwel een evolutie in de
waardeering van Weyerman merkbaar9): men begon in te zien, dat zijn pennevruchten
toch niet geheel en al verwerpelijk waren, dat zij in ieder geval een zeer persoonlijken
stijl hadden.
W.P. Sautijn Kluit publiceerde in 1872 zijn goed gedocumenteerde studie10) over
‘Jacob Campo Weyerman als journalist’, en hoewel hij daarin (p. 208, n. 1)
nadrukkelijk verklaarde: ‘Op bibliographische volledigheid maak ik bij alle deze
opgaven geen aanspraak’, toch legde hij door zijn nasporingen den grondslag voor
alle verdere onderzoekingen, waarbij men echter moet bedenken, dat hij, zooals de
titel van zijn opsteel ook aangeeft, zoo goed als alleen aandacht besteedde aan
Weyerman's periodiek verschenen geschriftten. Sautijn Kluit maakte door zijn arbeid
de belangstelling van andere bibliografen wakker11). De Rotterdamsche bibliothecaris
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Gerrit van Rijn gaf een uitvoerige beschrijving van verschillende 18e-eeuwse
juornalistieke publicaties van Weyerman on anderen12).
Thans is een bibliografische herziening van het geheele materiaal dingend geboden.
Sautijn Kluit en zijn volgelingen hebben, bij al hun verdienste, natuurlijk fouten
gemaakt. Bovendien heeft de wetenschappelijke bibliografie de laatste zeventig jaren
gelukkig niet stilgenstaan; wij beschikken
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heden ten dage over vele hulpmiddelen, waarover men twee generaties geleden nog
niet de beschikking had. Men heeft tot nogtoe evenwel één onvergeeflijke methodische
fout gemaakt. De oude opgaven van J. van Abkoude13) zijn niet betrouwbaar14). Maar
men heeft om onbegrijpelijke redenen in het geheel geen gebruik gemaakt van de
mededeelingen die Weyerman ons zelf over vele zijner geschriften verstrekt heeft15).
Het is dus zaak, alle werken de revue te laten passeren, waarbij het overbodig is, het
vele goede uit oudere bibliografieën te herhalen. Wat nog nimmer betrouwbaar
beschreven is, moet zoo volledig mogelijk worden gedetermineerd. Inzake eenige
dubieuze toeschrijvingen kan nu de beslissing worden gegeven. Daarmede wordt
dan de taak naar beste krachten uitgevoerd, voor vele jaren reeds door (H.) Wolfgang
(van der Mey) gesteld, toen hij schreef16) ‘Onder de massa “periodieke geschriften”,
hier te lande in de jaren 1720-1738 door ongenoemde auteurs uitgegeven, de
“papieren” van Weyerman te ontdekken, wien (gelijk gezegd is) zoovele geschriften
worden toegedacht, ziedaar een taak voor snuffelaars. Mr. W.P. Sautijn Kluit heeft
het veld des onderzoeks wel schier geheel omgewerkt met de spa van zijn ijzeren
vlijt, toch kan hier of daar nog een vergeten lapje gronds braak liggen. Heeft
Weyerman al in zekere “memorie” d.d. 23 April 1739 geklaagd, “dat de wereld hem
schriften aanwreef, waaraan hij nooit eenig deel had gehad”, hij heeft evenmin in
deze “memorie” of andere papieren gerapporteerd, wat zijn rustelooze en vruchtbare
pen dan wel uit de galnoot heeft gehaald’.
Zooals zooeven gezegd is, ook de riet-periodieke geschriften van Weyerman dienen
in één chronologisch verband gesteld te worden17), hetgeen tevoren nergens beproefd
werd.
Onze schilder-pamflettist was en bleef gedurende zijn geheele leven een warm
bewonderaar van het tooneel18) en terwijl Sautijn Kluit de bespreking zijner
journalistieke werkzaamheid aanving met 1720, moeten wij, die ons gezichtsveld
hebben uitgebreid, vele jaren eerder een begin maken met:
I. Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier.
Klucht-spel. Brugge, 1705.
Dronckers, Cat. Waller, no. 1852.
Dit is het eerste gedrukte werk van Weyerman, dat wij kennen. Hs. no. 533 der
Mij v. Ned. Lett. te Leiden bevat echter: J.C. Weyerman, De schoone Dwaalster
of de vereenigde Gelieven. -De vruchtbaare Juffer.- Den Heer is betoovert en
de Juffer is behext. Blijspelen.
Op het titelblad van het eerste stuk leest men: ‘Opgestelt in het jaar 1704.’
Een latere hand schreef op het titelblad van het derde stuk: ‘In 's Hage bij
Engelbert Boucquet 1767.’
Van een druk uit dit jaar is mij niets bekend.
Weyermen zelf vermeldt onder zijn werken achter zijn autobiografie: ‘Drie
blijspelen gedrukt te Breda. 2 dln.’ Een Breda'sche uitgave kwam mij niet in
handen. Namen van stukken en jaar van verschijnen zijn overigens niet
opgegeven.
II. Uit denzelfden vroegsten tijd dateeren ongetwijfeld:
Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Gent, (z.j.).
Dronckers, Cat. Waller, no. 1853.
De gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog. (Z. pl. en j.).
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Dronckers, Cat. Waller, no. 1855.
De onder I en II genoemde drie stukken werden in 1712 elk afzonderlijk te
Amsterdam bij Chr. Petzold opnieuw uitgegeven. Deze drie herdrukken zijn
mij bekend uit de welvoor-
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

ziene bibliotheek van thans wijlen den Heer J.F.M. Scheepers te Rotterdam
-Een ex. van ‘De gehoornde Broeders’ (Amst., 1712) is aanwezig in de
bibliotheek der Mij. v. Ned. Lett. - De Nat. Bibl. bezit ‘Bezweering van den
desperaten Antwerpschen Courantier’ (Amst., 1712). - Een derde uitgave der
drie stukken kwam mij niet onder oogen. Nel vermeld vond ik:
Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Bezweering van den desperaten
Antwerpschen Courantier. De gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog.
Klugtspelen. De vierde druk. Amsterdam, 1718.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 57, no. 1.
De Hollandsche sinnelykheid. Bly-spel. Amsteldam, 1713.
Dronckers, Cat. Waller, no. 1856. - De Nat. Bibl. bezat reeds een ex. voordat
het bovengenoemde werd aangekocht. De Mij. v. Ned. Lett. bezit van dit stuk
een 2den druk (Amst., 1717).
Vgl. voor een complete uitgave van alle blijspelen hieronder bij VIII.
De Rotterdamsche Hermes. Rotterdam, 1720-1721.
Sautijn Kluit, p. 203.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 57, no. 4 (ex. met verschillende bijlagen).
Cat. Bibl. Mij. Ned. Lett., I, 630 (eveneens ex. met bijlagen).
Den Amsterdamschen Hermes. Amsterdam, 1722-1723.
Sautijn Kluit, p. 204.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 57, no. 5.
Dronckers, Cat. Weller, no. 1851.
Den ontleeder der gebreeken. Amsterdam, 1724-1726.
Sautijn Kluit, p. 204-206
v. Rijn, Librije, 1889, p. 57, no. 6.
Knuttel, Verboden boeken, no. 285. - Verder geen verboden geschriften van
Weyerman door Knuttel genoemd. Over de zeer merkwaardige bibliografische
geschiedenis ven een ‘sollicitatiebrief’, in ‘Den ontleeder der gebreeken’ van
3 Jan. 1723 afgedrukt, schreef ik in De Navorscher, 1934, p. 1-5. (Dit artikel
geheel overgenomen in Paedag. tft. v.h. Chr. onderwijs, 1934, p. 56-60).
De Historie des Pausdoms, of een Verhaal van de dwaalingen en
bijgeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk.
Amsterdem, 1725. (Hierbij dl. III. 1728).
v. Rijn, Librije, 1889, p. 58, no. 7.
Knuttel, Ned. bibliographie v. kerkgesch., p. 369. (Kent slechts dl. I-II.)
Vgl. Sautijn kluit, p. 240.
Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets Brabandsche voyage,
De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche courantier, en De gehoornde
broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anacreon,
voorzien met de Sleutel van het geheele verk (Z. pl., c. 1725).
v. Rijn, Librije, 1889, p. 57, no. 2.
Bibliographische adversaria, II, p. 109.
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Deze verzameling van stukken zonder titelbladen, maar met aparte pagineering
en signatuur, stel ik op c. 1725, aangezien zij werd aangekondigd in ‘Den
ontleeder der gebreeken’ van 15 Jan. 1725 (dl. II, p. 106, noot).
Van de twee exx. der Nat. Bibl. is er een op groot papier.
IX. De voornaamste beneegredenen en omstandigheden die aanleyding hebben
gegeven aan Moses Marcus tot het verlaaten van den Joodschen, en tot het
aanneemen van de kristelyke godsdienst... Door hem zelven opgestelt in de
Engelsche en overgezet door Jakob Campo Weyerman in de Nederduytsche
taal. Amsterdam, (c. 1725).
Zeer vrije bewerking van ‘The principal motives and circumstances that induced
him to leave the Jewisch, and embrace the Christian faith. 1724’.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 59, no. 16.
Elders spreekt Weyerman van ‘het Traktaat tegen het Jodendom in-4o deels
vertaald uit het Engelsch, deels van eigen vinding’. (Vgl. Sautijn Kluit, p. 240).
X. Maandelyksche 't Zamenspraaken, tusschen de Dooden en de Leevenden,
bestaande in Vertoogen tusschen alderhande Mogendheden, Keyzers, Koningen,
Vorsten, Ministers, Getabberden, Gedegenden, Konstenaars, Wysgeeren, &c.
en in vrolyke 't zamenspraaken tusschen beruchte Vrouwen en befaamde Dieren.
Eerste 't Zamenspraak tusschen Jakob den Tweede en den Ridder van St. Joris.
Tweede 't Zamenspraak tusschen den Baron van Ripperda en Tys Prior. Voor
de Maand July, 1726. Door Jakob Campo Weyerman. Tot Amsterdam, Gedrukt
voor den Autheur, en zyn te bekomen by Hendrik Bosch, en by de voornaamste
boekverkoopers in de Nederlaandsche Steden.
Klein in-8o. Met frontispice. Het geheel telt 760 blz. De verschillende
afleveringen met de volgende titels:
- Het Vervolg ven de 't Zamenspraak tusschen den Baron van
Ripperda en Tys Prior. Derde 't Zamenspraak tusschen Kidi en Saaki.
Vierde 't Zamenspraak tusschen Balsamina en een Steenbok. Voor
de Maand Augustus, 1726.
- De Vyfde 't Zamenspraak tusschen Hendrik den Achtste, en Karel
den Tweede. Voor de Maand September 1726.
- De Zesde 't Zamenspraak tusschen Barthold Schwarts, den Vinder
van het Buskruyt. Laurens Koster, den Ontdekker van de Drukkonst.
En Kristoffel Kolumbus, den eerste Wegwyzer der Spaansche Indien.
Voor de Maand October, 1726.
- De Zevende 't Zamenspraak tusschen Dante Aligheri, en Francis
Petrarcha, twee Toskaansche Dichters. En Pierre de Ronsard, den
Prins der Fransche Poëeten. Voor de Maand November, 1726.
- De Achtste 't Zamenspraak tusschen Pieter Paulus Rubens, Anthony
van Dyk, en Godefroi Kneller, drie beruchte Schilders. Voor de
Maand December, 1726.
Onder de werken van Weyermen is dit een der aardigste, doch tevens een der
allerzeldzaamste. Mij is slechts één ex. bekend: in mijn verzameling.
Sautijn Kluit zag nimmer een ex., doch vermeldt alleen een paar titels volgens
contemporaine aankondigingen. Vgl. zijn artikel, p. 206-207. - Van Doorninck
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kende de ‘'t Zamenspraaken’ niet en geeft dan ook een onjuiste aanteekening
erover in zijn Vermomde en naamlooze schrijvers, II, no. 3197. - S. Kalff nam
in zijn boek Oud-Hollandsche karakters ook een schets op over Weyerman (p.
129-158) en zegt daar in op p. 157; ‘Misschien dagteekenen uit deze laatste
peroide (n.l. den tijd, door H. op de Gevangenpoort doorgebracht, 1739-1747)...
zijn Zamenspraak der Dooden en dergelijke “bibelstof”’. Uit deze opmerking
blijkt voldoende, dat
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XI.

XII.

XIII.

XiV.

ook Kalff dit geschrift niet kende.
Soortgelijke verre navolgingen der ‘Dialogi mortuorum’ van Lucianus waren
in de 18e eeuw zeer geliefd. Zoo verschenen bijv. te Amsterdam tusschen de
jaren 1721 en 1771 niet minder dan 100 dln. ‘Maandelijksche Berichten uit de
andere Waerelt’. Vgl. Fr. Muller, Essai d'une bibliographie Neerlande-Russe.
Amst., 1859, p. 11, no. 37 en p. 91, no. 763. Zie hieronder bij XII:
Den echo des weerelds. Amsterdam, 1726-1727.
Sautijn Kluit, p. 206.
Met hetgeen Sautijn Kluit, p. 214-217, vermeldt betreffende het nummer van
17 Juni 1726 vgl. het volgende bij Jacob Bicker Raye, Notitie van het
merkwaardigste meyn bekent, 1732-1772. N.h. oorspr. dagboek medeged. d.
Fr. Beijerinck en M.G. de Boer. Amst. 1935. p. 251-252: Mevrouw de Weduwe
Pistelassie (=Pestalozzi) was op 2 April in hoogen ouderdom overleden, ‘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 Korsika, door een sekeren
Campo Weyerman’, gemaakt zijn.
De reizende Chinees. Amsterdam, 1727-1728.
Ex. (4dln.) in de Univ. Bibl. Amsterdam.
Incompleet ex. bij Dronckers, Cat. Waller, no. 403.
Dit geschrift, op het voetspoor van Sautijn Kluit, p. 207, door verschillende
bibliografen aan Weyermen toegekend, is niet van dezen auteur.
Vgl. Sautijn Kluit in Bibliograph. adversaria, II, p. 126. Het blijkt dat Sautijn
Kluit een verkeerde beteekenis heeft gehecht aan enkele woorden uit een
aankondiging, luidende: ‘in 't Hoogduyts beschreven, door de Autheur der
Zamenspraken uyt het Ryk der Dooden: en in Hollands vertaalt’. Dit nu staat
in geenerlei verband met het onder X beschreven werkje. ‘De Reyzende Chinees’
is een vertaling van ‘Der auf Ordre und Kosten seines Kaysers reisende
Chineser’... Leipzig, 1723ff. Zie: Holzmann und Bohatta, Deutsches
Anonymen-Lexikon, I, no. 9303a. - De Duitsche auteur is David Fassmann, die
ook schreef ‘Gespräche in dem Reiche derer Toten’, 1718-1739.
De doorzigtige heremyt. 's Gravenhage, 1730.
Sautijn Kluit, p. 208.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 58, no. 8.
Inhoud: Nrs. 1-23 (27 Sept. 1728-28 Febr. 1729) met verschillende titels.
Hierachter Nrs. 1-2 (7 en 14 Maart 1729), met doorloopende pagineering, maar
afzond. signatuur, getiteld: Den vrolyke Kourantier.
Hiervan verscheen een nieuwe titeluitgave (Z. pl. 1730?).
Dronckers, Cat. Waller, no. 1854 -. -Ook verscheen nog:
De doorzichtige heremiet. Tweede druk. (Z. pl. en j.).
Sautijn Kluit, p. 209
v. Rijn, Librije, 1889, p. 58, no. 9.
De levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en
konstschilderessen. 's Gravenhage, 1729. 3 dln. - Het 4e dl. gepubliceerd na den
dood des auteurs te Dordregt in 1769.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 58, no 11.
v. Someren, Essai d'une bibliographie de l'hist. spéciale de la peinture et de la
gravure en Hollande et en Belgique, p. 76.
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XV. Den vrolyke tuchtheer. Amsterdam, 1730.
Sautijn Kluit, p. 209.
Incompleet ex. bij v. Rijn, librije, 1889, p. 58, no. 10.
XVI. Merkw. Levensgevallen van den beruchten kolonel Charters. U. 't Eng.
Amsterdam, A. Outgens, 1730.
Titel volgens Bibliogr. adversaria, V, p. 91.
Weyerman noemt achter zijn autbiografie als door hem in het licht gegeven:
‘Leeven v.d. Kolonel Charters’.
Vgl. J. van Abkoude, Naam-register, I (1743), p. 215: ‘Leven van de Colonel
Chartres, 8. Amst. 1730’.
Over Francis Charteris (1675-1732), ‘Colonel notaris criminal’, zie: Dictionary
of national biography, X (1887). p. 135-136.
XVII. Alex. Gordon. De leevens van den Paus Alexander den VI. en van zyn zoon
Caesar Borgia. In 't Engelsch beschreven. (Vertaald door J. Weyerman).
Rotterdam, 1731.
Knuttel, Ned. bibliographie v. kerkgesch., p. 14.
Bewerkt naar ‘The lives of pope Alexander VI and his son Caesar Borgia. 1729’.
XVII. Den Laplandschen Tovertrommel. (1731).
v. Rijn, Librije, 1889, p. 58, no. 12, vermoedt, dat de auteur is Campo Weyerman.
Sautijn Kluit noemt dit geschrift in het geheel niet.
Weyerman is ongetwijfeld de schrijver. Hij noemt in zijn autobiografie: ‘Den
Laplandsche Tovertrommel, 1 dl.’.
v. Rijn kende de Nrs. 7-10 en rekende uit, dat het blad van 9 Juli 1731 af moet
zijn verschenen.
XIX. De Vreedecourier. 1732-1733.
Mulder Bosgoed in: Bibliogr. adversaria, II, p. 106-108.
Sautijn Kluit, t.z.p., p. 125-126.
Beiden houden dit geschrift voor werk van Weyerman.
Niet aldus v. Rijn, Librije, 1889, p. 58, no. 13.
Ik sta aan de kant van v. Rijn: de ‘Vreedecourier’ en de ‘Courier de la paix’
hadden denzelfden uitgever en boden althans gedeeltelijk dezelfde
nieuwsberichten. De ‘papieren’ van Weyerman waren nimmer nieuwsbladen
in den engeren zin van het woord.
XX. Den Maagdenburgsche alchemist, of den gewaanden Baron van Syberg
ontmaskert. Blyspel. Utrecht, 1733.
In verband hiermede te beschouwen de volgende biografie:
XXI. De leevens byzonderheden van Johan Hendrik Baron van Syberg. Utrecht, J.
van Lanckom, 1733.
Sautijn Kluit, p. 209, no. 1 en Bibliogr. adversaria, II, p. 107 (aan Sautijn Kluit
ontleend) genoemd: ‘Leven van den Baron van Syburg. Utrecht, M. Visch,
1734’. - Een ex. uit 1733 in de Nat. Bibliotheek.
Op p. 55 vlgg. vindt men: ‘Verhaal van de opkomst der Roozenkruys Broeders’.
- Vgl. hiermede het genoteerde bij Frederiks en Van den Branden? i.v.
Weyerman: ‘Zoo gaat ook op zijn naam Den Steen der Wijzen, bewaarheyt uit
de Heilige Schrift, waarin De Wonderbaare Kronyk van de Broeders des
Roosenkruys.
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Utrecht, 1730’.
XXII. Den kluyzenaar in een vrolyk humeur. Utrecht, (1733).
Sautijn Kluit, p. 209-210.
Een ex. in de Univ. Bibl. Amsterdam (29 Nrs., ontbreekt nr. 3).
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XXII. Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms opgestelt bij een
Karthuyzer Monnik en in een brief overgeschikt aan den Autheur... en deszelfs
andwoort; verzelt door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den
text des Evangelists Lucas 14. v. 20, en Ecclesiastes 2. v. 11. Amsterdam. 1734.
Loopende titel: ‘Verdeediging van de Historie des Pausdoms’.
XXIV. Den Adelaar. Amsterdam, 1735.
De Univ. Bibl. Amsterdam bezit Nrs. 1-11, de Nat. Bibl. slechts Nrs. 1 en 2.
Sautijn Kluit, p. 203 noemt het blad als van een onbekenden schrijver.
v. Rijn. Rott. Librije, 1890, p. 10, vermoedt, dat de auteur Weyerman is. - Deze
is zeker de schrijver, want hij vermeldt onder zijn geschriften in zijn reeds
meermalen geciteerde autobiografie: ‘Den Adelaar. 1 dl.’.
XXV. Den Talmud ofte overzeldzaamen Joodsche vertellingen. 's Gravenhage, 1736.

XXVI.

XXVI.

XXVI.

XXIX.

XXX.

Sautijn Kluit, p. 210.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 59, no. 14, noemt Nrs. 1-6 (9 Jan-13 Febr. 1736).
De Nat. Bibl. bezit Nr. 7 (20 Febr. 1736), blz. 49-55, sign. G 1-4.
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte boertige en ernstige Zamenspraak, tusschen
een Protestant, Jansenist en Jesuit, waar in de nieuwerwetsche mirakelen van
den abt Paris en 't boek van den Hr. de Montgeron tot verdediging derzelve,
onderzocht en beredeneert worden. (Z. pl.), 1737.
Sautijn Kluit, p. 225.
Knuttel, Pamfl. no. 17013.
Vgl. Kleerkooper en v. Stockum, De boekhandel te Amsterdam, p. 1105.
Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegens Alex. Le Roux. Utrecht,
(1737).
Sautijn Kluit, p. 229.
Knuttel, Pamfl. no. 17070.
De naakte waarheyt. Leyden, 1737.
Sautijn Kluit, p. 211.
v. Rijn, Librije, 1889, p. 59, no. 15. - Rott. Librije, 1890, p. 10, no. 5. - De Mare,
Cat. Mus. Meermanno- Westreenianum, I, 868.
Vgl. Kleerkooper en v. Stockum, De boekhandel te Amsterdam, p. 1105.
De zeldzaame leevensbyzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo
Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte
personaadgien, Amsterdam, 1738.
v. Rijn, Rott. Librije, 1890, p. 10, no. 7.
v. Hall, Repertorium voor de gesch. der Nederl. schilder- en graveerkunst, no.
17815.
Ex. in Rijks Prontenkabinet te Amsterdam.
Den Voorlooper van de Kronyk der Bankrottiers. Rotterdam, 1738.
Sautijn Kluit, p. 230-232.
Mij geen ex. hiervan bekend.
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XXXI. Natuurkundige historiesche, ernstige, schertsende, en vrolyke aanmerkingen
over de Gemeenzaame t'zamenspraaken, tusschen een geneesheer en zyn lyders.
Door Jacob Campo Weyerman. Tot Amsterdam gedrukt, en zyn te bekomen bij
Barent Dass, boekverkoper in de Pylsteeg, en bij de verdere boekverkopers, in
de voornaamste Nederlandsche steden, 1738.
60 + (1) blz.
Blz. (1): Uytdaagbrief aan den onbekenden Schryver der Gemeenzaame
t'zamenspraaken.
Ex. in Bibl. Scheepers te Rotterdam.
XXXI. Het vermakelyk Wagenpraatje, over verscheyde gevallen; gehouden tusschen
twee Heeren en een Juffrouw; op de Postwagen van Utrecht op Breda.
Beschreven door Jacob Campo Weyerman, resideerende in 's Gravenhage, met
twee Aanhangzels voorzien. Tweede druk. Waar agter ook gevoegt zyn, zyne
Natuurkundige historische, ernstige, schertsende en vrolyke Aanmerkingen,
over de Gemeenzaame t'Zamenspraaken, tusschen een Geneesheer en zyn
Lyders. Te Gorinchem, by Nicolaas Goetzee, 1741.
Ex. in Bibl. Scheepers te Rotterdam: incompleet; blz. 5-12 ontbreken; blz. 109
vo (= 13) is niet gepagineerd, custode niet aanwezig; 14 ontbreekt; de
‘Natuurkundige... aanmerkingen’ (zie bij XXXI) zijn niet hierachter aanwezig.
Pagineering: 1-120 (abusievelijk genummerd 129). Hierachter de ‘Aanhangzels’
gepagineerd: 105-109 (signatuur loopt door: H4-I1).
De aanhangsels zijn getiteld:
(I). Dertig reliquien, welke, na datse ruym vier hondert Jaaren verloren zyn
geweest, onbeschadigt weder zyn gevonden, in een heldere oude blauwe zak,
agter het Autaar, van de Kerk van St. Sulpicius te Romen: tot groote vreugde
van alle beminnaars der Reliquien.
(II). Tyding uyt de Hol, wegens het ongelukkig wedervaaren en rampzalig deel
van zekere gestorve Paap, genaamt Broer Felix, getrokken uyt een eygenhandige
brief van hem geschreven aan eenige van zyne voornaamste Correspondenten
op aarde, andere ter waarschouwing dienende, om hun leven beter aan te stellen.
Van een eersten druk is mij niets bekend. Vgl. echter J. van Abkoude, Naam
register. Leiden, 1743. I, p. 406: ‘Vermaakelyk Wagepraatje over verscheyde
gevallen enz. gedrukt in 't jaar zy de Hagenaar, toe de Maat vol waar’.
XXXI. Zegenzang in den aanvang des jaars 1741. Aan den Edelen Hove van Holland,
Zeeland, en Westfriesland. 's Gravenhage, (1741).
Knuttel, Pamfl., no. 17193.
XXXV
I. Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en stichtelyke betrachtingen.
Opgestelt in onrym en in vaarzen. 's Gravenhage, (1742).
XXXV
. Treurvertoog ter loflyker geheugen van... Henrik Velse. 's Gravenhage, 1744.
Knuttel, Pamfl., no. 17463.
v. Rijn, Rott. Librije, 1890, p. 10. no. 3.
XXXV.I Vreugdegejuygh der Herv. Nederd. Gemeente over de komst van den Eerw.
Hooggel. en verdienstigen predikant Jan Gijsbert Moll, beroepen den 11 van
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de Sprokkelmaand en bevestigt op den 17 van de Bloeimaand in 's Gravenhage
door Jacob Campo Weyerman. 's Gravenhage bij Matheus Gaillard, 1744.
W. Moll, Cat. v.d. hist. topografische bibliotheek, (Gemeentearchief
's-Gravenhage). I (1921), p. 254.
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XXXV.I De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door... Picart den
Romein, en andere... meesters, in 31 kunstplaaten, na... Coypel, in 't koper
gebragt: beschreeven... 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.
Een gelijktijdige Fransche en Nederlandsche uitgave verscheen bij P. de Hondt
in dit jaar. - Vgl. H. Cohen, Guide de l'amateur de livres à gravures du 18e
siècle. 6e èd. revue p. Saymour de Ricci. Paris, 1912, p. 217. -Wille, De literator
R.M. v. Goens en zijn kring. I (1937), p. 548, n. 2.
XXXV
.I De geest van Jacob Campo Weyerman, of Nieuwe en aardige invallende
gedachten, zynde een vermakelyk rommel zoetjen en verscheyde ouwe en
nieuwe kost, opgedist voor jonge lieden, oude droomers, en snuffelaars... Gedrukt
voor de Nieuwsgierige op het Eylandt Foppasie. CLXXX.M.D.LXXXIV.
(=1754?)
Ex. in de Univ. Bibl. Amsterdam.
Met een ‘Voorreeden van Jacob Campo Weyerman, aan de gunstige en
nieuwsgierige leesers of leeseressen’. Dit vuile geschrift, na den dood van
Weyerman uitgegeven, heeft met dezen auteur niets uit te staan, hetgeen reeds
uit den stijl blijkt. Immers de pamflettist Campo Weyerman schreef in een zeer
lossen trant, voor al te gekuischte ooren weinig geschikt, doch aan grove, plompe
obsceniteiten heeft hij zich eigenlijk nimmer schuldig gemaakt.
XXXX
I. (F.L. Korsteman.) Aanhangzel behoorende tot de Zeldzaame Levensgevallen
van J.C. Weyerman. 's Gravenhage, 1763.
Vgl. Het Boek, XXIII, p. 300, no. V.
Hierin p. 108-127: ‘I. Vertoog over de Vryheid. - II. Vertoog over de Vrindschap.
- III. Vertoog over de Liefde. - IV. vertoog over het Huwelyk. - V. Vertoog over
de Lotery. - VI. Vertoog over het Caracter der Schryvers’.
Deze vertoogen heeten het authentieke werk van Weyerman, doch zij zijn in
taal en stijl van Kersteman geschreven! Op p. 106-108 leest men als verklaring
van dezen laatste, dat de zes vertoogen, geschreven aan den Heer ven P***,
door de erfgenamen van dezen heer, een boezemvriend van Weyerman? in zijn
nalatenschap gevonden en in handen van Kersteman gesteld werden door ‘Imand,
welke wy de Eere hebbe in Bloetverwantschap te bestaan’.
Er werden evenwel ook echte stukken van Weyerman na diens dood in het licht
gegeven, n.l.:
XL. Het oog in 't zeil in 50 geestige vertoogen, geschreven gedurende zyne detentie
op de Voorpoorte van den Hove van Hollande. Naar deszelfs eigen Handschrift
gedrukt. Leyden, 1780.
Sautijn Kluit, p. 211-212.
v. Rijn. Librije, 1889, p. 59, no. 17.
In den Cat. der kunsthist. Bibl. in het Rijksmuseum te Amst., I (1934), p. 479,
staat genoteerd ‘Titelprent: tweede veranderde staat van de titelprent uit Den
Amst. Hermes, 1722’. In ‘Het oog in 't zeil’ verschillende samenspraken en
enkele complete tooneelstukjes afgedrukt, die afzonderlijk zijn opgenomen in
den tooneelcatalogus van de Bibl. der Mij. v. Ned. Lett. te Leiden, n.l.
‘Hardersspel’ (Mrs. 16-17), ‘Het rampzalig huuwelijk’ (Nr. 20), ‘Alles zonder
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kontanten’ (Nr. 34). Wij kunnen van het geheele tooneel-oeuvre van Weyerman
thans afscheid nemen met de woorden van J.A. Worp, Gesch. v.h. drama
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en v.h. tooneel in Nederland, IV (1908), p. 192: ‘De stukjes van Campo
Weyerman kunnen hier onbesproken blijven; zij zijn waarschijnlijk nooit
vertoond’.
XLI. Nu rest ons nog, enkele titels te vermelden van geschriften, die niet nader
gedetermineerd konden worden:
A. Een wonderbaarlyk visioen, verschenen aan den Eerwaarden Heer
Alexander... (Z. pl. en j.).
Door v. Rijn, Rott. Librije, 1890, p. 10, no. 6, op zeer losse gronden
aan Weyerman toegeschreven.
B. Verdeediging voor***, 1 dl.
Genoemd achter de autobiografie. Niet == XXVII.
C. Merkuur Actionist, benevens verscheide Bruyloftsgezangen.
Genoemd t.z.p. - Een gelijknamig stuk staat op naam van Gysbert
Tysens.
D. Vertoog over de Koffi, etc.
T.z.p.
E. Een vertoog over drie beruchte Vrysteden.
T.z.p.
F. Twee vertoogen over de Zonden, etc.
T.z.p. - Elders sprak Weyerman van zijn ‘twee boekdeeltjes in 8o
tegen de naamlooze zonde’. Vgl. Sautijn Kluit, p. 240.
G. De Voorlooper v.d. Antw. Kourantier.
T.z.p.
H. Don Francisco Bitterheilig en Dona Maria Mandol.
T.z.p.
Deze kleine puzzles wachten dus nog op een oplossing.

D.J.H. ter Horst.

Eindnoten:
1) Zie in de eerste plaats: W.P.C. Knuttel in Nw. Ned. Biogr. Woordenb. II (1912). - Vgl. F.G.
Wallor, Biograph. Woordenb. van N. Nederl. graveurs... Bew. d. H.R. Juynboll. 's-Grav., 1938.
p. 360-361. (De litteratuur-opgave hierin is zeer uitgebreid, maar nog lang niet volledig).
2) Men vgl. de bekende boeken van J. van Gool, A. Houbraken en de lexica van Kramm en
Wurzbach.
3) Allgem. Lexikon der bildenden Küstler, XXXV (1942), p. 480.
4) Zie: G. Hoet, Catalogus of naamlyst van schilderyen (enz.). 's-Grav., 1752. I, p. 345, no. 23. III (in 1770 uitgeg. d.P. ter Westen), p. 8, no. 110.
5) R. Warner, Dutch and Flemisch flower and fruit painters of the 17th and 18th centuries. London,
(1928). p. 236, Plate 113a en 113b.
6) Biograph., antholog. en critisch woordenb. der Nederd. dichters, VI (1827), p. 496, n. 1.
7) A.F.O. van Sasse van IJsselt, Nieuwe Cat. der oorkonden en hss. berustende in de boekerij v.h.
Prov. Gen. v.K. en W. in N. Brabant. 's-Hertogenb., 1900. p. 171 (hs. no. 40 van c. 1720).
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8) Cornelis Troost en zijn werken. Arnhem, 1873. p. 56.
9) Deze evolutie is, met excerpten uit de desbetreffende litteratuur, duidelijk aangetoond door L.
Baekelmans, Oubollige poeter. Antw. - Leiden, (1920). p. 63 vlgg. in het opstel, getiteld ‘een
fameus libelrist over de Sinjoren’.
10) In: Nijhoff's Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidk. N.R. VII (1872), p. 193-245.
11) Zie bijv. D. Mulder Bosgoed in: Bibliograph. adversaria, II, p. 106-109. - T.z.p. p. 125-128
schreef Soutijn Kluit ook nog een artikeltje.
12) In zijn tijdschrift De Librije, 1889; in het vervolg hiervan getiteld De Rotterdamne Librije,
1890.
13) Naam register of verzaameling van Nederd. boeken die 1640-1741 zijn uytgekomen. I. Leiden,
1743. p. 406-407. - Vgl. J. van Abcoude en R.A. Arrenberg, Naamregister. 2e dr. Rott. 1788.
14) Sautijn Kluit heeft er reeds op gewezen (p. 199-200, dat hier werkjes van W. van Swaanenburg
tusschen die van Weyerman staan opgegeven.
15) In zijn autobigrafie, afgedrukt achter zijn Levens-beschryvingen der Nederl. konst-schilders,
VI (1769), p. 409-475. Opsomming zijner geschriften: p. 467-468.
16) In: Nederl. Spectator, 1895, p. 182, n. 1.
17) De meeste der hieronder genoemde werken zijn aanwezig in de Nationale Bibliotheek. Werden
exemplaren uit anderd verzamelingen beschreven, dan is dit vermeld.
18) Over zijn verhouding tot het tooneel zijner dagen en zijn bewondering speciaal voor de troop
van Rijndorp zie: E.F. Kossmann, Nieuw bijdragen tot de gesch. v.h. Nederl. tooneel. 's-Grav.,
1915. Register, vooral p. 25-29, 137-138.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

253

Signalering
Een luimig karakter
In de Poëtische Spectator (uitgegeeven door eenige vaderlandlievende Vrienden, Te
Amsteldam, Bij A. Mens Jansz., 1784) staat op p. 96 een recensie van de Proeve van
Slaapdichten door O.C.F. Hoffham. De recensent noemt het bezingen van de slaap,
naast alle lofzangen die er al op de liefde en de wijn geuit zijn, een luimig plan en
vervolgt met het noemen van enkele dichters die zich aan luimige voortbrengsels
bezondigd hebben, en noemt daarbij tevens het nadeel waaraan vele gedichten
onderhevig zijn n.l. de eentonigheid. Ook Weijerman hoort in het rijtje thuis, en we
kunnen zien in het volgende rijtje met wie hij allemaal op een lijn gesteld wordt:
‘Wy hebben onder onze vaderlandsche, luimige, voordbrengzels, nog zeer
weinige stukken, die niet door laffe en dubbelzinnige trekken en woorden
ontsierd zijn. HUIGENS heeft onder zijne puntdichten er zeer veelen, die
waarlijk luimig zijn - maar hoe veelen ook, die niets anders zijn, dan laffe
woordspelingen, en gezogte draaien? FOCQUENBROCH, zoo hy zich
beschaafd hadt, zou zeker, in dit vak, met veel roem, hebben kunnen
arbeiden [...] RUSTINGH kan naauwlijks, om zijne morsigheid, genoemd
worden? dat hij luim hadt; is zeker - maar hoe laag! hoe onbeschaaft! hoe
vernederend voor het vernuft! Had WEYERMAN een groter en edeler
ziel gehadt, ik twijfel niet, of de producten van zijnen geest zouden ook
voortreffelijker geweest zijn.’
Een groter en edeler ziel dus. Want, vervolgt de recensent hierna in een noot:
‘De invloed van het zedelijk karakter van den kunstenaar, op zijn genie
en de voordbrengzels van het zelve is grooter dan men doorgaans denkt.
De algemene dwaaling, dat de grootste schilders doorgaans de losbandigste
menschen geweest zijn, heeft reeds veel kwaads gedaan; jonge schilders,
die geen genie genoeg hadden, om waarlijk groot te worden in de kunst,
vormden zich naar de schandelijke anecdoten, die men hun van groote
meesters verteld hadt, en werden - ligtmissen - [...] Dat er groote
kunstenaars geweest zijn, die een slegt zedelijk karakter hadden, is zeker;
- maar dat zij grooter zouden geweest zijn, indien hun karakter beter
geweest ware - dit is ook zeker! - [...].
(Barbara Sierman)
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[Nummer 25]
André Hanou
(Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam)

Nogmaals Castle Howard
In de Mededelingen van oktober 1979 doet Ton Broos verslag van een kontakt met
de archivaris van Castle Howard, het Yorkshire kasteel waar JCW naar diens zeggen
als schilder werkzaam zou zijn geweest (p. 204-205). Helaas kon de archivaris van
die werkzaamheid geen positief bewijs overleggen; wel leken details uit de
beschrijving door JCW van de omgeving tastbaar juist te zijn. Vriend Broos zegt dat
het deel van het kasteel, waarin zich mogelijk een schoorsteenstuk van JCW bevond,
in 1940 verbrand is; er bestaat geen informatie meer over.
Er blijft echter misschien tóch een mogelijkheid dat schilderij te identificeren. In
een schrijven van 26 augustus 1978 (nu in het archief van de Stichting) zegt de
opvolger van JCW's werkgever, George Howard:
‘I am puzzled by the reference to the chimney in the dining room. At the date to
which he was referring, there does not have seem to have been any particular room
which was so described. The chimney pieces in most of the State Rooms originally
had simple bolection mouldings rather than the elaborate carved surrounds which
now exist which were inserted some twenty or thirty years later. The only one which
I know to have had a picture in it was that in the Tapestry Room, where a Canaletto,
which we still have, had been folded to fit the space. - There were three rooms which
were thrown together in the late nineteenth century by my Grandparents to make a
large dining room, now burnt,, an I am afraid I know nothinh about their lay out or
fittings.
The only other over-mantle that I can think of is one in the Queens Room, also
now burnt, on a higher floor. This had an oval flower picture in it which appears to
have been of a basket or vase of flowers on a balcony with some architectural features
included, and a column behind it. I enclose photocopies [zéér duister, AH] of the
only photograph I have. It might be possible to get a further copy of the original
photograph from Country Life. I do not, unfortunately, have a reference number for
this photograph.
The picture is labelled “HEEM”. In the last catalogue [handgeschreven!] which
was completed before the fire of 1940, there was a reference to five paintings by this
artist, whose dates in any case were wrong for your purpose. There is a pencil notation
against the entry for the picture of which I send you a photocopy, “not de Heem”.
One of the others, also burnt in 1940, has a notation “flowers by Marie de Fiori.
Subject by Cortona”.’
Nu vraag ik me af wat in de laatste alinea ‘labelled’ betekent: toegeschreven aan?
En als het bloemstuk níet van Heem is - zoals in de handgeschreven catalogus
toegevoegde potloodaantekening stelt - van wie is het dan wél? Het lijkt me niet zó
onwaarschijnlijk dat als een min of meer amateuristisch Engelsman een catalogus
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maakt van schilderijen in Castle Howard, en hij komt een ongesigneerd oud bloemstuk
tegen, dat hij het dan toeschrijft aan Joan de Heem: nu eenmaal de bekendste man
op dit terrein. Waarom zóu hij ook aan Weyerman moeten denken?
Het zou misschien zinvol zijn als Ton Broos de foto van dit schilderij in Country
Life kon vinden - dat zal in Engeland misschien gemakkelijker zijn - en het vergelijken
met het type JCW-schilderij, zoals dat te Cambridge (Meded. p. 7).
De waarschijnlijkheid van JCW's aktiviteiten in Castle Howard wordt voor mij nog
verhoogd, doordat er buiten de autobiografie in dl. IV van de Leevens der
Konstschilders in dat werk nóg een verwijzing is naar de Howards. In dl. II, p. 209
zegt JCW namelijk (ik moet het engels uit de correspondentie citeren, daar ik hier
niet beschik over het originele nederlands): ‘I remember
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that, when being several years ago at the castle of Hinderschelf, ten English miles
north of York, in the possession of the earl of Carlile, I saw three capital paintings
of this artful Jan van Kessel, that were brought from the famous victory of Vigos,
and bought by this Lord [=Howard]’.
De archivaris van Castle Howard, Judith Oppenheimer, schreef me 19 oktober
1978 met betrekking tot deze opmerking:
‘What interests me about this quotation is the fact that the reference is not to Castle
Howard, but to the castle of Hinderschelf. It seems that the name of Henderskelf
continued to be used until the Earl of Carlisle began to live in his new house, for
until that time the old Castle was still standing and was habitable. I cannot remember
for the moment whether the old Castle was finally vacated in 1706 or in 1712, but
it is just possible, given the reference to Henderskelf, that the paintings to which you
have referred were in fact in the old Castle. The old Castle suffered a couple of fires
at the end of the seventeenth century: in the early 1680's it was entirely refurbished,
and was made habitable once more by 1684; then, ten years later it was partly
destroyed by fire.’
De suggestie dat JCW - in 1677 geboren - in het óude kasteel geschilderd zou
hebben, lijkt me te verwaarlozen; maar zeker was hij op de hoogte van de behuizingen
van de aerl of Carlisle. 26.12.1979

Dick Wortel
(Buizerdhorst 36, 2317 DB Leiden)

Nogmaals het WNT
Naar aanleiding van de mededeling van Erik de Blauw in de Meded. JCW, blz. 239
wil ik het volgende opmerken: in de bronnenlijst van het WNT (niks ‘Unvollendete’,
hij komt echt wel af, hoor) is er bij de aanhaling een drukfout ingeslopen: het woord
Zydewever staat daar abusievelijk met één e. Het nog eens opnemen in de tweede
aanvulling is bedoeld als een correctie. Daar staat dan ook Zydeweever. Er is derhalve
geen sprake van twee verschillende verzamelwerken. Wel heeft het WNT tot maart
1971 gebruik gemaakt van het ex. van de Leidse UB (1207 B 20), in die maand heeft
het WNT een eigen exemplaar aangekocht.
Het excerperen van de werken van Weyerman voor het Woordenboek is gedaan
door Dr C. Kruyskamp, oud-redacteur van het WNT. Een fiche van zijn hand met
een bewijsplaats van voos (Weyerman, Geh. Br. 75) is hierbij ingesloten [opgenomen
in het archief, Red.].
Weyerman draait al zeer lang mee in het bronnenbestand van het WNT. In het
‘Tweede vervolg van de lijst’ in deel X (1893), blz. XXIV vindt men: (Weyerman,
J.C.) Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage. Amst. 1718. (aangehaald als
-, Democr. en Heracl., [171.])
In ‘Derde vervolg op de lijst’ in deel V (1900), blz. XXV, vindt men: Weyerman,
J.C., De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, beschreeven door
-; en door denzelfden met Gedichten en het Leeven van M. de Cervantes Saavedra
verrykt. Alles volgens het Oirspronklyk Spaansch. 's-Grav. 1746. (Aanh. -, Don
Quichotte).
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In het ‘Vierde vervolg op de lijst’ in Deel VI, blz. XXI (1912): (Weyerman, J.C.),
Den Ontleeder der Gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de
opperheerschende feilen dezer eeuw, benevens eenige ongemeene voor-vallen, aardige
opmerkingen (enz.). Door den auteur van den Amsterdamsche Hermes. 2 dln. Amst.
1724-1726. (Aanh. -, Ontl. d. Gebr.)
De Vrolyke Tuchtheer. Amst. 1730 (Aanh. Vrol. Tuchth.)
In het ‘Zevende vervolg op de lijst’, Deel XVI (1934), blz. XII: Weyerman, J.C.)
Den Echo des Weerelds; Ernstig en Vermaakelyk, in Onrym en in Rym. 2 dln. Amst.
1726-1727. (Aanh. -, Echo d.W.).
De eerstvolgende bronnenlijst is die van 1943.
19.12.1979
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Wiesje Backer
(Da Costastraat 125, 1053 ZK Amsterdam)

Nieuwe Amsterdamschen Hermes
In mijn privébezit bevinden zich twee delen Amsterdamschen Hermes. Ten behoeve
van een census van exemplaren voor komende reprints van de Stichting geef ik hierbij
een transscriptie van de titelpagina's:
DEN / AMSTERDAMSCHEN / HERMES. / ZYNDE / Een historisch, poëetisch,
en Satyrisch verhaal / van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoor-/dige, en
der toekomende Eeuw; benevens eenige / liefdens gevallen, staatkundige Coffihuis
op-/merkingen, en Courant-perioden. / Ultra Sauromatas fugere hinc libet, &
glacialem / Oceanum; quoties aliquid de moribus audent / Qui Curios simulant, &
Bacchanalia vivunt. / Indocti primum: / Juvenalis Satyr. II. / HET EERSTE DEEL.
/ [fleuron] / Te AMSTERDAM, / Gedrukt voor den Auteur, en zyn te bekomen by
HENDRIK / BOSCH, Boekverkooper over 't Meisjes Weeshuis, 1722.
DEN / AMSTERDAMSCHEN / HERMES. / ZYNDE / Een Historisch, Poëetisch,
en Satyrisch verhaal / van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoor-/dige, en
der toekomende Eeuw; benevens eenige / liefdens gevallen, staatkundige Coffihuis
op-/merkingen, en Courant-perioden. / - Liberius si / Dixerio quid, si forte Jocosius,
hoc mihi juris / Cum venia dabis. Horat. / HET TWEEDE DEEL. [fleuron] / Te
AMSTERDAM, / Gedrukt voor den Auteur, en zyn te bekomen by HENDRIK /
BOSCH, Boekverkooper over 't Meisjes Weeshuis, 1723.

Reglement stichting Jacob Campo Weyerman
L De vergadering
1. Er zijn jaarlijks minimaal twee vergaderingen: één rond 14 januari, te noemen
de grondvergadering: en één op 9 augustus, te noemen expeditievergadering.
2. Convocaties voor deze vergaderingen en eventueel andere, door het bestuur uit
te schrijven vergaderingen, worden gezonden aan alle leden en vrienden
(eventueel worden zij in de Mededelingen geplaatst).
3. De sekretaris zorgt er voor dat de convocaties met agenda minimaal twee weken
vóór aanvang van de genoemde vergelderingen verzonden zijn.
4. Elke vergadering opent met lezing van een stuk proza uit het oeuvre van JCW,
door een bestuurslid. Hierbij wordt de chronologisch volgorde in het werk van
JCW in acht genomen. Van uitvoeriger dan exemplarische lezing zijn uitgesloten
de historische werken in meer delen.
5. Op de grondvergadering komen aan de orde tenminste de volgende punten:
- een verslag van de voorzitter over de aktiviteiten der Stichting in
het verleden kalenderjaar;
- een verslag door de sekretaris van ingekomen en uitgegane stukken;
- een verslag door de penningmeester over het verleden boekjaar.
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-

Dit in kontroleerbare vorm gebracht financieel overzicht dient door
een door de voorzitter aan te wijzen kascommissie goedgekeurd te
worden;
observaties van bestuursleden verband houdende met
JCW-problematiek, waarvan de voordracht niet meer dan zeven
minuten per observatie in beslag mag nemen;
een JCW-lezing, door een door de voorzitter namens en in overleg
met het bestuur tenminste een half jaar tevoren aangezochte persoon;
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-

een bespreking van de mogelijkheden te komen tot nieuwe uitgaven
van of over JCW;
in geval van overlijden van een der leden, het hem herdenken, mede
lettend op hun verdiensten voor de Stichting;
suggesties uit de grondvergadering voor volgende JCW-lezingen;
vaststelling van de contributie.

Opgemerkt wordt, dat de vergadering tijdens de verkiezing van de nieuwe
bestuursleden voorgezeten moet worden door een lid van de vergadering.
6. De expeditievergadering zal zoveel mogelijk, in topografisch/chronologische
volgorde, gehouden worden in een plaats die gekenmerkt is door een verblijf
van JCW aldaar.

II Bestuur, leden en vrienden
1. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten wordt ten aanzien van het
bestuur verder bepaald:
a. het bestuur bestaat uit een voorzitter, sekretaris, penningmeester en
sekretaris publiciteit;
b. alle bestuursleden treden jaarlijks af;
c. voorstellen door leden buiten het bestuur, of door vrienden, tot
vervanging of benoeming van nieuwe bestuursleden kunnen alleen
door het bestuur overgenomen worden, indien een meerderheid van
tweederde van de ter vergadering aanwezige leden daar vóór is;
d. van voorstellen als bedoeld in het reglement II, l, c dient de essentie
vermeld te worden in de convocatie vóór de vergadering verzonden.
De sekretaris is verplicht, indien hem het verzoek bereikt een
voorstel als bedoeld in reglement II, l, c in de convocatie op te
nemen, zulks te doen, mits het verzoek daartoe door tenminste vijf
leden buiten het bestuur ondersteund wordt blijkens hun aan het
verzoek toegevoegde handtekening.
2. Nieuwe leden en vrienden kunnen door het bestuur op voordracht van het bestuur
dan wel op (eventueel schriftelijke) voordracht van een of meerdere leden of
vrienden ter vergadering aangenomen worden.
3. Leden worden slechts zij die door publikaties of werkzaamheden blijk hebben
gegeven van aktieve betrokkenheid bij de verduidelijking van het werk van
JCW of bij het werk van de Stichting. Het bestuur kan, uitsluitend na voordracht
uit haar eigen midden, hierop een uitzondering maken als het meent dat iemands
aktieve betrokkenheid bij de studie van de zeventiende- of achttiende-eeuwse
kultuur deze uitzondering rechtvaardigt.
4. Leden kunnen geroyeerd worden en aan vrienden hun bijdrage ontzegd indien
daarvoor een eenvoudige meerderheid in het bestuur te vinden is.
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III Publikaties
1. De Stichting wijst een funktionaris uit haar midden aan die de zorg draagt voor
het aantrekken van subsidies, giften en andere financiën die JCW-uitgaven
mogelijk maken, en die het editieproces van al of niet gesubsidieerde uitgaven
begeleidt. Deze funktionaris, indien bezoldigd, kan eventueel uit andere
inkomsten dan die van de Stichting bezoldigd worden.
2. In elke uitgave die (mede) door de Stichting mogelijk gemaakt is, wordt van
dit feit in de uitgave melding gemaakt.
3. De sekretaris draagt zorg voor het publiceren van de Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman.
4. Genoemde Mededelingen dienen per jaar minstens te bevatten:
- een jaarverslag van de Stichting;
- een voordracht van de (gast)spreker tijdens de grondvergadering;
- notulen der vergaderingen;
- verder kunnen opgenomen worden observaties van bestuursleden
tijdens de grondvergadering, en andere, vrijwillige, bijdragen.
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5. De Mededelingen worden alle leden en vrienden zonder kosten voor hen
toegezonden. Zij worden ook, zo nodig buiten kosten, toegezonden aan alle
KB's en UB's in het nederlands taalgebied, alsmede aan de BNTL. Herzendingen
en extra exemplaren worden in rekening gebracht.
6. Het jaarverslag dient tenminste te bevatten:
- een overzicht van de aktiviteiten van de Stichting;
- een overzicht van recent verschenen JCW-literatuur;
- een lijst van nieuwe leden en vrienden;
- een verslag van de penningmeester;
- een lijst van archiefaanwinst en.

IV Archief
1. Het archief van de Stichting wordt beheerd door een houder van het archief, die
daartoe door de voorzitter van het bestuur aangewezen wordt.
2. Het archief van de Stichting bevat:
- Weyermanniana in de meest direkte zin, d.i. zowel letterkundige
als andere kunstzinnige produkten en bezittingen van Weyerman;
- alle edities en oplagen van het werk van JCW;
- werk van tijdgenoten verband houdende met JCW en/of zijn werk;
- alle artikelen en studies met JCW of zijn werk verband houdend;
- de archivalia van de Stichting. De sekretaris bezorgt daartoe jaarlijks
de afgehandelde korrespondentie aan de houder van het archief;
- een verwijzingssysteem naar Weyermanniana elders dan in het
archief, en naar experts op gebieden van belang voor
JCW-onderzoek.
3. Leden en vrienden sturen kopieën van unica naar de houder van het archief.
4. De houder van het archief is verplicht informatie te geven over de inhoud van
het archief aan leden en vrienden van de Stichting.
5. De inhoud van het archief blijft te allen tijde eigendom van de Stichting.

V Andere hulpmiddelen
1. Een penningboek, waarin de penningmeester op kontroleerbare wijze zijn
inkomsten en uitgaven boekt.
2. Een systeem op leden en vrienden, zich bevindende bij het penningboek, waarin
vermeld datum van intrede en jaren waarin bijdrage geleverd is.
3. Een notulenboek, waarin de sekretaris de verslagen van de vergaderingen der
Stichting opneemt.
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4. Rubrieken in het notulenboek van ingekomen en uitgegane stukken, te verzorgen
door de sekretaris.
5. Een SJCWAA: een Stichting JCW Album Amicorum, verzorgd door de
sekretaris publiciteit.

VI Financiën
1. De jaarlijkse bijdrage van vrienden en leden wordt ieder jaar opnieuw ter
grondvergadering vastgesteld.
2. Leden en vrienden die tweemaal, in opeenvolgende jaren, niet hun jaarlijkse
bijdrage voldoen, worden geroyeerd, c.q. wordt de vriendschap opgezegd.
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Gerardine Maréchal
(Rode Kruislaan 993, 1111 ZX Diemen)

Campo als voorbeeld voor Lynceus
De Snelziende Lynceus (Amsterdam 1748-1750) komt er eerlijk en zelfs trots voor
uit een epigoon van JCW te zijn. Herhaalde malen althans treedt Campo naar voren
in dit satirische weekblad:
‘Myn styl aangaande, ik neem die van Campo tot myn voorbeeld zonder deszelfs
Brutaliteiten, en die van Doudeins zonder deszelfs Obscoene uitdrukkingen...’ (I, p.
6).
[Lynceus krijgt bezoek van een geest die hem aanspoort de feilen te hekelen:] ‘...myn
komst is uit het Vagevuur der heidenen, anders gedoopt de Elizesche velden, en ik
ben een Maitre de Sermonie van Lucifer, doch heden afgezonden door de Onzalige
geesten van Petronius, Juvenalis, Persius, Horatius, Weyerman, en andere Helden
des oudheid en nieuwheid, die op gisteren noch een half Anker brandende Jenever
hebben uit gedronken op uw gezondheid, en op het goed succes van uwe wekelyksche
papieren. Ze doen u allemael gebieden hun schryftrant te volgen,...’ (I, p. 11).
‘Ook zoek ik geen vyandschap, zelfs niet met de muggen en vlooyen, voor zoo
ver ze my slechts met vreên laten, en had Campo myn weg gevolgt, hy was niet
gekerkert als een dolleman voor zyn leven.’ (I, p. 12)
‘De Zwavelige bezoeker begon hier op zo vreesselyk te lachen, en te gillen, als
den gewezen Maegdenburgsche Baron van Syberg, als hy een ouden geldwolf het
net des bedrogs over het hoofd had getrokken...’ (I, p. 12).
[Lynceus waarschuwt]
‘...vooral zeker brutael karel die als een vlindertje heen en weer floddert, van de
Geestelyke Klinkdichten, tot op Zeedyks Zedezangen, alsoo hy kan verzekert wezen,
dat hy by Lynceus zoo weinig eer zal behalen als met den Zondigen Ontleder der
Gebreken.’ (I, 1, p. 32)
‘...zy is zoo schielyk verdwenen uit Leiden, als de Baron van Syberg is vervlogen
uit ons Gemeenebest.’ (I, 1, p. 152)
‘De Boer sloeg zo min acht op deze woorden, als de wereld op al de lessen van den
gestrengen Lynceus, en vervolgde zyn weg zoo tranquil als Campo toen hy een pakje
vuil linnen in betaling had gegeven van tien ducaten, en keerde na zyn woning te
rug’ (I, 2 p. 90)
Lynceus vertelt ook nog een anekdote (I, 1, p. 81-84) over een Nederlands schilder
die tijdens zijn verblijf in Rome (waar hij met een kale beurs was gearriveerd) het
bestaan van de duivel tegenover de beruchte ‘Bendt’ ontkent. De overige leden van
de Bendt pogen hem dit betaald te zetten door hem 's nachts te doen schrikken met
duivelse spokerijen. De bewuste schilder is ze echter te slim af; tijdens die séance
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verschijnt hij zelf als een angstaanjagende spookverschijning en jaagt zo zijn makkers
de kuil in die ze voor hem gegraven hadden. Campo? Tot slot merkt Lynceus op dat
dit verhaal niet in Houbraken staat omdat die uit haat sommige schilders zou hebben
overgeslagen.

André Hanou
(Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam)

De bastaard/pruikemaker te Delft
Een hier in de Mededelingen nog niet aan de orde geweest fiche uit het geklapperde
noterieel na 1740 van het Rotterdams Gemeente-archief verwijst ons voor Jacob
Weijermans naar het protokol van notaris Schim uit 1741.
Aangezien de s in de naam niets ter zake doet (bovendien in meerdere stukken
Campo aangaande gebruikt wordt) leek het zinvol dit stuk te raadplegen.
Het komt voor in een inventaris en boedelbeschrijving van 27 juni 1741 van
Balthasar Ozij. Ozij was een Rotterdams zadelmaker die 30 augustus 1740 stierf. Bij
de effekten ten bate komend van de boedel wordt genoemd:
‘Een Obligatie groot twee hondert guldens capitaal bij Jacobus Weijermans
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en Adolf Ruijsraat tot Delff ten behoeve van den overledene Balthazar Ozij, in dato
den eersten Augustus zeventien hondert agt en dertigh onder de hand geteekent en
gepasseert met belofte van Interessen te betalen jegens drie en een half percent in 't
Jaar en het Capitaal aftelossen met vijftigh guldens 's Jaars.
Daar op de Interessen te goets waren sedert den Eersten Augustus, zeventien
hondert agtendertigh’.1.
Dat er een schuld níet afgelost wordt zal ons op het horen van de naam Weyerman,
in wíens bezit (althans in de achttiende eeuw) dan ook niet verbazen. Maar zat Campo
in de tweede helft van 1738 niet in Vianen? En wat is de relatie van deze Weyerman
met die Adolf Ruijsraat te Delft?2.
In ieder geval maakte ijver van de executeurs-testamentair van Ozij, dat in hun
rapport in juli 1741 over de afhandeling der uitstaande schulden vermeld kon worden3.:
‘De Obligatie groot twee hondert guldens Capitaal, bij Jacobus Weijermans en
Adolff Ruijsraat tot Delff [...] Daar op de Interessen te goets waren [...]
Ende is daar op ontfangen den vijff en twintigsten maart zeventien hondert een en
veertigh, zoo tot voldoeninge & aflossinge van 't Capitaal als verschenen Interessen
van dien, mitsgaders eenigsints vergoedinge der kosten, door de Rendanten gemaakt
alsoo de Rendanten genoodsaakt zijn geweest, de voornoemde Jacobus Weijermans
en Adolff Ruijsraat tot voldoeninge en aflossinge der gemelde Obligatie en verschenen
Interessen van dien in Regten te Convenieren te samen een somme van tweehondert
agtien guldens, die alhier wert uitgetrokken, dus... 218,,0,, -’.
We leren zelfs de naam van de rechtskundig adviseur hierbij kennen, daar deze
verderop4. genoemd wordt bij de lijst van kosten door de executeurs-testamentair
gemaakt:
‘Betaald aan Philippus Barmeijer procureur tot Delff voor zijn verschot en salaris
in de zaak tegens Jacobus Weijermans en Adolff Ruijsraat om hun tot voldoeninge
van de obligatie en Interessen ten hunnen laste hier voren in den Ontfangh gemelt
te Constringeren een somme van zeventien guldens en twaalff stuyvers volgens
declaratie en quitantie.... 17,,12,, -.’
Duidelijk blijkt dus dat de zaak te Delft uitgevochten is; maar wíe W. is, en wat zijn
relatie tot Ruijsraat, is daarmee nog niet duidelijk.
Echter is er te Rotterdam nog één stuk betreffende deze Ruijsraat voorhanden. De
catalogus van handschriften in het GA R'dam vermeldt namelijk bij zijn bijlagen
onder inv. no 67, ‘Inventarissen van geabandonneerde en gerepudieerde boedels,
welke zijn overgeleverd aan het gerecht der stad Delft, 1748-1757’ de naam Adolf
Ruijsraat. Waarom deze boedels zich juist te Rotterdam bevinden begrijp ik niet;
maar als we het stuk vinden, blijkt dat over Ruijsraats boedel op 9 december 1755
door de stad Delft een curateur is gesteld. Adolf Ruijsraat woonde aan de oostzijde
van de Oude Delft, en zijn bezit stelde - uiteraard - niet te veel voor. Interessanter
is, dat de curateur de boedel optekende ‘op het op, en aangeeven van Elisabeth
Ruijsraad weduwe van Jacob Weijermans’. In dit op 13 december 1755 mede door
deze Elisabeth Ruijsratd [sic] ondertekende stuk blijkt deze dus de weduwe van onze
Jacob; daarmee heeft deze dus een familierelatie tot de Ruijsraats. Dat veronderstelt
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welhaast dat onze eigen JCW niet in het geding is - tenzij men bigamie veronderstelt
(hetgeen mij persoonlijk nu ook wee niet zó vreemd zou voorkomen).5.
Is over de lening, of de familierelatie, op korte termijn te Delft iets meer te vinden?
De door de Rotterdammers genoemde rechtskundige Barmeijer blijkt te Delft
notaris te zijn; van hem echter is uit de periode juni 1740 - april 1741 slechts één
pak minuutakten bewaard gebleven, en daarin is van een schuld Ruijsraat/Weijermans
geen sprake. Uit enkele doorgenomen inventarisnummers6. van officiële gerechtelijke
akties door of voor de stad Delft uitgevoerd blijkt ook niets, behalve dat onze Adolf
méér schulden had:
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17 maart 1741 was hij François Koppens f 700 schuldig7., en als onderpand daarvoor
geeft hij zijn huis aan de oude Delft8.. Het kan zijn dat deze lening mede gesloten
werd om in de terugbetaling van het in Rotterdam geleend bedrag te voorzien.
Het notarieel, dat niet geklapperd is en (dus) niet uitgebreid onderzocht kon worden,
leverde echter meer op, omdat er op het GA Delft een verzameling losse fiches van
dhr. Beresteyn bestaat met verwijzing naar het notarieel; daarin komen ook onze
figurer voor.
Eerstens is er een tastament van 18 januari 17179. door Adolph Ruijsraat en Anna
Leuijendijk, echtelieden, waaruit hun geringe status blijkt: Anna tekent met een
kruisje, zij verklaren niet in de 200e penning te vallen, en, indien hun kinderen mondig
worden of trouwen, krijgen zij (behalve de uitzet) het riante bedrag van f 25
uitgekeerd.
Er is echter ook een testament van 28 november 1727, van Elisabeth Ruijsraad en
Jacobus Weijermans10., ‘Mr. Paruyckemaker [...] wonende binnen dese stadt [...]
sijnde hij Testateur gesond van lichaam ende sy de testatrice sieckelyck, dogh beijden
hun verstand wel magtigh ende gebruyckende’. Zy stellen elkaar, bij eerder overlijden,
als erven aan. Eventuele kinderen krijgen bij mondigheid of huwelijk twaalf gulden
en twintig stuivers (men ziet: het was ook hier zeker geen vetpot). Als de testatrice
eerder overlijdt, zonder kinderen na te laten, worden háár ouders, Adolph Ruijsraad
en Maria Luijendijck11., erfgenaam. Beiden tekenen; als: Jacobus Weijermans,
Elisabeth Ruijsraadt.
De relatie tussen Adolf Ruijsraadt en déze Jacob Weyerman is dus vastgesteld:
schoonvader en schoonzoon. En de schoonzoon is pruikmaker. Onze Jacob is dus
zeker niet JCW.
In een later testament, van 22 juli 173812., blijkt Adolf meester zadelmaker; dat
maakt een lening door een Rotterdamse beroepsgenoot duidelijker13..
Heeft nu onze Delftse Jacob in 't geheel geen relatie tot JCW?
Ik vermoed dat deze Jacobus een van de onechte kinderen van JCW is. Ik citeer
hiervoor het bekende artikel van Rehm (z. Meded. p. 200): ‘Op 27 juli 1703 werd in
de Grote Kerk te Breda een onechte zoon gedoopt van Catharina Snep en Jacob
Weyerman [archiv. bron]. Deze Catharina Snep was een dochter van Nicolaes Snep
en Maria Goyaerts, eerst weduwe van Hendrick Cornelis van Ghils. Jacob Campo
kende haar reeds eerder, want haar moeder was de eigenares van het huis “het
Moriaentjen”, waar hij met zij moeder in 1699 bij inwoonde. Catharina werd gedoopt
in de Grote Kerk te Breda op 13 december 1675 [archiv. bron]. Dat het inderdaad
een onechte zoon van Jacob Campo was, blijkt uit het codicil van zijn moeder
gepasseerd voor notaris 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 Stoffelen [archiv. bron].
Een broer van Catharina, genaamd Nicolaes Snep, verliet eind 1707 of begin 1708
Breda en vestigde zich als vettewarier en kaarsenmaker te Delft [archiv. bron]. Deze
zal voor de opvoeding van zijn neefje Jacobus Weyerman zorg gedragen hebben. De
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laatste immers was later als pruikenmaker eveneens te Delft gevestigd. Catharina
Snep bleef te Breda wonen en overleed er op 25 juni 1745 [archiv. bron].
Geheel onverschillig zal Jacob Campo tegenover dit zoontje niet gestaan hebben,
in 1712 verbleef hij namelijk ook te Delft [archiv, bron].’
Via de bronnen van Rehm is het bestaan van het onechte kind Jacob volmaakt
duidelijk. Duidelijk is ook dat de oom van dit kind te Delft woonde; hij komt ook in
het genoemde Delftse Van Bersteyn-systeem voor, maar akten betreffende hem heb
ik niet opgezocht. Maar Rehm verantwoordt níet echt waarom de kleine Jacob met
deze oom naar Delft mee zou zijn gegaan. Hij zegt alleen: De laatste [de kleine Jacob]
immers was later als pruikenmaker eveneens te Delft gevestigd.’
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Ik neem aan dat déze Rehm-konklusie teruggaat op Kersteman. Wat zegt Kersteman
immers precies?
‘Campo andermaal in Holland gekeerd zynde, hield zig een volslaagen Jaar te
Delft op. Een eerlyke Dienstmaagd,(*) die hy misleid had, bekleede by hem de plaats
van Huishoudster. Hy had in dien tyd een Zoon by haar verwekt; die ik naderhand
als Paruikmaakers Jongen aldaar gekend heb. De wyze op welke Campo van Moeder
en Kind ontslaagen wierd, is een zaak my ten eenemaale onbekend. Dit is althans
zeeker, dat hy haar verliet, en geduurende de bywooning met dezelve, niet vergat
zyn Schryvers beroep yverig waar te neemen; door middel van 't welke hy ordentelyk
't noodige onderhoud voor hem en zyn Onechte Familie won. Delft verlaatende, trok
hy naar Amsterdam: Men wil dat hy daar een gelyke tyd de plaats van Precepter of
Opziender van een jong Heer vervulde, wiens Vader een aanzienlyk Regent van die
Stad was.’14.
Het is dus bij Kersteman onduidelijk of de moeder zelf een Delftse was; maar de
jóngen heeft hij nog zelf gekend als ‘Paruikmakers Jongen’. Gezien het in de akten
teruggevonden beroep van onze Jacobus, paruikmaker, lijkt het er op dat we onze
Jacobus inderdaad met het onechte kind van JCW moeten identificeren.
Er is daarvoor nog een argument.
Volgens de Delftse DTB's blijken Elisabeth Ruijsraat en Jacobus Weyerman in
1725 getrouwd te zijn (een logische datum: de kleine Jacob van Rehm zou dan 22
jaar oud zijn). Bij de huwelijksproclamaties gedaan in de Delftse Oude Kerk lezen
we nu, op 20 oktober 1725:
‘Jacob Weyerman, JM op de Oude Delft en laest gewoond hebbende te Breda
met
Elisabet Ruijsraet JD op de Oude Delft.’
Helaas worden zijn ouders niet genoemd. Maar de herkomst uit Breda lijkt
doorslaggevend genoeg. En nu we hem eenmaal geïdentificeerd hebben, weten we
daarmee tevens meer over de financiële situatie van een kind van JCW, van zijn
vrouw en van de familie van zijn vrouw.
Ik kan daar aan toe voegen dat Jacob en Elisabeth op 14 januari 1739 een kind
(‘baarkind’, d.i. een kind jonger dan 12 jaar) begroeven in de Oude Kerk. Andere
kinderen heb ik niet gevonden, maar waren er wel, want blijkens het systeem op de
impost van 1750 treffen we ‘de Weduwe Weijermans, huijshouster bij haar vader,
3 kinderen, oud 15, 13 en 9 jaeren; zie ook: Adolph Ruijsraad. Oude Delft Oostzijde.’
Elisabeth zelf stierf pas, of liever, werd begraven, op 16 januari 1783. Zij wordt
dan nog steeds weduwe van Jacob Weyerman genoemd, en is dus niet hertrouwd.
Jacob junior zelf lijkt niet te Delft gestorven; althans komt hij daar niet in de
begraafregisters voor. Of is hij, de aard van zijn vader getrouw, met de noorderzon
vertrokken, en elders overleden?
(*) Zeeker Inwoonder van Delft, heeft my van het teegendeel willen overtuigen; zeggende, dat
het geen Dienstmeid, maar een Apothekers Dogter was geweest; die door 't Verstand van
Campo bekoord, haar Ouders huis verliet om zig aan hem over te geeven, en het welke zoo
heimelyk was toegegaan, dat niemand geduurende haar verblyf met hem, geweeten had, waar
ze gestooven of gevloogen was.
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Overigens betekenen deze bevindingen, mijns inziens, een opwaardering van de
betrouwbaarheid van de mededelingen van JCW's biograaf Kersteman.
Tenslotte: de veronderstelling van Rehm: ‘Geheel onverschillig zal Jacob Campo
tegenover dit zoontje niet gestaan hebben’ laat zich althans uit Campo's eigen
opmerkingen over de beroepsgenoten van zijn zoon, de pruikemakers, in het geheel
niet waarmaken. Zijn waarnemingen op pruikterrein zijn nimmer positief. In de
Tuchtheer b.v. wordt spottend gesproken over een ‘harige diadeem ofwel pruik’ (p.
100); aan Campo onwelgevallige figuren krijgen onveranderlijk een zonderlinge
hoofdbedekking: een trekschuit schippertje heeft een ‘boksharen pruikje’ (p. 136);
de ‘Examinator’ draagt
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de zwarte knoopparuik van een dorpsschoolmeester (p. 291), schout Binnebeurs heeft
lange oren onder zijn zakjesparuik (p. 36); de manen van een bepaalde rechtskundige
adviseur zijn zo meesterlijk geklist als de manen van een paard dat net uit de wei
komt (p. 39); en die lijst is onbeperkt uitbreidbaar. Boerenrekels echter daarentegen,
zo luidt het, verteren meer bezemstokken dan parijse pruikkammen (p. 242).
In de Zeldzaame leevensbyzonderheden van Laurens Arminius etc. (A'dam 1738)
wordt vanaf p. 47 een ongedrukt Vertoog van JCW besproken, getiteld de Kronyk
der Paruyken, waaruit vanaf p. 51 breedvoerig door de geneesheer Smul (onder wie
de kopij berustte) geciteerd wordt. Uit die kroniek, ter bestrijding van Rehms opinie,
nog twee citaten:
‘Onze gelobde Bataafsche Voorouders, oudtyds geoort gelyk als de handvatsels
der Romeynsche kruyken, en gebaart als de Riviergoden, volgden eensklaps dat
haairig voorbeelt. Het is de waarheyt, dat die Voorouders in den beginne niet droegen
als Zeemans Paruykjes; doch in 't vervolg vervielen zy al mee in dat geweeven mal,
zo wel als de andere natien. Nu is 't een bekende zaak, dat het Gehoor zo grootelyks
is vervallen door de dragt dier bystergroote Paruyken, dat veele Heeren naauwelyks
de alderluydste muzieknooten hunner Schuldeysschers konnen hooren, ik laat staan
derzelver inhoud bevatten’ (p. 70.).
‘De Abten [...] waaren de eerste ysbreekers in 't draagen der Paruyken. Die Heeren
stelden geen zwaairigheyt in die dragt, dewyl de Juffers, met dewelke zy meer omgang
hadden als met de Engelen, haare wufte Poppenhoofden hadden bedykt met valsche
krollen’ (p. 72).

Eindnoten:
1. Gemeente Archief R'dam, inv. no 2769, p. 759
2. Merkwaardig is dat in die nalatenschapsinventaris méér bekende namen voorkomen? b.v. die
van Christiaan Bergslant (ook voorkomend in de haagse processtukken; JCW leverde hem een
schilderij) en Lem (vgl. Tuchtheer p. 266, 271; Meded. p. 127, 171): wijst dit op een groep
mensen waarmee de Weyermans kontakt hadden? In het R'dams jaarboekje 1954 komt een
artikel voor van H. Hardenberg: Het handelshuis Osy (p. 154-176), waarvan de stichter als een
der weinigen succesvol opdook uit de speculaties - waar JCW zo lang tegen te keer ging - van
de jaren '20. Misschien is er een verband met onze eveneens Rotterdamse Ozij
3. P. 1034
4. P. 1100
5. Voor de geïntersseerde in de boedel van de schoonvader (om op de tekst vooruit te lopen) van
Campo's zoon: het onroerend goed vormde ‘Een Huijs ende Erve, staande en gelegen aande
Oostzijde vande Oude Delft, omtrent de Bailjuwsteeg alhier (:genaamd de Swarte Pluijm:)
belend ten Noorden Jonkvrouw Constantia Helena van Baarle ende ten Zuijden Bastiaan den
Hengst sijnde de jongste opdragtbrieff van dato 26. November 1735, en overgeset ten Prothocolle
folio 777 verso. Welk Huijs ende Erve door de overledene selfs is bewoond’. De roerende
goederen; ‘in 't Voorhuijs 4 Hamen 2 Portepeen [porte-épées?] 1 Kusse 1 houte tafel 2 kisten
3. banken 1 slijpplankje inde Keuken 1 Tafel 3 Delftse potten 1 kapstok 1 staande ijsere plaat.
inde Kamer 1 Eijke taaffel 1 geboende Eijke kas 5. oude stoelen inde gang 1. oud Rak 1. oud
kasje op de bove Voorkamer 1. Ledikant sonder behangsel 1 oude Eijke kas 1 oude Bijbel in
Folio.’
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Dit huis werd 11 februari 1756 aan Cornelis Koppens overgedragen, als erfgenaam van de in
de tekst genoemde François Koppens (GA Delft, inv. no 325, folia 277-279, alwaar ook een
lijst van andere krediteuren van Risraad voorkomt)
GA Delft, inv. nrs 152 (Preferentieboek 1740-56), 231 (transportakten 1739-41), 269
(transportakten 1739-42), 325 (Willige dekreten 1751-58). Verder zijn, buiten de verder in de
noten genoemde, bekeken de notariële inv. nos 2559, 2660, 2662 t/m 2665, 2658, 2667, 2668,
2780
GA Delft, recht. archief inv. no 269, op 17 maart 1741
Het huis dat hij daar als onderpand geeft schijnt een ander te zijn dan dat in noot 5 genoemd,
want het is ‘staande en/de gelegen aan de oostzijde van de oude Delft, binnen deses stad, belend
ten noorden het Posthuys, ende ten zuyden Adriaan van Braakel’
GA Delft inv. no 2529
GA Delft inv. no 2661 fol. 146
De naam is later veranderd in: Anna, hetgeen beter klopt
GA Delft, inv. no 2678, stuk 83
In dit laatste stuk blijkt Adolf beneden de f 4000 te zijn gegoed, en drie kinderen te hebben. Hij
prelegateert aan zijn dochter Lena, die bij hem thuis woont, f 2000. Wat betreft de rest van zijn
bezit worden enige erfgenamen: voor 1/3 zijn dochter Elisabeth, ‘huijsvrouw van Jacob
Weijermans, mr. Paruijk-maker, wonende alhier’; voor 1/3 zijn dochter Maria, huisvrouw van
Anthonij Wassenaar, mr. chirurgijn, wonend te Hellevoetsluis; en voor 1/3 eerder genoemde
Lena. Tot voogden over minderjarige erfgenamen (Lena) worden benoemd Jacob Weijermans,
Anthonij Wassenaar, en Jacob Schut, mr. zadelmaker te Delft, welke laatste de goederen moet
administreren.
In ditzelfde protokol, stuk 63, blijkt Adolf trouwens op 11 juni 1738 voogd over het kind van
Hillegonda Bosch zaliger, dat door Johannes Louwie, burger van Utrecht, bij haar is vervekt;
Adolf geeft consent dat deze Louwie een ander huwelijk aangaat.
Volgens de Delftse DTB's werd Adolf 5 december 1755 in de Oude Kerk begraven. Het wel
en wee van zijn kinderen te volgen heeft verder geen zin
[F.L. Kersteman] Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman [...] Tweede druk. In
'sGravenhage, by Pieter van Os, M. DCC. LXIII., p. 93-94
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Signalering
- Boekzael 1731. In de Boekzael 1731, I, p. 560-568 en p. 685-698 is een ‘Uittrekzel’
opgenomen van ‘De levens van den Paus Alexander den VI. en van zyn Zoon Cesar
Borgia. In 't Engelsch beschreven door Alexander Gordon. Te Rotterdam, by Jan
Daniel Beman 1731. Twe Delen in Octavo. Het eerste deel groot 404 blz., behalven
de Opdracht en de Voorreden. Het tweede Deel groot 404 blz.’
In deze bespreking wordt de naam van de vertaler niet genoemd; andere
opmerkingen buiten de inhoud om blijven ook achterwege (Gerardine Maréchal).

Grand tour
- Sheffield. Hoe nuttig een register is blijkt maar weer eens: mogelijke Weyermaniana
in Sheffield waren mondeling reeks bekend doch niet op schrift gesteld. Daarom: er
zijn geen werken van JCW aanwezig in de University Library Sheffield waarbij
- Manchester ik tevens vermeld dat ook de University Libray Manchester niet in
het bezit is van werken van Jacob Campo Weyerman (Ton Broos).
- Dijon. Er zijn geen JCW-iana in de universiteitsbibliotheek van Dijon (Fr.) en
evenmin te
- Bern, althans niet in de universiteitsbibliotheek. Hier is tevens een soort CC (ik
ben de juiste naam vergeten) op alle zwitserse ub's; het resultaat is eveneens negatief.
Weyerman - elken dag een blaadje
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[Nummer 26]
Barbara Sierman
(Da Costastraat 135 , 1053 ZM Amsterdam)

Laroon, Johnson, Penkethman, Lady Mary
‘Het is eene bedroefde schildery, tusschen de Nederlantsche en Engelsche Akteurs
vergelykingen te maken; want de laatste inspireren ons met eerbied, en d'eerste met
verachting.’ Zo vertelt ons de Rotterdamse Hermes1.. Nu zijn de toneelspelers uit het
begin der achttiende eeuw een willige prooi voor JCW's spot, denk maar eens aan
de uitgebreide behandeling van La Lauze in de Tuchtheer en de minder omvangrijke
aantijgingen tegen de groep van Jacob van Rijndorp. Deze laatste troep schijnt zich
door bovenstaand citaat wel aangevallen gevoeld te hebben, of te moeten hebben,
want enkele nummers verder wordt ‘Uit Order van de dobbele Schoutoneelen’
(Rijndorp had een schouwburg in Den Haag en Leiden) gereageerd en JCW's uitspraak
weerlegd.2. Het is twee eeuwen later niet meer doenlijk na te gaan of het peil der
Nederlandse toneelspelers inderdaad zoveel lager lag als dat van hun Engelse kollega's.
Op dat punt wil ik ook niet ingaan, wel wil ik te weten proberen te komen of JCW
het recht had een dergelijke uitspraak te doen, of beter gezegd, blijkt uit zijn werk
dat hij iets van het Engels toneel af weet? Weijerman is twee maal naar Engeland
geweest, eenmaal rond 1709 en eenmaal rond 1718. Beide keren bezocht hij Londen,
en over zijn eerste reis vertelt hij ondermeer dat hij een deel van zijn geld aan de
schouwburg spendeerde. Tot nu toe ben ik vier mensen uit de Engelse toneelwereld
in zijn werk tegen gekomen.
Dat is in de eerste plaats de kunstenaar Laroon, over wiens leven in het Vierde
Deel van de Konstschilders uitgebreid verteld wordt.3. Hij was de zoon van een uit
Den Haag afkomstige tekenaar en werd in Engeland geboren. Hoewel hij eveneens
in de tekenkunst werd opgeleid, voelde hij meer voor de muziek en in JCW woorden
‘Die Konstryk Konterfyter verzogt en verkreeg een plaats, om des Avonds, als'er
gespeelt wierd op het Schouwburg in Drurylane den Bas met vier Snaaren te speelen,
waar voor hy dan ontfingh een halve Guinée, en by welk stuk goud hy doorgaans
een of twee Guinées neerlei om die met zyn mede Muziekanten te gaan verdrinken
in Gravesche wynen.’ Laroon moest echter uit Londen vluchten voor de schuldenaars,
die hij met deze wijze van leven maakte, en werd enige tijd door de hertog van
Beaufort onderhouden. Door zijn onuitstaanbaar gedrag tijdens dronkenschap viel
hij ook hier uit de gratie en hij keerde terug naar Drurylane. Zijn uiteindelijke keus
voor de muziek, was voor JCW een onbegrijpelijke, en JCW geeft in de Konstschilders
nog de redeneringen weer waarmee hij hoopte Laroon van deze keus te kunnen
weerhouden, echter zonder resultaat. Gaan we er van uit dat JCW Laroon inderdaad
heeft ontmoet, dan moet dit tijdens zijn eerste reis geschied zijn.
Vanaf 1703 ongeveer is Laroon aan Drurylane verbonden,4. (rond 1718 zijn daar
geen aanwijzingen voor te vinden). Op 12 februari 1703 zingt hij met Mr. Hughes
een stuk van Purcell en speelt hij tijdens een beneficevoorstelling van Penkethman.
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En hiermee zijn we beland bij de tweede kennis van JCW (die hij mogelijk via Laroon
leerde kennen).
Eveneens in de Rotterdamse Hermes wordt een dialoog weergegeven tussen twee
engelse akteurs.5. Deze luidt als volgt: ‘Mr. Ben Jonsson, een voornaam Engelsch
Akteur, zullende voor d'eerste reis op een' nieuwen Schouburg spelen, zei tegens zyn
Confrater Mr. Penkethman: Gedenk dat alhier geen derde Galerei is. Dat is: gedenk
dat het ongevoegelyk is dat de staanplaats schatert, terwyl de Bak door misnoegen
zucht.’ Alvorens in te gaan op de betekenis van het geciteerde wil ik even iets van
Johnson en Penkethman vertellen. Beiden waren zowel tijdens JCW's eerste overtocht
als de tweede aan Drury Lane verbonden.6. Van Ben Johnsson is mij niet meer bekend
dan dat
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hij in 1705 tijdens zijn benefivevoorstelling in de gevangenis zat,7. maar William
Penkethman8. stamde uit een bekende theaterfamilie. Hij droeg de bijnaam Pinkey
en was niet alleen een zeer gezien figuur in Drury Lane, waar hij uitmuntte in de
rollen van Harlequin, maar was een vast persoon op de Londense zomerkermissen,
waar veel toneelspelers optraden als gedurende de zomermaanden de grote theaters
gesloten waren. Hij stond er met een tent koorddansers en acrobaten, en had als
noviteit in 1707 ‘Eight dancing Dogs, brought from Holland’.9. In 1718 richtte hij
een eigen theater op in Richmond.10. Richmond was een plaats even buiten Londen
met geneeskrachtige bronnen en was tevens het zomerverblijfplaats van de Prince
of Wales. Het theater wat hij hier oprichtte was een tijdelijk gebouw, en ik vermoed
dat het citaat van JCW op dit theater betrekking heeft. Praten over de afwezigheid
van een derde galerij heeft voor een groot theater als Drury Lane geen zin, uiteraard
was daar een derde galerij. Maar niet zo in een houten gebouw in Richmond. Ik sluit
zelfs niet uit dat het theater in Richmond voor JCW enige aantrekkingskracht bezat:
er was daar namelijk een kamer met portretten van het hof geschilderd naar ontwerp
van Penkethman door Pieter Tillemans, een Antwerpenaar die in 1708 naar Londen
kwam. Bewijzen via b.v. de Konstschilders heb ik niet kunnen vinden.
Een vierde persoon, die door JCW genoemd wordt, is Milady Mary. Over haar
vertelt hij in de Amsterdamse Hermes.11. ‘Dat springende Loovertje’ of bedoelt JCW
Love-ertje, was de dochter van een Drurylane actrice en een Brits Cavalier. Na
turbulente omgang met vele mannen, huwt ze uiteindelijk met Mr. Findley ‘Een
vermaard Tuimelaar (dit is acrobaat), die de gerenommerdste Springers der Britten
den palmtak uit de handen wist te springen. (...) Dit illuster Geite-paar leefde tamelyk
kuis en vergenoegt in 't begin, doch tamelyk onkuis en onvergenoegt in 't vervolg’.
En JCW vertelt over het voortdurende overspel van Milady Mary. Het lot grijpt echter
in, Mary viel van het koord en de dood ‘ontlastte Mr. Findley van 't verwiszelen der
Hoornen, en beroofde Albion door een eenigen val, van de volmaakste der
koordedansters.’ Aldus Weijerman en nu de feiten.
Aan het eind der zeventiende eeuw was Lady Mary12. de attractie van de
Bartolomeus-kermis in Londen, waar heel de londense adel naar ging kijken. Zij trad
op als koorddanseres in de tent van Miller, haar man Findley exploiteerde een eigen
tent, waar zij vanaf 1700 ook in optrad. In 1701 gaat het gerucht dat zij door een val
overleden zou zijn, maar dit is echter niet het geval en zij blijft de sterdanseres tot
1705, wanneer zij inderdaad overlijdt. Bij haar dood verschijnt een ode op haar in
de Diverting Post. JCW schrijft ruim vijftien jaar later over haar, hij heeft haar
waarschijnlijk nooit gezien. Maar zij zal in de theaterwereld zo'n bekend figuur zijn
geweest, dat er jaren na haar dood nog over gesproken werd, en in 1711 de Spectator
er zelfs een regeltje aan wijdt.13.
Er bestaat een mogelijkheid dat Weyerman alle informatie over de toneelspelers
haalde uit de contemporaine roddelblaadjes in de orde van zijn eigen werken. Maar
dit lijkt me vrij onwaarschijnlijk, te meer daar de mensen die hij noemt, ook elkaar
onderling kenden. En zo ze elkaar al niet in Drury Lane of op de kermis tegen
kwamen, dan zullen ze elkaar zonder twijfel in de kroeg gevonden hebben.
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Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rotterdamse Hermes, 155
Rotterdamse Hermes, 192
Konstschilders IV, 28
Avery, E.L.: The London Stage 1660-1800. Part 2:1 p. XCI
Rotterdamse Hermes, 364
Zie bovenstaande Avery
Nicoll, Allardyce -. A history of early 18th century drama 1700-1750. Cambridge 1925, p. 289
Oxford Companion Theatre
Rosenfeld, S. -: The Theatre of the London fairs in the 18th century. Cambridge 1960, p. 111
Rosenfeld, S. -: Strolling Players and Drama in the Provinces 1660-1765, repr. 1970 ed. 1939,
p. 275 e.v.
11. Amsterdamse Hermes, 252 e.v.
12. Zie Rosefeld, S. -: Theatre fairs p. 109-110
13. Spectator no 51, 28-4-1711
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Adèle Nieuweboer
(Bilderdijkkade 638, 1053 VV Amsterdam)

Het Brusselse handschrift
In de Mededelingen, aflevering 22, p. 230, deden A. Hanou, E. de Blauw, G. Maréchal
en ik voor 't eerst melding van een zeer verheugende ontdekking: 4 banden handschrift
JCW in de KB Brussel (II 1608), daar gedateerd 1729-1730 en aangekocht in 1895.
De datering vond vermoedelijk plaats n.a.v. de verschijningsdatum van de eerste drie
delen Konstschilders (1729), waarvoor de eerste twee banden bij vluchtig onderzoek
de kopij in vergevorderd stadium lijken te vormen. Of deze datering, met name voor
de inhoud van de andere banden ook terecht is, zal moeten blijken uit grondiger
studie. Ik heb, vooralsnog voor mezelf het idee dat de diverse stukken tekst een zeer
grote tijdsperiode kunnen omvatten.
Het is inmiddels zover dat het archief van de Stichting een kopie van het werk
heeft ontvangen, zodat nu de verdere onderzoekingen van start kunnen gaan. Ik zal
voor deze gelegenheid mijn eerste indrukken van de derde band weergeven.
Inhoudelijk bevat ze globaal het volgende:
Na enige bladzijden ‘voorwerk’ (losse schema's, opmerkingen, tekeningen) volgt
een stuk met het opschrift ‘Voorrede’. Het lijkt kopij in vergevorderd stadium voor
een inleiding op wat een handboek voor teken- en schilderonderwijs zou moeten
worden. De tekst wijst op de Christelijke plicht tot het doorgeven van kennis, de
wederzijdse gunstige invloed van wetenschap en tekenkonst en somt op welke boeken
met een universeel karakter nog geschreven zouden moeten worden. Tenslotte wordt
nog een pleidooi gehouden voor de protectie van de kunstenaar.
Na deze voorrede volgen drie probeersels van schema's voor de inhoud van het
‘handboek’, waarna in grote lijnen diverse klusters tekst, gelardeerd met losse velletjes
opmerkingen en tekeningen, de revue passeren.
1. een algemene verhandeling over de teken- en schilderkonst, die ik (nog) niet
heb kunnen terugbrengen tot een of ander geciteerd werk. Het is in schoonschrift
geschreven in een ouderwets lettertype en de indruk bestaat dat het gaat om
collegedictaten uit JCW's eigen leertijd. Hier en daar zijn stukken tekst verbeterd,
doorgehaald, aangevuld, geannoteerd.
2. een ontwerp voor een leergang tekenen, schetsmatig verdeeld in lessen en
voorzien van tekenvoorbeelden en met een enkele verwijzing naar Lairesse, die in
de leergang echter niet gevolgd wordt.
3. een ander stuk tekst over de tekenkonst in het algemeen en onderdelen ervan
in het bijzonder, beginnend met Gerard de Lairesses Grondlegginge ter teekenkonst,
voor het eerst uitgegeven te Amsterdam, bij Willem de Coup, 1701. Latere delen
van de tekst wijken echter af, en zijn vooralsnog moeilijk te herleiden.
4. Na wat losse stukken over het schilderen van licht en schaduw en van
landschappen volgt een kennelijk nieuwe afdeling, gewijd aan het schilderen. In
eerste instantie wordt Van Manders Schilder-Boeck (1604) geciteerd, daarna volgen
stukken uit Willem Goeree, Inleydingh tot de practijck der algemeene Schilder-konst
(1670) en vervolgens komen uitvoerige stukken uit Gerard de Lairesses Groot
Schilderboek (1707) aan de orde.
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5. Na de citaten lijkt het woord aan JCW zelf te zijn, althans er zijn voorlopig geen
aanwijzingen meer te vinden die op citaten kunnen duiden. In grote lijnen gaat de
tekst over het ‘schilderen oft coloreren’, het ‘ordonneren’ en over hoe men met verf
en kleuren moet handelen.
6. Tenslotte lijkt er op fol. 67 een nieuwe ontwerptekst te beginnen. Bovenaan
staat ‘I. Deel.’, waarna onder de kopjes ‘vanden Omtrek’ en ‘Landschap schilderen
en ordonneren’ wat variaties op de oude thema's de revue passeren. De tekst eindigt
op fol. 69 verso.
De algemene indruk die me van deze band is bijgebleven is die van een aanzet tot
een handboek voor het teken- en schilderonderwijs. Het vormt een samenraapsel van
citaten, uittreksels, samenvattingen en eigen ideeën. Eén
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en ander overlapt elkaar nogal eens. Zo komem er b.v. meerdere stukjes voor over
licht en schaduw of het schilderen van landschappen. Sommige stukken tekst lijken
een verwerking van allerlei opmerkingen tot een eerste eigen ontwerptekst. Ook het
grove ontwerp voor een aantal lessen lijken vooralsnog te berusten op eigen inzichten.
De verhouding tot de aangehaalde werken is zeer verschillend. Soms volgt
Weyerman ze op de voet, vgl. Van Mander, van wie ik een aantal notities in de marge
van fol. 1 en 2 citeer1.:
‘Op des gemeenen volcx oordeel behoeft men oock te letten’
‘In quaet oordeel der onverstandighe hem niet te verstooren’
‘Niet lichtelijck meesters fauten yemant toonen’
‘Zijn mede jongher met beleeftheyt zijn fauten aenwijsen’
‘Latendunckenheyt salmen vermyden’
‘Geen ding soo slecht, of daer is somtytts yet goets in’
‘Men sal hem selven noch prijsen noch laken’
‘Niemants werck licht te beschimpen’
‘Die geschiet is in de const, sal hem op zijn gaven niet verheffen’
‘God salmen dancken van zijn gave’
‘Het ghene ons van God ghegeven is, can ons ghenomen worden’
Hiervoor heeft JCW op fol. 46:
‘Men behoeft ook te letten op gemeenmenschen oordeel, ende niet verstoort zijnde
op quade oordeel[en]. Niet lichtelijk een meesters werk korigerende maer wel aen
jongere dog met beleeftheyd niet m[e]t minachting, de laetdunkentheyd en een zeyde
stellende. Niet is zoo slecht, oft daer is wel iet goedts in men zal zig zelven niet
achten prijsen nog laken, nog ook een anders werk beschimpen, ider latende ge[lijk]
't is, staet het u niet aen, tracht het beter te doen want ider is die gave niet gegeven
isse u ge[geven] dankt daer den heere over want st kan u o[ok] benomen worden’
Soms volgt Weyerman al samenvattende meer naar de geest, zoals vaak bij de
Lairesse2. voorkomt, andere keren laat hij na een aantal ‘geleende’ zinnen de tekst
los en plaatst een eigen opmerking, zie b.v. Willem Goeree3. in tekst en marge:
‘Insonderheyt heeft dit seer sterck sijnen voortganck beginnen te nemen, soo
wanneer als het gelt, eer ende rijcke belooningh sijn kracht omtrent de Konstenaers
heeft beginnen te Oeffenen’
‘De Konsten zijn door verstroyingh der Volcken gemeen geworden’
‘Soo haest als eenige Konst is bemindt geworden zijn de Schilders geen vande
geringste gheweest’
‘De Schilder-Konst door verachtingh onder een Handtwerck of Ambacht gerekent’
JCW maakt hiervan op fol. 48:
‘deze konst is meer gegroeijt als de jonst van belooni[ng] deze konst heeft
vergezelschapt, ende hee[ft] den mensch aangewakkert, en door verstr[oy]ing der
menschen is zij aen verschijde volk[eb] kenbaer geworden, ende aen hun werken
zie[t] men wannèr zij ten hoogsten geweest is daer naer onder een ambacht gebrocht’
en hij gaat verder:
‘zo 't w: naer myn duncken mischien voormaels oo[k] geweest is, dog met
onderschijdt als de [...] noodige schildering ende de konstige zijnde’
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Uiterlijke eigenaardigheden doen zich ook voor. Op het eerste gezicht lijken er op
z'n minst twee handen aan het werk te zijn geweest, n.l. recht schoonschrift met oude
vormen en schuin lopend vrij modern schrift. Ik ben er zelf van overtuigd dat alles
door JCW geschreven is. Op sommige plaatsen namelijk loppt de tekst dóór van de
ene schriftsoort in de andere en weer terug4.. Soms hebben de schriftveranderingen
waarschijnlijk de funktie noten in de tekst aan te duiden. In andere gevallen gebruikt
Weyerman daarvoor ook getekende handjes.
Tenslotte valt na deze observatie in vogelvlucht te constateren dat er nog heel wat
omtrent het Weyermanhandschrift is te bestuderen, o.a.
- via welke wegen is het in Brussel terechtgekomen
- grafologisch: is alles werkelijk van dezelfde persoon
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- bibliografisch/kunsthistorisch: gebruikt JCW andere bronnen op plaatsen waar
hij dit niet expliciet vermeldt
- kunsthistorisch: welke is de verhouding tussen JCW en zijn voorbeelden, wat
is de waarde van eventuele eigen inzichten voor zijn tijd
- zijn er stukken van dit handschrift in druk terug te vinden, b.v. in de tijdschriften
of in delen van de Konstschilders, waarmee op het eerste gezicht althans voor
deel 3 van het handschrift geen directe relatie is te ontdekken.

Eindnoten:
1. Karel van Mander. Het Schilder-Boeck waerin voor eerst de leerlustige jeught den gront der
edele vrye schilderkonst in verscheyden deelen wort voor-gedragen. Amsterdam, Jacob Pietersz.
Wachter, 1618 (UBA 481 G 4), fol. 1 en 2.
2. De tekst van fol. 51 uit het Brusselse handschrift komt overeen met Gerard de Lairesse. Het
groot schilderboeck. Amsterdam, Erfgen. Willem de Coup, 1707. 2 dln. (UBA 1912 E 3,4) Dl.
l, p. 7 en 8.
3. W. Goeree. Inleydingh tot de practijck der algemeene Schilder-Konst. Middelburgh, Wilhelmus
Goeree, 1670 (UBA 437 G 1), p. 7, 12 en 15.
4. Bijvoorbeeld op fol. 21 bis recto en fol 23 verso in het ontwerp voor de tekenlessen.

Frans Wetzels
(Gastakker 224, 4817 XG Breda)

Campo's moeder in 1682/83
Bij mijn onderzoekingen van archiefstukken omtrent Jacob Campo Weyerman vond
ik in de dossiers van civiele processtukken te Breda, onder nummer R 202-16, een
interessante akte over Elisabeth Sommerel, vrouw van Henrick Weyermans. De akte
dateert uit 1683 en is een schitterende aanvulling op de mededelingen van Rehm in
het J.C.W.-nummer 19 van sept. 1979.
Uit die akte blijkt dat Elisabeth S. schulden heeft gemaakt bij Maria Velings uit
's-Hertogenbosch en bij twee inwoners uit Breda, te weten: Jacob van de Laer,
viskoper, en bij Johan van Erftrenten, wijnkoper. Zij is zowel door ‘banqueroeten
als andersints in verloop van schulden’ geraakt, zodat zij haar crediteuren niet kan
voldoen. Ik meen dat Rehm niet op de hoogte is geweest van deze akte, daarom wil
ik dit gegeven dan ook onder uw aandacht brengen. Hierbij een inventarislijst en een
akte.

Copia
Inventarisatie ende beschrijvinge vande goederen toebehoorende Elisabeth Sommerell
de welcke met kennisse vanden HooghEd: heere johan Kirkpatrick heere van
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Poudroijen Gouverneur deser stadt s'Hertogenbosch ter instantie van maria Velinx
ende de heer Hans hendrick Vinniger Capiteijn Leutenant onder de heer Collonel
Dutell sijn gearresteert.
Inden eersten een beddeken met een peulinxken met een witte deecken
Item een beter bedt met een peuluwe met vier oircussens
Item een Roij matras met een peuluwe
Item ses blauwe ritse kussens
Item een wiegh met een kackstoel
Item een taerte pan met een Hangh kastje
Item eenen Rolwagen met eenen spiegel
Item thien biese stoelen soo goedt als quaet
Item eenen bijbel en een koecke pan
Inden eersten goederen bevonden in een zwart kofferken
Inden eersten zesthien ducatons in een wit doosjen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

270
Item een silvere bell
Item een partij alderhande kinder goedt in een servet
Item een kinder muts met roode stricken
Item een paer silvere gespen
Item een ducaton met twee koppen
Item vier silvere vremde stucken soo Rixdaelders als halve Rixdaelders
Item sesthien silvere kleijne stuckjens van alderhande munt
Item een silvere hemtstuckjen met een roeden steen
Item een paer leere hantschoenen
Item drije vrouwen hembden
Item ses paer mouwen met twee silvere knoopen daer in
Een paer witte leere hantschoenen
Item een swarte syde kovel
Item een paer linne hantschoenen
Item veerthien neerstjens
Item negen treckmutsen en doedel mutsen
Item een witten byndel met eenen kijnder doeck
Item twee lapkens wit armosijn
Item seventhien neusdoeken met kant en sonder kant
Item alnoch thien treckmutsen
Item ses trille doecken om voor haer te gebruycken
Item drije nachthalsdoeken
Item twintich stropmouwen
Item drije servetten met een kinder voorschootje
Item twee witte voorschoyen
Item twee [? offluwijnen?] met eenen hantdoeck
Allen dese goederen in het voorschreve Cofferken ingesloten en door mij
ondergeschreven Auditeur toegecachetteert
Goederen bevonden in Een eijcken kastje
Inden eersten een Werck kussen met de bouten
Item een vrouwen hembt met twee kinder hembden
Item een ]aer slaeplakens
Item een rooden buidel met een blauw Rocksken
Een paer vrouwe mouwen
Item een blauwen voorschoot
Item een paer witte koussen
Item een gordyn met twee kinder borstrocken
Aldus die voorschreve goedxren in het voornoemde kastjen ingeslooten ende
toegecachetteert als voor.
Goederen bevonden in een geschrijnwerckte kist
Inden eersten eenen swarten syden mantel met wit bont
Item eenen bruijnen stoffen mantel
Item eenen swarten stoffen mantel
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Item een swarte stoffe schort
Item een swart kinder tabbertje
Item eenen bruijnen laecken man Rock
Item een Roode japonse Deecken
Item twee blauwe gordynen
Item noch een paer geblombde gordijnen met twee omloopen
Item thien slaeplaeckens
Item drije vrouwen hembden
Item ses servetten
Item seven offluwijnen
Item eenen moff
Item een blauw tafelcleett
Item twee syde voorschoijen
Item een swarte syde Ronde neusdoeck
Item eenen swarten stoffen voorschoot
Item een roodt Psalm boeck met een silver slootje
Item een schiltje met rommelarije
Alnoch in een ander kist bevonden
Inden eersten twee witte deeckens
Item een katoene deecken
Item eenige boecken ende andere Rommelerye
Item een swarte wolle falie
Aldus die voornoemde goederen ingeslooten in die voornoemde kiste ende
toegecachetteert als voor

Aldus allen die voornoemde goederen geinventariseert ende beschreven ter instantie
als voor op den 29: october 1678. door mij ondergeschreven auditeur militair inne
presentie vanden notaris johan fier ende Peter Willem van Bergen als getuijgen
onderschreven J:fier testis en seecker merck daer by geschreven stont Dit ist merck
van Peter Willems van Berghen als getuijgen onderstont mij Present onderteekent
A:Develle. Auditeur militair.
Concordat A Devellée Auditeur M.
1682.
De tekst van de akte:
‘Elisabeth Somerel woonende alhier tot Breda geassisteert met den Notarius ende
Procureur Hendrik Buijsch mits d'absentie van haeren Man als haeren gecoren vooght
In desen Impetrante van Opene Brieven van Cessie geimpetreert inden Ed: Mog.
Raede van Brabant in s'Graven Hage In date den 5e. April 1683.
Francois van Berchem als in houwelijck hebbende Maria Velinghs gedaagde
Gesien gelesen ende geexamineert bij Mijne Ed: Heeren President ende
schepenen der stadt Breda, de voorszeide Brieven van Cessie bij de
voorszeide Impetrante gepresenteert ende geexhibeert ter rolle van den
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22e. Meij 1683 met de verdere stucken ende bescheiden bij parthijen Inde
ten Processe geproduceert, daer toe gehoort de mondelinge Pleydoye
tusschen Parthijen hine inde in haer Ed: Collegio gehouden den 25 October
lestleden. Ende in de heeren op alles wel ende rijpelijck geleth ende
geconsidereert hebbende waer op eenighsints te letten ofte te considereren
stonde, Mijne opgemelte Heeren recht doende rejectenen de voorszeide
Brieven van
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Cessie als [onleesbaar] ende Oprebsieff [?], Ontseggen verders de
Impetrante haeren Eijsch ende Conclusie uijt Crachte vande selve gedaen
ende genomen, [doorgehaald: Condemne Ordonneren de selve vervolgens
te gaen in besloten hechtenisse in s'Gravenhage ende condemneren daer
toe de impetrante inde Costen van desen] Ende Condemneren de Impetrante
inde Costen van dese Processe ter Taxatie ende Moderatie van haer Ed.
Aldus den 3e. november 1683
geresumeert den 19 november 1683

Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, 1135 GZ Edam)

Een drietal korte observaties bij werk van Weijerman
Een merkwaardig geval, en een van die heerlijke onvolmaaktheden die we steeds
weer in 18e eeuwse teksten aantreffen, kwam ik tegen bij Weijermans blijspel De
Hollandsche Zindelykheyt. Dit in 1713, 1717 en omstreeks 1725 verschenen toneelstuk
bevat bij alledrie de drukken een lofdicht van de hand van de Delftse historie- en
portretschilder Thomas van der Wilt, die naast kunstschilder en als zodanig omstreeks
1699 leermeester van Weijerman, ook af en toe schrijver was van gedichten ter
introductie en aanprijzing van teksten, ondermeer van Poots Mengeldichten uit 1716,
en van een boek van Antoni van Leeuwenhoek uit 1718. De titel van Van der Wilts
lofdicht bij Weijermans stuk luidt: Op het BLYSPEL DE HOLLANDSCHE
ZINDELYKHEYT Door+++. (overigens is dit gedicht te vinden in de Med. no 20, p.
206). In het vers wordt gesproken over een dichter die onlangs in Brabant liet horen
‘Zyn schellen toon, door Demokryt’, waarmee bedoeld is een anoniem verschenen
toneelstuk dat Weijerman omstreeks 1705 in Gent publiceerde (Democritus en
Heraclitus Brabantsche Voyage). De versregels 21 tot en met 25 luiden dan:
Dus vind zyn Geest aan alle kant
Steeds nieuwe stof tot Boerterije
En Ernst, dewijl de zotternije,
Haar Rolle speelt in ieder Land,
Tot leering en vermaak der Schrand'ren:

En dan komt het, versregel 263 ‘Vaar dus al voort, ô! ....’ De volgende versregel
eindigt op het woordje van, dus moet de voorgaande regel ook eindigen op de
rijmklank an. Het is duidelijk dat het weggelaten rijmwoord ‘Weijerman’ moet zijn.
De aardige onvolmaaktheid is nu, en die onvolkomenheid kan wijzen op slordig
corrigeren, dat in de 2e druk regel 26 ook eindigt op puntjes, maar dat in de 3e druk
(de onder auteursnaam verschenen verzameluitgave van Weijeimantoneelstukken)
de titel van Van der Wilts gedicht wel bevat: Door+++, en dus de anonimiteit handhaaft,
maar in regel 26 nu de puntjes zijn vervangen door. Weyerman!, en dus de anonimiteit
van het toneelstuk opheft. Maar ja, Van der Wilt was in de eerste plaats kunstschilder,
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Weijerman rommelde vaker met namen, pseudoniemen en anoniemen en ook
tegenwoordig maken zetters nog fouten.
Een van de grote problemen waarvoor de lezer van een satirische tekst zich gesteld
ziet, is dat van de betrouwbaarheid van de al of niet op indirecte, verborgen wijze
vermelde feiten. Hoe bedekt ook de satiricus zijn te hekelen personen en zaken
omschrijft, hij kan er niet onder uit om zijn lezers af en toe door vermelding van een
duidelijk gegeven een herkenningspunt te bieden, aan de hand waarvan die lezers de
hekeltekst als satire kunnen herkennen en waarderen. Zulke herkenningspunten in
het satirische werk van Weijerman lijken mij genoemde jaartallen, titels van boeken
en tijdschriften, plaatsnamen, regelmatig herhaalde persoonsnamen, scheldnamen
en karakteristieke omschrijvingen van personen. Zo is bijvoorbeeld met de plaatsnaam
Abdera altijd Breda bedoeld en met Abderieten de inwoners van die stad, en met
Argus, honderdoog of Overtoomse tapper altijd Hermanus van den Burg, de auteur
van de Amsterdamsche Argus en kroegbaas op de Overtoom, die ook duidelijk
herkenbaar is achter de naam Hermanus van der Slot. Zo'n herkenningspunt lijkt mij
ook een jaartal vermeld op pagina 78 van Weijermans
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eerste tijdschrift de Rotterdamsche Hermes. Dit jaartal roept echter direct een groot
probleem op. Ik geef U de gehele passage: ‘In het jaar 1672, toen Hermes zoo vlug
was als een huismosje van zes weken, en zoo doodelyk op Korinna verlieft, dat hy
's nachts boven de tien of twaalf uuren niet rusten kon, ten zy hy een douzyn kapittelen
las in de Reisbeschrijving van Bourgogne en Champagne, vereerde hy op een
Haagsche Kermis aan zyne Maitresse een papiertje vol zwarte Mouches, benevens
dit nevensgaande Vaersje (...)’. Volgt een gedichtje van acht regels over de mouches
van Korinna. Waar het probleem ligt is duidelijk voor de aanwezigen, namelijk in
het jaartal 1672; vooral omdat ieder goed verstaander als ware naam van Hermes in
dit verband onmiddellijk zachtjes voor zichzelf zal mompelen: ‘Weijerman’. Maar
wat dan te denken van het bekende geboorte jaar van onze Jacob, 1677, volgens
Rehm door getuigen duidelijk genoemd en vastgelegd, wat te denken van het protret
van de hand van Troost met in de gegraveerde versie van Houbraken in de Historie
des Pausdoms (1725) de mededeling Aetatis 48? Volgens de passage in de
Rotterdamsche Hermes was Hermes jong, verliefd en in staat tot gedichten schrijven
en wijn drinken. Dan zal hij toch minstens een jaar of zeventien geweest zijn. Dus
geboren omstreeks 1655, dus zeer hoogbejaard gestorven en al door een ongeveer
zevenjarige Troost geschilderd en dus verder altijd een verkeerd geboorte jaar
opgegeven? Of toch maar eenvoudiger: toch een drukfout, toch een andere persoon
die in de Rotterdamsche Hermes Hermes wordt genoemd, toch geen herkenningspunt
en dus toch een bijna overbodige observatie?
Veel in het werk van een 18e eeuwse satiricus blijft voor de moderne lezer onduidelijk
en raadselachtig. Des te moeilijker wordt het voor die lezer als de schrijver bewust,
afgezien van gebruikelijke satiretechnieken, feiten verzwijgt en verdoezelt of de
mededeling opzettelijk onhelder maakt. Een dubbele moeilijkheid ondervindt de
huidige lezer bij een satireschrijver die het nog in de 18e eeuw zeer geliefde genre
beoefende van het raadselvers. Dit oeroude genre was in de tijd van Weijerman
vooral populair als gedicht met sterk erotische, vaak scabreuse inhoud, en natuurlijk
als probaat middel om personen te hekelen. Ook Weijerman heeft het enigma-genre
beoefend. Er doet zich echter iets merkwaardigs voor, om niet te zeggen
raadselachtigs. Ik tel in het oeuvre van hem een zevental tekstjes (zes daarvan zijn
gedichtjes) die de titel raadsel dragen. Het merkwaardige nu is dat Weijerman in
zijn Rotterdamsche Hermes maar liefst vijf raadsels publiceerde en dan verder één
in zijn Amsterdamsche Hermes en één in de Doorzichtige Heremyt. Verder publiceerde
hij geen als zodanig aangeduide raadsels. Beviel het genre hem toch niet zo? Of
noemde hij raadsels voortaan alleen maar niet meer zo, maar betitelde hij ze als
sprookjes, een vanouds aan het raadsel verwant genre met nogal eens in de 18e eeuw
een satirische inhoud en bovendien als term in toenemende mate en veelvuldiger
door Weijerman gebezigd in de jaren na de Rotterdamsche Hermes? Een antwoord
op deze vragen kan ik U nu nog niet geven. Wel kan ik nog vertellen of Weijerman
leuke raadsels schreef. Ik moet bekennen dat ik er niet van ondersteboven ben, al
moet ik ook zeggen dat één raadsel voor mij nog steeds een raadsel is. Zeer duidelijk
is wel dat de oplossingen meestal gezocht moeten worden op het terrein van de
erotick. Tot slot wil ik U nog een meer onschuldig voorbeeld voorlezen dat voorkomt
op pagina 72 van de Rotterdamsche Hermes:
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Raatsel
Ik ben in vryheit en in Tralien gansch koen.
Ik durf me in Razerny en in Fortuin betrouwen,
En altoos in gevaar of zekerheden bouwen.
In 't leger ben ik en gestaâg in garnizoen.
Ik ben verbittert, 'k heb geen deel in Bedelyden,
Maar dubbel weer in het Verraat.
'k Ben 't laatste in een kwâ maar, de derde in het verblyden,
In Ryn de Prezident, in vrees de tweede Maat.
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De Groote Willem vond my nimmer in zyn Hof,
In raillerie nochtans moest hy myn hulp gebruiken.
Ik was in Ryswyk, en ik gaf het Loo den bof
Om Oesters, Cavejaar, Garnaat en Alikruiken.
Nu raat my eens, want zwart bemin ik meer dan wit,
En blyf in Honslaarsdyk wat Vorst het ook bezit.

[Rrraadsel]

Notulen van de expeditievergadering op 30 augustus 1979, te Livorno,
Italië
Aanwezig: Erik de Blauw (vz), Ton Broos, Camiel Hamans, André Hanou, Adèle
Nieuweboer, Barbara Sierman.
Afw. met kennisgeving M.K.J.J. ter Kuile, Nik P. de Vries, H. Stouten
1. De vz opent de vergadering, te 12.15 uur, in het Fortezza Nuova te Livorno.
2. De vz heet de aanwezigen welkom en memoreert de reden van aanwezigheid:
het verblijf van JCW in deze stad. - Hij vermeldt de mogelijkheid deze vergadering
geïncorporeerd te hebben (zoals de Hume Society), in het groter geheel van het dezer
dagen gehouden Quinto Congresso Internazionale sull' Illuminismo te Pisa; deze
mogelijkheid is helaas niet benut. - Dhr. Hamans zegt dit in het geheelniet te betreuren.
3. Bij ontstentenis van het juiste opvolgende nummer uit de Rotterdamse Hermes
leest de voorzitter no 13 uit de Echo des Weerelds I, van 13 januari 1727.
4. De notulen van de vergadering van 13 januari 1979 worden gelezen. Er zijn
twee correcties: Op de eerste pagina, regel 6 en 7 van onderen, wordt door de
formulering een causaal verband gesuggereerd tussen de ziekte van mevr. Stouten
en haar aftreden als bestuurslid: dit verband is niet aanwezig. Op de tweede bladzijde,
bij het verslag der penningmeesteresse, dient na ‘Diversen’ ingevoegd te worden:
‘Saldo januari 1979 f 1223,48’. Hierna worden de notulen gearresteerd.
5. Ingekomen en uitgegane stukken: als memorabel worden slechts vermeld een
bevestiging van gereedzijn van de kopij voor een editie van de Zydeweever in oktober
1980; een bevestiging van een lezing door dhr. Morel op de grondvergadering het
inzenden van een ontwerp van een vignet voor de Stichting door dhr. Ter Kuile; de
ontvangst in het archief van een foko van een prent over de bekering van JCW
aanwezig in de UB Gent, gevoegd voor het daar aanwezige exemplaar van Kerstemans
biografie; plannen van leden van de oudheidkundige kring Vianen pamfletten van
JCW op die plaats betrekking hebbend uit te geven. Aanvragen voer fotokopieën
van een Weyerman-handschrift in de KB Brussel zijn uitgegaan.
6. Uitgekomen publikaties sinds de laatste vergadering: in januari drie toneelstukken
(zie Meded. p. 152), en in mei de eerste twintig nummers van Den Vrolyke Tuchtheer
(zie Meded. p. 172).
In voorbereiding zijn:
- De Rotterdamse Hermes, reprint in geheel of in gedeelten. Het exemplaar dat
als basis voor de uitgave dient is na onderzoek uitgekozen door mevr. Nieuweboer,
die ook voor een verantwoording van de uitgave zorg gedragen heeft.
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- Voorbereid worden verder uitgaven van de haagse processtukken, de
Persiaanasche Zydeweever, de Hollandsche Sindelykheyt, de Naakte Waarheyt.
- Mevr. Nieuweboer verklaart zich bereid een register op twee jaar Mededelingen
te maken, om de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid daarvan te bevorderen.
- Verder heef de uitgeverij Het Huis aan de drie grachten, om haar eventuele
toekomstige JCW-edities te ondersteunen, gevraagd om de gedachten te laten gaan
over een bundel met artikelen over JCW. Hierdoor krijgt de figuur JCW bredere
bekendheid en verkrijgt de uitgeverij een solider basis om zich aan andere JCW-edities
te wagen.
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De omvang van dit boek zou zo'n 200 pagina's moeten zijn. Er moet een
redactie-inleiding aan vooraf gaan van ongeveer 10 pagina's. De vz formuleert
hierover: ‘Achterin een lijst van illustraties, medewerkers; ook moet daar informatie
over de Stichting en andere JCW-uitgaven. Voorin een inhoudsopgave. Dit bijwerk
met elkaar zo'n 10 bladzijden. Blijft over 180 pagina's voor artikelen en illustraties.
Als we uitgaan van een gemiddelde artikellengte van 15 pagina's hebben we twaalf
artikelen/onderwerpen/schrijvers nodig. Zeg dat er om een of andere reden twee
mensen afvallen, maar dat sommige artikelen de 15 pagina's te boven zullen gaan,
dan komt men mooi uit’. Denkend aan onderwerpen kan men formuleren: JCW als
schilder, biograaf, militair, gevangene, toneeldeskundige, satiricus, vertaler, journalist;
JCW en Van den Burg, Poot, de Kwakzalverij; JCW en zijn familie; JCW in de
literatuurgeschiedschrijving; JCW en de vrijdenkerij, de vrijmetselarij, de religie,
Swaanenburg, de bibliografie, de literaire theorie, het reizen, de erotiek, de politiek,
culinaria; JCW en Vianen; het proces JCW. De lijst lijkt vrijwel onbeperkt
uitbreidbaar. De vz zal op zoek gaan naar auteurs.
7. Het punt regionale bijeenkomsten blijft een moeilijk centraal organiseerbare
zaak. De vz zal dhr. Nik P. de Vries verzoeken een dergelijke poging tot een
bijeenkomst van de regio-zuid te wagen; een deel van het bestuur zal daar dan ook
naar toe gaan. Andere aktiviteiten worden niet ondernomen de resultaten van deze
bijeenkomst worden eerst afgewacht.
8. Als nieuwe vrienden meldden zich tussen 13 januari en 30 augustus 1979: K.E.
Koeman (Enkhuizen), Dr. G. Vis (Schoorl), mevr. C. Pieck (Holten), H. Hafkamp
(Amsterdam), mevr. H.J. Weyerman-Lorang (Voorschoten), H. Schouwenburg
(Nijmegen), mevr. Dr. M. Spies (Amsterdam), M.K.J.J. Ter Kuile (Rotterdam),
F.A.M.M. Wetzels (Breda), W.P.C. Hendrikx (Amsterdam), A.N. Paasman (Putten),
W. Mans (Diemen), E.A. Olijkan (Amsterdam), M.W. Dieleman (Utrecht), mevr. F.
Verhangen-Weyerman (Oud-Beijerland), A.F.W. van Tuyl (Nijmegen).
Het aantal leden en vrienden kwam daarmee op 82.
9. Wat verder ter tafel komt:
Een procedure zal uitgewerkt worden door dhr. Hamns, om, als De Rotterdamse
Hermes verschijnt, vrienden en leden die het boek willen hebben een lager bedrag
dan in de boekhandel te kunnen laten gireren. Hij kan hiertoe een leeg gironummer
in het bezit van de voorzitter benutten.
De taak een JCW-lied te componeren berust nog steeds bij dhr. T. Broos.
Het AASJCW (Album Amicorum Sodalitatis Jacobi Camponis Weyermanni) is
inmiddels gearriveerd. Ter vulling van de inhoud ontwerpt mevr. A. Nieuweboer
een procedure; waarschijnlijk zal het boek twee vrienden per maand dienen te
passeren.
Mevr. Nieuweboer, de sekr. publicity, zal i.v.m. het geven van straatnamen steden
waar JCW verbleef gaan aanschrijven.
10. De vz sluit de vergadering te 15.00 uur.

Barbara Sierman
Bezit GA Gouda
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Ook het gemeentearchief Gouda bevat enkele werken van ‘de beruchte Jacob Campo
Weyerman’ zoals de archivaris hem noemde.
Onder signatuur 1227d vinden de vier delen Konstschilders en onder signatuur
1228e De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot (1746) in
roodlederen band met opdruk hun plaats.
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[Nummer 27]
Frans Wetzels
(Gastakker 224, 4817 XG Breda)

Campo's moeder in 1682/83 II
Hierbij doe ik u enkele akten toekomen, berustende in het archief in Breda onder
nummer R 202-16. Hierbij bevinden zich ‘Een cort staetken vande goederen ende
Effecten van Elisabeth Sommerel‘; vervolgens een tekst waaruit zou blijken dat
Henrick Weyermans ‘ruyter onder de garde Cour‘ was'verder blijkt dat zij kan schrijve
want de akte uit 1682 heeft zij ondertekend. Helaas was dit een copye, het origineel
zal wel in Den Bosch zijn.
Uit nieuwe gegevens die ik onlangs gevonden heb, moet Elisabeth Sommerel in
Den Bosch hebben gewoon rond 1679. Uit de akte blijkt dat ‘Elisabeth Sommerel,
gewoont hebbende tot S'hertogenbosch, ende nu tot Breda [...] een dragonders vrouwe‘
was. Ik zal in de komende tijd in Den Bosch meer gegevens proberen te vinden.

Copye [onleesbaar] Goree 1683 Quijten
Compareerde voor mij Henrick Buijsen opebaer Notaris bij den Edel Mogende rade
van Brabant in Sgravenhaghe geadmitteert tot Breda resideerende ende de getuijgen
naergenoempt in propren persoone, D'eerbare Elisabeth Sommereel huijsvrouwe van
Henrick weyermans ruyter onder de garde Cour van Syne hoogheijt, geassisteert
mits d'absentie van haren voorschreve Man, met my Notario voorgenoempt als haren
gecoiren voigt in desen, Dewelcke verclaerde wel ende wettelijck te Ceederen,
overtegeven en te transporteren met behoorlijcke verthijnisse ende renunciatie in
forma Aen ende ter behoeve van Srs. Johan ende Lennard van Erffrenten wynsteker
ende brouwer alhier ter stede, Mitsgaders aen Jacob vande Laer vischcooper deser
Stadt, Eerstelijck vier bedden met hare toebehoorten, een behangsel van een ledekant,
Twintigh tenne tellieren, vier tenne schotelen, vijftien houte stoelen, vier Tafels
groote ende cleijne, vier ijsers ende coopere potten, Item der Comparante clederen
tot haren lijve behoorende, Noch verclaerde de Comparante te transporteren aen ende
ten behoeve als voor, Soodanige somme van penningen, als sij Comparante tot laste
van verscheijde heeren Officieren vanden Lande alnoch te Goets is hebbende,
bedragende int geheel (salvo insto) De somme van Drijhondert tweentachentigh
guldens achtien achtien stuijvers Breeder volgens den schult boeck daer van synde,
Waer uijt sij Comparante verclaert aende voorschreve hare Debiteuren rekeningen
albereijts te hebben overgegeven, Soo dat den voorschreve Jacob vande Laer ende
Srs. Erffrenten de voorschreve getransporteerde somme van drij hondert en
tweentachtigh guldens achtien stuijvers, Mitsgaders bedden toebehoorten van Dien
ende de voorschreve verdere goederen, sullen mogen naer haer nemen, ontfangen
ende als haer eijgen penningen ende goederen behouden, Renuncieerende ende
verthijende daer op geheelijck ende al ten behoeve vande voorschreve hare
Crediteuren, die sij Comparante verclaerde eene Merckelijcke somme van penningen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

soo tersaken van geleverde Wynen, Bieren, geleent gelt, ende geleverde waren,
schuldigh te syn, volgens de respective schultboecken ende Obligatien daer van
synde, Waer toe sy Comparante haer Dienvolgende is gedragende, sonder dat de
Comparante eenigh recht, actie ofte pretensie meer is hebbende ofte behoudende in
eeniger Manieren op de voorschreve getransporteerde goederen ende penningen,
Maer aen de voorschreve Srs. Erffrentens endeb vande Laer deselve geheel en al is
overgevende ende transporterende met behoorlijcke verthyenisse ende Renunciatie
als voor, Alles onder het verbant als naer recht, Gedaen in Breda desen thienden
December XVI en tweentachtentigh ter presentie van Monsrs. Johan & francois
Drabbe gebroederen den eenen binnen Shertogenbosch ende den anderen tot
Waelwijck: woonende beijde als getuijgen van geloove hier toe versogt, Die de
Notariale minute deses beneffens, de voorschreve Comparante ende mij notaris
voorgenoempt, mede hebben ondertekent, ende was ondertekent Lijsbet Someruel,
Jan Drabbe F Drabbe, 1682: onderstond Testor notarius publicus & was ondertekent
H:Buijsen 1682:
accordeert mette norariale minute onder mij notario voornoemd berustende: sie
esse attestor rogatus notaris publicus tot
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Breda resideerende: den 12:en april 1683:
H:Buijsen
1683

Copye [onleesbaar] Goree 1683 Quijten
Cort staetken vande goederen ende effecten van
Elisabeth Sommerel, welcke hier naer syn volgende
Eerstelijck heeft sy Elisabet te pretenderen tot laste van dHeer Capiteyn f 40 - 19 Johan Brus: by reste van meerdere somme noch dertien a dry guldens 0
dry stuijvers facit veertigh guldens en negentien stuijvers, blijckende
by syne manuale obligatie in date twingsten februarij 1679 Dus
Alnogh heeft sy te pretenderen tot Laste vanden Lieutenant Kriet
insgelijcx by manuale obligatie in date 28: April 1681

13 - 0 - 0

Item noch tot Laste van den Cornet Jonckheer by obligatie

16 - 0 - 0

Alnog heeft sy te eijsschen tot laste vanden heere Ritmeester IJsem
saliger mede syne erffgenamen volgens haren schultboeck

145 - 0 - 0
_____
214 - 19 0
_____

verso
Volgens haren schultboeck heeft sy noch te pretenderen tot laste vanden 8 - 0 - 0
lieutenant fispetrick de somme van
Item alnog tot laste van Capiteyn grim volgens den schultboeck

9 - 14 - 0
_____
17 - 14 - 0

aen dander
zijde

214 - 19 0
_____

facit proffijt

232 - 13 0
_____

De voorschreve Elisabet sommerel, verclaert eegene goederen off effecten meer
te hebben off te weten, als sy hier boven heeft te voorschyn gebragt, dat sy egeene
goederen heeft versteken, doen, off laeten versteken directelijck off indirectelijck in
prejuditie van hare naervolgende Crediteuren, daer op sy bereyt is alle uren eedt te
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doen, maer dat sy alle hare goederen ende effecten in alle oprechtigheijt ende
getrouwigheyt hier mede heeft te voorschyn gebragt: Aldus gedaen in Breda sonder
argelist desen tweentwintigsten Maij 1683: toirconde dese by haer getekent in
presentie van Andries westermans borger ende verwer alhier met Benjamin de Bunjé
myn ondertekende Notaris openbaer tot Breda Clercq, die dese beneffens, de
voorschreve Elisabet Sommerel, ende my stipulerende Notaris mede hebben
ondertekent ende was onderekent Elisabet Sommerel Andries Westermans B: de
Bunjé, daer neffens stont Testor Notaris publicus ende was ondertekent H Buijsen
Onproffijt ende lastige schult als volgt
Eerstelijck is sy Elisabet Sommerel
Memorie
schuldig aen Sr. Johan van erffrenten
wyncooper alhier de somme van (salvo
insto) over geleverde wynen, vijff hondert
en vijftig guldens
Doch ten behoeve vanden selven is
gedaen transport van verscheijde
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goederen, gelijck de acte daer van synde:
in date tienden December 1682: is
uijtwijsende
Aen Jacob vande Laer is sy debet over
gelevert gelt ende winckelwaren, mede
ter goeder rekeninge, eenhondert en
vijftig guldens

Memorie

Dan aenden selen is mede gedaen
transport bij de voorgeschreve Acte
Den Advocaet Valckenarius ter saken van 80 - 0 - 0
verdient salaris competeert van haer
Elisabet
Marij Velings: pretendeert tersake van
gedebourseerde penningen over seker
proces, dat sij tegens de voorschreve
Elisabet gehadt, ende daer in sij Marij
heeft getriumpheert.
Dese copye accordeert naer gedaene collatie met sijn principael, onder mij
berustende - sic esse attestor regatus notarius publicus: datum dese 22: meij 1683:
H: Buijser notarius
publicus
1683

Gerardine Maréchel
(Rode Kruislaan 993, 1111 ZX Diemen)

JCW in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
Den Persiaensche Zydewever, Demokriets en Herakliets Brabansche Voyagie ... s.l.
s.a. kl. 4o [1 ill.]
Titelprent door A.V.L.B. naar G. Troost. Sign. 14 D 76
Den Amsterdamschen Hermes, Zynde een historisch, poëetisch en satyrisch verhaal
van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; ...
Amsterdam, H. Bosch, 1722 & 23, kl. 4o [ill.] 2 dln.
Opgevolgd door "Den ontleeder der gebreken". Titelprent en twee verschillende
stellen van telkens terugkeerende vignetten, (houtsneden): Hermes en Argos, door
anonymi. Sign. 14 D 68/69.
Den ontleeder der gebreeken, zynde een aangenaam vertoog over de opperheerschende
feilen dezer eeuw ... Amsterdam, H. Bosen, 1724 & 25, o [ill.] 2 dln.
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Vervolg van ‘Den Amsterdamschen Hermes’. Titelprent door J.C. Philips & één
telkens terugkerend vignet (houtsnede). Sign. 14 D 70/71.
De doorzigtige Heremyt ..., 's Gravenhage, R. v. Kessel, [1728-] 1730, kl. 4o ill.
Een telkens terugkerend vignet (kopergravure): eremiet met verrekijker. Sign. 14
D 72.
De levens-beschrijvingen der Nederlandsche Konst-schilders en Konst-schilderessen,
met uytbreyding over de schilder-konst der ouden. Verrijkt met de konterfeysels der
voornaamste konst-schilders en konst-schilderessen, ... in koper gesneden door J.
Houbraken. 's Gravenhage - Dordrecht, Wed. E. Boucquet etc., 1729-69, 8o [ill.] 4
dln.
I-III 1729 & IV 1769.
105 schildersportretten, dezelfde als in Houbraken; daarbij portretten van Willem
IV, (door F. Ottens naar Ph. van Dijk) en Weyerman (door J. Houbraken naar C.
Troost) benevens vignetten door B. Picart, J. Schijnvoet, F. Bleyswijk, in III door J.
Folkema naar A. Houbraken, in IV door R. Vinkeles naar D.K., S. Fokke (naar W.
Dam), M. v.d. Meer (naar D.K.). Sign. 24 F. 35/38.
Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, opgestelt bij een
Karthuyser monnik ... Amsterdam, 1734, kl. 4o. Sign. 14 D 73.
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De zeldzaame levens-byzonderheden van Laurens Arminius, J a k o b C a m p o
We y e r m a n , Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen en veele andere beruchte
personaadgien ... Amsterdam, Barent Das, 1738, kl. 8o Sign. 12 G 39.
De snelziende Lynceus. Berispende, op een vrolyke wyze de gebreken dezer eeuw.
Amsterdam, Gerrit de Groot, 1748-50, kl. 4o. 2 dln. 1 bd. Sign, 14 D 74.
Het oog in 't zeil, in vijftig geestige vertoogen, geschreeven geduurende zijne detentie
op de voorpoorte van den Hove van Holland ... Leyden, G. van Hoogeveen Jr. & C.
Heyligert, 1780.
Titelprent door Anonymus, tweede veranderde staat van de titelprent uit: Den
Amst. Hermes, 1722. Sign. 14 D 75
[Titelbeschrijvingen letterlijk uit de alf. cat. van het Rijksprentenkabinet
overgenomen.]
Onder JCW bevindt zich hier ook één prent, voorstellende een Mercurius met
schilders- en schrijversattributen, afmetingen 17 1/2 × 15 cm. (Doosnr. 394; inv. nr.
H 394). Een foto van deze prent bevindt zich in het archief van onze stichting.

André Hanou
(Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam)

De slapende philosoof
Eerder in de Mededelingen (p. 56, 228) werd melding gemaakt van het in de
Universiteitsbibliotheek van Gent aanwezige, acht pagina's tellende pamflet De
slapende philosoof, signatuur BL 649911.
Van dit tegen Weyerman gerichte pamflet zijn op dit moment geen andere
exemplaren bekend.
De tekst van deze curieuze, op hermetische stellingen teruggaande aanval op
Weyerman is niet gedateerd. Echter is in de tekst op verschillende plaatsen van
Syberg sprake, de bekende charlatan-goudmaker-rozekruiser (zie het uit de Navorscher
geciteerde elders in dit nummer, onder de rubriek Signalering): ‘Gy sogt geen God,
maar Sybergs goud’ (p. 2); ‘[...] snorker Campo / Besogt Baron Syberg aan d'oever
van Slampampo’ (p. 5).
Dit schijnt te wijzen op Campo's gelieerd zijn met Syberg (1696-?), zoals door
Weyerman zelf beschreven in zijn uit 1733 daterende Leevens byzonderheden van
Johan Hendrik, Baron van Syburg (Utrecht, Jac. v. Lanckom), waar hij hun
ontmoetingen in 1732 beschrijft. Misschien is het ook een reactie op Weyermans
ridikuliseren van Syberg in zijn Maagdenburgsche alchimist, of den gewaanden
Baron van Syberg ontmaskert (Utrecht, J.v. Paddenburg en A. Muntendam, 1733),
of zelfs pas op zijn Steen der wyzen (Utrecht, Eveld, 1739).
De tekst van het pamflet schijnt dus niet eerder geschreven dan 1732, en afkomstig
uit kringen die zich occupeerden met de hermetische filosofie en/of rozekruiserij.
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De ‘slapende philosoof’ lijkt mij ‘dezelfde’ te zijn als Christiaan Rosen-creutz(1), de
verborgen wijze, wiens graf geheim is.
Dat JCW hier Goliath genoemd wordt schijnt iets met zijn lichaamsgestalte van
doen te hebben. In de pamfletten tegen Weyermans Rotterdamsche Hermes wordt
hij ook meermalen Goliath genoemd. Men kan dat wijten aan zijn konflikt met de
rotterdamse Van Hoogstratens (o.a. David!), maar in het laatste nummer van die
Hermes zegt hij over zichzelf (p. 410): ‘Hermes is van gestalte iets minder dan een
Reus en iets meer dan een Dwerg; en indien hij maar tweehondert ponden waaggewigt
ophaalt is zulks een proef dat hy niet zwaarder weegt’. De contrapamfletten
Beschouwing van den nieuwen Hermes, en Misverstant, vergelijken JCW resp. op
p. 3 en 2 met Klaas van Kyten: en dat is zoals bekend de Sparrewouwer reus uit
Vondels Gysbreght.
Maar dan nu de tekst van deze unieke aanval vanuit occulte hoek:

(1) Zie Weyerman, Vrolyken Tuchtheer, ed. A.J. Hanou, dl. II p. 228-230; voor het graf van
Rosencreutz, zie de Fama Fraternitatis zoals gepubliceerd in Frances Yates' Rosicrucian
Enlightenment, St. Albans 1975 (Palladin Books) p. 290 e.v.
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(1) De slapende philosoof
In 't Harnas gejaagt door den Goliath J.C. Weyerman.
Na dat Philomathes de seeve Perioden
Der Coccejanery, de Blixem der Sinoden
Ontdoken was door keus van 't Gradus Doctoratus,
En reeds besitter was der beurs van Fortunatus
Besogt hy op een tyd het Dolhuis van de Gekken,
Daar elk sijn Narrekap moest uit sijn ooge trekken:
Een van St. Lucas Gildebroers hem gaande en staande
Daar over aan spoog, die hy daar op dus vermaande.

Vermaning en aanspraak aan deselve.
Bedaar O WEYERMAN! die door een goude Tor
Bedrogen aars niet roept, als daar 's de vlieger hor,
En grypt na Moses staf, om Bokken van de Schapen
Te schyden in de konst van Hermes. Hooft der Apen
'T geen wat g'aan and're toont in Spiegel vals vergult,
In niemand kragtiger als in u word vervult.
Of schoon gy spotter derft die konst met doornekroonen
Optoyen, en een Maagd als Hoer aan elk vertoonen,
U Vos blyft sulk een druif te hoog en al te suur,
Gy Bosgod sengt u baard aan dit hehyligt vuur.
Gaa Midas, ga dan vry u Broeder maar beschryven,
De waarheid sal in spyt van u wel waarheid blyven.
AEgyptis Tovenaar, snap vry van deese gloed,
Gy hebt het water noit verand'ren sien in bloed.

(2)
Dat gy die konst verguigt, dat blykt uit al u schreuwen,
Noit hebt gy ThomasSoon, de throon met ses paar leuwen
Van Salomon gesien. Ontviel u dan de bout,
AEsopus Hond! Gy sogt geen God, maar Sybergs goud.
Waar door u eesels oor nu hartig schynt gepeekelt,
Daar onder een Sophist de waarheid so geheekelt
Van u word als het vlas, dat euwig wel beklyft,
Schoon gy met bik en sand de neus van Syberg vryft
U self daar mee bedekt, misdeelt van yge kennis,
d'Hesperides veragt met volle cieraad schennis,
Daar gy de vogel meent van Hermes, en de vis
Die sonder graten swemt te mollen. Seeker 't is
Te dom geyvert, en te grof en hard gesponnen,
O Icare! u wiek gesengt aan 't vuur der sonnen,
Is van te smeltig was. bedaar, en schelt niet meer
De konst als konst, die so misbruikt is van een beer.
Of anders 'k sie een schaar van roeds g'adepte mannen,
Die saam vergaart, heel ligt een vierschaar sullen spannen,
En dagen u voor 't hof daar Jupiter uit blist,
En doemen u so ryn, als een Epicurist,
Die nodig dient gespoelt, en in d'Euphraat gewassen,
Aars sou u hooft geen Lour, maar best een vleegel passen,
Wyl g'op Minervaas schilt so raukloos pylen quist,
En schaamtloos aan de boom van Hermes bronst, en pist.
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Laat af! nog eens laat af! schuimbekt niet meer o grimmert!
Schenbok van d'Eedle maagd Chimy, eer gy verslimmert,
En 'y hylig Priesterschaar, O svyn vol drek en clyk.
U hand en voeten bind, en send na Plutoos ryk.

Toesang
Vergun my, dat 'k hier by een klyn verhaal mag lassen
Dat, dienende ter snee, op u wel toe kan passen.
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(3)
Een grote aantal van gewaande nieuwe Artisten
Op seeker tyd vergaart, die in het reedantwisten
So oneens wierden, als de Babels torenbouwers
Verward in 't metselwerk, dees dwaas natuurbeschouwers
Veronderstelden d'een Mercuur, en geen de Swavel,
En dees weer t'fout voor haar materi, dat gekovel
Liep dan so hoog, dit God AEool ging schyding maaken
Van die byeenkomst, die tot geen besluyt kon raken,
Die grond had, en een proef als goud in 't vuur kon halen.
Die moord, en stookebrands en deeden niet als maalen
In Colchos stroom: insonderheyd so was'er eene
Die van mistroostigheyd de slaap beving, 't beweenen
Van 't droevig lot geval bragt hem so diep in 't dutten,
Dat aanquam by de God der dromen, die hem putten
En bronnen wees, zo klaar als Cristallyne beeken,
Waar in een saalge schcaar doorlugte mannen keeken,
Van wien 'er eene tot hem naderde met vraagen,
Waarom hy so bedrukt als Rachel stont te klagen.
De Alchymist, die vry beteutert stont met vreesen
Syd', dat in schriften van Wysgeeren had geleesen
Daar waarheyd met een glans die Godlyk was, in luren
Gebakert lag, maar al te digt, waarom niet duren
Kon, so lang als die deugd, dat ligt, die kern, dat leeven
Niet nader sag, daar mee der wyse steen omschreeven
Was, 't was wel waar hy had nog weg tot op dees stonden
Nog steg in hemel of op aard dees steens gevonden,
En daarom syde hy, te twyfelen aan die dingen,
Die Geber en syn stoet, zo roemryk fluiten, singen,
Dat elk een gaande maakt, en ider een 't begeerden.
De Philisoof dan vroeg waar in hy sogt, het deerde
Hem, dat so slegt ten eys quam, als die nog niet veerder

(4)
Gekomen scheen, als een beginner als een leerder,
Die naulyx 't a b c verstond van Hermes schoolen:
Ik sie, sprak hy, gants klaar dat d'oorsaak van u doolen
Daar in bestaat, dat maar gesogt hebt by de doden
Metallen, die geen saat tot wasdom (so van noden
Tot haar vermeerdering) en hebben, net als koren
Dat brood is, door 't gebak syn teelings kragt verloren
Heeft, of gelyk een ey gekookt, de broeiste henne
Onmogelyk uyt kan broen, schoon met syn veerepenne
Jaar in jaar uyt al sit, dus moet 't saad der metallen
Geheel zyn onvervalst. Gy laaten u gevallen
Dat saad te soeken niet by doode maar die leeven
't Geen God haar Schepper haar bedeelt heeft en gegeven.
Ey seg wel waarom dan de levende by doode
Gesogt? Hans omnis syn metal is duur, te snode
't Onaardig en te hard in onse konst, derhalven
Verlaat de koe, en ga liefst over tot de kalven,
Die 't jongst geworpen syn, veel nader de materi
U dienstig in de kosnt. Of anders is 't miseri
Een endeloos gesoek. De Alchymist in furi

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

Vroeg aan den Filosoof. Heer sulphur, sal, mercuri,
Is dat maar een ding, sijn dat immers geen drie dingen?
Waar uit der Philosofen steen werd, so sy singen,
Loop sot, loop was 't repliek, nu siet m'u sotternyen,
Der Filosofen steen kan geen drie dingen lyen,
Als elk afsonders, neen drie dingen in haar sluiten.
Een eenig, die aars dreunt sijn regte konstschavuiten,
Die liever goud als wysheid soeken, om als ryken
Uit hovaard na natuurs verborge schatkist kyken,
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En schatten soeken als onlangs die snorker Campo

(5)
Besogt Baron Syberg aan d'oever van Slampampo,
Maar slegt quam van de rys, want wysheid wil geen bokken,
Maar seegelring en staf op trouw. Op swarte rokken,
Verlaat 's haar ook niet, schoon hoe fijn gebeft met fraien
Manier en gesten opgesmukt, als papegaien
Veel liever klappen, als in wysheids Huwlyksbanden
Gods kerk inwendig koestren, kind'ren teelen; branden
In 't vuur van teegenspoed van kruis en 't stervend leven,
Dat wynig luister aan haar klyne weerlt ken geven,
En daarom liever wyf en kind'ren, Tonneschatten,
Als Christi armoed met sijn kruis op aard aanvatten.
Nu nader tot myn doel. der wysen steen is eenig,
Of schoon 't drie dingen zyn, het harde en het leenig,
Het droge en het vogt, het sure en het soete,
Het water en het vuur, sult gy vereen'gen moeten.
En maken eendragt tusschen hitte, en tusschen koude,
En tusschen dik en dun, na 't voorschrift van de Ouden
So krygje watje soekt, dees tegenstryd'ge saaken
Niet als door'n Middelaar tot eenheyd konnen raaken.
Hier door den Alchymist syn wit quam te beryken
Daar op gy Campo als een uyl nog staat te kyken.
AEsopus krai, wiens schrift pronkt met eens anders veeren,
Gy moet nog 7 jaar voor eerst het swygen leeren,
Eer wysheyd u vergunt te nadren tot de drempel,
Om t'outaar te bekleen van God Apolloos tempel,
Spioen van 't Heyligdom! laat af van meer te tillen
Aan 't Hylig choor der Prophetessen en Sibillen,
Aan haar orakelen, gehaald uit dieper veenen,
Als uyt een kuikenshooft verwart in Phaenomenen

(6)
Van louter schoolgeswets, daar ravens, gieren, kraien,
Nagtuilen uylen broen in plaats van papegaien.
Daar havik, roerdomp, en meer diergelyke vogels,
Uytschieten een gebrom van maar paiere kogels
Vol ydle wysheyds waan. O ruyter sonder paarden
Od die eens anders zyn. O Bastaart en ontaarden
Verfoei u laster en beschimp niet 't ligt der sonnen,
Sonst maakt Jupyn sijn blits nog meerder Phaetonnen.

De wysheid spreekt.
O Icare! verbran u vlerken van papier,
So drygt Jupyn niet meer u met sijn blixemvier,
Rei sagt, so kantelt niet de wagen van u wind,
En smoor in sijn geboort' het ydel troetelkind
Van uwe mommegryns, die plomp een ryne maagd
Soekt te verkragten, daar Chimy nu over klaagt
Aan moeder de natuur, die altyd op haar oogt,
De melk rykt uit haar borst, en dit haar kind mee soogt.
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Die gy schoffeerder wel sult laten ongebruit,
De kolen sijn te swart, te teer u hand en huit.
Om d'Enniaansche drek van een Paracelsist
Te rynigen, om goud daar uyt te halen, ist
Meer werk als wyvewerk meer als een kinderspel?
O neen. Hier leyd de knoop, hier 's 't voorburg van de hel
Van Heydens digteren, so konstig in zyn trek
Van top tot teen gemaalt in allerly bestek
Van sinnebeelden, daar het Huydens Priesterschaar
Meer wysheyd haalde als by'n AEgiptis tovenaar,
Wiens hand te kies t'gehym te halen uyt die drek
Voornoemt. Veel liever pocht met onbeschaamde bek,
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't Asuur gewulf beguigt met 's Hemels gulde trans,

(7)
Minervaas tempel deur bepist, hoe vol van glans.
Dan nog blyft 't hyl'ge hyl'g. O soekt gy 't heyligdom!
So schend het nimmermeer, word wys, en keer weer om.
Ey houd u by u leest, soekt gy een louwerkroon?
So streeft Apelles na; en blaas een sagter toon,
Streeft liever Schilders na, als Ridder van der werf,
So leere Apollo u met leevendiger verf
Besielen u Penceel, dat nog 't Paneel ontbreekt,
En wagt u, dat g'u Pen niet meer in modder steekt,
En doemt niet meer, 't geen gy niet kent, dit segt een Vrind
Die lastermuilen haat, en vrye konst bemint.
So raakt myn Dogter ('k meen Chimy) dan eens ontsmet,
So werd haar eedle naam weer uit de klauw gered
Van Idiooten, van Schoffeerders van de konst,
So raakt gy uit de ban, en weeder in de gonst
Van Musens neegental, voert dan een milder Pen,
'K versny de myn dan ook, die Oppermeester ben
En Schilder, daar Natuur van al sijn verven haalt
Een maalwerk, dat met ligt des Heemels is doorstraalt,
Daar 's wysen eedlen steen mee pronkt in 't hoogste schoon
Waar meede sy braveert een diamante throon,
Een ligt nog eens, dat Son, Maan, Sterren evenaart,
Dat euwig fiels vermaak in hare vinder baart,
Een onuitputbre bron, die maat nog palen kent,
Van aardsche seegeningen, duursaam sonder END.

(8)

Toegift.
Al die wil het school bestappen
Van de vrye weetenschappen,
En bekloutren d'hoogste leer,
Die ons voert tot d'hoogste spheer
Van geleertheid, moet besinnen,
Wil hy d'hoogste prys gewinnen,
En de kroon van Medicyn,
Dat hy moet een Magus zyn,
'T konnen dan geen Magi heeten,
Die de hymlykheid niet weeten
Aller creaturen vuur,
En lofweerdige natuur.
Laat Hippocrates vry smoken,
En Galenus neerstig koken,
Heeft 't den Magus niet gedaan,
'T is geschuurt den Moriaan.
Daarom dan o gy Magia!
Suster van Theologia,
Moeder van Philosofy,
Ider een die eer u vry.
Niemand kan ten hemel klimmen
Nederdalen tot de kimmen,
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d'Astroloog is u verpligt,
Elk moet van u zyn verligt.
Ligter kennen molesteenen
Vliegen door 't gesternte heenen,
Dan die sonder uwe gunst
Vatten wil de minste kunst,
Die dan in u gunst kan komen,
Kan gemakklyk Pharoos dromen
Door u kennis leggen uit;
Om dat gy de circel sluit
Van al wat'er word gevonden
Op de aard', in d'hemelgronden,
Die dan wandelt in u Son
Werd een tweede Salomon.
Wil wiskunstig d'Artz genesen,
'T moet geen valse Magus wesen,
Die veel dommer als een beest
Schoeit op een Sophiste leest.
Die in 't duister sig verhult,
't Ligt der waarheid nergens dult,
En hoe wys hy sig verbeelt,
Niet als Momus rol en speelt.

Signalering
Syberg. - In de Navorscher 3 (1853) wordt p. 382 door iemand die ondertekent met
‘phi2-phi’ de vraag gesteld: ‘Baron Syberg. Onlangs in VAN EFFEN, Hollandsche
Spectator, bladerende, viel mijne aandacht op het verhaal van zekere doorluchtige

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

284
zeldzame en bijkans onbegrijpelijke personaadje, die destijds - October 1732 - ons
land bereisde. Hij was Baron SYBERG genaamd, gaf zich zelven den titel van Magus
Christianus, en verstond, naar men beweerde, de kunst van goudmaken. Zie Spectator,
Dl. IV, bl. 75-75, 249.
Is er ook iets meer van dien reiziger bekend, met wien men destijds nog al op
scheen te hebben?’
In de Navorscher 4 (1854) wordt p. 299-300 hierop geantwoord door ‘Elsevier’:
‘Baron Syberg (III.; bl. 382, Vr. 365). De reis van den Baron SYBERG in Nederland
in 1732 wordt behandeld in een blijspel van dien tijd, getiteld: Den Maagdenburgsche
Alchimist of den gewaanden Baron VAN SYBERG ontmaskert. Blijspel door JAKOB
CAMPO WEIJERMAN. Te Utrecht bij JURRIAAN VAN PADDENBURG en
ANSELMUS MUNTENDAM, 1733, kl. 8o. 50 bl.
In de voorrede van dat blijspel, getiteld: ‘Het natuurlijk konterfijtsel van JOHAN
HENDRIK Baron VAN SYBERG, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, etc.’
alsmede in enkele nooten aan den voet der bladzijden, vindt men eenige
bijzonderheden over den persoon en de handelwijze van genoemden Baron SYBERG
opgeteekend.
Hij wordt daar beschreven als ‘een groot vierkant kaerel, die als hij te voet ging
zo prat scharrelde, gelijk als een pikeurspaard in een plegtige rijstaatsi’, enz. Hij
schijnt een bedrieger van 't gemeenste soort te zijn geweest; hij gaf voor tot de orde
der Rozenkruis-broeders te behooren, goud te kunnen maken, alle kwalen door een
drank van vloeibaar goud te kunnen genezen enz. Te Amsterdam en 's Hage vertoonde
hij zich vaak in prachtig gewaad met een talrijk gevolg op straat; een gevolg,
bestaande uit gelukzoekers als hun meester. Hij schijnt te Zoetermeer eene
buitenplaats, ‘Meerrust’, gehad, maar nooit betaald te hebben. Zijn kostuum aldaar
wordt aldus beschreven: ‘Zijn adelijk gevaart is behangen met een geele Japonsche
rok, de slippen aan weerskanten opgeslagen na achteren, en vastgehaakt als een losse
vrouwenjapon. Een groen fluweele muts verciert zijn hooft; en zijn voeten zijn gekast
in een paar muijlen van die zelve stoff, gegalonneerd met een breed goude galon’.
Van zijn reistogten staat er: ‘Nooit reysde die Maagdenburgsche guyt, als
gevectualieert met eenige ankers Moeselwijn op flessen, waar door dien Baron
veeltijds bij het dom gemeen voor een wijnkooper wiert aangezien, die de omleggende
dorpen afliep met proefflessen, om nieuwe kalanten te maaken’, - en over zijn
geneeswijze: ‘Nadat hij post had gevat en zijn adelijke leden had uitgerust, kwaamen
de kreupelen en de lammen, de flerecynisten en de krankzinnigen, de met de
nachtmeer behexte weduwen en de krijtwitte jonge meysjes, benevens meer andere
lijders afzakken na zijn Wel Edhts logement, beyde om van hunne quaalen en
penningen te worden ontheft. De kranken wier tongen waren beslagen met gebeden,
wierden uytgestelt, of, gedeeltelijk als ongeneeslijken den toegang tot dien Eskulaap
ontzegt; maar de lijders wier handen blonken door het gemunt drinkbaar goud, ontfong
den Baron in genade, en hun geneezing wiert zo onfeylbaar gestelt, als de besluyten
des Paus’.
Op die wijze schijnt SYBERG (wiens adel zeer twijfelachtig is) hier te lande vele
onnozelen te hebben opgeligt, van het verkregen goud in wellust en overdaad ‘als
een hedendaagsche Sardanapaal’ levende, - soms echter ook genoodzaakt zich met
de meest soberen kost te behelpen.
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‘Op die wijze’, besluit WEIJERMAN, ‘en in die grootsheyt heeft den zogenaemde
JOHAN HENDRIK Baron VAN SYBERG zich onthouden in onze Nederlanden, tot
zo lange als de kontanten snel genoeg kwamen invloeien, en de ligtgeloovige gulde
esels hunne geldkisten geliefden te openen, tot onderhoud van zijn prodigaliteyt’.
Wanneer hij een plaats moest verlaten (door zijn schuldeischers in 't naauw gebragt)
‘strooide hij uit, dat hij was beschreeven om aldaar (in 't nieuwe kampement) een
paar Roozenkruysbroeders te vinden, zijnde den oudste, den gouden, en den jongste,
den zilveren Ridder genaamt, welke heeren hem een paar millioen hadden belooft
bij te zetten’.
Het blijspel van WEIJERMAN verdient alleen als rariteit eenige aandacht. LAGE.
Baron Syberg. Voorloopig kan ik mededelen dat er van dien Baron een levensberigt
bestaat, hetwelk door ABKOUDE, Naamregister van Nederd. boeken, Dl. I bl. 220,
vermeld wordt, onder den titel van: Leven van den Baron VAN SYBERG, Utrecht
1733, in 8o. Het werkje, zonder naam van schrijver, kostte toen 16 stuivers. De naam
van SYBURG of SYBERG zal wel hetzelfde beteekenen.
..ELSEVIER.
(Zou het leven van den Baron VAN SYBURG, door ABKOUDE vermeld, niet
hetzelfde zijn als het door LAGE aangehaald Blijspel?).’
NB. Hierboven op regel 7 ‘Elsevier’ te lezen als: ‘Lage’ en ‘Elsevier’ (A.J. Hanou).
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Messchaert: Keurdichten VII. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702.
Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende
eeuw, uitgegeven door H. Bots. Amsterdam 1974, vermeldt p. 151: ‘In het “Sevende
Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten”, door Pieter vander Goes
uitgegeven te Rotterdam in 1733, komt een duister schimpvers voor dat gericht is
tegen Jacob Campo Weyerman. Het is getiteld “Heusse Vermaning” en ondertekend
met TRECESKET, met welke letteromzetting een lid van de familie Messchaert is
bedoeld. Deze familie was geparenteerd aan de dichtersfamilies Oudaen en De Haes.
In dit milieu heeft de aartslasteraar Weyerman rondgezworven. Van zijn bekendheid
met de genoemde families heeft hij een onwaardig gebruik gemaakt dat wij hier niet
verder zullen bespreken. Het hekeldicht moet geschreven zijn na 4 september 1721.
Toen verscheen de laatste aflevering van Weyermans satirische weekblad “De
Rotterdamsche Hermes”. In het gedicht leest men:
Nu zynen Hermes uit Madrêttor is verdweenen.

“Madrêttor” is een eenvoudige letteromzetting voor Rotterdam. Weyerman wordt in
het gedicht dat van zeer slechte makelij is, vergeleken met de in de aanvang van 1720
overleden Barend Bos. Als volgt: (eerst is er sprake van Weyerman)
Zoo schrapte, priemde, en vilde
Voorhenen Barent met zyn beenen vals van aart
Op Vriend, en Vyand, na zyn diefszak stont geschaart
Gelyk de Maakler met zyn stelten wyt gespleten
Op alle vrede, en rust gelyk de Nyt gebeten
Daar twist, en tweedragt hem te zayen wort belet. (...)

Wij verstaan deze gebrekkige tekst als volgt. Weyerman wordt vergeleken met Barend
Bos. Bos was herkenbaar aan zijn benen. Altijd stond zijn diefzak open, wijd als een
makelaar (dat wil zeggen: als de twee uit elkaar gaande latten aan top van een
puntgevel). Daarbij was Bos een lasteraar.
Het behoeft geen betoog dat het oordeel, in dit schimpvers over Barend Bos geveld,
uiterst ongunstig is. De dichter zocht in het recente verleden een persoon die zo slecht
bekend stond dat hij met hem de gehate Weyerman kon vergelijken en daardoor zijn
vijand zou kunnen treffen. De tekst is cryptisch.’ - Dit citaat komt uit het hoofdstuk
‘Het beeld van Rabus en zijn uitgevers in drie pamflettenverzamelingen’, geschreven
door Jan Vet. (Frank Peeters)

Exemplaren
Florence: Konstschilders - In de Biblioteca Nazionale Centrale, Piazza Cavalleggeri
te Florence bevindt zich, blijkens gegevens uit de algemene catalogus (de z.g.:
Catalogo per Autori), onder sign.: 13.1.4.9. een exemplaar van:
‘De Levens-Beschrijvingen der Nederlandsche Konst-Schilders... [etc.; graveur:
J. Houbraken]. In 's Gravenhage, By de Wed. F. Boucquet, Te Dordregt, By Ab
Blussé en Zoon 1729-1769, 4o (mm 200 × 153). vol. 4 con tavole, antiporta incisa
ed incisione sui frontespizi.’
In deze bibliotheek werden door mij op 29 januari j.l. drie ingangen geprobeerd
n.l.: de Catalogo Magliabechiano, de Catalogo Palatino en de Catalogo per Autori
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op de namen Weyerman, Wyerman en Campo. Het getraceerde exemplaar werd
gevonden s.v.: Campo. (K. Bostoen)
*
Heremiet. - Prof. J. Smeyers te Kessel-Lo schreef ons 27.12.1979: ‘Van de
gelegenheid maak ik gebruik om U erover te informeren dat ik in mijn bibliotheek
een exemplaar bezit van: De doorzichtige heremiet, Bespiedende door zijn
verrekykende Verrekyker, [...] door Jakob Campo Weyerman. Tweeden Druk.
Uitgegeven voor Rekening van den Autheur, En te bekomen by de meeste
Boekverkoopers. [in potlood: 1728].
Het boek bevat 23 nummers (No.), lopende van Maandag den 27. September 1728
tot Maandag den 28, February 1729. Daarop volgt No. 24, Maandag den 7. Maart
1729: Eerste papier van den vrolyken kourantier, en No. 25, Maandag den 14. Maart
1729: Den vrolyke kourantier. - Elke aanduiding van drukker en plaats van uitgave
ontbroekt.’
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[Nummer 28]
Signalering
Navorscher 1852/53. - In de Navorscher 2 (1852) stelde, p. 56, C.W. Bruinvis de
volgende vraag: ‘Waar en wanneer zijn geboren en overleden de schilders JURIAAN
OVENS, JAQUES VAILLANT en JACOB CAMPO WEYERMAN? Het
Schilderboek van IMMERZEEL heeft mij hierover niet kunnen inlichten.’ - In de
Navorscher 3 (1853) kwam p. 49-50 hierop als antwoord:
‘Jacob Campo Weyerman (II, bl. 56). Hij werd geboren te Breda, den 9den
Augustus 1677. Zijn vader was lakkei, zijne moeder, LIJS ST. MOREL, had als
tamboer dienst genomen, en was tot sergeant bevorderd, toen zij bij het beleg van
Bonn gewond werd; wanneer hare kunne bleek, en zij haar afscheid kreeg met een
jaargeld van tweehonderd gulden. Het leven van JACOB is verre van stichtelijk
geweest; hij eindigde het op de Voorpoort te 's Hage, waar hij, ter zake van zijn
onbeteugelden lust tot paskwilschrijven, levenslang was gevangen gezet, en zich
vermaakte met het temmen van muizen, die op zijn fluiten tot hem kwamen, en zich
uit zijne hand lieten voederen.
[Sigma]
Jacob Campo Weyerman. In de zoo bekende Levensbeschrijving van Nederl.
Mannen en Vrouwen, Dl. II., bl. 94-102, is eene levensschets van JACOB CAMPO
WEYERMAN. Wij zien er uit, dat hij te Breda geboren werd den 9den Augustus
1677. Daar vinden wij ook, dat men hem aan het huisselijk onderwijs aanbeval des
geleerden (P.) SANTVOORT'S, Predikant in het Woud. Waarom aldaar? Van elders
is 't bekend dat SANTVOORT uit dezelfde stad oorspronkelijk was als WEYERMAN.
Doch of de laatste in 't Woud allezins tot zijn nut geweest is, blijft in 't onzekere.
Zijne wispelturigheid jegens het vrouwelijke geslacht kan hij bij Ds. SANTVOORT
wel opgedaan hebben, als men ziet wat over dezen Predikant geboekt is door Prof.
KIST, in het Nederl. Kerkelijk Archief, Dl. XIII. bl. 219 en volgg., 401 en volgg. Na
velerlei lotswissel kwam hij nog op 60 jarigen leeftijd te Leyden wonen en liet er
zich als Medicinae studiosus inschrijven den 11den Maart 1737. Of hij daarin nog
eenen Akademischen graad verkregen heeft, weet ik niet; maar zeker gaat, dat kort
daarna plaats greep hetgeen in de boven aangeduide schets vermeld wordt: het vonnis
namelijk, door het Hof van Holland over hem geveld, van levenslange gevangenis.
Uit een 4o. druk van dat vonnis bleek ons, dat zulks gebeurde den 22sten Julij 1739.
Is het dus waar, dat hij 10 of 12 jaren gevangen gezeten heeft (zie zijn gemeld Leven),
dan moet zijn dood omstreeks den jare 1749 à 1751 voorgevallen zijn.
J.T.B.N.
(..ELSEVIER bevestigt voor een goed deel het door [Sigma] en J.T.B.N. verhaalde,
spreekt van Vianen als WEYERMAN'S woonplaats vóór zijne gevangenschap, en
geeft ons een overzigt der corpora delicti, die onzen kunstvaardigen man op
levenslange kerkerstraf te staan zijn gekomen. - Zie hier de titels dezer heillooze
schotschriften: Amsterdamsche Hermes, Rotterdamsche Hermes, Ontleeder der
Gebreken, Echo des Waerelds, Vrolyke Courantier, de Vrolyke Tugtheer, de Naakte
Waerheid. - Is hij dan werkelijk tot zijn dood toe in de boeijen gebleven? - Vrij
algemeen wordt zulks verzekerd, de HH. C. KRAMM, W.D.V. en J.G.D.S. betwijfelen
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het in geenen deele; VAN GOOL, door den tweeden aangehaald, zegt uitdrukkelijk
dat WEYERMAN, na een zeer ergerlijk leven, op de Gevangen-poort te 's Hage in
1747 overleden is. (Nieuwe Schouwburg der Ned. Kunstschilders, I.; bl. 434). J.G.d.S.
heeft een werkje gebezigd, waarvan reeds de titel dit als uitgemaakt verkondigt,
namelijk: Zeldzaame Levensgevallen van J.C. WYERMAN (‘sic’, schrijft onze
berigtgever, ‘alhoewel hij zelf zich WEYERMAN teekende’) op de Voorpoorte van
den Hove van Holland in 's Gravenhage overleden, enz. 2de dr. 's Hage bij P. VAN
OS, 1763. Men zal dan wel geen geloof hebben te slaan aan eene door ..ELSEVIER
te berde gebragte traditie, volgens welke hij te Amsterdam, en dus na berkregen
vrijheid, in 1747 zou gestorven zijn.
Nog schrijft ..ELSEVIER, dat eenige van WEYERMAN's tooneelstukken
opgenomen zijn in de bibliotheek der Nederl. Maatsch. v. Letterk. te Leyden, volgens
den Catalogus, I.; bl. 220, waarbij men ook zijn portret heeft naar K. TROOST door
J. HOU-
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BRAKEN.
Bekend zijn WEYERMAN's Levensbeschryvingen der Nederlandsche
Konstschilders en Schilderessen, 1729, waaruit ook V.D.N. en C. KRAMM het eene
en andere omtrent hem zelven hebben opgeteekend, en 1677 als zijn geboortejaar
gehandhaafd tegen VAN GOOL, die (naar 't schijnt) hem twee jaren later doet ter
wereld komen, eene berekening waarmede, naar KRAMM's opgave, ook
IMMERZEEL zich vereenigd heeft.
Andere bronnen over dezen schilder en letterkundige zijn, behalve de noodlottige
Sententie van den Hove van Holland dd. 22 Julij 1739, ook 's mans Hollandsche
Zindelykheyt, door J.G.d.S. aangehaald, en een artikel in de Byvoegsels op KOK's
Woordenboek, bl. 343, met regt belangrijk geheeten door ..ELSEVIER.)
(A.J. Hanou)
*
Joden. - S. van Praag. Nederland en de Joden. In: Nederland tussen de natiën. Een
bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis onder redactie van J.S. Bartstra en W. Banning.
Dl. II. Amsterdam 1958, vermeldt p. 171-173:
‘We verlaten nu voor een poos het deftige gezelschap van moralisten,
rechtsgeleerden, dichters, diplomaten en linguisten, waarin we tot nu toe vertoefden,
om ons in de onmiddellijke nabijheid te begeven van een zwerver, een bohémien,
een grollenverkoper, die met zijn quasi-geestigheden ook (maar niet alleen) de Joden
bestookt. We hebben het oog op Jacob Campo Weyerman23., den helaas niet meer
talrijken lezers van Ferdinand Huyck wel bekend. Voor de velen, die dit nog altijd
pittige boek niet lazen en voor de niet minder talrijken bij wie de herinnering aan
levendig geschreven tafrelen hieruit enigszins verbleekt zijn het volgende: Van
Lennep brengt ons in kennis met de persoon van Zacharias Heynsz., die als geheim
handlanger van de Justitie aan de Hoofdschout van Amsterdam verslag komt doen
van zijn bevindingen. Onder no. 3 bericht hij, dat Campo Weyerman de loge der
Vrijmetselaren in de Stilsteeg geopend heeft. Dat kan alles wel waar zijn, antwoordt
de Hoofdschout, “doch ik heb tevens gehoord, dat diezelfde Campo een fatsoenlijke
burgerdochter uit 's Hage buiten weten van haar ouders te zijnen huize heeft getrouwd.
Waarom heb ik daar niet eer tijding van gehad?”
Welnu, dat maagdelijn was het eerste niet en het zou evenmin het laatste zijn,
waaraan Weyerman zijn lust bot vierde. Maar niet over zijn amoureuze gedragingen
willen we hier de zederechter spelen. Zijn zwerversnatuur bracht hem voortdurend
in situaties waarin hij schrijven, schrijven en schrijven moest, om de mond open te
houden, en welk genre gaat er makkelijker in dan het smaadschrift, dat vaak zo heel
dicht in de nabijheid komt van het chantageproduct. Wie zich voor deze lectuur
interesseert kan bij Weyerman zijn hart ophalen, men leze slechts zijn Rotterdamsche
Kermes [sic], zijn Amsterdamsche Kermes, zijn Ontleeding der Gebreeken, zijn
Naakte Waarheid, zijn Talmud ofte Over zeldzaame Joodsche vertellingen, zijn
Vroolijke Tuchtheer. De laatste “wekelijksche papieren” zijn voor ons het belangrijkst,
omdat hij 't daarin op de Joden gemunt heeft en daarom zal ik enige staaltjes uit de
“Vrolijke Tuchtheer” aanhalen. Als mijn lezers de qualificaties “grof en zouteloos”
mochten prevelen, dan verzoek ik hen deze nog even voor zich te houden, omdat wij
ons genoodzaakt zien bij de behandeling van een andere scribent nog een paar treden
af te dalen.
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We nemen de “Vrolijke Tuchtheer” van 3 Oct. 1729 ter hand en lezen daarin: “Ik
ging op een Zaterdag tegens het vallen van den avond een tour doen na het Joodse
quartier, en dewijl ik op die tijd een vreeslijk acces kreeg van een quaal gedoopt de
kelderkoorts, trad ik in een Hebreeuwsche wijnkelder, om mijn dorst te verkoelen
door een teug Kaüsserwijn.
...Den eerste smous, die onder het bereyk van mijn pen viel was een Jooden slachter,
een kaerel, die noch wel zo dom en plomp was in zijn diskoers en gedrag als de
Beemster bullen die hij keelde en die zoo geurig rook na stierensmout en zweet, dat
er de lucht van het Haarlems leprooshuys niet bij kon haalen. Die beul van het
gehoornt vee was in een diepzinnige samenspraak verwart met een smoussen
prokureur... De smoussen en jooden lacghten zo hartiglyk over dat onderling gesprek
tusschen den man des bloeds en den pleytbezorger, dat men voor een groote poos
kon hooren nog zien.”
Volgt een tafreel even stuitend voor Mennonieten en Katholieken als het begin
voor de Joden, waarna een liedje van de volgende inhoud wordt aangeheven:
Smoussen jongens, joodsche bazen
Drink, de wijn geeft moed en kracht
Gooi de Talmud door de glaazen
En verstrooy de ratelwacht.
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De komst van een Pools rabbijn, die gek was geworden van het inzien van den
Talmud, verhoogt de feestvreugde nog, die echter wreedaardig door een hand wordt
verstoord, “alle jooden en smoussen stooven uiteen zijnde die natie van alle eeuwen
af berucht geweest, van alles wat zij uyt den brand der gebuuren konnen redden, ten
hunnen behoeve voorbedagtelijk te bergen.” Onnodig te zeggen, dat in het vocabulair
van deze chroniqueur woorden als “vette in zijn smeer blinkende Jood”, “pestlucht
verspreidende smous” en dgl. een ereplaats innemen.
Al dit schrijfsel werd naarstig gelezen, ja Weyerman gaat er prat op, dat hij zelfs
van uit Londen aanmoedigende brieven ontving24.. Hij zal ettelijke keren in aanraking
komen met de rechterlijke macht, maar de waarheid gebiedt ons neer te schrijven,
dat het niet zozeer zijn aantijgingen tegen Joden en Katholieken waren, die de
autoriteiten tot dit ingrijpen noopten; een gedicht van zijn hand “Enthusiasmus
Bestaende in eenige aanmerkingen weeghens de overeencomst tussen de Roomse
inquisitie en d'Oostindische Maatschappij” zal echter wel onder de processtukken te
vinden zijn25.. In zijn niet zonder talent opgestelde verdediging geeft hij te kennen,
dat niet al zijn geschriften reprochabel waren, in de opsomming van deze onschuldige
producten prijkt dan ook zijn “Tractaat tegen het Jodendom”.
Al deze mooie praatjes konden hem echter niet redden, hij kreeg (1739) levenslang,
stierf echter reeds in 1747.
Ik gaf boven mijn lezers in overweging hun afkeurende reactie op deze
minderwaardige uitlatingen nog even te bedwingen, omdat ik hun nog erger aan te
bieden heb.’
(A.J. Hanou)
*
Geest JCW. - Na de tekst van het tweede deel van de roman De Haagse Vondeling,
of de historie van een jong heer van geboorte. Door een Juffer op zyn Sterfbed
gevonden. Den Haag, H. Backhuyzen, 1758 volgt een fondslijstje van Backhuyzen,
waarop voorkomt
De Geest van Jacob Campo Wyerman, in 8o. a...... f 0 - 9 - 0
(A.J. Hanou)

Eindnoten:
23. Men zie over hem een artikel van Mr. W.P. Sautyn Kluit: In Nyhoff's Bijdragen 1872, pag. 193
en vlg. een Artikelenreeks van Wolfgang in de Ned. Spectator van 1895.
24. Zie Ned. Spectator, pag. 322.
25. Bijdragen, pag. 233.

Peter Altena
(Veerstraat 5 , Amsterdam)

Werk van Weyerman in Nijmegen
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De universiteitsbibliotheek (resp. Instituut Nederlands) van de Katholieke Universiteit
Nijmegen beschikt over:
sign.:

In. Ned. 5801

De doorzichtige heremyt.
's Gravenhage 1730
(fotocopie)

In. Ned. 5576

De historie des pausdoms.
I-III. Amsterdam 1725

In. Ned. 28972

De Hollandsche
zinnelykheid, blyspel.
Tweede druk. Amsterdam
1717.

In. Ned. 8222

De levens-beschryvingen
der Nederlandsche
konst-schilders en
konst-schilderessen. I-IV.
's Gravenhage, 1729-1769.
Zug. Inter Documentation
Company [1975]

In. Ned. 28971

Democritus en Heraclitus.
Brabantsche voyage.
Bezweering van den
desperaten Antwerpschen
courantier. De gehoornde
broeders of vrouwelyk
bedrog. Klugtspelen. De
vierde druk. Amsterdam
1718. (pp. 47-60 fotocopie)

440 c 160

Den Amsterdamschen
Hermes. Het eerste deel het tweede deel.
Amsterdam 1722-23.
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137 c 23 In. Ned. 6393

Het oog in 't zeil. Leiden
178O

328 c 99

Den echo des weerelds.
Amsterdam 1726-27

De UB heeft bovendien de Tuchtheer-heruitgave en de Toneelstukken.
Geen werk van Weyerman in het Gemeentearchief Nijmegen, de Bibliotheek van
het Albertinum (alfabetische catalogus ondergebracht in het Theologisch Instituut
van de KUN) en waarschijnlijk niet meer in het Berchmanianum. Bij Berchmanianum
past enige voorzichtigheid - de alfabetische catalogus is nog niet gereed en de
systematische catalogus is een wankel substituut -, ofschoon het exemplaar van De
levens-beschryvingen, dat volgens CC-opgave (Ton Broos, Mededelingen afl. 2, p.
15) in de bibliotheek van het Berchmanianum aanwezig zou moeten zijn, goede kans
maakt naar de Rijksuniversiteit Limburg te zijn overgehuisd. In Maastricht bevinden
zich tenminste dl. 2 en 3 van De levens-beschryvingen, onder signatuur Aa II 2, een
signatuur, die, naar de bibliothecaresse van Berchmanianum meende, op herkomst
uit Berchmaniaanum duidde. Waar de delen 1 en 4 van De levens-beschryvingen
sinds de CC zijn gebleven, is intussen onduidelijk.

Michel Uyen
(Chambre 3001, Cité Universitaire de Saurupt, 22 rue de Saurupt, 54000
Nancy)

Werk van Weyerman in Nancy: Zéro
Gezocht in: I Bibliothèque Municipale (gemeente), II Blibiothèque Universitaire:
fichier central, Institut de l'Histoire de l'Art, Institut Langues Germaniques, onder
naam (ook de V, de ij in al zijn hoedanigheden), biographie, peinture (Hollande), en
traductions. Helaas dus.

Willem Hendrikx
(Bilderdijkkade 632, Amsterdam)

JCW-bezit gemeente-archief Breda
Sign.

5.E.44

4o. De doorzigtige heremyt,
bespiedende door zyn
verre-reikende verrekyker
[...] Gedrukt voor den
Autheur en te bekomen by
de meeste Boekverkoopers.
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[perkamenten band, wschl.
18e-eeuws. Bevat no 1-23,
en no 1-2 van Den
Vrolyken Kourantier, 7 en
14 mrt. 1729]
4.B.9

4o. Den Persiaansche
Zydewever, Demokriets en
Herakliets Brabandsche
voyagie, Hollandsche
Zinlykheyt, Antwerpsche
courantier en de
Gehoornde Broeders,
Gezangen van Anakreon
met de sleutel van het
gehele werk. Voor den
Autheur, by de
voornaamste
Boekverkopers.
[inschrift: ‘verwijderd
KB’]

4.D.3

4o. Het Oog in 't Zeil... in
vyftig geestige vertoogen
door Jacob Campo
Weyerman. Geschreeven
geduurende zijne detentie
op de Voorpoorte [...].
178O.

28.C.2a-d

Levens-beschryvingen [...]
Konstschilders. 4 dln.
[aangekocht ± 1950.
Tegenover p. 4 in dl. 3
bevinden zich twee
verschillende platen van
dezelfde voorstelling]
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C.M. Geerars
De vrijdenkerij in de journalistieke werken van Jacob Campo+
Weyerman
In: Tijdschrift voor de studie van de Verlichting, 3 (1975) nr. 1
(Overgenomen met toestemming van mevr. Geerars en de redactie van het Tijdschrift).

1. Inleiding
Jakob Campo Weyerman (1677-1747)(1) is een van de opmerkelijkste figuren geweest
in het Nederlandse culturele leven in de eerste helft van de 18de eeuw.
Hij is bekend gebleven als schilder, vooral van bloem- en fruitstukken: werken van
zijn hand bevinden zich o.m. in het Rijksmuseum te Amsterdam, in het gemeentelijk
museum van Kassel en in de Kunsthalle van Karlsruhe(2)
Nadat hij als schilder en belezen geleerde (opgeleid aan de Latijnse school te Breda,
zijn geboorteplaats, bij een predikant in Het Woud bij Delft en aan de ‘Hogescholen
te Utrecht’)(3) door geheel Europa had gezworven, o.m. langdurig door Engeland (met
een studieperiode te Oxford), verbleef hij hoofdzakelijk in Nederland en begon hij
te publiceren.
Gebruikmakend van zijn grote talenkennis en belezenheid gaf hij van 1720-1737
bijna doorlopend een tiental satirische weekbladen uit. Behalve door deze
journalistieke werkzaamheden bleef Weyerman bekend door een aantal toneelstukken,
waarvan een deel reeds in zijn jeugd werd uitgegeven, vertalingen van Anacreontische
gedichten, De Historie des Pausdoms (1725-1728), De Levens-beschryvingen der
Nederlandsche Konst-schilders en Konst-schilderessen (1729 dl. I-III en 1769 dl.
IV), en een na zijn dood uitgegeven, prachtig verluchte Don Quichot- uitgave met
prenten naar Coypel (1746). Daarnaast zijn van zijn hand nog bekend een groot aantal
pamfletachtige werken en werkjes van onderscheiden soort.
Doordat hij d.m.v. zijn geschriften chantage ging plegen, is hij in 1739 tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld en tenslotte in de Gavangenpoort te 's-Gravenhage
overleden.
Weyerman is een man geweest van uitzonderlijke intelligentie en creatieve
begaafdheden. Indien hij zichzelve meer discipline had kunnen opleggen, zou hij
ongetwijfeld tot de grote figuren van de 18de eeuw hebben behoord.

(18) 2. Autobiografie en biografieën
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Jakob Campo Weyerman doet in zijn autobiografie(4) geen uitspraken over zijn houding
ten opzichte van geloven en denken. Toch zijn enkele passages in deze autobiografie
in het kader van ons onderwerp niet onbelangrijk.
Dat hij er in slaagde op de Latijnse scholen te Breda de studie te voltooien in drie in
plaats van de voorgeschreven zes jaren, schrijft Weyerman toe aan
‘de goede natuur, als aan zyn byzondere vlyt, oordeel of geest’
en hij voegt daar aan toe:
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‘Ik zeg, aan de goede natuur, alzo de verscheelende bequaamheden der
menschen, welke wy noemen Wysheit, ofte Voorzigtigheit, tot het bestier
van Staats- of Landzaaken, ofte van een Ampteloos leeven, lynrecht
groeijen uit dat klein vernuft, het welk wy met ons brengen op de Waerelt;
en derzelver gebrek in menschen, ontstaat uit eenig mangel in onze
ontvangkenis ofte geboorte. Alhoewel nu dien mangel kan werden verbetert
eenigermaate, by toevallen van Opvoeding, Letteroeffening, Ommegang
of Beezigheit; echter vermag het niet te gaan boven het bereik van zyn
natuurlyk vermogen, zo min als het leeven kan gaan over het bestemt
tydbestek, langs de sterkte of de zwakheit van de voortqueckende kracht’(5).
Ondergebracht ten huize van een predikant in Het Woud, een dorp bij Delf, om bij
hem onderwezen te worden in het Hebreeuws en het Grieks, in de filosofie, de
beginselen van de Godgeleerdheid, de wis- en sterrekunde en de Griekse en Romeinse
geschiedenis, geeft Weyerman blijk van zelfstandig en redelijk denken bij gelegenheid
van een spookgeschiedenis in een watermolen, verteld door de bewoner daarvan.
‘Weyerman viel hartiglyk aan te lagchen over dat spook relaas, waar over
den Predikant zich ergerde, zynde hy een Anti-bekkeriaan en scheelde
luttel of zou hem met den schendnaam van Vrygeest hebben vereert’(6).
De predikant
‘was mogelyk bedacht om een Argument te vormen uit dat geval tegens
Balthazar Bekker, toen zyn Leerling hem uit+ dien droom redde met deeze
woorden. ‘Dit geval vervat niets boven natuurlyks, om deeze vermoedelyke
gissingen’(7).
Weyerman toont, door ter plekke met getuigen enkele nachten door te brengen, aan,
dat het bedrog gepleegd werd door een sollicitant naar de betrekking van molenaar
op de bewuste spookmolen.
Als bij een verblijf van Weyerman in Bristol een vriend neigingen vertoont zelfmoord
te plegen, houdt Weyerman tegenover hem een vertoog over de verachting ten
opzichte van de dood. Passages in dit vertoog zijn interessant:
‘De standvastigheid der Wysgeeren, was niet anders als de noodzakelykheid
van het Sterven; zy dachten wanneer 'er geen hulpmiddel op was om dien
dans te ontspringen, zulks moest geschieden bevalliglyk.. Als ook, dewyl
zy buiten staat waren eeuwiglyk te konnen leven, wilden zy niets nalaten
tot het verëeuwigen hunner namen’.(8)
Toch noemt aan het einde van zijn beschouwing Weyerman de zelfmoord:
‘de vervloekste en verfoeilykste aller Zonden, als dewelke in een ogenblik
het Beeld Gods verbreekt, en de onschatbaare Ziel godlooslyk overgeeft
tusschen de klauwen des Duivels’(9).
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(19)

Tenslotte- en dat mag hier niet onvermeld blijven - deelt Weyerman in zijn
autobiografie mee, dat hij bij een ander verblijf in Engeland,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

292
te Londen en bij de geneesheer Prof. Johan Woodward(10) deze bij aankomst tekeningen
en prenten overhandigt, maar ook enige op diens verzoek gekochte en meegebrachte
‘zeldzaame en keurlyke boeken..., inzonderheit alle de Schriften van
Wilhelm Postel(11) Bernardus Ochinus(12), Bruno Nolano(13), en
diergelyken...,’(14).
In de eerste biografie die van Weyerman verscheen(15), van de hand van Franciscus
Lievens Kersteman, sterk geromantiseerd om een kern van waarheid(16), wordt
Weyermans vrijdenkerij duidelijk aan de orde gesteld. In het levensverhaal reist
Weyerman op zeker moment tezamen met
(20) ‘den Abt C***, die naderhand de Cardinaalshood verkreeg’
vanuit Lyon naar Rome. De paus, door de abt ingelicht over de scherpzinnigheid van
Weyerman, ontvangt deze en spreekt twee uur met hem. Kersteman schrijft dan over
Weyerman:
‘Hy begon toen al de gevoelens der Atheisten te voeden, welke by gevolg
in zyn uitgegeeven werken over de Godgeleerdheid klaar genoeg zyn
doorgestraald. Men wil dat den Paus zulks bemerkende, tot hem gezegd
zoude hebben: Ik ben zeer voldaan Myn Heer over de uitgest eektheid van
u geest, maar 't is jammer dat een perzoon van uwe begaafdheeden zulke
afschuwelyke denkbeelden vormd'. Eenmaal by zyn vriend den Abt het
middagmaal houdende, zei deeze hem al boertende; Ik raade u Myn Heer
Wyerman, dat gy dat sistema bedekt, in een plaats alwaar de Inquisitie
niet makkelyk te verzoenen valt; abuis myn Heer den Abt (antwoorde hem
Campo op de zelfde toon) de Heeren van de Inquisitie en de Atheïsten
hebben eene grondreegel, en zy bygevolg te goede vrienden om
malkanderen overlast aan te doen. Den Paus van dit sneedig bescheid
verwittigd, liet hem een Weereldlyke bediening aanbieden, indien hy
gestaag by 't Roomsche geloof volharden en te Rooven zyn verblyf houden
bleef’(17).
Uit het vervolg wordt dan wel duidelijk dat Weyerman daar niet op inging.
Kersteman besluit de biografie met een karakterschets van Weyerman, waarin wij
de volgende passage aantreffen:
‘Zyn manier van denken nopende de Godsdienst was juist de beste niet,
hy was een volslaagen Ongodist; en hoe zorgvuldig hy dat ook getragt
heeft te bedekken, weet men egter van goederhand, dat hy zig zoo weinig
aan een Religie ter Weereld bekreunde, dat hy naar het Voorbeeld van den
Snoode Machiavel alle dezelve voor een uitgevondene Staatkunde hield.
Zommige hebben gewaard, dat hy zelfs aan de Onsterffelykheid van de
Ziel geen geloof sloeg: Deeze afschuwelyke Denkbeelden verminderde
de luister van zyn Geest: Om die zelfde Oorzaak ook geen opregt Man
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gebleeven zynde, moest hy noodwendig tot zodanige spoorlooze Daden
vervallen, die hy in menigte bedreeven heeft’(18).
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(21) Ook latere biografieën vermelden Weyermans ongeloof. Ik citeer uit nog twee
van deze. Een van de oudste(19) heeft kennelijk Kerstens als bron gebruikt:
‘Wat nu 's Mans karakter aanbelangt, hetzelve kan uit de weinige
opgegeevene byzonderheden ligtelyk worden opgemaakt. Hetzelve was
nergens wyder af, den van agtenswaardig of beminelyk te zyn. Schoon
zyne ongemeene schranderheid, vlugheid, uitgebreide kennis van
veelerhande zaaken, en zyn verpligtende omgang hem van veelen deeden
zoeken; nogthans werden deeze hoedaanigheden grootlyks ontluisterd,
door zyne gelle drift tot de Vrouwen, zyne onbetoomde involging van
Hekelzucht, en vooral door zyne losse wyze van denken over den
Godsdienst, wiens voornaamst Grondwaarheden van hem in twyffel
getrokken, zo niet ontkend werden: hy hieldt den Godsdienst voor een
bloote uitvinding van Staatkunde; het bestaan van een Opperweezen en
de Onsterfelykheid der Ziele waren ten minste by hem twyfelagtig. Zo
zeker is het, dat de grootste geesten niet altoos de beste Burgers en nutste
Medgezellen zyn’.
Wolfgang (= H.W. van der Mey) zegt in zijn uitvoerige beschrijving van leven en
werken van Weyerman(20), dat Weyerman verdacht werd van ongodisterij, maar zich
niet uitsprak, dat hij geen ongelovige was, maar toornde tegen de godloochenaars.
Hij citeert Weyerman die zegt dat niets het
‘Lelie-wit der waare G...dienst meer heeft bezwalkt, dan een vervloekt
gespuis der Atheisten, die de rechtzinnige Leeraars aanzien met een
Lucifers grimlag, en die opde grontvest van de waare Kerk, een Babel
spits van verwarring willen stigten’(21).
Wolfgang gaat hier in het vervolg van zijn artikel nader op in:
‘Op geestelijk terrein waagt Weyerman zich doorgaans niet ver, misschien
om zijn lezers te sparen. Kort beantwoordt hij eenige vragen, hem gedaan
over de Onstoffelijkheid der ziel en het uit die stelling afgeleide gevolg,
dat de Ziel onsterfelijk is. Campo drukt zich (22) voorzichtig, zelfs
diplomatisch uit (atheïst te zijn en er voor uit te komen, kon in het vrije
Godgeleerde Wederland gevaarlijk zijn voor den vrijdenker). Hij zegt:
wanneer man door het woord Onstoffelyk verstaat Geestelyk, als dan stel
ik vast dat de Geest onsterfelyker (!) is dan het Lichaam Wijders voegt
Campo den Inzender toe, dat hijzelf zijn vraag zou kunnen oplossen, indien
hij met een weinig Geloof de Reden vergezelschapt’(22).
Op een andere plaats zegt Wolfgang, eerdere biografen volgend:
‘Men dacht dat hij de godsdienst naar het voorbeeld van den Snoode
Machiavel voor een uitgevonden Staatkunde hield’(23).
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Tenslotte vermeldt Wolfgang, dat Weyerman in de gevangenis de vrome uithing en
christelijke tractaten schreef(24).

3. Weyerman in hekeldichten bestreden.
In het enonieme, onder motto ‘Cornu ferat ille Caveto’ geschreven,
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hekeldicht Straatschennis of Hermes woedende(25) wordt Weyerman in de eerste regel
al
‘De Schender van Gods aardsen Tabernakel’

genoemd, die de hulp van Belsebub en Lucifer inroept bij zijn wandaden. Maar, zegt
het gedicht, God straft de bozen:
‘Dan 't Alziende oog, dat alle boos geweld
De tanden kneust, en de Afgonst palen stelt,
Bespot den strik en toeleg der Godloozen
En doet het Rôt dier yverende boozen
Met schand vergaan, van 's levens ongeneugt
En al hun hoop versterven zonder vreugt’.

Een anonieme dichter raadt in een met 1723 gedateerd hekeldicht Eerspore voor
B.N. Onder den Naam van Adelaart. Noodig Hekeldigt(26) deze B.N., maar in hem de
gehele jeugd van Rotterdam, aan, de geschriften van Weyerman, en met name zijn
weekblad De Rotterdamsche Hermes niet te lezen. Voor ons onderwerp is een passage
over de vrijdenkerij van belang:
‘Schuw dan die lezers-lust, wilt gy geraden wezen:
't Is dootlyk akoniet, wat Hermes geeft te lezen.
Wraakt gy den Spinozist? Haat gy Machiavel,
En schuwt gy Hobbes, als een brok voor doot en hel?
En zoudt ge u aan 't gevaar van Hermes preekblad wagen?
Verdwaalde Jongeling, hoe zoud ge u dat beklagen!
Nadien het êtter van het drietal, daar genoemt,
In deze bladen schuilt met vals vernis verbloemt.
Ja (mag ik 't zeggen) 't schaamt zig zelven, dat de leden
Van 't Geestlyk lighaam, als verbeteraars der zeden,
Voortplanters van de deugt ten dienst van stad, en land,
En trouwe Leeraars, aan de Boetbazuin verpand
(Waar door zy 't sluimrend hart ten Godsdienste wekken)
Zig dat verleyende geschryf niet aan en trekken,
Dat, tot bederf der jeugt, dus aanwast onbesnoeit
En niet dan onkruit schiet, dat elk tot onëer groeit,
Waard door 's lands hoog gezag, eer 't zig versprey, verboden,
En uitgeroeit, of weggestompelt by de dooden,
Eer zig den levenden daar aan te barsten eet'
Als de onbezinde plag aan Sodoms appelbeet:
Fruyt, dat de onkunde kan, door 't buitenschoon, verrukken
Tot heylloos afval, om dat schynschoon ooft te plukken,
Dat zielen afschrikt op geliefder vrugt gezet.
Wiert deze Lanpest, op 't bevel der zedewet,
De vleugels eens gekort, en Hermes school verbannen,
Men zou zo schadelyk geen kaf voor koren wannen
Maar 't nutste en noodigste haast boven dryven zien:
Door onbewustheyt niet ter hant gevat misschien,
Dat nader onderzoek, hier omme zy bevolen’.

Van het hekeldicht Verkeerde Hermes(27) luidt de aanhef:
Dit 's Hermes, die de deugt verbyt
Een Wysgeer van den niewen tyd,
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Die, uit den afgrond opgedondert,
De kroon van Kerk- en Godsdienst plondert
--------------------------------’.

Ook in dit gedicht wordt hij ‘De Pest der jeugd’ en ‘Machiavels / Gedoemde Nazaat’
genoemd,
---------------------’ in 't hels
Bedryf van Judas onderwezen,
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Om God, nog mens op aard te vreezen:
-------------------------------’,

In mijn proefschrift over H.K. Poot(28) heb ik gewezen op hekeldichten die we aan
Poot en Weyerman kunnen toeschrijven. In het gedicht Aan het scheele
Nachgedrocht(29) zegt Poot over Weyerman:
‘ô Ja; gy durft bestaen, met uw vergifte tanden,
Gewyde Schriften zelf van Leeraers aen te randen;
De Godsvrucht en de deugt te trappen met den voet,
-----------------------------------------------’

In een artikel dat ik reeds eerder aan Weyerman wijdde(30), citeerde ik uit een
hekelschrift van Dominee Pieter Poeraat op Weyerman(31) de volgende strofe:
‘Vrygeest, trotse Lusifer;
Maenman, zwynbre staertester;
Bybelsontucht, Godtverzaek;
Geestendryver, deugdenlaek;
Jeugtpest, stookbrant, kruldraeislan;
Vroomheitsgloênde tweelitstang;
Godsdiensthaeter, mondenstop;
Tuimelzieke ketterkrop;
Onverschilge in eere of leer;
Tweelingklip in 's werelts meer;
Watervolk in reên en zeên!
Almansvraeg: waer wil dit heên?’

4. Libertijnse auteurs uit voorafgaande eeuwen en vrijdenkers-tijdgenoten
in Weyermans week- en maandbladen(32)
Zonder de verzekering te kunnen geven dat ik àlle plaatsen heb aangetekend in de
week- en maandbladen van Weyerman, waar hij toespelingen maakt op of
mededelingen verstrekt over libertijnse auteurs uit vroeger eeuwen en tijdgenoten
die als vrijdenkers bekend staan, kan ik wel zeggen de belangrijkste plaatsen te
hebben aangetekend. Het blijft natuurlijk mogelijk, dat ik voor mij onbekende
vrijdenkers niet heb genoteerd.
Vanzelfsprekend kon Weyerman in zijn tijd niet openlijk zijn vrijdenkerij belijden.
Op talrijke plaatsen in zijn werk spreekt hij zich uit tegen de atheïsten, de ongodisten,
de vrijgeesten, maar de frequentie waarmee het onderwerp aan de orde komt en de
daarin gedemonstreerde bekendheid met de literatuur op dit gebied, bewijzen in elk
geval dat Weyerman deze literatuur niet alleen kende, maar er ook grote belangstelling
voor had. Bovendien verstrekte hij aan andere belangstellenden een uitstekende
bronnenopgave.
Ik zal op de verschillende gradaties in het vrije denken van de genoemde auteurs niet
ingaan, daar ik mag veronderstellen dat de lezers van dit tijdschrift de meeste auteurs
kennen en weten te rubriceren en te karakteriseren.
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Weyerman zelf maakt geen onderscheid tussen atheïsten, ongodisten en vrijgeesten.
In de weekbladen die Weyerman van 1720 tot en met 1737 heeft uitgegeven, komen
naast een aantal uitvoeriger passages over vrijgeesten en atheïsten, op talrijke plaatsen
terloopse vermeldingen voor.
Ik zal nu eerst in chronologische volgorde een opsomming geven van de incidentele
verwijzingen (A) en daarna aandacht schenken aan enkele meer uitgewerkte passages
(B).

4. A. Incidentele verwijzingen
In De Rotterdamsche Hermes (13-9-1720 t/m 4-9-1721) vermeldt de fictieve auteur
[continuatur]

Eindnoten:
(1) Zie over Jakob Campo Weyerman: Dr. P.C. Molhuysen en Prof. DR. P.J. Blok, Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden 1911 e.v.j. (verder vermeld als N.N.B.W.),
dl. II, kol. 1542-1544; D.J.H. ter Horst, ‘De geschriften van Jacob Campo Weyerman. Een
bibliografische herziening’ in Het Boek, N.R. 28ste dl., 1944-1946, pp. 227-240.
(2) Het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie in 's-Gravenhage geeft aan de hand van
fisches en foto's een goede indruk van het werk van Weyerman als schilder. Zie verder: U.
Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, dl. 35, Leipzig 1942, S.
480.
(3) Op 60-jarige leeftijd, in 1737, staat Weyerman weer ingeschreven als medisch student, aan de
Universiteit van Leiden. Zie Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, 's-Gravenhage
1875, kol. 964.
(4) Jakob Campo Weyerman, De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konstschilders en
Konst-schilderessen, enz., dl. IV, Dordregt MDCCLXIX, pp. 409-475.
(5) T.a.pl., pp. 410-411.
(6) T.a.pl., p. 412.
(7) T.a.pl., p. 415.
(8) T.a.pl., p. 428.
(9) T.a.pl., pp. 429-430.
(10) Zie over John W. Woodward: Dr. E. Gurlt u.a., Biographisches Lexikon der hervorragenden
Aertzte aller Zeiten und Völker, Wien/Leipzig 1888, Bd VI, S. 327.
(11) Zie over Guillaume Postel: Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdcam/Brussel, 7e dr.,
1971 e.v.j. en 6de dr. voor de nog niet versch. dl. (verder vermeld als GWP), dl. 15, p. 627;
Prof. Dr. J. Aerts e.a., Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, Hilversum z.j. (verder
vermeld als MEW), dl. VII, p. 14.
(12) Zie over Bernardino Ochino: Prof. Dr. P. van der Meer e.a., De Katholieke Encyclopedie, 2de
dr., Amsterdam-Antwerpen, 1949 e.v.j. dl. 19, p. 11.
(13) Zie over Giordano Bruno: MEW, dl. I, pp. 587-588; GWP, dl. 4, p. 621; F.A. Yates, Giordano
Bruno and the Hermetic Tradition, Londen 1964.
(14) T.a.pl., p. 464.
(15) 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 Ontmoetingen en wetenswaardige Omzwervingen door veele Landen.
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(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

(32)

Zyne doorsleepene en klugtige Minnaryen; Mitsgaders zyn listige en vermakelyke Bedryven
gedurende zyn Leeven gepleegd. Uit deszelfs eigen Schriften en andere waarschynlyke Berigten
by een verzameld, en om derzelver Aanmerkelykheid in 't ligt gegeeven. 's Gravenhage, By
Pieter van Os, 1756.
G.J. Rehm, ‘Jacob Campo Weyerman en zijn familie. Vergelijking tussen de biografieën en
gegevens uit het gemeentearchief van Breda’, in De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXV, 1958,
kol. 353-365.
T.a.pl., pp. 30-32.
T.a.pl. pp. 165 en 166.
Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen, dl. II,
Amsterdam en Harlingen, 1775, pp. 94-102.
De Nederlandsche Spectator, Arnhem, 1895, p. 181, e.v. en 1896, p. 141 e.v.
T.a.pl., 1895, pp. 214 en 215.
T.a.pl., 1895, p. 322.
T.a.pl., 1896. p. 160.
T.a.pl., 1896, p. 160. Enkele van deze tractaten zijn in druk bewaard gebleven.
Derde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten, Utrecht 1728, pp. 141 en 142.
Vierde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten, Utrecht 1729, pp. 19-24.
Vyfde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten, Utrecht 1729, p. 55.
+
C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, Assen 1954, pp. 235-238 en 456-460.
+
Vyfde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten, Utrecht 1729, pp. 75 en 76.
[p. 59]
Dr. C.M. Geerars, ‘Jacob Campo Weyerman (1677-1747)’ in Annalen van het
Thijmgenootschap, Jg. XLV, afl. 3, dec. 1957 pp. 294-310.
Onder de titel: IAKOOPEDOOLEIMOONIANDRALEKTRYOFOONIA;
JAKOCAMPOPRATIVIRIGALLICINIOPHONIA;
S'JAEKENKAMPWEIERVELTSPOEHAENENKRAEISRYMELAERY..., Utrecht, Z.j.
Ik beperk mij in dit artikel tot de vrijdenkerij in de jeurnalistieke werken van Weyerman, omdat
ik daarover studie verricht. De overige werken van Weyerman heb ik wel gelezen, maar ik heb
er geen systematische werk-aantekeningen bij gemaakt
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[Nummer 29]
[Vervolg van: C.M. Geerars. De vrijdenkerij in de journalistieke
werken van Jakob Campo Weyerman]
Hermes in no 25 de Leviathan van Hobbes(33).
In no. 30 brengt Hermes tezamen met ‘De Waarheit’ een bezoek aan een drukker:
‘Hermes bezag ter loops door zyn kristallyne vergrootglas die deftige
bladeren, en bevont dezelve te bestaan in Koerbachs Woordenboek(34), de
Werken van Caesar Vaninus(35), La Hontans Zeden der Wilden(36), de Vryheit
van Denken(37), Tolands Uitbraaksels(38), het hersselooze boek van Jufvrou
Hoogentoorn(39), en z.v. dewelke hy [de drukker], wanneer de uilen hunne
kazematten, de egels hunne aartholen en de vleermuizen de puinhopen
verlieten, aan deze en gene met een dievelantaarntje kroop uitventen’.
In no. 38 wordt LaHontan nogmaals vermeld.
+
In no. 54 komt een passage voor:
+

[P. 26]

‘Hermes, Hermes: zonder een ongelukkig toeval zou d'Afgod van Tolant,
de schrandere Mahomet, den Muzelmannen noit die natuurlyke sorbet
hebben onthouden’.
De voetnoot bij Tolant luidt:
‘Eene Secte in Londen, Mahometers genaamt, waarvan Tolant (zoo men
zegt) Opperpriester is’(40).
In no. 58 zegt Hermes:
‘Een Koffihuis-politiek snapt met zoo veel eerbiet van een' Vorst als Toland
van den G**dienst’.
In Den Amsterdamschen Hermes (30-9-1721 t/m 21-9-1723) komen de volgende
korte aanwijzingen voor.
In een passage in dl. I, no. 2 over de welsprekendheid wordt Giovanni Pico della
Mirandola(41) genoemd als spreker van vele vreemde talen:
‘Jan Picus Prins van Mirandola bezat op zyn Achtiende Jaar een diergelyk
getal talen’.
In dl. I, no. 36 schrijft Hermes in een beschouwing over de ergernis:
‘Een Student, zober in kennis, doch levend van Geest, doopt zyn
nachtstudie in de ontstelde stellingen van Hobbes, Toland, en Vanini; hier
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uit bekomt hy een neuswyze wetenschap, genoeg voor een Atheïst; doch
te gering voor een geleert Man, en hy souteneert dat zyn Waterhond ruim
zo onsterffelyk is als hy zelfs: Vermaant die bloedbeuling eens, en eikt
hem eens met het brandyzer van Vrygeestery, fluks roept hy, o Ergernis!
schaam u, o verkeert geslagt! uw Onkunde verdraait het
allernootzaakelykste goed in een gestalte die gruuwlyk en afschuuwlyk
wort’.
In dl. I, no. 37 schrijft Hermes:
‘De Phosphorus of de Lantaeren-drager is een ligchaam dat meerder
flikkert dan een pinxter-bloem die behangen is met alderlei geleent
zilverwerk; de Lantaeren-drager torst meêr lichtende deeltjes dan Hobbes
Leviathan leevende dieren torst..’.
In dl. I, no. 40 zegt Hermes dat een weekbladschrijver in staat moet zijn allerlei
materie voor zijn wekelijks papier te scheppen. Een van zijn voorbeelden luiet:
‘Indien hy een afgezaagden, Stokouden, en uitgemergelden Atheïst ontbeert,
aanstonts komt 'er een, van 't hoofd tot de voeten, met vloeken en
vuilbekken opgepoetst, en gewapent als den Ridder St. Joris, aanstuiven’.
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+

In dl. I, no. 47 in een uitweiding over pedante geleerden, schrijft Hermes:
+

[p. 27]

‘O Hoe groot is de beslykte Brigade der Pedanten, Schoolgeleerde, en
geleert schynende Weet-nieten! Apollion is een afgodsdienaar van
Paracelsus, en hy verstaat geen handvol Latyn, ook draagt hy de beste
Editie van Pindarus in zyn zak, om dat die zindelyk is gedrukt’.
En dan volgt:
‘Hy bromt van Hobbes en van Machiavel, en hy verstaat de staatkunde zo
veel als de Talmut. Wat onderscheid is 'er tusschen Machiavel en Hobbes
Waanwyse Nar? Welaan Anubis [= Hermes] zal het u in uw Pap voordissen.
De Florentyn redeneert als een Wilde gans, en de Engelsman schryft als
een goedaardig Verstant. Doch, in 't slot van reekening; niemant zal oit
een groot Politiek worden, door de Predikatien van Hobbes. Al het geen
hy Papegaeit, (om als een burger van Romen te klappen,) is niet hooger
geboekt, dan, una Chimera impossibile, una inversione bugiarda, un Caos
di confusione.’
In dl. I, no. 51, worden terloops Hobbes, Machiavel en Toland genoemd, in een
spottende verhandeling over het conclaaf in Rome bij een pausverkiezing.
In dl. II, no. 16 geeft Hermes een hekelende schets van een kernelijk uit West-Indië
afkomstige advokaat, aangeduid als Borago; tot zijn uitrusting behoren o.m.:
‘De werken van Lucilius Vaninus, waar van hy, eenmaal, den halven tytel,
(hoe is 't mogelyk!) heeft doorbladert’.(42)
Een aantal nummers achtereen kondigt Hermes aan, de levensloop te zullen verhalen
van ‘den Persiaanschen zyworm’, ‘die leeft als een onbedachte Vrygeest’ (dl. II, no.
18), welk verhaal dan in no. 21 aanvangt en in enkele nummers wordt vervolgd. Met
‘Den Persiaansche zydewever’, aan wie onder dezelfde titel Weyerman ook een
blijspel wijdde, wordt de Rotterdamsche zijdehandelaar Isaäc Simons gehekeld, In
Den Amsterdamschen Hermes zowel als in het toneelstuk wordt hij beschuldigd van
vrijdenkerij. In no. 25 worden in een gesprek tussen de Persiaanse zijdewever en een
‘Boksenmaker’ genoemd:
+

‘de fynste extracten van Spinosa, Toland, Vaninus, met het Credo van
Jarig Jelles(43), en met Koerbags woordenboek...’(44)
In dl. II, no. 19 komt onder de leden van een aldaar geschetste societeit, naast een
‘Majoor van de Cavallery’, een ‘Advokaat’ en een ‘Geneesheer’, ook een vrijgeest
voor:
‘Een versleeten Vrygeest, zo mager als het geraamte van een Heislang, en
zo liberaal, dat hy de soupe, waar in een duiven-ei gezooden was, verëerde
aan de Huisarmen, kwaam, in 't voorste gelid, van dat Congres aankruipen,
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+

[p. 28]

en opende, altyds, de geleerde byeenkomst, door het onsteeken van een
pyp tabak’.
In dl. II, no. 26 laat Hermes een winroemer in de gedaante van een naakte juffer
vertellen welke meesters zij gehad heeft. Over de eerste meester:
‘Die knaap was een geestelyk Heer, die altoos was gemantelt, gelyk als
een Kanonnik van Murcia, maar die onder die zwarte Vrystad meêr wyn
verborg dan de schuilhoek, die Michiel de Kikker [een herbergier] onder
zyn bedstede heeft opgemetzelt; en die onder die mantel, niet alleen zyn
broodwinning onteerde, de Leer der Jansenisten hoonde, en het duivels
warregaren van Toland voortplante, maar die zelfs den apostaat Juliaan,
voor zyn tydelyk Opperhooft, en den turkschen Mufty, voor zyn
aardbisschop zou hebben uitgegalmt, indien de eerste hem had willen
beschenken met het Opperpriesterschap des heidendoms, en de tweede
hem vereeren met de Imans-plaats van de hooftkerk van Konstantinopelen’.
In dl. II, no. 45 tekent Hermes een aantal journalisten:
‘... den Leidschen Courantier,... die een Machiavel is in de Ontleeding
van het Politiek liegham... den Delfschen Courantier, die een Hobbes is
in den blinden spiegel der Staatkunde...’
Den Ontleeder der Gebreeken (11-10-1723 t/m 8-10-1725) bevat in dl. I, no 5 een
openingspassage waarin gesproken wordt van een
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‘Wysgeer, die Averroes voor een Atheïst, die Pomponaat(45) voor een Godist,
die Toland voor een Patriarch, en die de Haarlemieten voor Reusen duft
schelden...’
No. 15 van dl. I is geheel gewijd aan de angst voor de dood. De Ontleeder voert
daarbij weer ‘Lucilius, anders Julius Caesar Vaninus, De G**spraak der Atheïsten’
ten tonele. In hetzelfde nummer worden nog vermeld: ‘Pomponaat, Vaninus, Toland,
en alzulke linksche Casuisten’ en als ‘de drie [p. 29] Patriarchen des Duivels’ worden
aangegeven: ‘Toland, Vanyn, en Pomponaat’.
In dl. II, no. 5 zegt de Ontleeder:
‘Een Welschman misbruykt de Harp, gelyk als een Atheist de Reden
misbruykt...’,
in no. 6 n.a.v. een zeker geneesmiddel:
‘Door het dagelykx Gebruyk van dit Coordiaal, zal een Atheïst den Alkoran
verdedigen...’
en in no. 14 citeert hij ‘Prins Picus de Mirandola’ over het schaakspel in de oudheid.
In dl. II, no. 16 komt ‘Trajaan Bokalyn’ even ter sprake(46).
Enige nummers van het weekblad wijdt de Ontleeder aan een buitenplaats aan de
Vecht. De eigenaar, aangeduid als de reus Kakus, houdt in no. 48 een betoog tegen
de wijn. De Ontleeder zet dit over in verzen waarin hij de slechte invloed van de
drank beschrijft. Twee strofen zijn van belang voor ons onderwerp:
‘Wyn maakt dat de Atheist zyn Vlassen Geest verspilt,
Dat hy als 't Napels Paerd loopt ongetoomt in 't wilt,
En 't, Weezen schimpt en tergt waar voor zyn Vreeze lilt.
Wanneer dat Bacchus Damp zyn wuft Begrip ontleest,
Snoeft hy van 't los Geval, Natuurs, en +Tolands Geest,
Begint met Satanas, en eyndigt in een Beest’.

De voetnoot bij Toland vermeldt:
‘+ Toland den Autheur van Adeisidaemon, sive Titus Livius de superstitione
vindicatus, van Christianity not Mysterious, het Evangelium van
Barnabas(47), en al zulke eerlooze Traktaaten’.
In Den Echo des Weerelds (29-10-1725 t/m 13-10-1727) zegt de auteur in dl. I, no.
15 van de tekenaar Romeyn de Hooghe(48), die
‘de Beestelykheit van Aretyn(49) zo natuurlyk uytley aan Batos Naneeven’
dat hij
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‘zo devoot als een Lucilius Vaninus, en byna zo kuysch was als den
Bedrieger Mahomet’.
+

In dl. I, no. 34, valt een Advertissement op, waarin Weyerman protesteert tegen de
+
toeschrijving van een werk dat niet van zijn hand is. De tekst luidt:
[P. 30]
‘Den Echo verzoekt, dat den Drukker en den Korrekteur van een Catalogus
van Boeken, die op den 13. deezes Gedistraheert staat te worden, in het
toekomende zig gelieven te voorzien van doorschynender Brilglaazen, en
niet te Schryven Wyermans Ingebeelde Chaos, in sté van Hendrik
Wyermars gewaande Weereldwording, en zo voorts, zullende den Echo
by Gebreeke van dien, etCetera, de Rest zal men raaden’.
Hendrik Wyermars - die in een ander artikel in deze bundel wordt besproken - staat
als auteur van Den ingebeelden chaos, en gewaande werelswording der oude, en
hedendaagze Wysgeeren, veridelt en weerlegt. Byzonder de gevoelens hier omtrent,
van T. Lucretius Carus en Dirk Santvoort(50), vermeld in Johann Anton Trinius,
Freydenker-Lexicon order Einleitung in die Geschichte der neuern Freygeister, enz.,
Leipzig und Bernburg 1759(51), op bladz. 136. Zijn werk wordt aldaar
‘satanisch-atheïstisch’ genoemd.
Belust op een ‘bespiegelende Wysbegeerte’ verlaat de Echo in dl. I, no. 36, zijn
studeervertrek en trekt naar buiten. In een beschouwing over de natuur: het bos, de
vogels en de bloemen die uit de aarde ontspruiten, komt vervolgens een passage voor
over de ‘zonneziertjes’, de zonnedeeltjes, met een uitweiding over het ontstaans-
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beginsel:
‘De Zonneziertjes brogten my te binnen de dierglyke Stelling van zommige
Wysgeeren, die voorgeeven met zeer veel Schyn van Onwaarheyt: Dat 'er
Menschen, Aapen, Visschen, Dieren, en Insekten worden geteelt uyt die
ondeelbaare Stofjes. Doch zo die Stelling als een onbetwistbaar Argument
doorgaat, waarom spruyten 'er dan dagelykx geen zeldzaame en wonderlyke
Schepzelen voort uyt alle die besmettelyke Ziertjes, die allerley Soort van
Lieghaamen uytwaessemen tusschen den Hemel en de Aarde? want konnen
die onderscheyde Dampen eenige Godaantens of het Leeven mededeelen
aan hun ongevoelige Staat; en konnen die Dampen ons overtuygen, Dat
'er een Regel van Plantgewassen, Monsters, onredelyke Dieren of
Menschen, kan te voorschyn komen uyt de Wolken, dan moet zig Moses
voor Lukretius, en de verstandigste Wysgeeren moeten zig vernederen
voor Toland, Vaninus, en voor alzulke Atheïstische Pesten. Doch zo lang
als men ziet, dat diergelyke Beuzelschriften afwyken van de onfeylbaare
Schriften, en van de gezonde Reden, past het ons, van ons te vernederen
voor die Oppermacht die het alder [p. 31] eerste Weezen gaf aan de Zon,
de Maan, de Starren, en aan de vier tegenstrydige Elementen’.
In dl. I, no. 45, houden een filosoof en een landloper een dialoog over ‘Kennis en
Onweetendheyt’, waarin de volgende uitspraak van de landloper voorkomt:
‘De Onkunde, myn Heer den Wysgeer, is de Kraambewaardster van de
Eenvoudigheyt. Die onbesprooke Eenvoudigheyt wort tot nog toe voor een
byzondere Deugd geschat in de Kloosters, in de Abdyen, en op de
Dorps-pastooryen, zynde deeze Loftuyting van Het is een goed eenvoudig
Man, tot op huyden toe een gangbaare Munt. Niemant begeert het geen
hy niet kend, en een Man die niet kan leezen nog schryven zal nooit een
Sleutel verzinnen over het Sprookje van de Tobbe opgesteld door den
beruchte Jan Toland’.
In de voetnoot bij ‘het Sprookje van Tobbe’ staat
‘a Tale of a Tub in het Engels, Le Conte du Tonneau in het Fransch, een
aardig doch gevaarlyk Traktaat’.
De Franse vertaling is van Justus van Effen uit 1721. Waarom Weyerman het werk
hier aan Toland toeschrijft, terwijl hij eerder er wel degelijk blijkt van geeft te weten
dat Swift de auteur is(52), kan ik niet verklaren.
No. 50 van dl. I is geheel gewijd aan de bestrijding van tovenarij en hekserij. Echo
die zich verzet tegen een gezelschap
‘onderscheyde Heeren en Juffers..., die allerley soort van Steenen
omgroeven, om te bewyzen, dat 'er als nog Tovenaars, Toveressen,
Negromantiers, Waarzeggers, bezwooren Geesten, Droombeduyders,
blinde Belies, Lyken-zienders, en alzulke Duyveleryen, in zwang gongen’
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loopt gevaar in dat gezelschap
‘uytgekreeten te worden voor een Atheïst, dewyl [hij zijn] Stem niet
begeerde weg te gooyen op die onedele Gevoelens’.
In dl. II, no. 16, in een verhaal ‘Den opkomst en den val van een Koffihuys Nichtje’,
dat enige nummers van het weekblad Den Echo des Weerelds in beslag neemt, laat
Echo die het ‘Nichtje’ zelf haar levensverhaal laat vertellen, haar zeggen:
‘Zo dra was die diepzinnige Zwaarigheyt niet overgewaayt, of zy [een
bordeelhoudster waarbij zij terecht is gekomen] begon my zo [p. 32]
onmanierlyk te verkroppen met Kandeel, met gekookte jonge Hoenders,
en met krachtige Soppen, dat ik pas kon ademhaalen; waar door ik my zo
lustig bevond binnen de Veertien dagen, dat het Duy**s Grootje my al
lacghende inluysterde, Dat ik Juffers genoeg was om een kranke Bruyd
mee te verschoonen.
Niet tegenstaande de Vinnigheyt van myn Smart [over de minnaar die haar
in de steek heeft gelaten], die geduurende eenige Uuren groot genoeg was
om Lucifer zyn Glorie, en Jan Toland zyn Ongodistery te doen verzaaken,
kreeg myn halssterrige Natuur, en de dartele Invlying van myn snoode
Gouvernante zo ver de Overhand op myn Gesteltenis, dat ik in minder als
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een Maand, grooten lust kreeg na het Gezelschap van een Man, als na de
visite van een Zwartzuster’.
In dl. II, no. 23 zegt Echo in een gesprek met een echtbreker:
‘Helaes! hoe zot en hoe ydel is een jong Man,... die misleyt door
Vrygeesten en Ligtmissen, een zondige Leevensloop uytkruypt tusschen
de Hoerery en het Overspel’.
Het begin van ‘Een korte Schets van het buytenwynhuys van Sta**’, in dl. II, no.
29, brengt ook weer ‘Vrygeesten’ ter sprake:
‘Die herberg, dat Wynhuys, of dat kleyn Algiers, is een Gebouw waar in
meer Ondeugden worden gepleegt, als 'er Mirakelen geschieden in de
Kapel van Mahomet. Aldaar gaan zig de Vrygeesten vermaaken om in
vryheyt hun herssens te verdrinken, en groover Misdaaden te begaan met
de Tong, als ooit den achtkanten Boer in 't werk stelde met zyn
Breekyzers’.
No. 37 van dl. II bevat een droombeschrijving van Echo, waarin hij in een hete, helse
zee o.m. ‘John Toland’ ziet, ‘den schrijver van Christianity not mysterious’. In
dezelfde droombeschrijving komt een passage voor over de liefde die zo machtig is:
‘want Spinoza of Vaninus hebben niet half zo veel Atheisten gemaakt als
de Liefde’.
In een felle aanval op de alchemist J.C. Ludeman(53) in dl. II, no. 48, zegt Echo over
hem:
‘Te vergeefs verdêdigt hy de onzinnige Argumenten van Jakob Böhm den
Krispynist, en te vergeefs beslaat hy, in navolging van den Baron van
Helmont, de Geneeskunde onder de G**dgeleerdheyt, hy, zegt den Echo
des Weerelds, die vry meer Ongodistery leert door zyn voorbeeldelyk
Gedrag op eene dag, als een Haringvliets Quaker kan overhoop Prediken
in een gants jaar’.
+

In het voorlaatste nummer van Den Echo des Weerelds, dl. II, no. 51, is een
advertentie, ‘Waarschouwing’, van belang. Zij luidt:
‘By Alberts en van der Kloot, Boekhandelaars in 's Gravenhague, is
gedruckt, en by de voornaamste Boekverkoopers in de Nederlandsche
Steden te bekomen, de Reysbeschryving na verscheyde afgelegene Natien,
&c. by Lemuel Gulliver, vier deeltjes met plaaten. Ik heb die vier deeltjes
doorleezen, en zo geestryk bevonden, dat ze wel in turksleere banden
gezwachtelt, en op snoe vergult, moogen pryken, benevens de staatkundige
Schriften van Trajaan Boccalyn, dewelke onder een kluchtigen opschik,
groote Waarheden verbergen. Len Sleutel is onder de Pers, overgezet uyt
de Engelsche taal’(54).
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[P. 33]

De Doorzichtige Heremiet (27-9-1728 t/m 14-3-1729) bevat in no. 6 commentaar
bij een aantal advertenties van kwakzalvers. Uit de Leidsche Kourant van 9-1-1728
wordt een advertentie geciteerd:
‘...den Elixir Salutis van Doctor Daffys Weduwe, te bekomen by de
Erfgenaamen van Evert Haverkamp, &c.’
Het begin van het commentaar luidt:
‘Dat dien Elixir een heilzaam medikament is tegen het maag koliek der
armoede des verkoopers, is ten naasten by te begrypen met de geringste
omschryving. Ondertusschen konnen wy getuigen, dat meest alle die
Britsche Kourant-doktooren heerlyke Elixirs en Olie des bedrogs
distilleeren, en dat zy geboekt staan by de verstandige Engelsen voor
konstenaars, die zich beter in een gedrang weeten te bedienen met de
knipschaar eens beurzesneiders, als in een byeenkomst der geneesheren
van het snymes eens ontleders. Zy zyn berucht by de Londenaars voor
vleijende schuymspaanen, voor groote vervolgers der wyn- en bierflessen,
voor droogscheerders van de tafellakens hunner bekenden, voor nathalzen,
windverkoopende Laplanders, straatslypers, kabalisten, valsche getuygen,
en voor atheisten’.
In no. 14, gewijd aan een bijeenkomst van ‘Koekoeken’, bedrogene echtgenoten,
waarin o.a. Italianen, Spanjaarden, een Fransman, een Duitser en twee Britten aan
het woord komen, zegt de tweede Brit:
‘Milord Chief Justice, ik trouwde uit joks, maar ik wiert gekoekoekt in
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ernst, waar aan ik my als een opvolger van de mede niet eens stoorde; en
myn Lady strekte my tot een gangbaare munt, niettegenstaande dat zy de
medaille des huwelyks liet besnoeijen door een onnoemelyk tal valsche
munters.+ Onderwyl dat ik in Wills koffihuis vonniste over de dichtkunde
en over de laatst gedrukte theologische schriften van John Toland, alhoewel
ik noch geest noch godgeleerdheid bezat, wiert Madame in haar slaapkamer
gevonnist by gemachtigde rechters om handen en voeten los te geven, om
alle de huwelyks-schatten bloot te leggen voor de inspektie dier
wetbreekers, en om op 's Schepens order op het slagveld van een
rustbanks-matras een voetval achterover te doen tot een bewys van haar
gehoorzaamheit, en van myn schande.’
No. 18 tenslotte bevat als onderdeel van een over een aantal nummers verspreid
verhaal ‘De snappende Goudbeurs’, gechergeerd, ‘Het Karakter van een Schynheilig’,
waarin wederom van een vrijgeest sprake is in de volgende passage:
‘Zyn kleeders en de rest van zyn staande en loopent want waaren zo
stemmiglyk gefatsoeneert, als of zyn snyder de kleermakers konst had
geleert by Jan van Leiden, den Koning der herdoopers, dat is op goed
Nederduits, zo meenige plooi, zo meenigen dui+*xl, en noch minder
gegaloneert als een dorps doodbaar. Doch die zeedige zondaar was een
gevleescht spook gedooken in de effen schulp van Joris Fynman, want
geen Europeer vrygeest kan smaakelyker Arak of Kilduivel drinken in de
verzengde Oost- of Westersche luchtstreeken, dan hij Konjakke brandewyn
kon slurpen tusschen dorpel en deur, en zyn zevende vles ontkurken
tusschen Klara en zyn gewisse; het is wel waar dat hy de Godsdienst van
die luchtstreek die de beste wynen voortbrengt beschimpte en veroordeelde,
doch wat zwaarigheit, want daar in was hy de weerga van een Overspeelder
uit Mennos gladde kudde, die onderwyl dat hy de Mainteneurs beschrobt
en veroordeelt, zelfs een verboode duif drenkt en spyst uit het overschot
van goude, zilvere en zyde lappen’.
In Den Vrolyke Kourantier, waarvan maar twee nummers verschenen als no. 24
(7-3-1729) en no. 25 (14-3-1729) achter De Doorzichtige Heremiet, komt in no. 25
het volgende fragment voor in een passage over het toneel:
‘Een zeker Heer beklaagde zich op een tyd over het tonneelspel van
Molière, genaamt het feest van Pieter, by ons bekent by den titel van den
gestrafte Vrygeest(55), waar in, volgens zyn zeggen, godloozer uitdrukkingen
waaren vervat als in de laatste woorden van Lucilius Varinus [i.p.v.
Vaninus], welk spel echter dagelyks met goedkeuring wiert vertoont, daar
dat van Tartuffe, of den Schynheilig den ban der interdiktie moest bezuuren.
Den Prins van [p. 35] Condê schoot hem daar op toe: dat is waar, myn
Heer, maar de dood heeft een oorzaak, want in het eerste spel wort
alleenlyk den G**sdienst beschimpt, maar het tweede veroordeelt de
Schynheiligen’.
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[p. 34]

In no. 10 van Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur (jan. 1733 - okt. 1733) wordt
de Kluyzenaar door een geest meegevoerd naar een herberg
‘een tweede Sodom, alwaar dagelyks meer ondeugden worden werkstellig
gemaakt, als 'er ooit wierden gepleegt in dat omgekeerde nest. Aldaar is
de verzamelplaats der vrygeesten, welke heeren derwaards troppen, om
hunne hersenen te verdrinken, en hunne goudbeurzen te verspillen’.
In no. 15 doet de Kluyzenaar een aanval op een collega, de auteur van Le Glaneur
historique (1731-1733), de Franse journalist J.-B. de la Varenne, omdat deze uit het
Engels het geschrift Arbor vitae, or the natural history of the tree of life in het Frans
heeft vertaald: Histoire de l'arbre de vie:
‘Dat veele Fransche schryvers Petronius Arbiter, en Aloisea Sigea voorby
snorren, is een bekende zaak; doch dan verschuilt zich den schryver of
vertaaler achter den schanskorf van Pierre Marteau tot Keulen(56). Doch
dat den s'gravenhaagsche Naleezer, le Sr. J.B. la Varenne, zich bloot geeft
voor den vertaaler van het Engels bordeelschrift, getytelt, den Boom des
Leevens, is niet te begrypen. Hoe cierlyk dat een onkuysch traktaat ook is
opgeschikt, echter wort het nooit hooger geschat als een geperfumeêrden
stinkenden adem, de stank is dierbaar gemaakt door den maskus en amber;
en de pen, meer den de tong, is den tolk van de geneygdheden des harten.
Het is zeker dat ieder deugd door een paar ondeugden is verzelt, dewelke
haar besluyten in naauwkeurige grenzen. Het leeven is een doortogt
tusschen
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Scylla en Charibdis, mist men het kanaal, fluks wort onze bark in een
schipbreuk opgeslorpt. Den Godsdienst heeft Bygeloof en Godloosheyt.
Dapperheyt heeft Vreeze en Roekeloosheyt; Mildheyt heeft Verquisting
en Gierigheyt; Rechtvaardigheyt heeft Gestrengheyt en Eenzydigheyt; en
veeltyds doopt een Fransch Autheur zyn pen in de Ongodistery, ofte in de
Onkuysheyt, welke laatste in la Varenne's vertaaling van de Natuurkundige
Historie van den Boom des Leevens zo deerlyk is gebleeken’(57).
+

In no. 21 komt de volgende passage voor over de kardinaal
+

[P. 36]

‘Niklaas de Pelevê, Aardsbisschop van Parys, [die] was te gelyk een groot
hoveling en een groot ongedist, welk paar eygenschappen meermaals zyn
ontmoet in een en dezelve prlaat. Op een tyd deet die Aardsbisschop een
redenvoering voor Hendrik den derde Koning van Vrankryk, over de
Weezendlykheyt Gods, waar van die Vorst hooglyk scheen voldaan. Den
gewyden Orateur, te gelyk dronken door die lof, en door den wyn dien hy
had ingeslorpt, want hy redeneerde over tafel, vervolgde dat diskoers aldus.
“Sire, op morgen zal ik het tegendeel van 't gezegde aantoonen, op
verbeurte van myn myter en staf.” “Dan zyt gy het grootste zwyn, dat ooit
met wierook, in stee van met eykels, wiert gevoert”, schoot hem den
Koning toe, “en sulk soort van redenaars worden by ons met een
hondslantaren uytgelicht”. Dit hebbende gezegt, wiert dien welspreekenden
Pelevê met de schouders buyten het Hof gestooten(58).
Misschien gronde die Prelaat zich op deeze oude zinspreuk, “Dat een wys
man den Priester is aller goden, en den berger aller republieken”. Maar ik
geloof, zegt den Kluyzenaar aan de Lek, dat het verschil tusschen de aloude
wyzen, en de wysgeeren van die eeuw, noch wel zo groot zal zyn geweest,
als 'er onderscheyd is tusschen de schriften van den Britschen Toland, en
die van den Oudvader Augustyn’.
In no. 22 krijgt de Kluyzenaar bericht van zijn correspondent uit Madrid die o.m.
n.a.v. een strijd tussen Rome en Spanje schrijft:
‘Kortom, Kluyzenaar, den Paus betoont zich thans een heylig van minder
alloy te zyn als ooit de Spaansche weerelt had gedacht; hy overtuygt ons,
door zyn hartvochtig gedrag, dat hy zo min aan het Vagevuur gelooft als
een Mennoniet; en noch wel zo luttel schrikt voor de hel als een Lucilius
Vanin; en een ieder wacht zich voor zulk soort van visschers’.
Bij een poging opnieuw met een weekblad op de markt te komen en wel onder de
naam Den Adelaar, waarvan mij slechts twee nummers bekend zijn van 28-2-1735
en 7-3-1735, geeft Weyerman een gesprek weer dat hij over zijn nieuwe weekblad
voert met een edelman. Deze spoort hem aan, maar waarschuwt hem ook:
‘Spiegel uw vorders aan de treurige voorbeelden van Trajaan Boccalyn,
Doudyns(59), den schryver van den Graaf van Gabalis(60), en meer anderen;
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en zyt voorzigtig van uw eygen graf niet te del[p. 37]ven met uw tong,
pen ofte tanden; achtervolgens die bovengemelde penhelden’.
Het laatste, mij bekende, weekblad dat Weyerman voor zijn gevangenneming en
veroordeling in 1739 heeft uitgegeven onder de titel De Naakte Waarheyt (18-3-1737
t/m 17-6-1737) begint na een korte kenschets van de auteur in no. 1 met:
‘Ik ben bericht van ter zyden, dat Trajaan Boccalyn in Italie, Richard Steele
in Groot Brittanje, en Jacob Campo Weyerman in Nederlant, hunne leezers
plagten te stichten en te vermaaken door geestryke vertellingen, en
toepasselyke gelykenissen, derhalve zal ik dien eygen weg inslaan, en den
Leezer het karakter voordisschen van de MAAKTE WAARHEYT’.
In no. 4 zegt de schrijver van De Naakte Waarheyt:
‘Thans voel ik trek... om den leezer eenige konterfytsels der
alderberuchtsten Atheisten af te schetsen, op dit weekelyks panneel. Het
lust my thans, om een paar jagersstreeken te geeven aan de eerlooze
beleyders van de Ongodistery, die verderflyke veenmol voor het dierbaar
plantgewas van de onsterflyke Ziel. En dewyl het ons thans gevalt, zal
myn vrolyke tekenpen, dat gespuys van Ongeluks vegels krayonneeren
voor de vuyst, ten welken eynde ik sans ceremonie overgaa tot het befaamt
konterfytsel van den alom beruchten PITER ARETYN’.
In hetzelfde no. 4 volgen nog de schetsen van HIERONYMUS XARDAAN(61),
BENEDIKTUS

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

303
SPINOSA en MILORD ROCHESTER(62). Deze portretten van ‘atheïsten’ verstrekken
geen opzienbarend nieuws voor de lezer. Opdat men er zich een juiste voorstelling
van make, en tevens als overgang naar de behandeling van de wat langere passages,
laat ik hier voor het grootste deel volgen de schets van:
HIERONYMUS KARDAAN.
‘Hieronymus kardaan is den tweede Atheistische Wysgeer, die alhier de
kermiskoort der roekelooze Godverzaakers beklautert, opgetraaliet in geele
Napelsche koussen, de livery der zotten, en in met bont gevoerde
Studeerlaarzen, het uythangbort der dwaazen.
De schriften van dien in geest uytgeteerden Hieronymus komen my voor,
als de vertellingen van een persoon die legt te voorstelen met een yelende
Koorts. Die Kardaan staat by my geboekt voor [p. 38] eer haazepastey,
dat is, een beslag t'zamengesteld uyt de zuyker des geests, en uyt den azyn
der zotheyt, twee tegenstrydige inmengsels. Ja ik zeg, en ik zal altoos myn
gezeg staande houden, dat de zon nooit een zeldzaamer dischgerecht van
Minerva beschouwde, opgemaakt uyt geleerdheyt en uyt raazerny.
Nochtans met dit onderscheyd, dat die Hieronymus Kardaan de geleerdheyt
uytvente met droppels, en de zotheyt uitmat met kannen en stoopen.
Den leezer wort verzogt, van zyn aandacht te willen geeven aan een
verdienstig man, die dien maalenden Kardaan konterfyt met de navolgende
koleuren.
Hieronymus Kardaan, zegt hy, onthaalt zyn leezers tot walgens toe, op
droomen, voorzeggingen, wondertekens, en op spinroks praatjes van
labbekakkende oude hekelwyven. Zo dikmaals als het Kardaan in 't hoofd
schiet, maakt hy een echtscheyding van tafel en bed tusschen zyn licghaam
en ziel, en dan vagabondeert die wysgeer alleenlyk met boldergeesten en
spooken. Daarenboven zwetst en baldert hy gestadiglyk, van te zyn
gezegent met een dienstbaaren geest, (op die wyze pooght een blinde
lierman van te worden gevolgt door een getrouwen hond) welke geest hem
echter zo veel schats niet opbragt, dat hy'er een gehoepelrokte Cypersche
kat kon op kon onderhouden in linnen en wollen.
Daarenboven kon die Kardaan de maan zo wel zien schynen by dag als
by nacht, en als hy een drielingfles amfioensvocht, by ons bekent onder
de benaaming van Nantesche brandewyn, had ingeslobbert, kon hy noch
wel zo maklyk de starren zien flikkeren tegens de hemel van zyn ledikant,
als tegens het uytspansel des firmaments.
Noch beroemt zich die looze wysgeer tot zyne eere, dat zyn Vader hem
keurde voor een bastaart, en dat uyt dien hoofde den oude heer meermaals
had toegelegt om zyn huysvrouw, de moeder van Kardaan, te doen
miskraamen(63) voor zyn geboorte, door de ingaave van een drank waar in
geen zevenboom was gespaart.
In 't kort dien voorvegter der Atheisten, dobbelde, hoerde, en krakkeelde
op den duur. Ja niet tegenstaande dat een schoone jonge Roozemond, zeer
zelden heult met 's Gryzaards zilvere maanen, echter was dien Hieronymus
Kardaan zo verzot op een jonge meyd, gelyk als een lente zwaluw graagt
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na een zomermug, of als een aap is belust op een herfstspin, en een nader
gelykenis schiet my thans niet te binnen. [p. 39]
Indien diergelyke bedryven voor wysheyt worden opgebazuynt, dan konnen
de leeken en de zotten ook na een hoogen prys staan in de Generaliteyts
lotery des geests’.
Na deze niet veel zeggende passage volgen - zonder verband met het verhaal over
Cardanus - nog enige opmerkingen over enkele journalisten-tijdgenoten.

4 B. Uitvoeriger passages
Na al deze op zichzelf weinig zeggende verwijzingen, maar die alle tezamen natuurlyk
wel wat te betekenen hebben, wil ik nu aandacht schenken aan enkele wat uitvoeriger
passages over libertijnse schrijvers uit vroeger eeuwen en vrijdenkers-tijdgenoten in
Weyermans week- en maandbladen.
In Den Amsterdamschen Hermes, dl. I, no. 19(64) komt aan het slet van het nummer
een passage voor onder de titel: ‘Eenige aanmerkingen over de Schriften van J.C.
Vaninus’. De tekst luidt:
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Julius Caesar Vaninus is een Atheïst geweest, die in het jaar 1619 door
het St. Maartens-vuur van eenige Takkeboszen is verlicht; en die geen
Godsdienst kennende, wegens Ongodistery te Toulouse is verbrand. Die
ellendige, geboortig van Napels, scheen, door armoede en honger geprest,
stervens dol te zyn; want in den Winter was hy gedost in de Livrei van
een Vouragier, en 's Zomers was hy opgeschikt in een Aapen-rok van
Vriesche Baei. Hy verbeelde uitwendig een Wysgeer, doch inwendig was
hy een Dwaas, en zyn Boek der Natuursgcheimen(65) is gestolen uit Sealiger
tegens Cardaan, Fracastor(66) en Pompanatius. Hen zegt, dat hy eenmaal
een Bedel- of brand-brief geschreven heeft aan Paus Paulus den V. waar
in hy blixomde van den gantschen Katholyken Godsdienst het onderste
opwaards te doen kenteren, ten zy men hem met een Kerkelyk ampt
voorzag, waar op hy (zo wel als de Prinssen der H. Kerk) Juffers, Koks
en Paarden kon onderhouden. De Heer Patin (een Geneesheer, ruim zo
verdienstig als dat Kwak-doktoortje, wiens Zy-kamer met meêr Urinaalen
pronkt dan een Glasblaazery) zegt een Man te kennen, dewelke die Galg
en Rad verdienende Missive geleezen heeft. Dat voornoemd eerloos boek
is te Parys gedrukt in 1616. en is door twee Cordeliers, beide Doctooren
der Faculteit, geapprobeert. Wanneer hy aan den staak staande om
verbrand te worden, vermaand wierd, om aan God, aan den Koning, en
aan de Justitie vergiffenis te vraagen: [p. 40] was dit zyn antwoord: in den
eersten geloof ik niet, den tweeden heb ik nooit misdaan, en de derde
verëer ik aan den Duivel. Zyn boek wordt grootelyks van dat soort
menschen geächt, die het duur inkoopen, nimmer leezen, of niet verstaan.
Nu dat is tot daar toe, Hermes heeft dikmaals beleeft, dat een Virtuoso in
bloedelooze diertjes, een zwarte aardsche Schallebyter hooger heeft
gewaardeert, dan een Hemelsche Paradys-Vogel.
Petrus Pomponatius is een diergelyk Filozoof geweest, die (schoon hy de
Wysbegeerte tot Padua doceerde,) echter, zonder de hulp van den
Kardinaal Petrus Bembo, de Samarra(67) der H. Inquisitie zou hebben
ondergaan. Hy heeft tot Boulogne de sterflykheid der Zielen na de dood
des lighaams verdedigt’(68)
In dl. I, no. 33 van hetzelfde weekblad komt Weyerman opnieuw uitvoeriger over
de ‘Atheïsten’ te spreken onder het motto ‘Humana autem anima rationalis est, quae
mortalibus vinculis peccati poenâ tenebatur, ad hoe diminutionis redacta, ut per
conjecturas rerum visibilium ad intelligenda invisibila niteretur’, ontleend aan
‘Augustin. 1.3. de lib. arb.’ De tekst luidt:
‘De menschelyke Ziel (zegt zeeker Oudvader) is reedelyk, dewelke door
sterflyke banden tot straffe der zonde gebonden zynde, tot dien staat van
vermindering is gebragt, op dat ze door giszingen over zienlyke dingen
de onzienlyke zou poogen te verstaan. Hoe tegenstrydig dat deeze stelling,
door de gespleete tongen der hedendaagsse Atheïsten behandelt wort, is,
helaas! niet dan al te wereldkundig. Een Frans Scheyver verhaalt dat de
Tovery en de Atheïstery als twee voornaame hooftdeugden wierden gegroet,
onder de Goddelooze regeering van Hendrik den derden; en een Neêrlands
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Schryver, zou (des noods zynde) konnen bewyzen, dat, alhoewel de eerste
hooftdeugd, als een Sterrekyker, zig heeft geretireert op de hooge bergen
van het nederig Duitsland: de tweede echter haar Burgerschap heeft gekogt
in de laage moerassen van het nieuwsgierig Nederland.
Het is een bekende waarheid, dat de getaande Schallebyters van Ignatius
de Loiola, meêr dan eenmaal Emissarissen hebben gedetacheert, die onder
het momaangezigt van Presbiteriaanen, Anabaptisten, Sociniaanen,
Onafhankelyke, en Quakers, onderstonden om die Secten 't onderste
opwaarts te doen kenteren, en om St. Peters Krygsbanier op derzelver
puinhoopen te planten, ja die op duizent onderscheide wyzen hebben
gepoogt, om de Roomsche plaasters, oliën, geesten, poeders, zalven en
gebeatificeerde menschen-schenkels en diergelyke snuisteryën, in derzelver
steê, aan de meestbiedende aan te preeken. Wat bres die [p. 41] Battery
in de Oorlogs-vesting van Maarten Luther en van Jan Calvin geschoten
heeft, is, helaas! al te zichtbaar in de Kerk en in den Staat van het wellustig
Albion. Doch niets heeft het Lelie-wit der waare G...dienst meêr bezwalkt,
een vervloekt gespuis der Atheïsten, die de rechtzinnige Leeraers aanzien
met een Lucifers grimlag, en die op de grontvest van de waare Kerk, een
Babels spits van verwarring willen stigten. De Gauloisse Schribbelaartjes,
die langs de gefingeerde Drukpars van Pierre Marteau, laffe boekjes, en
krankzinnige aanmerkingen, zo standvastig als de
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Mode van 't bestendig Parys, voortbrengen, hebben uit inzigt van het
dagelyks brood, 't brood des Leevens vergiftigt; en de Britse Vrygeesten
hebben de zuivere Protestante Leer van Elizabeth vervalst, gelyk de
ongeïnteresseerde Joden de goudkouleure Saffraan, en de graauwe
Kreeftenoogen vervalsen. Dagelyks doleert de geleerde Werelt over 't
verval van doorgeleerden, en over 't verlies van deftige Verstanden: en
dagelyks ziet men gekwikzilverde Wysgeeren uit het Jodenlyms doode
Meir der Asphaltische Zee, uit de Wynmoer van het wispeltuurig Vrankryk,
uit het schuim van Yrlands Usquebaug drinkers, en uit de laage Veenen
der Moeras-treeders, als Waterblaazen opborrelen. Wysgeeren die de
Oudvaders, wiens gezonde erdonnantiën eertyds hooger wierden geschat
dan de kortbondige Zinspreuken van Hippocrates, durven tegenspreeken;
en die deszelfs Leszen verbeteren, gelyk een Latynsch Schoolmeester de
Thematas der Schooljongens verbetert.
Doch wie zou ooit hebben vermoed dat de beruchte Toland, een Yrsch
Priester en een Zoon van een Yrsch Leviet, een Wysgeer was? wie had
immer Asgil(69), die een Sterveling, zonder het sterflot te smaaken, opwaarts
leid, hebben gegroet als een Theologant? wie wist dat de Schryver van la
Hontans uitgeteert Uittrekzel een diepzinnig Auteur verbeelde? wie zou
ooit Koerbags, rampzalig Woordenboek hebben gezien? wie zou
immermeer den misnoemden rechtzinnigen Theologant van Spinosa hebben
gekend? wie zou de allerminste eerbied hebben voor den Adeisidaemon?
wie had ooit het Amphiteater van Julius Caesar Vaninus of deszelfs
zaamenspraaken beschouwt? wie den Leviathan van Hobbes? wie St.
Evremonds(70) onstigtelyke Veerzen? wie zou het ingebeelt en schelms
Tractaat der drie Bedriegers(71) hebben geroemt? wie zou familiaar geweest
zyn met Lambert Joosten(72), den Boksenmaaker? met de geloofs beleidenis
van Jarig Jelles? met het leeven van Philopater(73)? met de Vryheid van
Denken? [p. 42] en met diergelyke ongelukkige Onkruits Kampioenen,
met Agrippa's Letter-reuzen(74), of met de ontwiekte Windmolens der
Geleertheid? geen eenig Sterveling (zegt Hermes) had ooit op die kruipende
Insecten gereflecteert, ten zy die rampzaalige uit den onuitputtelyken
Overvloed der H. Schrift, die vervloekte Oorlogs materiaalen, (doch te
vergeefs) hadden gepoogt te putten. De keus alleen maar van die Stof zet
hun Schriften een vergulden luister by van Prins Roberts(75) metaal. Want
een Hecatombe van alzulke Schryvers, indien die zo wel voor als tegen
de G...dienst geschreeven had, zou aanstonds als Kwik zyn geprecipiteert
op den grond van de eeuwigduurende Vergeetelbeek’.
No. 13 van dl. II van Den Amsterdamschen Hermes bevat ‘Hermes aanmerking over
de Atheïsten’:
‘Anuois [= Hermes] kreeg onlangs; (by ongeval) een beusel-boekje in de
hand opgestelt door een Geneesheer, welkers Tytel was; Van de natuurlyke
opstanding der dooden [de voetroot hierbij luidt: “ De Resurrectione
mortuorum naturali”], waar in hy alle de wonderwerken bestrydt door de
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natuurlyke Oorzaak. Pomponatius heeft gepoogt om een diergelyke reden
te geeven van Lazari Verryzenis, en de Geneesheer La Port(76) [de voetnoot
hierbij luidt: “In het jaar 1608”] ondernam, tot Montpelliers, eertyts een
Redenvoering over dezelve stoffe, maar grootelyks 't zyner schande.
De Wysgeeren zyn de Patriarchen der Atheisten, en de Geneesheeren zyn
de Executeurs die het doodvonnis der Wysgeeren uitvoeren.
Physicians shall believe in J**
Zegt Milord Rochester. Doch hoe gruuwelyk dat die voorstellingen zyn
echter speelt een links Filosoof nog voor een recht Aktionist, (dat is) hy
verruilt Echt gout, tegens slegt papier. Maer is het niet onvergeeflyk dat
lange Kees, met de punt van dezelve Pen, waar meê hy een uitbreiding
opstelt, met dezelve punt (zegt Hermes) zyn Weldoenders beschimpt door
eerroovende Schimpschriften, en dat hy, voor dat klatergoude gulde kalf,
dat door veel Wysgeeren, en door niet weinig Geneesheeren, bewierookt
wort, nederknielt, en dat aanbidt?
Is het niet verschrikkelyk, dat Jan de P**, de jeugd, quansuis, in de
beginzelen des G**diensts onderwyst, middelerwyl dat hy door zyn snood'
gedrag, en door zyn heiligschennennende vloekken, de Ongedisten zelfs
ontsticht?
Is het niet strafwaardig, dat een wormsteekelige Zyworm, die, tot viermaal
toe, in de zoete Quik*(77) vervelt is, het infaam geheugen [p. 43] van een
Atheistische Boxemaker verdeedigt, en dat hy die het Opperweezen
verzaakt,
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nochtans Numa Pompilius verkiest voor zyn bescherm-engel? dat
Madame... maar Majas zoon [=Hermes] verlaat de Sprinkhaanen van
Vaninus, en besluit zyn aanmerking met de zaakelyke woorden van een
deftig Schryver; Die zaaken, die het geloof aangaan, moet men,
standvastiglyk, gelooven, als hebbende geen bewys noodig’(78).
Naar aanleding van een werkelijk ingezonden of fictieve brief stelt Den Ontleeder
der Gebreeken in dl. I, no. 5, een tweetal vragen aan de orde, die van belang zijn in
het verband van de opvattingen van de atheïsten of vrijdenkers: is de ziel onstoffelijk,
en zo ja, dan ook onsterfelijk? Op de eerste vraag geeft de Ontleeder geen antwoord
(hij kijkt wel uit, zegt hij met andere woorden). De tweede vraag en zijn antwoord
vormt hij dusdanig om, dat in elk geval een theologisch standpunt uit de weg gegaan
wordt. De tekst luidt:
‘Anubisburg. [=woonplaats van Hermes]. Dat een Gek meer kan vraagen,
dan zeven Wysgeeren konnen beantwoorden, bewys ik uit de navolgende
Missive, die met dubbelt port geadresseert was op Rotsenberg
[=Rotsenburg, een buiten bij Utrecht waar Weyerman toen woonde].
Heer Ontleeder der Gebreeken.
Op de twêe onderstande vraagen verzoek ik een voldoende antwoort;
namentlyk,
Of je gelooft dat het mogelyk is, om de Onstoffelykheid van de ziel te
bewyzen, op een betooglyke wyze?
Onderstelt zynde, dat zulks doenlyk is, of wy daar uyt een sterker
bewysreden haalen, om te besluiten, dat de ziel onsterfelyk is, dan wanneer
wy onderstellen dat zy stoffelyk is,
Georgius op en neêr golvende.
De Wet zelve staat ons toe, om Ongeregelt te zyn, om dies wil dat het
ongebruikelyk is, een Ontkenning te bewyzen. Wat de Auteurs mening is
met de Onstoffelykheit te bewyzen, op een betooglyke wyze, is zoo diep
een geheim voor My, dat Ik my wel zal wachten van den poot op 't papier
te zetten, ten zy die Zendbrief Schryver de termen van zyn vraag verbetert.
Wat de tweede vraag aangaat (om alle hairkloovery weg te nemen) zal ik
maar zeggen? dat indien hy door het woord Onstoffelyk verstaat Geestelyk,
dat ik als dan vast stel, dat de Geest onsterfelyker is dan het Lichaam.+
Ik ben bedroeft wanneer ik bespeur dat een Man zo veel water vuil maakt,
om zig zelven te redeneren, uit de Onsterfelykheid van de ziel, en ik stel
vast, indien hy met een weinig Geloof de Reden vergezelschapt, dat hy
dan zyn vraag zelf zou kunnen oplossen. Doch indien hem dat als
ondoenlyk mogt voorkoomen, dan weet ik nog een nader weg, naamenlyk,
om de bespiegeling van dien knaap te verkoelen onder een Yskoude Pomp,
of om de yver van Vaninus(79) Aterling te verbeteren, door de overtuigende
Argumenten van [e]en taaye Bullepees; want hoe zeer dat een Atheist den
Bullebak mag uithangen, echter is hy te voorzichtig om het dierbaar leven
op te offeren aan de Onzekerheid van zyn goddelooze Gevoelens en
beuzelachtige stellingen’.
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[P. 44]

In dl. II, no 10 houdt de Ontleeder een beschouwing over de ratio, het verstandelyke
vermogen van de mens:
‘Een Man die slaapt, leeft gelyk als een Plantgewas, dewyl de Groeïng
alleenlyk in hem opereert, gelyk als in de Planten en in Kruyden. Een Man
die alleenlyk arbeyt by 't Gevoel, leeft als een Dier, dewyl de Zinnen in
hem opereeren, gelyk als in de Paerden en in de Ezels. Een Man die
gelukkig is, leeft gelyk als een Mensch, dewyl de Werking redelyk is, en
eygen aan de Mensch.
Maar wy zullen die gemeene Werkingen, die de Mensch gemeen zyn met
de Planten, en met de Dieren overstappen, als in dewelke de Gelukzaligheyt
geen Deel heeft; en wy zullen 't Verhevenste Vermogen, naamlyk 't
Verstandig Vermoogen, de Mensch eygen, ter loops aanraaken. 't Verstand
is de Macht die presideert over alle de Menschelyke Vermoogens. 't
Verstand is de Rechter over alle de Werkingen der uytwendige Zinnen. 't
Verstand is de Bestierder der Vreeze, en den Tougel der Toom. 't Verstand
is de Kanselary der verleede Zaaken, en de Godspraak der toekomende.
't Verstand is de Winkel der Konsten; 't Kabinet der Wetenschappen; den
Tempel der innerlyke Deugden; de beweegende Oorzaak der Daaden; den
vuurigen Hemel der Ziele; de Medegezel der Engelen; het Beeld des
Scheppers; ja een van een Aardsche
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G..dheyd; en de Vorst over het Gemeene Best des Weerelds.
Doch de verstandigste Wysgeeren, wiers uytgestrekte en doordringende
Kennis het Onzigtlyk zelfs, en 't Onsterffelyk doorziet, besluyten wyslyk;
dat het voegt aan die waardigste en eygenste Werking van die verheeve
Kennis, om alle die Verheeve en G..delyke Zaaken na te spooren, waar
door een Sterveling het Onsterffelyk zo na [p. 45] komt, als 't doenlyk is.
De G..ddelyke Wysheyd heeft niet te veel de Verheeve Zaaken
geopenbaart, nog ook verhoolen gehouden, op dat de klaarziende
Stervelingen, zo veel te grooter Voldoening zouden ontmoeten, in dat
Onderzoek. De Weetnieten hunzelve, en veel min de G..ddelyke
Voorwerpen, kennende, zyn onderdanig aan de aerste, als onwaardig om
gelukzalig te leeven. Maar die geene, die nog Weetnieten zyn, noch
Klaarzienden, genieten de Beschouwende Gelukzaligheyt, by gebrek aan
de Werkelyke.
Simonides, die vry grooter Wysgeer was als een Altonasche Vis-Simonides,
was het spoor byster, in zyn Wysbegeerte, gelyk als de laatste 't spoor
byster is geweest, in zyn Proces, want hy verbande de Beschouwende
Kennis, en hy plaatste de Gelukzaligheyt in de Zedelyke Deugden, volgens
deeze Grondregel; Alles dat Boven ons is, raakt ons niet [de voetnoot
hierbij luidt: “Quae supra nos, nihil ad nos”]. Die Grondregel volgen als
nog de meeste Menschen, en zy slachten het ryke Boere-zoontje, dat
gevraagt zynde van zyn Papa; wat dat Heeroom had gepredikt? tot
antwoord gaf; Daar my niet aangelegen is, Vader daar luyster ik niet na.
Die Simonides was een Uylskuyken in zyn Stelling, en die Stoffelyke
Wysbegeerte sproot uyt een onvergeeffelyke Zotheyt, als die vaststelde
dat de Ziel niet langer leefde als lieghaam; en hy beschimpte uyt dien
hoofde de Stervelingen, die zo veel werk maaken van de Onsterffelykheit’.
In no. 28 van Den Kuyzenaar in een Vrolyk Humeur beschrijft de Kluyzenaar een
bezoek dat hij brengt aan een koffiehuis en de gesprekken die hij daar hoort. Een
van deze gesprekken is voor ons onderwerp van belang:
‘Ik schifte van plaats, en koos een tweede vertrek, alwaar ik uyt den regen
in de sloot verviel, dewyl ik by ongeluk post greep aan een tafel, aan
dewelke twee a drie jonge heeren zo onbesuysdelyk den godsdienst
behandelden, als of zy hunne leerjaren hadden gestaan onder den Britschen
Toland, of by den beruchten Nanyn. Een bedaagt heer verdroot op 't laatst
dat aanstootelyk diskoers, waar van hy het ty stemde met deeze woorden.
‘Waarlijk, heeren, sprak hy stemmiglyk, uw onderwerp van reden verdient
een zwaarder vonnis, als de straffe die eertyds by de Romeynen op de
vadermoorders wiert gelegt. Immers is den Satan uw gids, het vleesch uw
onderwyzer, de hel uw raadsheer, de ydelheyt uw echtgenoot, den wil uw
wet, de heerschzugt uw hopman, en de [p. 46] gewoonte uw richtsnoer.
Vermeetenheyt en onbeschaamdheyt zyn uwe konsten, beuzelary is uw
koopmanschap, en verdoemenis uw eynde. In tegendeel,
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Gods weg is al gerechtigheyt,
Verdedigbaar voor alle menschen:
Zelfs voor die zotten, die gelooven, ofte wenschen,
Dat 'er geen Godheyt is vol glans en majesteyt.
Indien zulk soort 'er zy, dat wandelt in het duyster;
Nooit was 'er voor die Leere een school:
De ziel eens dwaas alleen legt aan dien loggen kluyster;
Den nar alleen verzengt zich aan die heete kool.
Noch twyffelt dees of geen aan 't billyk zyner wegen,
En vond een zeker iets bestrydent zyn gebod.
Vervolgens dwaalt hy gins en herwaards, gantsch verlegen,
Verwaarloost of besnoeit de glorie van zyn God.
Zulks duurt, tot dat dien nar, verstrikt in zyn gedachten,
En raadeloos in zynen raat,
Uytravelt hoon en schimp: doch schoon hy God versmaat,
Daar 's niets dat hem voldoet, niets kan zyn ziel, ontlasten.
Hy strikt de Godheyt aan het voorschrift zyner wet:
Hy poogt de Godheyt in een omtrek te bepaalen:
Hy wil die 't wetboek schonk aan ons, trots achterhaalen:
En wien hy zonder vlak of smet
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Van 's volks verbintenis ontheft, op nieuws gaan smetten.
Maar geen ontslaat zich als den maaker zyner wetten.’

Aldaar zweeg die vroome man, van welke stilstant die jonge heeren zich
bedienden om af te trekken; het welk die heer ziende, riep hy hun deeze
zinspreuk na, by wyze van een toemaat. ‘De zonde heeft de orde van 's
menschen kennis omgekeert, en uyt dien hoofde oordeelt den mensch meer
volgens zyn wil, als volgens zyn begrip; meer volgens de begeerte, als
volgens de reden’.
Niet behorend tot het genre van de satirische weekbladen, maar wel daaraan verwant,
zijn in de 18e eeuw de satirische maandbladen, o.m. in de vorm van colloquia van
doden, meestal uitgegeven onder de naam van ‘Maandelijksche Berichten uit de
andere wereld’ of ‘Maandelijksche Samenspraken’ of iets dergelijks.
Ook Weyerman gaf een serie van acht Maandelyksche 't Zamenspraaken, tusschen
de Dooden en de leevenden uit van juli 1726 tot en met december 1726. In de 't
Zamenspraak tusschen den Baron van Ripperda(8O) en Tys Prior(81) (aug. 1726) vertelt
Tys Prior: [p. 47]
‘Op een zekere tyd zat ik in het Grieks Coffihuys onder een Gzelschap
van Vrygeesten (ik zeg niet dat er Jan Toland, de Heer Knigt(82), den dichter
Creech(83) en alzulke rechtzinnige Heeren by en ontrent waaren) toen een
van die Vaninisten het bekende Vaersje van Adrianus aan zyn Ziel verhief
tot aan de hoogste Vliering des Geests, zeggende, Dat geen Poeët dat zo
krachtiglyk kon vertaalen in eenige andere Taal, als het Oorspronkelyk
in de Latynsche Taal, en zo voorts’
De tekst van het lied luidt:

Adriani morientis ad animam suam.
Animula, vagula, blandula
Hospes, Comesque Corporis,
Quae nunc abibis in loca,
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis jocos.’

Na vertalingen in het Engels (door Tys Prior) en het Frans (door Fontenelle, geciteerd
door een aanwezige Fransman) wordt een Nederlandse vertaling gegeven door
‘een zeker Schilder die de Pen zo wel meende te verstaan als Floras
Konstpenseel [d.i. zonder twijfel Weyerman zelf]:

De vertaaling van Hadriani Vaersje.
Myn flodd'rent, dwaalent, aardig Diertje,
Myn Waerd, en Gast van 't Licghaams Ziertje,
Waar heen is thans de Reys vervat?
Gy gaat verbleekt en naakt, en laat uw Wiekjes hangen,
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Die onlangs nog myn Geest met Sprookjes liept vervangen,
Gy hoopt en vreest, doch weet niet wat?’

Uit een volgend gedeelte van een uitvoerig gesprek over een werk van Plinius Van
de ZIEL en van de GEESTEN citeer ik tenslotte de volgende passage:
‘Wat zegje van Plinius, (herhaalde die Creech, die een tamelyk kwaad
Krist++ geworden was, 't zedert zyn Overzetting van Lukretius) is dat niet
een aardig Vertoog? Op die tyd stond het aan een Ieder vry om de
Gevoelens van Epikuur te volgen, en gevolglyk om de Sterflykheyt der
Ziele te onderstellen. Den voornoemde Lukretius beweert opentlyk de
Sterflykheyt van de [p. 48] Ziel in het derde Boek van zyn onnavolglyk
Dicht; en den Stoïschen Wysgeer Seneca is op verscheyde plaatzen van
zyn Werken voor ingenoomen met dat Gevoelen, en volgt voet voor voet
de Uytdrukkingen van Plinius. Ja die straffe Filosoof gaat nog verder in
het tweede Bedryf van zyn Trotas, zeggende... En of hy den Godvergeeten
(a) Pomponatius, den rampwaardigen (b) Vaninus, den eerloozen (c)
Spinosa, den vagabondeerende (d) Nolanus, en den Sanhedrin der (e)
Poolsche Sociniaanen voet voor voet volgde, woeg hy daarom een Aas te
zwaarder in de Schaal der gezonde Reden? Vroeg dien voorgemelde
Nederlandsche Konstenaar, die zig onder de Battery van zyn Oudheyd-
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en Konstkunde wist in te vleyen in de Gezelschappen van het eerste
Fatsoen, zo van den Adel, van den Tabbaert, als van den Degen. Den
Dichter Creech zet te kyken als een Man die getroffen is door den Blixem
van Jupyn, en den Abderiet [met deze naam duidt Weyerman zichzelf
dikwijls aan], die zig konstiglyk wist te bedienen van zyn Voordeel,
vervolgde zyn afgebrooken Gesprek.’
De voetnoten bij deze tekst luiden:
‘(a) Pomponatius beweerde de Stelling van Averroes, Dat de Ziel stierf
met het Licghaam en toen men hem daar over berispte, Andwoorde hy;
Dat hy dat Gevoelen volgde als een Filosoof, maar veroordeelde als een
K++sten.
(b) Vaninus is een Guyt geweest als die te Toulouse wiert verbrand
overtuygt van Ongodistery. Men beval hem dat hy G++, den Koning, en
de Justitie om vergiffenis zou bidden, waar op hy repliceerde; Ik geloof
aan geen G++, ik heb den Koning nooit beledigt, en ik geef de Iustitie
over aan den Duy++l.
(c) Spinosa was een Guyt van het eyge Deeg wiens voornaamste Oogmerk
geweest is, Om de Ioodsche en de K++ Godsdienst te vernietigen, en de
Ongodisterey, de Vrygeesterey, en de Vryheyt aller Gevoelens in te voeren.
(d) Iordanus Brunus Nolanus poogde onder het Voorwendsel van de
Filosofie van Aristoteles te bestormen, de groote Waerheden des
K++stelyken Godsdienst over hoop te gooyen.
(e) Den Autheur is stom op dat Kapittel, de Moord van de Leeraar Hahn,
en het Bloedtonneel van Thoorn vertoonen zig nog al te vars aan zyn
Geheugen(84).’
In het vervolg van deze 't Zamenspraak komt de Abderiet wederom aan het woord:
[p. 49] ‘Maar (vervolgde hy op een ernstige Toon) ik weet dat een Jood,
een Woekeraar, en een Atheist, drie verstokte Persoonagien zyn, en met
een weet ik, Dat 'er drie Soorten van Atheisten worden gevonden de
Gelouterden, de Ongebonden, en de Onwetenden. De twee laatste Soorten
zyn doorgaans Overloopers, die of in Tegenspoeden, als de Dood hun het
Vuur wat te na aan de Scheenen legt, het Haazenpad kiezen, en als oprechte
Yrsche Getuygen hun Woorden weer in den Hals haalen. Wat het eerste
Soort aangaat, ik kan niet begrypen, Hoe dat die schrandere G++verzaakers
konnen persisteeren in hun Ongeloovigheyt in het Midden van een Kennis
van alderhande Zaaken, die hun als met de Hand den weg wyzen na den
eersten Beweeger aller Zaaken.
Aldaar maakte den Abderiet een eynde van zyn bondig Vertoog, doch ik
geloof in Conscientie, Dat hy zo veel Vrucht dee op die Vrygeesten door
die Redenvoering, als een Itaaliaans Boetpredikant Kourtisaanen bekeert
door het Sermoen van de Passieweek, zynde een groote Jeugd, veel Geld,
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en... (Dat laatste zal ik thans niet klappen) de drie Sireenen, die de
Ongodisterey met al haar Vermoogen voortplanten.’
Ook in de achtste 't Zamenspraak tussen Pieter Paulus Rubens, Anthony van Dijk,
en Godefroi Kneller (dec. 1726) komt een passage over de Atheïsten voor:
Ik zal uw dan zeggen [Godfried Kneller is aan het woord], Heeren
Konstschilders, dat 'er twee Hoofdoorzaaken zyn die een Atheïst maaken,
den Overvloed of de Armoede. Ook zal ik 'er voor de tweemaal byvoegen,
Dat 'er een Driederly Soort van Atheisten is onder de Menschelyke
Gezelligheyt, de Geraffineerde, de gedebaucheerde, en de onnozele
Atheisten; en onder dat laatste Soort was ik gebilleteert. De twee laatste
Soorten nu staan doorgaans zo vast niet in hun schoenen, of zy speelen
voor Normandyers in den jongsten Artykel van hun Afscheyds Audientie
van deeze Weerelt, en daar van heb ik een paar Groote Blyken gezien by
myn Leeven, voor eerst in Milord Rochester, en ten tweede in uw beyder
gehoorzaamen Dienaar de Ridder Godefroi Kneller. Wat het eerste soort
belangt, ik kan niet zien op wat, of door wat Grondbeginsel zy konnen
volharden in die vervloekte Dwaaling, of hoe en op wat wyze zy hun
Ongeloovigheyt kennen uytrekken tot aan hun laatste Snak, dewyl alle de
Geschapendheden den Mensch als met de hand leyden tot aan de eerste
en aloude Oorzaak aller Zaaken. Maar ik zal de Zeedekunde laaten, en het
Verhaal vervolgen. [p. 50]
Op een zekere Maaltyt, waar op veele Luyden van het eerste fatsoen, en
onder veele anderen den Bisschop Burnet, genoodigt waaren, kreeg ik een
Opstyging van de Atheistery; en het zy dat de Wyn, of dat myn bedurve
Gemoeds Gestal-
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tenis, my daar toe voortzweepte, in ontgon een Praatje dat vry sterk rook
na de Montpelliersche Mutsaard van le Sieur Vanini. De Heeren keeken
malkanderen eens aan, zonder zig te uyten als door hun Oogen, en na dat
die Stomme Vertooning een tyd lang had geduurt, vatte een Engelsch
Ridder, die ik Redenshalve niet noem, de Party op, en hy daagde my uyt
voor de Kling in niet zeer beleefde termen’
Het verhaal doet ons dan begrijpen, dat de bisschop van Salisbury Kneller weet te
vrijwaren van het duel.

5. Jakob Campo Weyerman en de vrijmetselarij(85)
In no. 5 van het weekblad De Naakte Waarheyt (1737) kondigt de auteur in een
Waarschouwing’ aan, dat hij in het volgende nummer
‘zal... op daagen met een Historiesche en Vrolyke beschryving van de
zogenaamde Vrye Metselaars, onder deeze zinspreuk:
Als de oude dwaaling krygt de schop
Daagt fluks een nieuwe zotheyt op.’

In no. 6 geeft De Naakte Waarheyt dan inderdaad
‘De ongeblankette beschryving der Vrye Metselaars’.

De inleiding hierop luidt:
‘Een zwarm van misterieuse Broederschappen, is geen minder bewys van
een gevaarlyke ziekte in 's menschen gesteltenis, als een vlugt van
laagvliegende zwaluwen, de voorbode is van een aanstaande regenvlaag.
De noch zo onlangs geleden opgeborrelde broederschap der Vrye
Metselaars, verstrekt een proef op de som aan de Naakte Waarheyt, zegt
den Schryver deezer bladen.
Die geheymbeduydende Broederschap der zo genaamde Vrye Metselaars,
zal die schryver thans ontleeden op een vrolyke wyze: en zulks lust hem
zo veels te meer, dewyl die Broederschap der Vrye Metselaars in veele
deelen overeenkomt met het Hermetisch broederschap des Roozenkruys.
Het verhaal zelf draagt het karakter van een voorgeschiedenis der vrijmetselaars in
de oudheid. [p. 51]
‘De oorspronkelyke Instelling van het Broederschap der Vrye Metselaars
is gegront op het aankweeken, het vermeerderen, en het verbeteren aller
vrye konsten en wetenschappen, en vooral om de Meetkunde op te haalen
in den hoogsten top.’
Hiram wordt genoemd, als zou hij het ‘Opperhooft der Vrye Metselaars’ geweest
zyn. Vervolgens wordt uitgeweid over Mannon, een geboren Griek, die meehelpt de
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tempel van koning Salomon te bouwen. Na de voltooiing gaat Mannon naar Frankrijk
waar hij koning Marcel onderwijst en vervolgens naar Engeland naar koning
Athelstone die dan ridderorden van vrijmetselaars instelt, die later echter in verval
geraakten.
Na een spottende passage over Franse vrouwen die een ‘Zusterschap van Vrye
Metselarinnen’ hebben opgericht, volgen mededelingen over en de tekst van de eed
van de vrijmetselaars, waarbij deze op doodstraf zich tot geheimhouding verplichten.
De auteur stelt daarbij de volgende vraag.
‘Maar eens ernstig gepraat, zeg ons, Vrye Metselaars, hoe het praktikabel
is, een souvereyniteit te oefenen in een souvereyniteit?’
Daarop volgen nog twee verhalen. Een over ‘De Moord gepleegt aan Hiram’, waarin
verteld wordt hoe koning Salomon het begraven lijk van Hiram laat opsporen en hoe
hij hem in een praalgraf laat bijstellen. Het tweede verhaal ‘De Vrye Metselaars van
den Berg Etna’, vertelt de geschiedenis van een koopman uit Catanea die op een reis
door metselaars wordt overvallen. Zij zeggen hem dat zij op de Etna een
‘bovennatuurlyk gesticht zullen grondvesten’. De boeren in de omgeving beven, als
er uit de Etna gerommel opklinkt.
In zijn boek De Zeldzaame Leevens-Byzonderhaden van Laurens Arminius, Jakob
Ocampo Weyerman, Robert Rennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte
Personaadgien, Vervattende derzelver byzondere ongemeene Beurtverwisselingen,
verwonderlyke Avontuuren, en geestryke schertsen, by wyze van vrolyke
t'Zamenspraaken, beyde in Onrym en Rym, (Amsterdam 1738), laat Weyerman een
van de in deze raamvertelling optredende hoofdfiguren, Mevrouw Loverhut zeggen:

Eindnoten:
(33) Zie over Thomas Hobbes: NEW, dl. III. pp. 637 en 638; GWP, dl. 9, pp. 427 en 428.
(34) Zie over Adriaan Koerbagh: N.N.B.W. dl. VII, kol. 719-721; P.H. van Moerkerken, Adriaan
Koerbagh (1633-1669). Een strijder voor het vrige denken, in de reeks De Vrije bladen,
Amsterdam, Jg. 19, schrift 2, Febr. 1948.
(35) Zie over Lucilio (zich noemde Julius Caesar) Vanini: GWP, dl. 17, p. 843.
(36) Zie over Louis-Armand de Lom d'Arc baron de LaHontan: GWP, dl. 11, p.530.
(37) Zonder twijfel is hiermee bedoeld: A discourse of freethinking (1713) van Anthony Collins; zie
over hem: GWP, dl. 5, p. 580.
(38) Zie over John Toland: GWP, dl. 17, p. 529.
(39) Niet door mij geïdentificeerd.
(40) De verwijzing naar ‘Mahometh’ zou kunnen slaan op Tolands werk: Nazarenus, or Jewish,
Gentile and Mahometan Christianity (1718).
(41) Zie over Giovanni Pico della Mirandola: MEW, dl. VI, pp. 503 en 504 en GWP, dl. 15, p. 373.
[p. 60]
(42) In dl. II, no. 40. is ook nog sprake van ‘...een Abt, die zo devoot is als Lucilius Vaninus...’.
(43) Zie over Jarich Jelles: N.N.B.W., dl. IX, kol. 459; Biogr. Wb. v. Prot. Godgel. dl. IV, 535 en
536; Dr. C.L. Thinjssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, Amsterdam, 1954, pp. 404-406.
(44) In dl. II, no. 38 wordt nog eens gesproken over de wijn van de zijdewever, ‘die zo verzekert is
onder uw keldersleutel, als uw atheïstische papieren verzeekert waren onder den sleutel van
uw welbezorgde geldkist’.
(45) Zie over Pietro Pomponazzi (Petrus Pomponatius): MEW, dl. VI, p. 590 en GWP, dl. 15, p. 560.
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(46) Zie over Trajano Boccalini: MEW, dl. I, p. 457 en GWP, dl. 4, p. 146.
(47) Een werk van Toland ‘Evangelium van Barnabas’ heb ik niet vermeld gevonden.
(48) Zie over Romein de Hooghe: N.N.B.W., dl. VI, kol. 798-800; GWP dl. 9, p. 558 en J. Landwehr,
Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography. Amsterdam e.a. pl., 1970.
(49) Aan Pietro Aretino wordt ten onrechte toegeschreven La Puttana errante, in het Nederlands
vertaald als De dwalende Hoer. Romein de Hooghe illustreede dit werk, waarom hij veroordeeld
werd. Over de valse toeschrijving aan Aretino zie: Dr. Paul English, Geschichte der erotischen
Literatur, Stuttgart 1927 (Fotomechanischer Nachdruck 1963), S. 600. Zie over Pietro Aretino:
MEW, dl. I, pp. 169 en 170 en GWP, dl. 2, pp. 415 en 416.
(50) Amsterdam,1710.
(51) Moderne facsimile-uitgave: Torino, Bottega d'Erasmo, 1960.
(52) Zie De Rotterdamsche Hermes, no. 37: ‘De Heer Swift geeft ons in zyn berucht vertellinkje
van de Tobbe...’
(53) Zie over Johann Christophorus Ludeman: N.N.B.W., dl. III, kol. 796 en 797.
(54) Swifts Gulliver's Travels verscheen in 1726. Het nummer van Den Echo des Weerelds+ waarin
de Nederlandse vertaling wordt vermeld, is van 6-10-1727. Zie M. Buisman J. Fzn. Populaire
Prozaschrijvers van 1600 tot 1815, Amsterdam, z.j., No. 2222.
+
(55) Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665). In De Rotterdamsche Hermes, no. 35 van 20-3-1721
[p. 61]
wordt ook reeds melding gemaakt van De gestrafte Vrygeest.
(56) Een fictief drukkersadres voor verboden boeken.
(57) Zie over de ‘Naleezer’, d.i. Le Glaneur: Marianne Constance Couperus, Un périodique français
en Hollande, Le Glaneur historique (1731-1733), The Hague-Paris, 1971, vooral over de hier
behandelde materie de pp. 52 en 264-266.
(58) Verdere gegevens over Nicolas de Pelevé zijn mij niet bekend.
(59) Zie over Hendrik Doudyns: P.J. Buynsters, ‘Hendrik Doedijns en zijn Haegse Mercurius
(1697-1699)’ in Levende Talen, no. 249, juli 1968, pp. 396-405.
(60) Niet door mij geïdentificeerd.
(61) Zie over Girolamo Cardanus (=Cardano): MEW, dl. II, pp. 43 en 44 en GWP, dl. 5, p. 97.
(62) Zie over John Wilmot, second Earl of Rochester: C. Buddingh', Encyclopedie voor de
wereldliteratuur, Amsterdam 1954, p. 781 en Dr. Paul Englisch, o.c., S. 616-622.
(63) Er staat ‘mishaamen’.
(64) Er staat, in sommige drukken, foutief, no. 18.
(65) De voetnoot hierbij luidt. ‘Jul. Caesar Vaninus de admirandis naturae reginae deaeque
mortalium arcanis. 1.4. Lutet. Paris, apud Adrianum Perier. 1616, 8. f. 130.
(66) Zie over Gerolamo Fracastoro: GWP, dl. 7, p. 634.
(67) De voetnoot hierbij luidt: ‘Samarra, is een Scapalier, waar op het conterfytzel van den
gedoemden, omringt met vuurvlammen en Duivels geschilderd is.’
(68) De voetnoot hierbij luidt: ‘Animas post mortem corporas interituras, aid Jov. in Elog.’
(69) Niet door mij geïdentificeerd. [p. 62]
(70) Zie over Charles de Marguetel de Saint-Denis, Seigneur de Saint-Evremond: ME dl. VII, pp.
463 en 464 en GWP, dl. 16, p. 318.
(71) Bedoeld is het beruchte traktaat De Tribus Impostoribus, voor het eerst gedrukt in de 18e eeuw
(onder valse datum 1598) waarin gesteld wordt dat Mozes Christus en Mahomet bedriegers
waren. Cf. J. Presser, Das Buch ‘de Tribus Impostoribus’, Amsterdam, 1926 en De Tribus
Impostoribus anno MDIIC, von der drei Betrügern 1598, uitgegeven door Gerhard Bartsch,
Berlin, D.D.R., Akademieverlag, 1960. J. Vercruysse heeft aan dit traktaat een artikel gewijd
dat gepubliceerd werd in Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, 1974-1975, XVII, pp.
65-70.
(72) Zie over Lambert Joosten: N.N.B.W., dl. IX, kol. 475.
(73) Niet door mij geïdentificeerd.
(74) Misschien is bedoeld Henricus Cornelius Agrippa à Nettesheym. Zie over hem: GWP, dl. l, pp.
467 en 468.
(75) Mij niet bekend.
(76) Misschien Giovanni Battista della Porta (1536-1615), die ook meerjarige reiz naar Frankrijk
maakte. Zie over hem: Dr. E. Gurlt, o.c.
(77) De voetnoot hierbij luidt: ‘Mercurius dulcis’.
(78) De voetnoot hierbij luidt: ‘Ea, quae sunt fidei, credenda sunt firmiter, nullaque indigent
probatione’.
(79) De voetnoot hierbij luidt: ‘Julius Caesar Vaninus een H. der Atheisten’.
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(8O) Zie G.P.J. van Alkemade, Jan Willem Baron van Ripperda, een diplomaat-avonturier uit de
achttiende eeuw, Apeldoorn z.j. en GWP, dl. 16, p. 375.
(81) Zie over Matthew Prior: GWP, dl. 15, p. 698.
(82) Niet door gïdentificeerd.
(83) Zie over Thomas Creech: Encyclopaedia Britannica, ed, 1971, vol. 6, p. 717.
(84) Ik weet niet waarnaar dit verwijst. [p. 63]
(85) Over Vrijmetselarij en vrijdenkerij zie o.a. Herman Schurmans, ‘Natuurwetenschappen en vrije
gedachte in de 18e eeuw’ in Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, No. 19-20, mei 1973,
m.n. pp. 35-54 en de literatuuropgave.
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[Nummer 30]
[Vervolg C.M. Geerars: De vrijdenker in de journalistieke werken van
Jakob Campo Weyerman]
‘A propo, eens gepraat van Vrye Metselaars; wie toch onder de Heeren
zou ons een denkbeelt konnen geeven van die Onbekende Maatschappy,
wier Troffels noch onlangs zo onstuymiglyk klonken in ons Gemeenebest?’
[p 52]
Mijnheer Vrolykaart (d.i. Weyerman zelf) vertelt dan ‘De geheyme Historie der Vrye
Metselaars’. Een voetnoot bij deze titel vermeldt:
‘Alle deeze Byzonderheden zyn getrokken uyt het Instelling Boek,
Bevelbrieven, Schikkingen, Gezangen en de Loots Verhaalen der Vrye
Metselaars’.
Ongetwijfeld refereet Weyerman hier aan: J. Anderson, The Constitution of the
Free-Masons, containing the History, Charges, Regulations, etc. of that most ancient
and right worshipful fraternity... (Londen 1723), de zogenaamde Constitutie van
Anderson. Hierop gebaseerd is de Nederlandse uitgave: De Instellingen Historien,
Wetten, Ampten, Orders, Reglementen en Gewoontens, van de zeer voortreffelyke
Broederschap der aengenomene Vrye Metselaers, en Overleveringen van vele Ewen.
Uit Engels vertaelt door Johan Koenen, 's Gravenhage, by Cornelis van Zanten, 1737.
Mijnheer Vrolykaart verhaalt dan de geschiedenis van de vrijmetselaars ab ovo.
Behalve de voorgeschiedenis bij Joden en Egyptenaren en onder het Christendom
(‘verwarde Bouwkunde’) volgen uitvoeriger gegevens over Engeland onder Hendrik
IV, Jacob I (de bouwmeester van White Hall: Inigo Jones) en Karel I. Ook Willem
III wordt als vrijmetselaar genoemd. Dan volgt de geschiedenis van de vrijmetselarij
in Ierland. Gegevens worden verstrekt over de installatie van de leden. Als een van
de gesprekspartners op dat onderwerp door blijft vragen, zegt Vrolykaart:
‘Myn Heer, ja, maar dan zal ik de Vrye Metselaars laaten berusten in hun
aloude vryheyt, want door den pot met paling te veel te ontdekken, zou
somtyds de Troffel veranderen in een Kris. Om die reden, en om meer
andere redenen my bekent, zal ik het gezelschap voor 't laatst onthaalen
op het nagerecht van den Kalkbak, bestaande in...’
Daarna volgen dan: een toespraak (Bevel) van de Grootmeester, o.m. over de
godsdienst van de Natuur, de verhouding van de vrijmetselaar t.o.v. de Staat, en zijn
maatschappelijk gedrag en verhouding t.o.v. de andere leden; ook zijn verhouding
t.o.v. andere kunsten en wetenschappen.
Op een vraag van een van de aanwezigen antwoordt Vrolykaart, dat er in Groot
Britannië 126 Bootsen (Loges) zijn, ‘in den omtrek van dat drievoudig Konigryk’.
Op een vraag, of de vrijmetselaars zingen op hun bijeenkomsten, zegt Vrolykaart
daar iets meer over en verstrekt hij de tekst van drieliederen, ‘by my verduytscht uyt
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het Engelsch’. Het eerste Gezang gaat over de geschiedenis (allerlei bouwheren en
gebouwen in Engeland en Ierland). Het [p. 53] tweede Gezang is een drinklied, maar
bevat ook verdere gegevens. Het derde Gezang vertelt hoe de Bouwkunde uit het
Oosten naar Engeland kwam.
Als een van de gsprekspartners vraagt of Jakob Campo Weyerman een blijspel
heeft geschreven, ‘getytelt De Vryen Metselaar’ wordt door Vrolykaart geantwoord:
‘Dat nieuw heeft de klok van Apol nooit gebeyert by myn weeten,... maar
in stee van een Blyspel, heeft die vruchtbaare Schryver er Zeven
aangeslagen, en voor een gedeelte afgeweeven, onder den tytel van de
Zeven Hoofdzonden’.
In 1756, ongeveer tien jaar na de dood van Weyerman (1747) betitelt Kersteman in
zijn biografie van Weyerman: Zeldzaame Levens-gevallen van J.C. Weyerman, enz.,
het laatste hoofdstuk: ‘IV. Hoofd-deel’ met ‘Campo Wyerman geraakt in de Orden
der Vrye - Metzelaaren’, enz. Het hoofdstuk begint aldus:
‘'t Ondoorgrondelyk Geheim, 't welk in de Loffelyke Orden der
Vrye-Hetzelaaren onschendbaar onderhouden word, zoo wel als de
onbekende Constitutie van dezelve, was een Zaak die de nieuwsgierigheid
van meer verstandige Luiden, als Campo Weyerman, gaande heeft gemaakt.
Meermaalen was hy aangezogt
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geweest, om een Meede-Lid van hun Genoodschap te worden; en terwyl
hy die Aanbiedingen altoos als een onverschillig Voorwerp behandeld
had, verzuimde hy gestaag om ze zig te nut te maaken: Wat zal ik daar in
doen? (zeide hy tegen de geene die hem daar van spraken) Men weet niet
wat het is; en in alle geval, wat voordeel of nut kan ik uit die wisjewasjens
haalen? 't Geval wilde echter, dat hy met twee of drie Snaaken van zyn
zoort, die meede nog zoogenaamde Profanen(86) waaren, een gantschen
Avond doorbragt, met over den Oorsprong en voortgang der
Vrye-Metzelaars te redeneeren. 't Ontbrak deeze zyne Makkers zoo min
als hem aan een goed Oordeel, maar haar manier van denken was
desweegen zoodanig als ze gemeenlyk is over dingen die men niet verstaat;
dat is te zeggen, dat ze Campo begpreepen, dat alle de uiterlykheeden van
die Orden maar beuzelingen waaren om de Kinderen in Slaap te wiegen.
Een Ceremonieel, zeiden zy, om de eenvoudige te misleiden en de
nieuwsgierige te bedriegen; nademaal al hunne Geheimen op niets
uitkwaamen. Zy kwaamen nog verder, met een Proef te willen neemen
van ze te betrekken en om met behendigheid agter hunnen Handel te willen
komen, 't vervolgens Weereldkundig te maaken, gelyk by [p. 54] meer
anderen voor en na dien tyd gepoogd en vrugteloos ondernoomen geworden
was.’
Weyerman, zo gaat het verhaal van Kersteman verder, liet zich als vrijmetselaar
aannemen
‘of schoon hy door zyn ergerlyk Gedrag daar toe geen geringe Hinderpaalen
ontmoete; maar evenwel alle die zwarigheid te boven komende, wierd hy
het’
Teruggekeerd bij zijn vrienden weigert Weyerman alle mededeling. De nacht na zijn
‘Inlyving in die Orden’, betrapt Weyerman een bedelaarsjongen onder zijn ledikant,
waarvan sommigen veronderstelden dat het een verspieder van de vrijmetselaars
was. Weyerman - zo zegt het verhaal - voedde de jongen op, maar deze stierf jong.
In een voetnoot bij deze passage zegt Kersteman:
‘Hoe zeer men ook waane dat Campo Wyerman nooit in de Orden der
Vrye - Metzelaaren geweest is, heb ik reeden om dat beeter te weeten; en
wat belangd de bespieding, welke men beweerd dat door den Beedelaars
Jongen zoude gedaan zyn, zal ik daar laaten, maar alleen met betrekking
tot zeekere onwaaragtige uitstrooizelen zeggen, dat het nooit beweezen
is, dat die Venerable Orden de minste naspooringen desweegen hebben
gedaan, behalven dat het ook met de Fundamenteele Gebruiklykheden
van dezelve zouden stryden. Nogtans is my eens in een Byeenkomst
nopende die Gebeurtenis voorgeworpen, dat in de plaats van de gewaande
Beedelaar, het twee gebroeders van dat Genoodschap waaren geweest,
dewelke zig met gelaadene Pistoolen onder het Ledikant van Campo
verborgen hadden, en zoo dra ze zyne Vrienden zaagen vertrekken te
voorschyn waaren gekoomen, zeggende in 't heen gaan tot hem: Broeder
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het is uw geluk dat gy niet geklapt hebt. Dog buiten het een volstrekte
onmooglykheid zoude weezen dat ze zig onzigtbaar konde maaken, om
in de teegenwoordigheid van verscheide Menschen te konnen koomen op
zyn Kaamer en onder het Ledikant te kruipen, zal men de Heeren Vrye Metzelaaren het regt doen van te gelooven, dat hunne Orden geen
moordaadig gebroedzel is, maar louter bestaat uit Menschlievende Perzonen
welke de Eer en Deugd beminnen, en de Oeffening daar van tot hunne
Grondslag hebben’.
In de bibliotheek van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden te 's-Gravenhage wordt onder no. 2. B. 10 bewaard een boekje van 27
bladzijden onder de titel Openhartige Catagismus, Of Be [p. 55] lydenis der Vry
Metselaaren, Voorgesteld in Vraagen en Antwoorden. Waar in aangetoond werden
de Manieren, dienende ter aanneeming van een Vry Metzelaar, en om de Leezer een
volkome ontleeding van die Sosityten te geeven, hebbe ik dit voorgestelt by Vraagen
en Antwoorde, by de welke een Metzelaar aanstonds kenbaar zyn moet. Het titelblad
vermeldt verder: ‘Gevonde onder de Schriften van den Wel Bekende Campo
Wyerman. Afgevalle Mede Lit der Vry Metzelaaren.’ Dan volgt een spreuk uit
Horatius' ‘Satyren’: ‘Hic posuere Locum virtus, Sapientia, Forma’. Er wordt geen
uitgevend of drukker vermeld, maar wel dat het boekje is ‘Gedrukt voor de Loge’
en ‘te bekomen’ bij een dertiental vermelde boekverkopers-adressen. Aangezien
onder dozen Chalmot te Leeuwarden wordt vermeld - die in 1758 zich als drukker
en boekverkoper vestigde en in 1778 zijn zaak ophief(87) - moet het boekje tussen
genoemde jaren verschenen zijn(88) In de ‘Opdragt’, ondertekend met ‘Uw Afgevalle
en voorgaande Vriend C... W...’,
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zegt de schrijver:
‘Een afgevalle Vry Metzelaar als ik, die door myn laager staadt de
Metzelary heeft moeten verlaaten en weeder gegaan is tot de staadt der
onheilige, is niet belwaam om alle u geheimen te verzwygen, en in het
herte te versmooren, en dewyl u Sosityten goed nog kwaad zyn, mag ik
die vry aan 't ligt brengen’.
Het vervolg van de opdracht is veel feller: de ‘eisselyke Eed’, die de auteur gezworen
heeft, is hem nu van geen waarde, ‘een vloek vol van Godtslasteringe’, waaraan hij
zich niet gebonden acht.
Toch geeft de vraag-en-antwoord-tekst m.i. meer informatie over dan in welke
vorm dan ook een aanval of kritiek op de vrijmetselarij.
Of het boekje inderdaad van Weyermans hand is, staat te bezien, gelet op een
mededeling in de opdracht van een ander ongedateerd werkje uit dezelfde tijd, getiteld:
Begin, opkomst en voortgang van het genoodschap der Vrye - Metzelaars,... door
J.L.J.W.D. ‘Gedrukt voor den Uitgever en zyn te bekomen, te Arnhem by Nyhoff...’.
Hier worden dan een 25-tal boekverkopers-adressen opgegeven. Op bladzijde V van
de opdracht aan G. Smith, ‘Meester in een Openbare Loge te Amsterdam’ - van wie
wij weten dat hij inderdaad een vrijmetselaar was - lezen wij:
‘... want wie is onkundig onder wat verplichting Uw EW. de Broederschap
in den voorleede Jaare hebt gebracht? door het wel-doorwrochte Werkje,
ten tytel voerende, Openhartige Catagismus der Vrye - Metzelaaren,
zedigheidshalven door Uw EW., [p. 56] (om den lof die Uw EW.
rechtvaardig daar van toekomt, in 't openbaar niet weg te dragen,) op den
naam van J. Campo Weyerman in 't licht gegeven; waardoor de onkundige
nog meer in verwarringe zyn gebracht geworden’.
De conservator van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden, de heer B. Croiset van Uchelen, die in een briefwisseling mij over
beide boekjes inlichtte, merkte naar aanleiding van de opdracht in het tweede boekje
op: ‘Men vraagt zich dan echter af, zou een vrijmetselaar [G. Smith] als pseudoniem
kiezen de naam van een overleden en “besproken” man, niet lid [J.C. Weyerman]?’
In het elfde hoofdstuk van de roman Ferdinand Huyck (1840) van Mr. Jacob van
Lennep(89) verstrekt Zacharias Heynsz als spion van de politie onder no. 3 aan de
hoofdschout van Amsterdam het volgende bericht:
‘Campo Weyerman heeft de Loge der Vrijmetselaren in de Stilsteeg
geopend met een heerlijke aanspraak en een fraai poême, waarin hij hun
heeft geschilderd het groote belang van deugd en moraal. Alles is afgelopen
in complete orde’.
De schout vraagt Heynsz dan waarom deze hem niet heeft ingelicht over het feit dat
Weyerman een burgerdochter uit Den Haag, buiten weten van haar ouders, naar
Amsterdam heeft meegetroond. Heynsz is dat ook juist ter ore gekomen. De schout
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vraagt hem de ouders van het meisje ondershands in te lichten over het verblijf van
hun dochter en waarschuwt hem Weyerman in het oog te houden.
Jacob van Lennep was zelf vrijmetselaar en bekleedde plaatselijk en landelijk de
hoogste functies. Hij was, o.m. als Groot Archivaris van de Orde, zeer vertrouwd
met de maconnieke geschiedenis. In hoeverre zijn verhaal berust op waarheid of op
fictie is op dit ogenblik niet te zeggen.
Van de loge in de Stilsteeg, die in 1735 werd opgericht onder de naam ‘De la
Paix’, maar in hetzelfde jaar weer moest worden gesloten, zijn geen ledenlijsten of
andere stukken in het archief van de Orde te 's-Gravenhage, noch in het Archief van
de gemeente Amsterdam bewaard gebleven(90)
Een lidmaatschap van Weyerman van een vrijmetselaarsloge is tot op heden, noch
in Nederland, noch in Engeland waar hij veel verbleef, vastgesteld. In Engeland werd
de eerste loge opgericht in 1717; de ‘Constitutie van Anderson’ is van 1723. In
Frankrijk werd de eerste loge gesticht te Duinkerken in 1721 en te Parijs in 1725.
De gegevens over de eerste periode in Nederland zijn schaars. [p. 57]
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Léonie Ophof-Maass
Zwolseweg 143, Deventer
WAGENPRAATJE
In december kwam onder beschreven werk van J.C. Weyerman in ons bezit. Ik geef
u hierbij een beschrijving van het titelblad.
// Het Vermakelijk / Wagenpraatje, / Over verscheyde gevallen; / Gehouden
tusschen twee Heeren en een / Juffrouw; op de Postwagen van / Utrecht op Breda. /
Beschreven door / Jacob Campo Weyerman, / resideerende in 's Gravenhage, / Met
twee Aanhangsels voorzien. / Tweede druk. / Waar agter ook gevoegt zyn, zyne
Natuurkundige,/ Historische, Ernstige, / Schertsende en Vrolyke / AANMERKINGEN,
/ Over de Gemeenzaame t'Zamenspraaken, / tusschen een / Geneesheer en zyn Lyders.
/ Te Gorinchem, / By Nicolaas Goetzee, 1741. //
De paginering van het ‘Vermakelyk Wagen Praatje’ loopt van p. 1 t/m 129 (=120).
De op het titelblad vermelde aanhangsels ontbreken. Dan volgt: // Voorreden / aan
den / onpartydigen leezer, / zynde een / Gemeenzaame t'zamenspraak, / tusschen de
Heeren / Norskop, Nyptang, Slokop, / Gryp, Klapspaan, en Juffrouw / Hellebrant. //
Deze voorreden komt na p. 129 (120) en loopt van p. 3-17. Deze voorreden is
gedateerd: Fiat, den 1. van den Slagtmaant; 1737. J.G. Weyerman. Op p. 17 begint:
// Natuurkundige, Historiesche, Erns-/stige, Schertsende, en Vrolyke /
AAMERKINGEN / Over de / Gemeenzaame t'Zamenspraaken / tusschen een
GENEESHEER en zyn LYDERS. //
De paginering loopt van p. 17 t/m 96. Onderaan pag. 17 staat het drukkersteken
B. In dit beschreven werk zat los een afbeelding van Weyerman, en wel een z.g.
mezzotint (18 1/2 × 14 cm.).
Omdat mij tot dusver geen tweede druk van het ‘Wagenpraatje’ bekend was, leek
het me nodig u hiervan in kennis te stellen.
In het Gemeentearchief van Amsterdam hebben we de tweede druk van het
‘Wagenpraatje’ vergeleken met de eerste. Het gaat hier om identieke drukken (vgl.
bijvoorbeeld de pagineringsfout).
De afbeelding van Weyerman staat beschreven bij Muller, portrettencatalogus, nr.
6048 b.
SIGNALERING
Amsterdamse Hermes. - In de Oprechte Haarlemse Courant van 12, 16, 19 en 21
october 1723 is de volgende advertentie opgenomen:
‘Tot Amsterdam by H. Bosch is gedruckt en sal alle Maendagen uytgegeven
werden den Ontleeder der gebreken, en is oock compleet te bekomen de
Amstetdamse [sic] Hermes, zijnde een Historisch, Poëtisch en Satyrisch
verhael van de sotheden der voorby zijnde, der tegenwoordige en der
toekomende eeuw, benevens eenige liefdensgevallen, Staetkundige
Coffyhuys-opmerckingen en Courant-perioden; en zijn mede te bekomen
by....’ etc.
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In hetzelfde blad adverteert H. Bosch op 1 jan. 1724 voor:
‘Het Leven van Scharmouche, ook nog de Amsterdamse Hermis [sic] twee
delen in 4. Ook word by den selven alle weken uytgegeven, den Ontleeder
der gebreken.’ (Marvel Kok, Gerardine Maréchal)
*
Ontleeder der Gebreeken (ontleed). - En nu we het toch (zie voorgaande
advertenties over de Ontleeder der Gebreken hebben: gedurende de hele eerste helft
van jaargang 1727 wordt in de advertentie-kolommen van de Haarlemse Courant
een concurrentieslag geleverd tussen George Catlyn, de vermeende auteur van Den
Ontleeder der Gebreeken ontleed (zie Med. p. 27, 28) en ene Thomas Guyon.
Laatsgenoemde adverteert nl. regelmatig voor zijn Engelse Elixir én voor een boekje
‘waer door een yder met geringe kosten zijn eyge Doctor kan werden, het
hy voor veel jaeren heeft uytgegeven om sig selfs te genesen met de meeste
sekerheyd, schielijckheyt, en veyligheyt, en insonderheyd van onvolkome
cure, en het gebruyk van quade Medicijnen, als mede te oordeelen of sijn
geval Venerial is of niet; wijders kan men daer door leeren van de beste
middelen tegen het Graveel, Steen, Podegra, Watersucht, en wat diergelyke
qualen meer zy.’
Daarop reageert Catlyn, ook middels een advertentie, met woede; het boekje is door
hem geschreven en zou Guyon die het van hem gekocht had, vervalst hebben.
Hardnekki
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blijven de beide heren tegen elkaar in adverteren; soms staan beider advertenties
onder elkaar in dezelfde krant. Af en toe wijzigen de formuleringen zich en worden
grimmiger. Catlyn lijkt de strijd te hebben gewonnen; anaf 10 juni meldt Catlyn dat
hij alleen het betr. boekje te koop heeft, nu Guyon schuld heeft bekend (‘De erkenning
van Thomas Guyon Notarialijck geconfirmeert en getuygt wanneer beschuldigt van
gevaerlijcke en bedriegelijcke Practijkens,...’). Maar een paar weken later adverteert
Guyon er weer lustig op los..... Kennelijk deed JCW aan ruilhandel met Catlyn: een
middeltje tegen VD voor een grote dosis bluf. (Marcel Kok, Gerardine Maréchal).
*
JCW in de Republyk der geleerden. - In de Republyk der Geleerden, 1726, II, p.
133-140 is een bespreking opgenomen van ‘De voornaamste beweegredenen en
omstandigheden, die aanleiding hebben gegeven aan Moses Marcus tot het verlaten
van den Joodschen, en tot het aannemen van den Christelyken Godsdienst.
Benevems een kort verhaal van deszelfs lyden daar over. Door hem zelven opgestelt
in de Engelsche, en overgezet door Jacob Campo Weyerman in de Nederduitsche
taal. Te Amsterdam, gedrukt voor den Overzetter, en te bekomen by Hendrik Bosch.
In Quarto, gr. 18 Bladen en een half.’
Hierin geen belanwekkende opmerkingen t.a.v. JCW.
In ditzelfde tijdschrift is in de jaargang 1729, I, p. 379 een aankondiging te vinden
in de rubriek ‘Naamlyst van nieuwlyx gedrukte Boeken, welke te bekomen zyn in
de Boekwinkel van R. en J. Wetstein en W. Smith. In 't Nederduitsch.’ van De
Levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen, door
Jacob Campo Weyerman, 4. 3 Deelen.
Een jaar later (1730, II, p. 561) treffen we in dezelfde rubriek de volgende
aankondiging aan: De levens van den Paus Alexander den VI. en van zyn zoon Caesar
Borgia, in 't Engelsch beschreven door Alexander Gordon. 8. 2 Deelen.
(Gerardine Maréchal)
*
Scheurleer 1743 - In: Histoire générale et particulière du visa fait en France.
Tome quatrième [...]. La Haye, F.H. Scheurleer, 1743. bevindt zich een uitgebreide
Catalogus van Nederduitsche boeken, p. 221-232. Hierin zijn opgenomen:
p. 231:

Wyerman (Jacob Campo)
Amsterdamsche Hermes. 4. 2 deelen.
Amst. 1722.
- Leeven der Nederlandsche
Konst-schilders en Schilderessen / met
derselver Portraitten / gesneeden door
Hoet /

p. 232:

Houbraken en Picard. 3 deelen. 4. Hage
1729.
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Weyerman (jacob Campo) den Echo des
Weerelds / ernstig en vermakelyk in Rym
en Onrym. 4. Amst. 1726.
- den Ontleder der Gebreken / beneeven
de vier Tege-Ontleders / door den
Ontleder der Gebreeken, 4. 2 deelen.
Amst. 1724.
Eén en ander geciteerd naar ex. UB Leiden 380 G 4. (Adèle Nieuweboer)
*
Oog in 't Zeil - Het Oog in 't Zeil wordt besproken in de Vaderlandse
Letteroefeningen, 1780, I, 176, en betiteld als ‘het minste van 's Mans Hekelschriften’,
‘de scherts laf en plomp’. ‘'t Is Jammer dat anders groote Geesten, waaronder ook
Weyerman tot zekeren trap behoorde, tot zulke laagheid in hunne Schriften vervallen
kunnen.’
(Gerardine Maréchal)
*
Biographie universelle, Nouvelle Biographie Générale. - In de 19e eeuw schrijven
twee Franse biografische woordenboeken over Weyerman.
Biographie Universelle, Ancienne et Moderne (Paris, Tome 51, 1828, p. 299-300):
WYERMANN ou WEYERMANN (JACQUES CAMPO), peintre fameux par ses
aventures, naquit Bréda en 1679. Sa mère, Elisabeth de Saint-Mourel, appelée
vulgairement Lys Sint-Mourel, avait servi dans les armées avec distinction; et, après
avoir assisté à plusieurs batailles, elle avait en son congé comme sergent. Elle en
portait encore l'habit et la canne. Son fils, à l'âge de dix-huit ans, était excellent
peintre en paysage, mais extrêmement débauché. Sa mère, l'ayant un jour surpris
avec une personne de mauvaise vie, les mit à la porte tous les deux à coups de canne.
Le jeune Wyermann se rendit à Anvers, pour se perfectionner dans la peinture. De
là il alla à Lille avec une jeune personne qu'il avait séduite. Ayant résolu de
l'abandonner, il écrivit au père, pour lui faire connaître où il retrouverait sa fille. A
Paris il fréquenta les maisons de jeu; et après des aventures honteuses il se rendit en
Italie. S'étant arrêté dans un petit endroit, à peu de distance de Lyon, il se trouva
obligé de partager son lit avec un autre voyageur, et coucha, assurent ses
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biographes, avec Cartouche, qui, ayant pris confiance dans son caractère, lui proposa
d'entrer dans sa bande. Le peintre refusa; et Cartouche, en le quittant, lui donna une
bourse pleine de louis et deux balles de plomb qu'il devait montrer s'il venait à être
attaqué par la bande. De nouvelles aventures l'attendaient à Rome. Il y trouva Van
Dyk; et, comme compatriotes, ils passèrent quatre mois dans le même logement.
Mais un enlèvement et d'autres tours forcèrent Wyermann, qui avait pris le nom de
Campo, à quitter les états de l'Église. Il se rendit en Allemagne; et partout il donna
de nouvelles preuves qu'il n'oubliait ni les conseils ni les leçons de Cartouche. Il
s'occupait en même temps de travaux littéraires. Il commença à la Haye à travailler
à sa Biographie des peintres, à son Voyage en Brabant et à quelques autres petits
ouvrages qui eurent du succès, parce qu'il savait manier adroitement la satire. Il
s'enfuit à Londres avec une riche veuve, qu'il abandonna quand il eut dépensé ce
qu'elle avait emporté. Étant revenu en Hollande, il commença à publier son
Amsterdamer Harmans, journal dans le genre du Spectateur anglais, qui eut du
succès. Ses biographes disent que Pierre-le-Grand, pendant son séjour en Hollande,
vint le visiter, qu'il lui proposa de le suivre en Russie, lui offrant la place
d'historiographe, avec le titre de conseiller-d'état, et que Wyermann refusa, disant
que sa liberté lui était trop chère pour la vendre. Cependant le journaliste n'épargnait
pas plus ses amis que ses ennemis; ayant attaqué d'une manière grossière la
Compagnie des Indes Occidentales, il fut tot-à-coup arrêté et condamné pour la vie
aux travaux forcés dans la prison de la Haye, appelée la Cour de Hollande (1739).
Il y mourut en 1747. Parmi ses écrits, nous citerons ses Lebensbeschreibungen der
Niederlandschen Kunftschilders, ou Vies des artistes des Pays-Bas, la Haye, 1729,
3 vol. in-4. Voyez Aventures singulières de Jacques Campo Wyermann (holl.), la
Haye, 1756, et en all., Francfort et Leipzig, 1764, in-8.
G-y
Auteur van dit artikel is Gley (opgaven in T. 50, 52). Over l'abbé Gérard Gley
(1761-1830) meldt hetzelfde Biographie Universelle, Ancienne et Moderne (Paris,
Tome 65, 1838, p. 430-434; p. 433): ‘Depuis dix-sept ans l'abbé Gley était un des
collaborateurs les plus utiles de la Biographie Universelle. Connaissant bien les
langues et la littérature du Nord, il a fourni beaucoup d'articles sur des personnages
de ces contrées, [...]’.
Nouvelle Biographie Générale (Firmin Didot Frères, Dr. Hoefer; Paris, Tome 46,
1866, k. 698-699:
WEYERMAN (Jacques-Campo), peintre et littérateur hollandais, né à Breda, en
1679, mort à la Haye, en 1747. Après avoir terminés ses études classiques, il travailla
dans l'atelier de Ferd. van Kessel, et devint un habile peintre de felurs et de fruits.
Malheureusement, il aimait la dissipation et la débauche, et selon Descamps ‘il était
le chef des libertins de toutes les espèces’. Ayant suivi à Londre: un marchand de
curiosités, il lui enleva ses effets, en dissipa le prix, et se sauva en Hollande, pour
éviter les poursuites judiciaires dont il était menacé. Il habita alors successivement
Anvers, Lille, Paris, où il fréquenta les maisons de jeu, et se rendit ensuite en Italie.
A Rome, où il prit le nom de Campo, il trouva Philippe van Dyk, et demeura quatre
mois avec lui; mais l'enlèvement d'une femme et d'autres aventures scandaleuses le
contraignirent à sortir des États du pape. En Allemagne, où il alla résider, sa conduite
ne fut pas meilleure. Il s'occupait non-seulement de peinture mais aussi de travaux
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littéraires, et il avait publié à la Haye quelques opuscules dont son adresse à manier
la satire avait assuré le succès, lorsqu'il s'enfuit en Angleterre avec une riche veuve,
qu'il abandonna dès qu'il eut dépensé l'argent qu'elle avait emporté. De retour en
Hollande, il attaqu grossièrement dans une pièce de vers, les directeurs de la
Compagnie des Indes, et fut condamné, en 1739, à une réclusion, qu'il subissait
encore lorsqu'il mourut. Ses ouvrages sont fort nombreux, et la plupart n'ont point
d'intérêt aujourd'hui; nous citerons les suivants: De Amsterdamsche Hermes (L'Hermès
d'Amsterdam, tableau historique poétique et satirique); Amst., 1722-23, 2 vol. in-4;
- De Historie des Pausdoms (Histoire de la papauté, ou Tableau des faussetét et des
croyances erronées qui ont été introduites peu à peu dans l'Église); Amst., 1725-28,
3 vol. in-4; - De Echo des Veerelds (L'Écho du monde, en vers et en prose); Amst.
1726-27, 2 vol. in-4; - De doorzigtige Heremyt (Le Subtil ermite épiant du fond de
sa cellule, à l'aide de sa lunette qui porte fort loin, les défauts cachés des hommes);
s.l.n.d. (1728), in-4; - De Levensbeschryvingen der nederlandsche Konstschilders
(Vies des peintres hollandais); La Haye, 1729, t. I-III; Dordrecht, 1769, t. IV, pet.
in-4, fig.: ce recueil, qui a joui de quelque réputation, a été de beaucoup surpassé
depuis; - De persiaansche Zidewever (Le Tisserand de soie, voyage de
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Démocrite et d'Beraclite en Brabant, accompagné de la clef de l'ouvrage); s.l.n.d.,
in-4, ouvrage satirique.
E. REGNARD
Descamps, Vies des peintres. - Zeldzaame Levensgevallen van J.-Campo Weyerman;
Amst. 1756, in-8. - Notice, dans ses Levensbesch., t. IV, p. 409.
(Peter Altena, 21.3.'80)

Eindnoten:
(86) Ook Kersteman blijkt goed in de terminologie van de vrijmetselaars te zijn ingewijd.
(87) N.N.B.W., dl. VI, kol. 294.
(88) Een onderzoek naar de jaren waarin de andere boekverkopers werkzaam zijn geweest, kan het
jaar van uitgave waarschijnlijk nog nader preciseren.
(89) Uitg. M. Wijt en Zn., dl. I, p. 195.
(90) Dr. P.J. van Loo, Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden, z. pl., 1967 (Privé-uitg. Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw), p. 6 citeert
uit het dagboek van de Amsterdammer Jacob Bicker Raye de volgende notitie over de Loge in
de Stilsteeg: ‘12 November 1735 hebben de Ed. Achtb. Heeren van den Gerechte eene
waarschuwing gepubliceerd, dat niemand, wie het ook zoude mogen wezen, zijn huis zoude
mogen gebruiken, of in het geheel, of ten deele mogen verhuren ten gebruike van eenige
menschen, sorteerende onder een zeker Collegie genaamd: de Vrige Metselaren; waarin dingen
passeerden, die niemant zal klappen; alzoo al de leden een afgrijselijken eed, eer dat zij in het
Collegie worden geadmitteerd, moeten doen van nooit ruchtbaar te maken hetgeen daar passeerde,
hetgeen zoo een zware eed moet zijn, dat de allergodvergetenste het nooit heeft durven aan den
dag brengen. Daar waren vele menschen van fatsoen in. Het Collegie wierd gehouden in de
Eerste Liesveldsche Bijbel in de Warmoesstraat, en in de Stilsteeg in een distillateurswinkel,
waaruit zij verhuisd zijn.’

Willem Hendrikx
Bilderdijkkade 580, Amsterdam

JCW's lusthof buiten Delft
Dat JCW na zijn tweede reis door Engeland enige tijd in Delft heeft gewoond is
bekend. Uit de hieronder volgende koopakte blijkt echter dat hij er in 1712 ook een
lusthof met bebouwing buiten Delft op nahield.
Het koopkontrakt komt uit het notarieel archief van het G.A. van Breda en heeft
het nummer N. 628 f. 85 e.v. De akte wordt bij Rehm niet genoemd.
Van de in de koopakte genoemde personen zijn de interessantste de weduwe Daket,
van wie JCW f 800,- leent om z'n lusthof te kunnen kopen, en de getuige Johan
Thomas van Kessel, van beroep kunstschilder. Deze laatste moet dus wel familie
zijn van JCW's leermeester, de schilder Ferdinand van Kessel.
Dit is ook de eerste akte waarin JCW nadrukkelijk ‘constschilder’ wordt genoemd.
Het in de akte genoemde dorp Hage is het inmiddels door Breda opgeslokte dorp
Prinsenhage.
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(20.5.'80)
Tapoell [?]
B J Son breda
Compareerde voor mij Nicolaes Knaeps openbaer notaris bij den Edel mogende Rade
van Brabant in s'Hage geadmitteert tot Breda residerende ende de getuijgen
naergenoemt d'Here ende meester Bernardus Tigurinus, de welcke verclaerde vercoght
te hebben aen d'Heere Jacobus Wijermans Constschilder, die alnu mede comparerende
bekende gecoght te hebben, eenen lust thuijn mette de huijsinge daer inne staende
en meubilen daer inne sijnde, staende ende gelegen int gelderloose pat buijten Delft,
oostwaerts mevrouwe de weduwe Daket, suijtwaerts t'voorseide gelderloose pat,
westwaerts mevrouw de weduwevan N N: van Berckel, ende noortwaerts d'Here
Petrus de Cocku medicijne doctor cum suis, In voegen den heere vercooper den
selven thuijn en huijsinge bij coop vercregen heeft van gemelte mevrouwe weduwe
Daket. Ende dat omme ende voor de somme van een duysent sesse hondert guldens,
die den heere vercooper op het passeren deser bekent ontfangen te hebben,
uijtgesondert een capitaal van aght hondert guldens met een jaer verloop van dien,
die de voornoemde mevrouwe de weduwe Daket bij speciale hijpothecq opden
voorseide vercoghten thuijn en huijsinge nog is hebbende, en welcke den Here cooper
geobligeert blijft aen haer Edele te betaelen. Ende dat verders met allen den reghte
actien ende servituijten active ende passive, erffwegen ende erffwaterlaten, als van
outs, zoo als die aenden Here vercooper is toebehoorende, sonder dat hij daer aen
voor hem eenigh reght ofte gesagh is reserverende ofte behoudende in eeniger
manieren, maer den selven thuijn ende huijsinge in allen deelen is overgeevende aen
gemelte Herecooper, mits noghtans dat hij boven de voorseide geloofde cooppeningen,
sonder eenigh corten sal moeten betaelen alle de oncosten die op desen coop totte
veste incluijs, sal comen te reijsen. Verbindende partijen hinc inde tot naercominge
deser henne persoonen ende goederen present ende toecomende onder t'verbant als
naer reghte. Aldus gedaen ende gepasseert onder den dorpe de Hage desen darttighste
iulij XVIJ C. ende twaelff, ter presentie van Monsieur Johan Thomas van Kessel
Constschilder ende Jan Janssen vander Veken ingesetene vande Hage als getuijgen
van geloove hier toe versoght ende geroepen.
B Tigurinus
JWeijermans
J.T. Van Kessel
J. Jansen vander Veken
acte voorseid
Quod Attestor
NKnaeps
1712
Notarius
Publicus
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Expeditievergadering 9 augustus
De expeditievergadering vindt ieder jaar plaats op 9 augustus (geboortedag van
Campo), en volgens het reglement van de Stichting JCW in een plaats die eens door
Weijerman met een kort of langdurig bezoek werd vereerd (we verwijzen naar de
pagina's 256 en 257 van de Med.).
Als jongeling verbleef Weijerman enige tijd in 't Woud bij de predikant Petrus
Sandvoort, waar hij bij in de kost was en van wiens woning hij tweemaal in de week
naar Delft wandelde om er schilder- en tekenlessen te nemen bij de kunstschilder
Thomas van der Wilt.
Voor expeditie en vergadering verzamelen om 10.30 uur in de hal van het
N.S.-station te Delft; vandaar vertrekt de expeditie per fiets (bus indien het weer
daartoe dwingt) naar 't Woud; in verband met het reserveren van rollend materieel
willen wij gaarne voor 1 augustus van U vernemen of U bij de expeditie en
vergadering aanwezig zult zijn. Wilt u in dat geval telefonisch (via de nummers in
de kop van de Med.) of schriftelijk (via het adres van de Stichting) voor
bovengenoemde datum dat aan het bestuur laten weten? Bij voorbaat dank.

Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening.
Lezing tekst van Weijerman.
Mededelingen.
Ingekomen en uitgegane stukken.
JCW in Delft en 't Woud / programma van deze dag.
Publicaties betreffende JCW.
Nieuwe vrienden en leden.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Exemplaren
Amsterdamse Hermes. - Er moest iemand voor uit Engeland komen om in Amsterdam
een Weyerman-exemplaar te vinden.
Het prachtig verbouwde Amsterdams Historisch Museum heeft zijn
hanebalkenstructuur tot ingenieuze kamertjes omgebouwd waarin zowel het
suppoostenbiljart als de prentencollectie onderdak hebben gevonden. Naast de collectie
Jan Luyken (van vooral Van Eeghen) bevindt zich eenkast met Amsterdammiana
door de eeuwen heen en hierin trof ik een exemplaar aan van Weyermans Den
Amsterdamschen Hermes, Hendrik Bosch, 1722-23 2 delen. Signatuur M-d-29 1 en
2. De kast heeft nummer III c.
De catalogus van het museum zelf heeft geen Weyermanniana, maar er zijn nog
meer kamertjes met eigen kaartenbakjes.
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Het exemplaar zelf draagt overigens een Ex Libris: W.J.R. Dreesmann no. 424.
Kennelijk een verzamelaar van Amsterdammiana want meerdere boeken in de kast
dragen zijn Ex Libris. Wie hij/zij is en of hij/zij meer Weyermanniana bezat is mij
vooralsnog niet bekend.
(Ton Broos, Sheffield)
Moses Marcus. - Daar ik zelden (want aldaar geen domicilie hebbend) Weyermanniana
in Engeland vermag te ontdekken, moge ik vermelden dat zich in de fichier van de
Universiteitsbibliotheek van Luik een kaartje bevindt met de tekst: ‘Weyerman,
(Jakob Campi) trad. (XVIII, 144.18) 4o
Marcus (Moses).
De voornaamste beweeg redenen en omstandigheden die aanleyding hebben
gegeeven aan Moses Marcus... door Jakob Campo Wegerman [sic] in de nederduytsche
taal.
Amsterdam, s.d. 4o.
Double de Gand.’
Het exemplaar heb ik niet gezien: daar het een werkdag was sloot deze bibliotheek
plotseling zijn poorten. (André Hanou)
++++
In het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 96 (1980) no 1, pp. 38-56,
is verschenen een artikel van P.J. Buijnsters: ‘Jacob Campo Weyerman's ‘Traktaat
tegen het Jodendom’.
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[Nummer 31]
Karel Bostoen
(Buitenruststraat 1, 2313 ZK Leiden)

Weyerman en de Catalogus Flanderin
Op 8 april j.l. ben ik aan de hand van de auteurscatalogus in de Stadsbibliotheek
Brugge nagegaan of er Weyermanniana aldaar aanwezig waren, quod non (gekeken
s.v.: Campo, Weyerman en Wyerman en varianten).
De Stadsbibliotheek Brugge beschikt wel over een bron die interessant kan zijn
voor het Weyerman-onderzoek, met name voor de receptie van zijn werk. Onder
sign.: S 382 berust aldaar de:
Catalogue des livres en tous genres... de la... bibliothèque de...
François-Abraham Flanderin, Propriétaire, ancien Échevin de la ville
d'Ostende, décédé à Bruges, le 20 janvier 1829... (4 dln., Brugge
1829-1833).
De veiling vond plaats te Brugge bij de firma E.J. Teirlinck in vier stadia, n.l.: okt.
1829, mei 1830, juli 1830 en juni 1833.
De bibliofiel Franciscus-Abraham Flanderin (3 mei 1756 - 20 jan. 1829) was
schepen (wethouder) te Oostende. Hij was de zoon van de Oostendse gegoede
koopman en schepen Andreas Jacobus Flanderin (1708-1763) en van Isabella Bernaert,
dochter van Louis, commissaris van de Oostendse Oost-Indische Compagnie
(Uitvoerige gegevens over de activiteiten van Andreas Jacobus en over het Oostendse
patriciërsgeslacht Flanderin of Vlaenderlick zij te vinden in Nat.Biogr.Wdbk. dl. 5
(1972) kol. 337-340).
De veilingcatalogus bevat in totaal een 10.000 titels, waaronder ongeveer één
derde Nederlandstalig werk, voornamelijk uit de 18e en 17e eeuw. Het type werken
in deze catalogus verraadt de libertijnse mentaliteit van deze bibliofiel: naast werken
i.v.m. vaderlandse geschiedenis, de godsdienst en Nederlands literair werk
(Focquenbroch, Westerbaen, Heinsius en vele anderen) bevatte zijn bibliotheek ook
nogal wat ethica, erotica, medische werken (mooie verzameling werken over onanie
en verloskunde) en hermetica (werken i.v.m. de Rozenkruisers en de vrijmetselarij)
Wellicht is het daarom niet zo verwonderlijk dat in deze catalogus nogal wat werk
van Weyerman te vinden is. Hier volgt de lijst van Weyermanniana:
deel 1 (1829)
(in 8o) p. 66,

nr. 879

De zeldzaeme
levens-bijzonderheden
door J. Campo Weyerman.

(in 4o) p. 123,

nr. 67

De voornaemste gevallen
van den wonderlyken Don
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Quichot door J. Weyerman,
met schoone plaeten. 's
Hage 1746.
deel 2 (1830)
(in 8o) p. 18,

nr. 197

De levens-bijzonderheden
van Joh. Hendrik Baron
van Syberg. Utrecht 1733.

(in 4o) p. 93,

nr. 137

Historie des Pausdoms,
door Campo Weyerman, 3
deel. ibid [=Amst.] 1725.

nr. 775

Levens byzonderheden van
J. Hendrik, door Campo
Weyerman. Utrecht 1733.

deel 3 (1830)
(in 8o) p. 51,

Leven van Jacob
Weyerman.
De geest van Jacob
Weyerman.
Levens-gevallen van J.
Weyerman (bis).
nr. 39

De vrolyke tugtheer, door
Campo Weyerman. Amst.
1730.

(in 8o) p. 56,

nr. 808

Democritus en Heraclitus
brabandsche voyage,
klugtspel. Amst. 1712.

(in 4o) p. 98,

nr. 102

De persiaenschen
zyde-wever door Campo
Weyerman.

nr. 104

Den persiaenschen
zyde-wever door
Weyerman.

nr. 105

Den ontleeder der
gebreken, 2 deelen. Amst.
1724.

(in 4o) p. 92,

deel 4 (1833)
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p. 107, nr. 320

De doorzigtige heremyt, door J.
Weyerman. 's Gravenh. 1730.

p. 108, nr. 333

Het oog in 't zeyl door Weyerman. Leyd.
1730.
(25 april 1980)

Signalering
Kist. - In het artikel ‘Kerkelijke procedure tegen Ds. Petrus Santvoort’, verschenen
in het Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland 13 (1842),
merkt de heer N.C. Kist op p. 402 op: ‘Voorts kan ik hier nog bijvoegen, dat Ds.
SANTVOORT zich ook met de wetenschappelijke opleiding van jongelingen schijnt
te hebben bezig gehouden. Het eenige voorbeeld intusschen, dat mij hiervan bekend
werd, levert de namaals zoo beruchte JACOB CAMPO WEIJERMAN op. Volgens
de Levensbeschrr. van meest Nederl. Mannen en Vrouwen, II Dl. bl. 95, werd deze,
18 jaar oud zijnde, na in zijne geboorteplaats Breda, de scholen te zijn doorgegaan,
aan het onderwijs van zijnen Stadgenoot, SANTVOORT, toebetrouwd, en oefende
hij zich op het Woud, gelijk de levensbeschrijver zich uitdrukt, “in alle takken der
beschaafde wetenschappen”, tot dat de zucht voor de schilderkunst geheel bij hem
bovendreef, en hij het onderwijs van den geleerden Predikant, met dat van een'
Delftschen schilder verwisselde.’
(André Hanou)
*
Servaas van Rooijen. - In 1881 en 1882 publiceerde A.J. Servaas van Rooijen te
Haarlem in twee afleveringen: Verboden boeken, geschriften, couranten, enz. in de
18e eeuw. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Haagsche censuur. Hierin komt
Weyerman herhaald aan de orde. Zo zegt hij, naar aanleding van het verbieden van
de Amsterdamse Argus in 1722, in de le aflevering op p. 39 e.v.:
‘Ofschoon door den Heer Mr. W.P. Sautijn Kluit in zijne studie ‘Jacob Campo
Weijerman als journalist’ in Nijhoff's Bijdragen. N.R. deel VII, voldoende is
aangetoond dat deze schilder-journalist-pamflettist niet de schrijver is van den A.A.,
maar zekere Hermanus van den Burg, of van Burg, zooals o.a. J. van Abkoude en
K. Arrenberg, Naamregister van boeken, 2e druk, aantoont, en naar mondelinge
mededeelingen door den Heer Kluit, in de Handel. Maatschappij Letterk. 1870-71,
alsook door den Heer v. Doorninck abusief is medegedeeld, meenden we toch 't een
en ander omtrent W. te mogen mededeelen, vooral omdat, door het sprekend naast
elkaâr stellen, de misschien reeds ingewortelde meening omtrent ‘den verboden
Argus van Weyerman’ daardoor uitgeroeid kan worden. Overigens verwijzen wij,
wat betreft de werkelijk door W. geschreven periodieken naar de genoemde studie,
zullende wij wat de heer Kl. over den Argus zelf geeft, in de aanteekeningen over
dit verboden geschrift, verkort inlasschen.
Eerst dus 't een en ander over dezen Jacob Campo Weyerman, om dan straks op
den eigenlijken schrijver terug te komen.
Hij was de zoon van een lakei. Zijne moeder had als tamboer dienst genomen en
het tot sergeant gebracht. Toen zij bij 't beleg van Bonn in 1673 gewond was ontdekte
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men dat het eene vrouw was, waarna zij hersteld zijnde met een jaargeld van f 200
ontslagen werd. Hij werd in 1677 te Breda geboren en was een man met een zeer
gelukkigen aanleg, maar die door zijne 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. In 1737 liet hij zich op 60
jarigen leeftijd als student in de geneeskunde te Leiden inschrijven. Daar wonende
schreef hij Amsterdamsche Hermes,1) Rotterd. Hermes, Ontleeder der gebreken,
1)
Echos des Waerelds, vrolijke Courantier, De vrolijke Tugtheer, en de naakte
V.d. Aa, is met den A.H. in
dwaling.
De Heer S. Kl.
Waarheid, schotschriften, zegt v.d. Aa, om welke hij tot levenslange
citeert,
dat
hij verscheen van
gevangenisstraf veroordeeld werd. Peter de Groote stelde hem voor mede naar
30 Sept. 1721 tot 21 Sept.
Rusland te gaan, maar W. weigerde. Op de Voorpoort in den Haag overleed hij
1723.
waarschijnlijk in 1747. Zijn levensbeschrijvingen der Nederl. konstschilders, enz.
met ‘konterfeytsels' van J. Houbraken, staan gunstig bekend.
In den “Catalogus libr. prohibitorum, 1776” komt o.a. voor: ‘Levensbeschreibung
von Jacob Campo Wyermann, aus dem Hollädischen von W+. Frankf. und Leipzig
1764

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

324
in 8,’ terwijl in de ‘Catalogue des Livres défendus par la Comm. Impériale et royale,
jusqu' à l'année 1786. Bruxelles, 1788,’ deze titel eveneens voorkomt. Dit werk is
de vertaling van de bekende Biographie: Avontuurlijk leven, enz.
[...] Zeer eigenaardig is ook datgeen wat we op de le bladzijde lazen van eenige
folio's geschreven adversaria, onder den titel: Collectanea etc. Extracten uit boeken
door van Zeelhem,’ welke wij in een doos op het gemeentearchief vonden, en dat
we hier reproduceren. Boven staat het jaartal 1739; dus 17 jaren later als het verbod
dagteekent.
‘Bij rapport van Campo Weijermans, toegenwoordigh gevangen op de Poert van
den Hove, soo over maeken van pasquillen, als soo men segt, ook uytgeschreevene
soo genoemde brand brieven of eygentlyk bedreygingen, van indien men, om hem
af te koopen hem niet een seekere somme geldts beschikte, hij alle de gbreeken en
bedekte fouten soude publykelyk aen den dagh brengen, hetwelck rapport heeft, met
sijn Print gedrukt voor sijn boek van het Leeven der Schilders, waer in hij sigh heeft
laeten afmaelen met een papier in de hand, waer op staet Ontleeder der Gebreeken
Viel mij in het klugtige grafschrift voor deesen gemaekt op Pietro Aretino beginnende
‘Qui giace il Aretino Poeto Tosco (Toscano), etc.’
Als kanttekening staat geschrven, naast den regel waarin 't woord ‘bedreygingen’
voorkomt:
‘Welke bedreygingen hij niet doende als om den Broode.’
Verder leest men:
‘eeven soo, als den genaemde Mr. Klaas,1) nae sijn seggen de schilderijen van
Paulo Veronese en Erasmus Quellinus mishandelde om den Broode. Pag. 81 van 1)‘Zeker Lijstemaker, een
het le deel, schijnt Weijermans aldaer, sijn eygen vonnis uyt te spreeken Seggende konst koopende Guyt,
Meester Klaas genaamt in de
dat het seggen om den broode, soo wel de Galg, als een Huysbraek het Radt
wandeling’, die de
verdient. Het Hoff heeft sigh vergenoeght hem tot Gouda te confineeren.’
schilderijen der te noenmen
In een Register, zich bevindende in Portef. 5 der Insolvente Boedels, oud-archief meesters, ‘zo schelmachtig
schoon gemaakt’ had, dat
der Gem. 's Hage, waarin ook wel iets anders ligt dan uitsluitend insolvente
men paneel en doek op
boedels, berust de Inventaris van den boedel van Ary Spijkerman, gedateerd 3
onderscheidene plaatsen zag
o
Febr. 1702. Op bl. 69 onder boeken in 4 staat onder No. 519: ‘Weijerman,
doorblinken.
Heremiet’. Hiermede wordt wellicht bedoeld de ‘Doorzigtige Heremiet. Amst.
4o’, door v.d. Aa in voce vermeld. [...]
Op J.C. Weijerman komt nog voor in den Catal. der Bibl. Maatsch. v. Lett. te L.
‘De Sch. Dwaalster of de vereenigde gelieven, Blijspel opgestelt in 1704 en 2 andere
blijspelen. De Wandelende Jood e.a. stukken in vertoogen door denzelfden schrijver.
13 bladen h.c.b. folio.
Over zijn leven zie men vereer zijn biographie in 1756 en te 's Hage in 1767,
verschenen.’
In zijn tweede aflevering schrijft Servaas van Rooijen op p. 88:
‘Op bladz. 2 van zijn Voorredden spreekt La Fargue van den Vrede-Courier, Ao.
1733, no. 45. waarin zijn aanvaller “zo elegantelyk uitbazuinde”, en dat diens blad
wordt genoemd. De naam komt echter niet voor in La Fargue's boek, “dewijl (hij)
dit Papier met dien naem, niet begeere te bezoedelen”. Bij Hatin, Presse Périodique,
vonden wij vermeld: COURRIER DE LA PAIX, passe-temps utile et agréable, par
J. de Coeur. La Haye, 1731-1732, in 4o. Dat is het blaadje, dat door La F.
Vreede-Courier wordt geneemd. Van der Aa zegt van hem “was waarschijnlijk
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Notaris te 's Gravenhage en schreef Stijl der Notarissen in 1740, vermeerderd en
verbeterd door Mr. D. Eversdijk in 1744.” Nog een paar werken worden bij v.d. Aa
van hem genoemd. La Fargue dicht hem toe de “Maeker” te zijn ‘van deez bekenden
Straetdeun: “Wat zegt men den Haag van de Prins, Wat heb ik hooren melden, enz.”
(zie daarover mijn vraag in “de Navorscher” 1882), en noemt hem notaris, zoodat 't
“waarschijnlijk” van v.d. Aa vervalt. Verg. verder over de Vreedecourier Bibl.
Adversaria, dl. 2, bl. 106 en 125. Aldaar, bl. 106 e.v., wordt voldoende aangetoond,
dat dit geschrift tot de door Weijerman - zie over hem bl. 39 e.v. van dit werk geschreven weekbladen behoort, hoewel de heer Sautijn Kluit, en o.i. terecht,
veronderstelt, “dat de Vreedecourier behoort, zoo niet geheel dan voor een deel
althans, tot de door Weijerman vertaalde periodieke stukken.”’
(André Hanou)
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Gans. - Moses Heiman Gans schrijft in zijn Memorboek. Platenatlas van het leven
der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. (Baarn 1972; 3e ongewijzigde
herdruk; le druk 1971) o.a. over het toneel der joden. Op p. 119 heet het dat de
autoriteiten het joods toneel oogluikend toestonden. ‘Het ging hierbij overigens niet
alleen om bijbelse toneelstukken. De antisemtische en ook overigens beruchte
pamflettist Campo Weyerman heeft een niet onaardige beschrijving van zo'n
voorstelling geleven, waarbij hij vooral de nadruk legt op de verjiddisjte uitspraak
van het Nederlands door de auteurs.’ Wellicht dient in plaats van ‘auteurs’ ‘acteurs’
gelezen te werden.
Die ‘niet onaardige beschrijving’ wordt door Gans niet nader bepaald.
Literatuurverwijzingen zijn gebundeld in een los katern. De literatuurverwijzingen
zijn per pagina gegeven. Voor pagina 119 zijn dat:
- Prof. dr. H. van de Waal. ‘Rembrandt and the feast of Purim’ In Rembrandtnr
van ‘Oud Holland’ 1969
- J.S. da Silva Rosa. ‘De joden in den Schouwsburg en in de Opera te Amsterdam
gedurende de 17de en 18de eeuw’ in ‘De Vrijdagavond’ 1925
- Prof. dr. J.A. van. Praag. ‘La comedia espagnole aux Pays-Bas’ 1922.
Hierin wordt Weyerman niet genoemd.
(Peter Altena, 13/4/198O)
*
Verbugge. - F.J.P. Verbrugge heeft in verschillende artikelen de nederlandse
bewerkingen/vertalingen van het gedicht van Anakreon ‘Eroos pot' en rodoisin’
behandeld. In zijn tweede artikel, getiteld Eros gestoken: notities naar aanleiding
van een vertaalwedstrijd II (in: Hermeneus 50 (1978) no 5, p. 422-431; de geciteerde
tekst wordt overgenomen met toestemming van redaktie en auteur) belandt hij ook
bij Weyerman:
‘Na een ronduit schaarse oogst aan publicaties voor de 16e en 17e eeuw, weet
Geerebaert voor de 18e eeuw direct al heel wat meer Nederlandse vertalingen of
bewerkingen van het Erosliedje te melden. Een van de eerste bewerkingen is er een
van J.C. Weyerman, voor het eerst gepubliceerd, zoals mij vriendelijk werd
meegedeeld door de heer J.J.V.M. de Vet te Beek bij Nijmegen op p. 345 van Den
Amsterdamschen Hermes van 20 juli 1723, onder het hoofd Uitbreiding over een
Gezang van Anakreon. Herdrukt met een aantal wijzigingen wordt het gedicht in
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.... z. pl., z.j. p. 92. Deze
versie van 172711 laat ik hier volgen, omdat ze me de aardigste lijkt.
Kupido zag een frisse Roos,
Maar pas ontlooken.
Hy die een Minnaar is van de' eerste Maagdenbloos,
Greep onbesuyst
5
Dat Bloempjen in zijn kleyne vuyst,
Maar een vergramde Bie zat in die Bloem gedooken,
Die priktte hem in zijn teere pink.
Hy stak een Keel op, en hy snorden als een Vink
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Na zijn Mama die hy al hikkende' onder 't streelen
Verhaalde, Hoe' een gevlerkt Serpent,
Aan Bienhouders wel bekent,
Hem trof, terwijl hy langs een Rooseboom liep speelen.
De blonde Venus gaf 't ontstelde Wicht een kus;
Doch zy die kondschap heeft van 's Mingods zachte streeken,
15 En die wel weet, hoe diep een Hoonigbie kan steeken,
Doorstreek hem dus.
Fluks, Schreeuwer, loop na Samos ylen,
Die zich zo hêvig van een kleyne steek ontstelt:
Denk eens, hoe het een Minnaar stelt,
20 Lie ghy doorschiet met uw verstaalde en spitse Pylen.
10

De bewerking bestaat uit 20 regels met een lengte die varieert van 4 tot 13
lettergrepen, jambische verzen van 2, 4 en 6 voeten met en zender naslag, in een be
trekkelijk onregelmatige afwisseling, en met een betrekkelijk ingewikkeld rijmschema.
In zijn springerigheid is het gedicht overigens geenszins ordeloos te
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noem. Met name het rijmschema abba etc. in de versgroepen 9-12, 13-16 en 17-20
(het schema is, bij samenvoegen van verzen, ook in de groep 1-6 nog te herkenner),
gecombineerd met de zins- en semantische afrondingen na de omarmende rijmklank
van de verzen 12, 16 en 20, helpt het geheel aan heel wat structuur. Het aantal
zinseinden is relatief klein, bij een afwisseling van kortere en langere zinnen met
zeer uiteenlopende lengte. Er is nogal wat onderschikking, waarbij constructies met
betrekkelijke bijzinnen een grote rol spelen. Het meest opvallend is de zin waarin
Cupido zich tot Venus wendt, v. 8-12. Cupido 's klacht is hier ontdaan van het directe
pathos dat ze in het Grieks zeker in de eerste regels (v. 8-9) heeft. De korte kreten,
de herhaling, de uitgesproken doodsangst zijn eruit verdwenen, en aanwezig is een
afhankelijke mededeling, in de indirecte rede, met daarbinnen nogmaals
onderschikkend zinsverband. Het gedicht kent niet de sobere, directe eenvoud van
het Grieks, maar van iets als ingewikkelde gekunsteldheid of gedragenheid is toch
ook weer geen sprake. Het heeft vaart, bravour, humor, en een heel complex van
gegevens draagt daaraan bij: de wijze waarop de zeer ongelijke verzen en zinnen
elkaar afwisselen; het overlopen van zinnen van de ene regel naar de andere; de
plaatsing van de rijmwoorden; de aanwezigheid van een aantal toegevoegde trekjes
als het ‘onbesuisd’ grijpen van de ‘frisse’ roos (v. 1 ss.), het ‘hikken’ onder het strelen
(v. 9), de kus van Venus (v. 13); het gebruik van wendingen als ‘hy snorden als een
Vink’ (v. 8) en ‘loop na Samos ylen’ (v. 17); de toevoeging van bijzondere
kwalificaties - en hoe ver zijn we daarmee af van de zuinige zakelijkheid van het
Grieks - bij de personen van Cupido in v. 3 en Venus in v. 14 s. Weyerman kent zijn
pappenheimers, hij doorziet het gebeuren en laat dat ook merken, en met hem slaat
de lezer, enigszins superieur en met lichte spot, de ontwikkelingen gade. De aanwezige
of mogelijke erotische allusies roepen de vraag op, in hoeverre dit element, op
enigszins baldadige wijze, in de sfeer van het gedicht ook op de achtergrond bedoeld
aanwezig is.
Mede kenmerkend en bepalend voor de sfeer van Weyermans versie is de royale
wijze waarop hij varieert op de directe persoons-aanduidingen: tweemaal Eroos (v.
1 en 16), en hè kalè Kuthèrè (v. 7) en mètèr (v. 8) in het - ook hier weer sobere Grieks. Weyerman heeft voor Aphrodite, behalve ‘De blonde Venus’ (v. 13), heel
familiaar ‘zijn Mama’ (v. 9), en voor Eros, behalve ‘Kupido’ (v. 1), ‘'t Wicht’ (v.
13), en de ‘Mingod’ (v. 14), ook nog de weinige waardevrije en eveneens heel
familiare term ‘Schreeuwer’, als Aphrodite het woord tot hem richt (v. 17). Ook
elders vindt men in de Nederlandse versies wel van het Grieks afwijkende
persoonsaanduidingen. Zo bij voorbeeld voor Eros, naast Amor en Cupido, ook: de
min, 't hoofd der dartele minnegoden, godeke, jongske, schelm, mijn zoon, etc., en
voor Aphrodite, behalve bij voorbeeld Venus of Cypris, ook: (zijn) moeder, zijn
moer Cytheer, en moedertje. Een ander opvallend punt van variatie ligt bij de verba
dicendi [...]’.
Noot 11: ‘Aldus wederom de heer de Vet, die hiervoor verwijst naar Den Echo
des Weerelds van 24 maart 1727, p. 184, en die mij in kort bestek ook verder meer
inlichtingen heeft gegeven dan ik hier verwerken kan. Geerebaert noemt, als nummer
7 van zijn overzicht, alleen deze uitgave van Weyerman, en geeft als vermoed onjuist - tijdstip ervoor ongeveer 1740 aan.’
Verbrugge bespreekt hierna bewerkingen van Kempher, Bilderdijk en Seiffen, en
besluit met de zin: ‘Na de lectuur van de guitig-anecdotische versie van de Vries, de
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een beetje brutaal-geestige “uitbreding” van Weyerman, het gezellig-idyllische lied
van Kempher, de weldoordachte, zwaar-gevoelige herdichting van Bilderdijk, en de
naïeve en sentimentele parafrase van Büser vind ik het althans bij de rustige en sobere
vertaling van de Utrechtse praeceptor goed toeven.’ (A. Hanou)
*
Geerars. - In het juni 198O verschenen Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde te Leiden 1976-1977 schreef (p. 40-49) P.J. Buijnsters een
levensbericht van Cornelis Maria Geerars (1921-1976), van wie én artikel al eerder
in de Mededelingen-materiaalverzameling werd overgenomen (een ander volgt in
de toekomst). Enkele passages uit dit levensbericht: ‘Zo waren er meer, nog vrijwel
onbetreden terreinen waar zijn nieuwsgierige geest door geboeid werd en waarvan
hij graag op enigszins docerende maar altijd overzichtelijke manier verslag uitbracht,
moeiteloos verbanden aanwijzend tussen literatuur, beeldende kunsten en andere
uitingsvormen van de menselijke geest. Ik denk bijvoorbeeld aan zijn in december
1957 gepubliceerde voordracht over Jacob Campo Weyerman, of aan zijn latere
studies over de achttiende-eeuwse satire.’ (p. 44). - ‘Zijn hartewens
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was om een uitvoerige monografie te schrijven over de achttiende-eeuwse
schilderjournalist Jacob Campo Wayerman. IJverig excerpeerde hij diens geschriften,
links en rechts werden gegevens verzameld. Er schuilt onmiskenbaar enige tragiek
in, dat hem de voltooiing van wat zijn tweede grote boek moest worden, niet is
vergund.’
(André Hanou)

J.Z. Kannegieter
De auteur ontdekt
(overgenomen uit: historia. Maandschrift voor geschiedenis en
kunstgeschiedenis 11 (1946))
+

Wie eenigszins op de hoogte is van de zeer omvangrijke literatuur, welke zich in
+
de uitgebreidste beteekenis van het woord bezig houdt met het leven onzer
[P. 36]
voorouders, en die men bij gebrek aan een betere uitdrukking wel aanduidt met het
woord cultuurhistorie, weet, dat er in de voorgaande eeuw eenige keeren een
merkawaardig stuk proza, voorstellende een schoolmeesterlijke sollicitatiebrief,
onder de oogen van de lezers werd gebracht, waarvan men noch de bedoeling, noch
den auteur, noch den datum van ontstaan kende.
Ofschoon hier van een belangrijke historische ontdekking geen sprake is, meen
ik toch, dat het zijn nut kan hebben, al wqs het alleen om anderen het zoeken te
besparen, de volledige oplossing van het vraagstuk, dat mij, zonder opzettelijk aan
den boom te schudden, als een rijpe appel in den schoot viel, mede te deelen.
Het eerst werd de aandacht op het stuk gevestigd door een inzender in de
‘Navorscher’ van 18561.. Wij vinden daar den brief, een sollicitatie van den
schoolmeester Simon Jan Verwey te Oudewater, die een begerig oog had geslagen
op het gecombineerde onderwijzers-, voorzangers- en kostersambt te Zalt-Bommel,
in zijn geheel afgedrukt. Commentaar op de serie nonsens, die echter de
opmerkzaamheid boeien door verrassende wendingen en aanstonds een vaardige pen
verraden, ontbrak. Er onder lezen wij alleen: ‘Een stuk van 1750 of vroeger, volgens
eene copy van 1736. Eene dergelijke heeft H.J.W. te D.’. Blijkbaar wisten de lezers
van de ‘Navorscher’ er niets aan toe te voegen, althans in de kolommen van dit
tijdschrift werd er niet meer op terug gekomen.
De altijd en overal speurende Ter Gouw meende eindelijk, zooals hij in de ‘Oude
Tijd’ van 18712. mededeelde, over den mysterieuzen brief meer licht te kunnen
verspreiden. Hij had hem gevonden in de ‘Oprechten nieuwen Utrechtschen Almanak’
van 1777, in een versie, die soms belangrijk afweek van die van de ‘Navorscher’,
welke laatste redactie - het lot van vele copiëen! - dan ook kennelijk verminkt in
handen van den inzender was gekomen. In weerwil van het reeds genoemde jaartal
1736, dat toch niet den indruk maakt, verzonnen te zijn, decreteerde Ter Gouw, dat
de brief, dien hij overigens niet als een farce wilde beschouwen, van pl. m. 1770
dateerde.
Slaan wij het Utrechtse Almanakje van 1777 op, gedrukt bij ‘Dirk Kemink,
Boekverkoper in de Schoutesteeg’, dan treffen wij na enig zoeken in het
ongepagineerde duodecimootje inderdaad den brief aan, zooaals Ter Gouw hem
overgenomen had, evenwel niet onderteekend met den volledigen naam van den
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sollicitant, maar met de initialen S.J.V., schoolmeester te O., die zich richtte tot de
regeering van B. Den naam ontleende Ter Gouw dus - wat hij verzweeg - aan de
‘Navor [p. 37] scher’. Niet aannemelijk schijnt het, dat de samensteller van den
Almanak het geschrijf voor een echt stuk hield. Waarschijnlijk nam hij het op als
een curiositeit tot vermaak van zijn lezers. Aan de uitdrukking ‘almanakvertellinkjes’
hechtte de achttiende eeuw dan ook een bepaalde, spreekwoordelijke betekenis.
Een stap verder werd de zaak gebracht door dr. J. Hartog in diens Spectatoriale
Geschriften3.. Bij het bestudeeren der achttiende-eeuwsche periodieken en periodiekjes
was hij het geestesproduct van S.J.V. tegengekomen in de ‘Philanthrope’ van 1758,
thans voorzien van datum en jaar: 17 1/5 54. Opmerking verdient het, dat ook de
‘Philanthrope’ slechts initialen in de onderteekening gebruikte, waaruit volgt, dat de
lezing van de ‘Favorscher’ op een anderen tekst moet teruggaan, misschien wel op
een afschrift van den oorspronkelijken, welken laatsten wij stranks in pleno zullen
laten volgen. Dr. Hartog liet in het midden, of de brief verdicht was of niet. Hij nam
hem in zijn boek slechts op, om te demonstreeren, ‘hoe zuinig het met de onderwijzers
der jeugd (in de 18e eeuw n.l.)
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gesteld was’.
Merkwaardig mag het heeten, dat vorschers als Ter Gouw en Hartog niet bij den
eersten oogopslag het mallotige stuk als een bespotting der paedagogen uit den
pruikentijd hebben gebrandmerkt. Er is maar een oppervlakkige kennis der
achttiende-eeuwsche volkslectuur noodig, om te weten, dat de schrijvers der ontelbare
onder allerlei namen toen uitkomende blaadjes, die ten doel hadden, onder het
behandelen van ware of verzonnen schandaaltjes, met gebruik van gefingeerde of
verdraaide namen, het publiek eenige vroolijke oogenblikken te bezorgen, het met
den ernst niet zoo nauw namen. Bij eenige diepere kennismaking ontdekt men, dat
zij meestal naar vaste cliché's werkten. Het waren de dokter, de advocaat, de
schoolmeester, de kleermaker en voorts de Jezuïten, de Joden, de ‘gehoornde’
echtgenooten en de ‘kortgehielde meisjes’, die zij het meest tot mikpunt van hun
spotternijen maakten. De dokter was altijd onbekwaam en deed niet anders, dan zijn
medemenschen in het graf helpen; de advocaat brabbelde steeds Latijn, om zijn
onkunde te verbergen; bovendien rekte hij de processen met opzet, om hooge
rekeningen te kunnen schrijven; de schoolmeester was een liefhebber van het
hoogdravende woord, wiens eenige conversatie bestond in een dicours over de
schrijfwijzen ick of ik, Mey, May of Mei, enz. (Meester Pennewip is nog een laatste
creatie van het achttiende-eeuwsche genre4.), en de kleermaker was er voortdurend
op uit, zich te verrijken, door minder stof in een rok of kamizool te verwerken, dan
de klant hem ter beschikking had gesteld. Erkend dient te worden, dat sommige
schrijvers het in het uitwerken van deze thema's zeer ver hadden gebracht en dikwijls
lachwekkende, nog vaker schunnige, effecten wisten te bereiken.
In dit kader past volkomen de sollicitatiebrief van meester Verweyk, zooals hij
blijkt genoemd te zijn (en niet Verwey, gelijk het in de slordige copie, die de inzender
in de ‘Navorscher’ gebruikt had, luidde).
Een van de bekendste en meest beruchte hekelschrijvers, die voor twee eeuwen
de toenmalige journalistiek niet altijd tot een sieraad strekten, was Jacob Campo
Weyerman, geboren te Breda, of, zooals hij zelf met een niet geheel geslaagde
letteromzetting zegt, te Abdera. Hij was het type van den broodschrijver, die de
sensatie en het prikkelen der hartstochten als zijn dagelijksche gereedschappen moest
gebruiken, om aan den kost te komen. Intusschen kan men dezen man geest, kennis
en eruditie zelfs niet ontzeggen. Bovendien schreef hij een pittig, kernachtig,
Nederlandsch. In deze tragische figuur, die zijn leven op de Voorpoort te
's-Gravenhage eindigde, is waarlijk een groot schrijver en vooral een groot criticus
ten onder gegaan. Gedurende tal van jaren schreef hij geheel alleen een wekelijksch
blaadje vol, dat hij achtereenvolgens doopte: ‘Den Amsterdamsche Hermes’, ‘Den
Ontleeder der Gebreeken’, ‘Den Echo des Weerelds’, ‘Den Kluyzenaar in een vrolijk
humeur’ en ‘Den vrolijke Tuchtheer’.
In den ‘Ontleeder der Gebreeken’ van 3 Januari 1723 nu troffen wij den
sollicitatiebrief tusschen andere grollen van hetzelfde kaliber aan. Aan het auteurschap
van Weyerman behoeft geen twijfel te bestaan. Het stuk ademt geheel zijn geest en
vertoont geheel en al zijn trant van schrijven. Wij drukken het hier af, omdat alle
reeds gepubliceerde teksten niet alleen onderling, maar ook van het origineel afwijken.
Vooraf ga de inleding, waarop de lezers van ‘Historia’ hun vernuft moger wetten.
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Het is al zo gemakkelyk om een Schoolmeester te kennen aan zijn
hoogdravenden Styl, dan het is, om een Parfumeur te kennen aan zyn
ongemeene Reuk, om een Boschduivel uit zyn Mede-Apen te kennen aan
zyn lange Armen en om de Ridderorde der Maas-Wyn-brouwers te kennen
aan hun opgekookte Scheepjes-schellingen. De volgende brief, opgesteld
door een Kinder-beul van Oudewater, zal u doen zien, dat de Stelling van
een Schilder, afgemeeten door de Passer der Oogen, vry wisser is dan de
Ordonnantie van een Geneesheer, losjes gegist op de kortbondige Spreuken
van Mumin Gaseli en nog losser gecalculeert op den Meridiaan van den
Geneesheer Jan Kerveltaart.

Sollicitatie-Brief.
Oudewater, den 19 April 1723.
Zonder roem, na waarheid, dient deeze, tot Informalisaatje, dat onze
Familie bestaat in een Drieboek, in Man, Vrouw en Zoon. Wy zyn alle
Drie ruim Veertig jaar, uitgezondert den Zoon, de Kracht onzer Lendenen,
de Stokroos zyner Medejongelingen, de Staf onzer bejaarde dagen, die,
gewogen in het Waaggewigt des Tyds, twintig Zomerponden ophaalt,
zynde die een Meester Glazemaker en Vewer,
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de meeste tyd myn Ondermeester. Een Jongeling onzes Geluks, fris en
wel geformeert van Leden, zo UEd. Achtbaarh. begeeren een wel
gedresseert Schoolm. en Voorzanger etcetera, God geeve UEd. Achtbaarh,
Wys [p. 38] heid en Voorzichtigheid in de Parlementaire Electie van
zodanigen vereischt Persoon, verzekert UEd. Achtbaarh. aangaande myn
geestelyke en vleeschelyke Wetenschappen, bestaan in de navolgende
dingen.
In Italiaans en Scheeps Boekhouden, Wynroeijen, Konst der Stuurluiden,
Landmeeten, zonder roem, doch het is Gods gave. Extraordinaar schoon
zingen, zo het UEd. Achtbaarh. begeeren is, zelfs tot verwondering en
verbaastheid, dat zo een teder en Nachtegaals ligchaam zodanig een geluid
kan geeven in 't Zingen en in 't Leezen. Ik spreek niet van myn Buitenlands
Kerkbestier in de Voortteeling der Kerkduiven en Torenspreeuwen, want
dat is oneindig, nog van myn vierde verandering van Domicilium, van alle
Figuuren, op 't kostelykst, door Ovaals, Ronds, doorgetrokken, alle
Zonnewyzers te formeeren, Italiaansche, Romeinsche Letteren, ja tot 50
diversche handen te schryven, Capitaale regels, slinks door één haalen en
vergulden, en diergelyke bovenmenschelyke Wetenschappen en
Capassiteiten meer, mede in de vlugheid der Penne voor niemand te wyken,
en den Roem buiten gesloten, een Schoolmeester uit het Uittrekzel aller
Schoolmeesters geformeert. Wanneer UEd. Achtbaarh. my gelieven te
zien en te hooren, hebben my op UEd. Achtbaarhedens kostens en Misens
te commandeeren.
Myn Huisvrouw, de allerbekwaamste in haar huishouding, en in 't
assisteeren van haar School, is benevens my een geheele Schoolmatres,
van den schedel des hoofds tot de Voetzoolen toe, ook wort er geen Wyn
of sterke drank ooit genut over de Grensscheding van myn Dorpel. Voor
't laatst en andermaal zullen UEd. Achtbaarh. 't nog beter vinden; aangaande
myn comportement, zal vertoont worden door Ecclesiasticke Heeren
onderteekent. Zal my hierop verlaaten per eerste occasie te komen, of niet,
en verhoope, dat aan UEd. Achtbaarh. zal worden geschonken
Eendrachtigheid en Liefde in de Electie van een deugdelyk, goed en eerlyk
Persoon, in het vasseerend Ampt van uwen Schoolmeester, blyve na
hertelyke Salutatie, prezentatie en congratulatie van myn onderdaanige
dienst aan UEd. Achtbaarheden,
Achtbaare Heeren
Vôtre tres humble obligante
Simon Janse Verweyk.
't Adres aan my is, aan Jan Janse de Garnaalman, Bode van Gouda op
Oudewater, en woonende tot Gouda, om verder te behandigen aan Jan
Janse Verweyk, Schoolmeester alhier.
Cito, Cito, Cito, Port.
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Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Blz. 302.
Blz. 311.
Utrecht, 1890, blz. 121.
Zie ook ‘De Philanthripe’ III, blz. 185 vlg.

André Hanou
(Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam)

‘Mijn vadertje, hij was rechtvaardigied’: Enkele nieuwe gegevens
over Campo's vader.
De tot nu toe bekende gegevens over Hendrick Weyerman, Campo's vader, zijn
uitsluitend bij Rehm te vinden (Meded. p. 196-197, 199): vóór zijn huwelijk met
Elisabeth Sommerville was hij eerder getrouwd geweest met ene Gerritje Vonck
(met als gevolg een zoon: Gerrit); hij was ruiter in het regiment blauwe garde van
Willem III onder de graaf van Portland; was de schrijfkunst niet machtig want
ondertekende steeds met H.W.M.; was te Breda zelf vrijwel onbekend; overleed op
21 juni 1695 te Breda, nadat hij drie weken met een gebroken been gelegen had; nog
tijdens zijn leven had hij zijn zoon Jacob al duizend rijnguldens geschonken.
Dat zijn geen gegevens waardoor men veel zicht krijgt op de figuur van Campo's
vader, laat staan inzicht in een karakter. In het gemeente-archief van Len Haag zijn
echter enkele akten te vinden die ons op dit punt wat verder helpen.
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D eerste akte komt voor in het protokol van notaris Harmanus de Coninck (GA Den
Haag inv. no 384, fo. 34), en betreft Hendrick slechts zijdelings. In die akte,
gepasseerd 7 maart 1679, treedt Hendrick op als getuige van ene Jan van der Valck,
die als voogd van de erfgenamen van Willem Cornelis Tetteroo een huis verhuurt
aan Willem Honingh. Dit stuk is dus nauwewelijks interssant. Hendrick wordt resp.
als ‘Weyermans’ en ‘Wyermans’ gespeld; zijn beroep wordt hier niet aangegeven.
Hij onderschrijft slechts met een teken (dat er in de volgende akten hetzelfde uitziet)
met deze vorm (Rehm spreekt van een soort ‘Wolfsangel’ (p. 357) bij de door hem
gevonden akten):

De tweede akte zal de lezer meer interesseren. Volgens het protokol van notaris D.
van Werven (GA Den Haag inv. no 1063, fo. 45 e.v.) compareren in Den Haag op
22 maart 1681 Jannichje Colemans, Maertje Willems en Catie vander Hoeff. Zij
verklaren dat zij in de nacht van de 9e op de 10e januari geroepen zijn om Lijsbet
Weskern (een haagse jongedochter) in haar barensnood te helpen; 's ochtends om
drie uur bleek het een zoon te zijn. Toen zij de vroedmoeder, in haar uiterste nood,
vroegen wie de vader was, zwoer Lijsbet, dat het Staets vanden Bosch was, ruiter
onder de heer van Heemskerck, ritmeester van een compagnie van zijne hoogheid
de prins.
Vervolgens werd het getuigenis vastgelegd van Marie Cruijs, huisvrouw van Poulis
Cruijs. Zij verklaart dat op 10 januari bij haar kwam Staets vanden Bosch verzoekend
dat zij een pasgeboren kind ten doop wilde brengen; zij moest zeggen dat het ‘een
getrout kint is, het is voor Godt getrout’. Zij hééft het gedaan, ‘bij den priester alhier’;
het kind werd genoemd Pieter van den Bosch.
En nu de rol van Hendrick. Na de vorigen compareren
‘Hendrick Weijermans ende Poulis Cruijs beijde ruijters onder de guarde
en corps van hoggemelte sijne hoogheijt dewelcke ten versoecke vande
voornoemde requirante mede hebben verclert ende gedeposeert, dat sij
deposanten op het versoeok van Willem Westcen, broeder van requirante
in desen, op den Xe. deser loopende maent sijn gegaen bij den
voornoemden Staets vanden Bosch, En hem hebben afgrevraegt off hij de
requirante en haer kint geen onderstant en wilde doen’
of anderszins alimenteren. Vanden Bosch had geantwoord zulks niet van zin te zijn,
er bij voegend ‘Gij weet wel wat een ruijter vermocgh er wl eenige voor den duijvel
te helpen’. Zij zeggen dat Staets de afgelopen week nog een ducaton aan de requirante
heeft gegeven.
Ik vind dit opmerkelijk, omdat Hendrick en Poulis, ondánks het feit dat zij
collega's-militairen van Staets vanden Bosch zijn, er toch voor op komen dat Staets
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zijn verplichtingen ten aanzien van moeder en kind nakomt.
Verantwoordelijkheidsgevoel kan hen niet ontzegd worden.
De derde akte dateert van iets later: 17 juni 1681 (GA Den Haag inv. no. 596 (Protokol
notaris B. van Barnevelt) p. 453), maar voert ons wel terug tot een voorval in 1673;
hierdoor worden we uitvoeriger geïnformeerd over Hendricks verleden, maar krijgen
we tegelijkertijd nog duidelijker zicht op zijn karakter. De akte is een attestatie van
‘Hendrick Weijermans, gereden hebbende onder de compagnie vanden
ritmeester messire de La Guette la Feullade, alsnu gelicentieert,
jegenswoordig rijdende onder de Lijfgaarde van [...] den Heere prince van
Oraigne’
en hij getuigt ten verzoeke van
‘Vrouwe Isabelle de Mispelaer wed. vrouw van wijlen d'heer Mauric de
Savernij in sijn leven Lt. Collonel, en Commandeur der Stadt Bergen op
den Zoom, op sijne manne waerheijt, in plaetse van rede, die hij t'allen
tijde [...] prsenteert te doen [...] hem noch geheel wel kennelijck te
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sijn, dat in den Jare 1673 Hr. Arent Vijgh met twee kneegts, en oversulcx
met drie paerden als Ruister gereden heeft onder de Compagnie van den
gemelde Heere Lafeullade; dat den selven Hr. Vijgh in de maent van
december des voorseiden Jaers een maent zolts heeft gehaelt uijt de hage
voor de voorseide compagnie; dat den voorseiden Vijgh aen eenige
Vrouwen van ruijters der voorseide Compagnie uijt de voorseide penningen
binnen Rotterdam eenige betalinge heeft gedaen in mindering van derselver
mannen maent zolts, doch sonder te konnen seggen hoe veel, als mede
aen twee Ruijters, 't welck hij deposant verclaert gehoort te hebben uijt
D'eijgen monden van voorseide vrouwen of ende twee Ruijters; dat als
wanneer in 't begin vanden Jare 1674: 't geheele Regiment vande Heere
Lt. generael Steenhuijsen binnen Bergen voornoemd gekomen was, wegens
her Lafeullade, den gemelde Hr. Arent Vijgh, des anderen daegs, als hij
met 't voorseide Regiment [...] mede binnen gemarcheert was, in de
gevangenisse heeft doen brengen; ende dat de gemelde heere Ritmeester
daerop aanstonts naer hem genomen heeft de paerden vanden voornoemde
Hr. Vijgh, & die van beijde knecgts, mede Ruijters; met alle de monsteringh
vande drie paerden, namentlijk de zadels, pistolen, carbinders [?], toomen,
laerssen, en alles wat daer toe behoort; ende dat gemelde Lafeullade de
voorseide twee knegts daerop heeft doen gaen, sonder eenig onderhoudt,
off soldij te hebben willen geven, maer dat hij Deposant uijt commiseratie,
deselve knegts heeft gegeven kost, en dranck, mitsgaders Reijsgelt omme
te vertrecken, verders redenen van wetenschap alleguerende, dat hij
deposant en voornoemde Hr. Arent Vijgh & sijne twee knegts onder
voorseide Compagnie rijden, alsoo gekent heeft, ende den gemelde Vijgh
op ordre heeft geleijt tot in de gevanckenisse, verders niet verclarende.’
Hieraan toegevoegd is een verklaring van 18 juni 1681 (de volgende dag) door Jorig
Diekerhoff, gewezen ruiter onder de compagnie van ritmeester La Feullade, dat het
voorgaande juist is; alleen was Jorgen niet present toen Vijgh in de gevangenis werd
gebracht.
Kortom, Vijgh heeft (enigszins dom, zonder autorisatie, maar met de beste
bedoelingen) betaling uit de krijgskas gedaan aan vrouwen van militairen, wegens
hen verschuldigde soldij. Toen hij daarvoor op de meest harde manier aangegrepen
werd, heeft Hendrick de van zijn collega afhankelijke mensen zoveel mogelijk
proberen te helpen; tegelijkertijd probeerde hij de rechtsgang zelf niet te belemmeren.
Bovenstaande akten getuigen mijns inziens van een sterk ontwikkeld gevoel voor
‘recht’ bij Campo's vader.
(N.B. Zouden Elisabeth en Hendrick - gezien alle standplaatsen van de laatste eigenlijk wel ooit veel bij elkaar geweest zijn? Heeft de jonge Jacob zijn vader
eigenlijk wel eens gezíen?)

Willem Hendrikx
(Bilderdijkkade 580, Amsterdam)

JCW in de Kinkerstraat

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

Eric Ipenburg, Bilderdijkkade 612, deed afgelopen jaar een opmerkelijke ontdekking
in de Amsterdamse Kinkerstraat. Tussen het afval van een zolderopruiming vond hij
24 prenten uit de Don Quichot van JCW, in nog zeer goede staat verkerende. Het is
niet vast te stellen of de prenten uit een boek zijn gesneden. De afmetingen van de
folio-vellen zijn iets kleiner dan die van het UBA-exemplaar van JCW's Don Quichot.
Een aantal van de prenten is genummerd (18), wsch. in de 18e of 19e eeuw. De
nummering volgt de volgorde van de prenten in het UBA-exemplaar.
De gevonden platen komen overeen met de volgende platen in het UBA-exemplaar:
t.o. de pp. XXVI, 10, 32, 44, 50, 78, 104, 114, 138, 154, 168, 178, 184, 196, 200,
212, 226, 238, 260, 282, 296, 328, 352, 380.
Bij deze prenten vond hij ook nog het eerste deel van de Brieven van Abraham
Blankaart, s 'Gravenhage, Isaac van Cleef 1787 van Betje Wolff en Aagje Deken.
Voor de geïnteresseerden: alles is nog te koop!
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[Nummer 32]
Ed Olijkan
(Rustenburgerstraat 260-I, 1073 GK Amsterdam)

De goudmaker in 't nauw (met een portret van Syberg)
In Hermanus de Wit, Naam-register van veele capitaale- net-geconditioneerde
Nederduitsche en eenige Latynsche en Fransche boeken [...], 3 dln. (Amsterdam, H.
de Wit, [1768]), trof ik (dl. III, p. 387, nr. 1084) een op naam van Weyerman gesteld
werk aan dat naar mijn weten niet eerder is gesignaleerd:
Goudmaker in Naauw of de Baron (J.H. v. Syburg) Algemist / ten toon
gesteld / 's Hage 1732, met zyn Pourtret. [NB: Het register vermeldt: ‘de
Goudmaker in 't naauw.’]1.
De tussen haken geplaatste toelichting in de titel is ongetwijfeld afkomstig van De
Wit. Het door hem beschreven exemplaar bevindt zich in een convoluut met zes
andere werken van Weyerman (ik neem de titelgegevens letterlijk over):
• Zeldsaame Levensgevallen / 's Hage 1760. II delen.
• Levensbyzonderheden van Arminius / J.C. Weyerman / R. Hennebo en J.
Veenhuizen / Amst. 1738.
• de Geest van zyn Ed., vol aardige Gedachten / 1754.
• Voorloper van de Chronyk der Bancroetiers / Rott. 1738.
• Levensbyzonderheden van Johan Hendrik Baron van Syburg Utr. 1733.
• III Spellen / als zyn Brabantsche Voyagie / de Antw. Courantier en de
Gehoornende [sic] Broeders / Amst. 1718.

De zeven werken zijn genummerd van 1080 tot en met 1086 en vormen ‘zamen VIII
deeltjes in II nette halve france banden’, waaraan wordt toegevoegd de kwalificatie
‘raar’.
Pogingen mijnerzijds om een exemplaar van de Goudmaker op te sporen hebben tot
nog toe geen resultaat opgeleverd2.. Zelfs de titel wordt - voorzover ik heb kunnen
nagaan - op géén andere plaats genoemd3.. Je zou bijna aan een ‘ghost’ gaan denken.
Mogelijk dat oplossing van de drukkerskwestie aanknopingspunten biedt. Tot de
drukkers die de tekst wel eens gedrukt zouden kunnen hebben reken ik: Reinier van
Kessel (familie van Ferdinand van Kessel, Weyermans leermeester?), die in 1730
Weyermans Doorzigtige Heremyt uitgaf, en Fraçois Moselagen, die in 1736 met
Weyerman in onderhandeling was over diverse uitgaven.4.
Intrigerend is de vraag naar de aard van de relatie tussen de Goudmaker en de overige
Syberg-teksten van Weyerman, als daar zijn:
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• Den voorlooper van de leevens byzonderheden, van Johan Hendrik, Baron van
Syberg (Utrecht, A. Muntendam, 1733);
• De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg (Utrecht, J.
van Lanckom, 1733);
• Den Maagdenburgsche alchimist (Utrecht, J. van Paddenburg & A. Muntendam,
1733.

Dat het om een vroegere editie van de Leevens byzonderheden (de ‘roman’ over
Syberg) zou gaan, kan, gezien de Voorlooper van 1733, wel zo goed als uitgesloten
worden geacht. (Overigens is het naakte feit dat de Goudmaker in een verzameluitgave
voorkwam naast en voorafgaand aan de Leevens byzonderheden al veelzeggend:
aangenomen moet toch worden dat de ene tekst de andere niet, of althans niet
substantieel, doubleerde). Dat het om een toneelstuk zou gaan behoort tot de
mogelijkheden, al is het wat onwaarschijnlijk dat Weyerman over één onderwerp
binnen zo korte tijd twéé toneelstukken zou schrijven. Een eerder versie van de
Maagdenburgsche Alchimist kan het ook niet zijn geweest, aangezien de titel van de
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Goudmaker de inhoud van de Alchimist niet erg dekt. Het ligt meer voor de hand om
te vermoeden dat het hier om een schotschrift gaat. Er zijn twee aanwijzingen in deze
richting: op de eerste plaats lijkt de titel een pamflettoir geschrift te beloven, en op
de tweede plaats is de onvindbaarheid van de tekst een teken dat in deze richting
wijst; pamfletten werden vaak (lett.) stukgelezen.
De aardigste aanwijzing echter over de aard van de Goudmaker vond ik in de tekst
van de Maagdenburgsche Alchimist. In zijn openingsmonoloog verklaart Syberg (p.
10) enigszins schizofreen dat degenen die de mensen voorspellen of waarschuwen
dat de goudzucht hen tot een gewillig slachtoffer van Syberg maakt, daarmee liefde
en vriendschap verspelen, kortom: de gebeten hond zijn. Ter adstruktie merkt de
auteur daar in een noot bij op: ‘Ik schreef een brief aan een vrient, dat ik voorneemens
was om de leevens byzonderheden van dien Maagdenburgschen bedrieger ten toon
te stellen [let op de formulering] in een vertoog: doch dat billyk voorstel wiert by
dien heer behandelt als een misdaat van hoogverraat.’ Een vertoog dus! Het lijkt wel
zeer waarschijnlijk dat Weyerman in deze anekdote naar de Goudmaker verwijst,
die toen blijkbaar nog in de pen was.
Tenslotte: het signalement van de Goudmaker is nu verspreid; moge hij snel betrapt
worden. Tenzij hij van deze wereld af is, kan hij ons eigenlijk niet meer ontsnappen.

Eindnoten:
1. Gotisch lettertype geef ik - hier en in de navolgende citaten - weer door middel van onderstreping.
2. De CC geeft geen verwijzing; de BMC de de NUC (pre 1956 imprints) vermelden het werk
niet; naspeuring/navraag bij verschillende belangrijke bibliotheken leverde niets op.
3. Niet in de pamflettencatalogi; niet bij Abkoude; in de 's Gravenhaagsche Courant (jrg. 1732)
wordt er niet mee geadverteerd.
4. Aan deze onderhandelingen, waarbij ook drukker Cornelis de Ruyt was betrokken, zal ik graag
nog eens een mededeling wijden.

Erik de Blauw
(Persijnstraat 6, Edam)

Archief stichting Jacob Campo Weijerman (Mededeling)
Momenteel (juni 1980) bevat het archief van de Stichting 311 afzonderlijk
geregistreerde stukken. Slechts enkele van deze stukken echter zijn gefotocopieerde
werken van Weijerman of van diens tijdgenoten. Hieronder volgt een lijstje van
JCW-werken die in fotocopie (originelen bezit de Stichting nog in het geheel niet!)
aanwezig zijn in het archief. Enkele van deze werken worden ook in de bibliografie
van D.J.H. ter Horst genoemd (zie hiervoor de Med. no. 24).
Alle fotocopie-werken van JCW in het archief werden verkregen door schenking
van leden en vrienden.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Talmud ofte Joodsche Vertellingen No. 7 (Ter Horst 25)
Klugtspel van de gehoornde broeders (idem 2)
Verdeediging van J.C. Weyerman tegens A. Le Roux (idem 27)
Zegenzang des jaars 1741 (idem 33)
Vreugdegejuych etc. (idem 36)
Merkwürdige Lebensbeschreibung von J.C. Wyermannen
Peertje voor de liefhebbers der Schilderkonst
De ontleeder der gebreeken ontleed
Project van eene wint-assurantie Compagnie
Den Voorlooper van de Leevens Byzonderheden van Baron van Syberg
De Doorzigtige Heremyt (idem 13)
De Slapende Philosoof In 't Harnas gejaagt

16-6-1980

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

334

Barbara Sierman / Gerardine Marechal
JCW in Fryslan
In de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden bevinden zich de volgende Weyermans:
-

Den Vrolyke Tuchtheer. Amsterdam 1730. B 17075.
Den Echo des Weerelds. Amsterdam, 1726. 2602 Th.
Het Oog in 't Zeil. Leyden, 1780. 2603 Th.
Den Persiaansche Zydewever, etc. etc., z.p., z.j. 2604 Th.
Don Quichot. 's Hage 1746. 2597 Th.
Konstschilders, deel 1 en 2. 's Gravenhage 1729. 43 S.K.
Idem, deel 1-4. 1-3 's Gravenhage 1729, deel 4 Dordregt 1769. 43a S.K.

Ed Olijkan
Weyermanniana in het naam-register van H. de Wit [1768]
De Wits Naam-register1. is geen veilingcatalogus, zoals de catalogus van Dierkens
(zie het artikel van A.J. Hanou daarover in de Mededelingen p. 2-4)2.. De drie delen
van De Wit (gezamenlijk maar liefst 855 pagina's boekvermelding en 200 pagina's
register) vormen de bundeling van 13 lijsten die De Wit tussen augustus 1760 en
augustus 1766 afzonderlijk had laten verschijnen, naar eigen zeggen ‘met een oogmerk
om een ieder tot een middelmatige Prys verscheide voorname en ook zelden
voorkomende Werken te doen koopen’. Het eerste deel, waarin de eerste zes3. lijsten
zijn opgenomen, bevat een voorrede die is gedateerd 1 september 1768. De Wit - zo
blijkt uit de voorrede - was een aktief opkoper van boeken. In onze (moderne) ogen
zou hij een soort De Slegte zijn, al moet bedacht worden dat het begrip ‘tweede-hands’
voor de 18de-eeuwer minder scherp omlijnd was dan voor ons. In tegenstelling tot
ons ‘confectieboek’ (dat bij wijze van spreken al bij het openslaan zijn waarde
verbeurt) was een boek in de 18de-eeuw een degelijk stuk handwerk, dat zijn waarde
behield, en zelfs in waarde vermeerderde (zoals we aanstonds zullen zien).
Per lijst houdt De Wit de volgende rubrieken aan:
• theologische werken;
• juridische werken;
• werken op het gebied van de oude en contemporaine geschiedenis, en ook reis-,
stad-, land- en levensbeschrijvingen;
• poëtische werken;
• emblematische, bouw-, schilder-, taalkundige, mathematische werken en
woordenboeken;
• natuurkundige en medische werken;
• ‘versierde romans, cretique historien, spectatorialen schryvers en mesceaanische
boeken’.
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Binnen deze rubrieken staan de boeken gegroepeerd naar formaat.
Hieronder geef ik wat ik via het register aan Weyermanniana op het spoor kwam:
59 titels. Enig voorbehoud moet gemaakt worden: het register is niet erg betrouwbaar.
Soms kwam ik werken van Weyerman tegen die niet in het register waren opgenomen;
een enkele keer kwam ik ander werk van Weyerman tegen dan het register vermeldde;
een enkele keer klopte het paginanummer niet. Overigens heb ik alles opgenomen
wat op naam van Weyerman is gesteld; daartoe behoren de Zeldzaame levens-gevallen
en ook de Geest van Jacob Campo Weyerman. Dan tenslotte enkele opmerkingen
over de wijze van weergeven: Onderstreping staat voor gotisch lettertype; spatiëring
staat voor klein kapitaal. De nummers voorafgaand aan de titels zijn de
catalogusnummers van De Wit; de nummering vóór aan de kantlijn (1-59) is van
mij. Tussen vierkante haken geef ik deel, paginanummer en (afgekort) de rubriek
waaronder het werk vermeld staat (Soms lopen de rubrieken in de lijsten enigszins
dooreen; dit geldt met name voor de rubrieken Embl. etc. en natuurk./med. werken.
In die gevallen geef ik meestal de volledige titel van de rubriek; vgl. bijv. nr. 21).
Aan de titel voeg ik tussen vierkante
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haken het formaat toe.
Wat De Wit met de asterisken voorheeft waarvan hij veel titels voorziet is mij niet
duidelijk; ik neem aan dat het iets met het bindwerk uitstaande heeft.
1.

[I/16, rubr. Embl. [4o]
etc.]
9. J.C. Weyerman,
Echo des Werelds in
Onreym en Rym /
Amst. 1727. met
Fig. 2 delen. halve
E.B. afgesn.*

f 2:10:

2.

[ib.]
[4o]
10. - Amsterdamsche
Hermes / zynde in
[sic] Histor.
Poëtisch Verhaal
van de Zetheden
dezer Eeuw / ib.
1722. 2 delen / een
halve E.B. afgesn.

2:16:

3.

[ib.]
[4o]
11. - - Ontleeder
der Gebreeken / ib.
1724. Iste deel. B.B.

-: 12:

4.

[I/37, rubr. Romans [8o]
etc.]
20. Leven van
Johan Hendrik
Baron van Sijburg /
door J.C.
Weyerman / Utr.
1733.

-: 14:

5.

[ib.]
[8o]
21. De Geest van
J.C. Weyerman met
't Plaatje / raar.

-: 10:

6.

[I/60, rubr. Poëzie] [4o]

1:16:

62. J.C. Weyerman,
Perziaansche
Zydewever en zyn
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andere Comedien
alle byeen ingen.*
7.

[I/106, rubr.
[8o]
Romans etc.]
123. J.C.
Weyerman, Leven
van de Baron van
Syburg / Utr. 1733.

-: 10:

8.

[ib.]
[8o]
124. De Geest van
J.C. Weyerman

-: 10:

9.

[I/142, rubr. Poëzie] [4o]

1: 8:

170. J.C.
Weyerman, alle zyn
Commedien
10.

[I/143, rubr. Embl. [4o]
etc.]
83. J.C. Weyerman,
Levensbeschryv. der
Nederl.
Konst-Schilders en
Schilderessen met
hunne Poutretten
[sic] door J.
Houbraken / Amst.
1739. 3 delen Rib.
Banden, raar.

14:10:

11.

[I/162, rubr.
[8o]
Romans etc.]
166. J.C.
Weyerman, de
Zeldzaame
Levensbyzonderheeden
van L. Arminius
J.C. Weyerman / R.
Hennebo en J.
Veenhuyzen / ib. [=
Amsterdam] 1738.
raar.

-: 16:

12.

[ib.]
[8o]
167. De Geest van
Weyerman met 't
plaatje / ing.*

-: 10:
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13.

[ib.]
168. 't
Waagepraatje van
J.C. Weyerman /
ing.*

[8o]

-: 12:

14.

[ib.]
[8o]
169. Zeldzaame
Levensgevallen van
J.C. Weyerman / 's
Hage 1756. ingen.*

-: 12:

15.

[I/193, rubr. Embl. [4o]
etc.]
118. J.C.
Weyerman, Leven
der Nederlandsche
Konstschilders en
Schilderessen / met
hun pourtretten /
door J. Houbraaken
/ Amst. 1739. III
delen / in
gemarmelde Fr.
Banden.

15:15

16.

[ib.]
[4o]
119. - Historie des
Pausdoms / ibid.
1725. 3 delen in II
gemarmelde Fr.
banden.*

5:16:

17.

[I/216, rubr.
[8o]
Romans etc.]
230. Leven van J.C.
Weyerman / 's Hage
1756. ingen.

-: 12:

18.

[ib.]
231. - - L. Arminius
/ J.C. Weyerman /
R. Hennebo en J.
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Veenhuysze / door [8o]
J.C. Weyerman / ib.
1738. ingen.

f -:12:

19.

[ib.]
[8o]
232. De Geest van
J.C. Weyerman met
't plaatje / ingen. *

-:12:

20.

[1/264, rubr.
[8o]
Romans etc.]
335. J.C.
Weyerman,
Levens-Byzonderheden
van L. Arminius /
J.C. Weyerman / R.
Hennebo en Jac.
Veenhuyzen / Amst.
1738. ingen.

-:10:

21.

[I/266, rubr. Math., [8o]
natuurk., med. etc.]

-: 8:

177. Weyerman,
Steen der Wyze /
Utr. ingen.*
22.

[II/315, rubr.
[8o]
Romans etc.]
401. Jac. Campo
Weyerman,
Zaamenspraaken
tusschen Dooden en
Levenden / ib.
[=Amsterdam]
1726. VI. stukjes /
ingen.* Compl.
raar.

1:16:

23.

[ib.]
[8o]
402. - - Vermaakelyk
Wagen-Praatje / ib.
ingen.*

-:12:

24.

[ib.]
[8o]
403. - - - (de Geest
van) 's Hage 1760.
met 't Plaatje.

-:10:
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25.

[ib.]
[8o]
404. - - Verdeediging tegens
A. le Roux Utr.
ingen.*

-:8:

26.

[ib.]
405. - - - Steen der
Wyzen / ib. 1749.
ingen.*

-:8:

27.

[II/379, rubr.
[8o]
Romans etc.]
440. J.C.
Weyerman,
Levensbezonderheeden
van Johan Baron
van Syburg / Utr.
1733. ingen.

-:12:

28.

[ib.]
[8o]
448. De Geest van
J.C. Weyerman met
't plaatje.

-:10:

29.

[II/421, rubr. Embl. [4o]
etc.]
264. Weyerman,
Historie des
Pausdoms / Amst.
1728 3 delen nette
H. banden raar.

5:15:

30.

[II/491, rubr.
[4o]
Poëzie]
466. Weyerman,
Toneelspellen /
bestaande in de
Persiaansche
Zydeweever /
Demokriet en
Herakliet Brab.
Voyagie / de Holl.
Zinlykheid / de
Antw. Courantier en
de Gehorende
Broeders / alle een
Hoorn. b. gr. pap.

2: 4:
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31.

[II/492, rubr. Embl. [4o]
etc.]
299. J.C.
Weyerman,
Levensbeschryving
der Nederlandsche
Konst-Schilders en
Konstchilderengen
/ vol fraaije
Poutretten [sic] en
platen / door J.
Houbraken / 's Hage
1729 3 delen,
Hoorn banden*
compl.

11:16:

32.

[III/571, rubr,
[4o]
Embl., woordenb.,
natuurk. geogr.]
339. J.C.
Weyerman, Historie
des Pausdoms
Amst. 1752 met zyn
Poutr. [sic] 3 delen
ingen.

5: 5:

33.

[III/608, rubr.
[8o]
Romans etc.]
697. - [= Leven]
Zeldsaame)
Gevallen van L.
Arminius / J.C.
Weyerman / Rob.
Hennebo en J.
Veenhuyszen /
beschreven door
J.C. Weyerman /
Amst. 1738. hoorn
b.* raar.

-:18:

34.

[III/613, rubr.
Romans etc.]
764. J.C.
Weyerman,
Vermaakelyk
Wagenpraatje /
ingen.*

-:12:

35.

[ib.]
765. - - de Geest
van) vol aardige

-:14:
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Invallende
Gedachten / ingen.*
raar.
36.

[ib.]
766. - - Leven van
de Baron van
Syberg / Utr. 1733.
ingen.*
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[3o]

f -:12:

37.

[ib.]
767. - - Natuurk.
Histr. Schersende
[sic] en vrolyke
Aanmerkinge.
ingen.*

[8o]

-:10:

38.

[ib.]
[8o]
768. Steen der
Wysze bewaarheyd
uit de H. Schrift en
uit de
Grondbeginselen
der Wysgeeren /
Utr. 1739. ingen.*

-: 8:

39.

[III/676-677, rubr. [4o]
Taalk., schilderk.,
natuurk., med.
woordenb. &
mengelw.]
398. J.C.
Weyerman,
Levensbeschryving
der Nederlandsche
Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen
vol fraaije
Portretten [sic] en
platen door J.
Houbraken / 's Hage
1729. 3 delen. in
nieuwe hoorn
banden.

16:10:

40.

[ib.]
[4o]
399. - Gevallen van
de Wonderlyke Don
Quichot / Vercierd
met XXXI. heerlyke
Konstplaten door de
beroemde B. Picard
in het koper
gebracht na de
uytmuntende
Schilderyen van den

10:10:
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Heer Copyl [sic] / 's
ib. 1746.
gemarmelde
fransche band.*
41.

[ib.]
[4o]
400. - Historie des
pausdoms of
verhaal van de
Dwaalingen en
Bygeloovigheden /
die van tyd tot tyd in
de Kerk zyn
Ingesloopen / Amst.
1725. 3 delen in III.
nette hoorn banden
compleet.

6:10:

42.

[ib.]
[4o]
401. - Perziaans.
Zydewever /
Democriet en [p.
677] Herakliet
Brabanse Voyägie
de Hollandsche
Zindelykheid de
Antwerpse
Courautier [sic] en
de Gehoorende
Broeders nette
hoorn hand [sic]

2: 8:

43.

[ib.]
[4o]
402. J.C.
Weyerman, De
Amsterdamsche
Hermis [sic] zynde
een Historisch en
Poëtisch Verhaal
van de Zotheden der
voorby zynde / en
der tegenwoordige
en toekomende
Eeuw / ib. [i.e.
Amsterdam] 1722.
2 delen een nette h.
band.*

2:16:
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44.

[III/725, rubr.
[8o]
Romans etc.]
901. J.C.
Weyerman,
Zeldzaame
Levensbesonderheden
van L. Arminius /
J.C. Weyerman /
Rob. Hennebo en
Jac. Veenhuyzen /
Amst. 1738.
ingenaaid* raar.

1: 8:

45.

[ib.]
[8o]
902. - Levensbezonderh.
van Johan Hendrik
Baron van Syburg /
Utr. 1733.
ingenaaid.*

-:16:

46.

[III/755, rubr. Embl. [4o]
etc.]
153. J.C.
Weyerman,
Gevallen van den
wonderlyken Don
Quichot / door B.
P i c a r t in 't Koper
gebragt / na de
Uitmuntende
Schilderyen van den
Heere Copyl [sic] /
s'Hage 1746. gr.
Pap. halve Eng. b.
een schoon
Exemplaar.

21: -:

47.

[ib.]
[4o]
154. - 'tzelve Werk
/ ib. 1746. gr. Pap.
Schildpadde b. een
heerlyk Exempl.

28: -:

48.

[ib.]
[4o]
- 't zelve Werk /
waarin alle de
platen overheerlyk
fraay en Comiecq
door de kunstryke
hand van W. G a n s

85: -:
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zyn Afgeset / ib.
1746. gebonden in
een zwaar Vergulde
en niet min fraay
gewerkte Root
Turxleere b. zynde
dit een Exempl.
zonder weerga en
een Vorstelyk
Cabinetstuk.
49.

[III/777, rubr.
Geschiedenis]
605. J.C.
Weyerman, Historie
des Pausdoms / of
Verhaal van de
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Dwaaling en
[4o]
Bygeloovigheden /
die van tyd tot tyd in
de Kerk zyn
ingeslopen / Amst.
1725. III delen
ingen.*

f 4:16:

50.

[III/792, rubr. Embl. [4o]
etc.]
469. J.C.
Weyerman,
Gevallen van de
Wonderlyke Don
Quichot / vercierd
met XXXI heerlyke
konstplaten door de
beroemde B. Picard
na de Uytmuntende
Schilderyen van de
Heer Copyl [sic] / 's
Hage 1746. franse
band /een schoon
Exempl.

12:10:

51.

[ib.]
[4o]
470. - - Levensbeschryvinig
der Nederlandsche
Konstschilders en
Schilderessen / vol
fraaije Pourtretten
en platen / 's Hage
1729. III delen gr.
pap. Schildpadde
banden / Verguld
/een superbe fraay
Exempl. raar.

28: -:

52.

[ib.] 471. - - 't zelve [4o]
werk / ib. 1729. met
dito Pourtretten en
platen / III delen,
france banden / een
schoon Exempl.

18: -:
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53.

[III/837, rubr.
[8o]
Romans etc.]
1080. J.C.
Weyerman,
Zeldsaame
Levensgevallen / 's
Hage 1760.
II delen.

1: 4:

54.

[ib.]
[8o]
1081. Levensbyzonderheden
van Arminius / J.C.
Weyerman / R.
Hennebo en J.
Veenhuizen / Amst.
1738.

1:16:

55.

[ib.]
[8o]
1082. - de Geest
van zyn Ed., vol
aardige Gedachten
/ 1754.

-:16:

56.

[ib.]
[8o]
1083. - Voorloper
van de Chronyk der
Bancroetiers / Rott.
1738.

-:12:

57.

[ib.]
[8o]
1084. - Goudmaker
in Naauw of de
Baron (J.H. v.
Syburg) Algemist /
ten toon gesteld / 's
Hage 1732. met zyn
Pourtret.

-:16:

58.

[ib.]
[8o]
1085. Levensbyzonderheden
van Johan Hendrik
Baron van Syburg
Utr. 1733.

-:14:

59.

[ib.] - III Spellen
[8o]
/als zyn
Brabantsche
Voyagie / de Antw.
Courantier en de
Gehoornende [sic]

-12:
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Broeders / Amst.
1718.
[nrs. 1080-1086:]
Zamen VIII deeltjes
in II nette halve
france banden raar.
Ik besluit met enkele opmerkingen betreffende prijzen en datering. Ten aanzien
van rubricering kunnen ongetwijfeld eveneens interessante gevolgtrekkingen gemaakt
worden, doch dat laat ik over aan de lezer.
Opvallend is dat de vraagprijzen van De Wit beduidend hoger liggen dan de prijzen
die bij de veiling van de collectie-Dierkens werden betaald. Een voorbeeld: de Sybergs
die bij Dierkens resp. 4 en 5 stuivers opbrachten moeten bij De Wit 12 à 16 stuivers
kosten! Daarbij moet wel aangetekend worden dat De Wit waarschijnlijk meer dan
Dierkens partikulieren tot klant had. Voorts dient opgemerkt dat enkele van de
Weyermans die De Wit aanbiedt rekordprijzen moesten opbrengen; dit geldt met
name voor de door mij als nr. 48 opgevoerde uitgave van Don Quichot (85 gulden;
dat is bijna evenveel als een 17-delige bijbelkommentaar noteerde!4. en
Konstschilders-uitgave (nr. 51). Deze bedragen zeggen overigens wellicht méér over
de soms zeer fraaie uitvoeringen die men sommige werken van Weyerman waardig
achtte, dan over de waardering van Weyerman op zich.
Dan is er een aantal intrigerende dateringskwesties, die echter in de meeste
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gevallen terug te voeren zijn op drukfouten:
† nr. 18, De zeldzaame levens-byzonderheden van Laurens Arminius etc., wordt
gesteld op ‘ib. [= 's Hage] 1738’. Waarschijnlijk moet hier gelezen worden
Amsterdam 1738.
† nr. 26, de Steen der wijzen, wordt gesteld op ‘ib. [=Utr.] 1749’. Dit moet
waarschijnlijk gelezen worden als Utr. 1739.
† nr. 32, Historie des Pausdoms, wordt gesteld op ‘Amst. 1752’. Waarschijnlijk
is dit een drukfout voor Amst. 1725.
† nr. 53, de Zeldzaame levens-gevallen, wordt gesteld op ‘s Hage 1760’. Het is
bekend dat de eerste druk dateert van Den Haag 1756 en de tweede van 1763;
het zal hier dus ook wel weer een drukfout betreffen (al is het opmerkelijk dat
het onderhavige exemplaar in twee delen verscheen).
† nr. 24, De geest van Jacob Campo Weyerman, wordt gesteld op ‘'s Hage 1760’.
Dit nu is merkwaardig. Een ander exemplaar (nr. 55) dateert De Wit op 1754.
De ‘mock’-datering heeft in de loop der tijd menige bibliograaf voor problemen
gesteld: Ter Horst vermeldt in zijn bibliografie: [1754?]. De KB-Den Haag
geeft: [1755]. Abkoude-Arrenberg geven het jaartal 1757, evenals Kossmann
in zijn studie over Haagse drukkers. De Geest staat vermeld in twee fondslijsten
van Backhuyzen (zie de Mededelingen p. 142 en 288); de fondslijsten komen
voor in werkjes van 1758. 1760 lijkt dus onzin, tenzij het een tweede druk
betreft.
† nr. 10, de Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders, en nr. 15,
hetzelfde werk, worden gesteld op ‘Amst, 1739’. Dit is een gebraden peertje!
Het kan hier immers om niets anders gaan dan een - volgens mij nog niet eerder
gesignaleerde - tweede (roof?)druk van de drie delen van Den Haag 1729.

NB: Op de kwestie van de Goudmaker (nr. 57) ga ik elders in deze aflevering van
de Mededelingen uitvoerig in.

Eindnoten:
1. Naam-register van veele capitaale- net- geconditioneerde Nederduitsche en eenige Latynsche
en Fransche boeken, in allerley konsten en weetenschappen, vervattende eene verzameling der
VI. Naamlysten, en 't byvoegzel: met de daar by gestelde goedkoop pryzen, zo als dezelve den
beminnaars van deftige werken uit de boekwinkel van Hermanus de Wit zyn aangepresenteerd.
Voorzien met een net orde geschikt alphabetisch register, 3 dln. (Amsterdam, H. de Wit, [1768]).
2. Aan dit artikel kan ik een paar kleine opmerkingen toevoegen:
a. Als punt 3-bis kan worden vermeld nóg een Syberg, ingenaaid, die blijkens de
handgeschreven aantekeningen wegging voor 4 stuivers (één stuiver minder dus dan voor
de gebonden uitvoering werd betaald). Dit exemplaar staat als nr. 43 vermeld in het
‘Appendix’, p. 4.
b. Met betrekking tot het bovenaan opgeworpen akkoladeprobleem: een optelsom leert mij
dat de Vrolyke Tugtheer búiten de ‘zeer fraje egale france banden’ viel en dat de akkolade
dus geenszins te kort was, maar precies pas!
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3. Abusievelijk vermelden de titelpagina's van deel II en II hetzelfde getal; dit moet resp. 4 en 3
zijn.
4. Het is evenveel als voor de Surinaamsche Insecten van M.S. Merian moest worden neergeteld,
net als de bedoelde uitgave van Don Quichot met gravures van W. Gans (zie De Wit, dl. III, p.
752-753, nr. 134). Het ziet er dus naar uit dat het Gans was die de prijzen opdreef.

Zero-vindplaatsen:
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Brussel (M. Kok/R. Hoogma) Bibliotheek
Gemeente-archief Zutphen (G. Marechal/A. Hanou) Nationale Bibliotheek
Luxemburg, Luxemburg (A. Hanou)
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Aanvulling van Ed Olijkan op zijn voorgaand artikel
Betreffende de Geest:
Het volledige impressum van dit (flut) werkje, dat munt trachtte te slaan uit de
populariteit van Weyermans naam, luidt: ‘Gedrukt, voor de nieuwsgierige op het
eylandt Foppasie. C. LXXX. M. D. LXXIV.’ Bij elkaar opgeteld leveren de romeinse
cijfers het jaartal 1754 op. Dit zal wel niet juist zijn, want Weyerman overleed in
1747.

Barbara Sierman
Géén speelhuis van JCW bij Delft?
Op pagina 320 van de Mededelingen staat een acte afgedrukt, waarin JCW een
speelhuis met erf koopt van Bernardus Tigurinus. Deze acte werd in Breda gesloten;
het speelhuis stond even buiten Delft. Dat was een reden om in het gemeentearchief
van Delft naar wat meer informatie over deze transactie te zoeken.
Bernardus Tigurinus werd op 28 juni 1710 eigenaar van het perceel. Hij kocht ‘een
tuyn ende Erve met een Woon ofte Speelhuys daar inne staande ende gelegen voor
aan int Geldeloose pad buyten de Waterslootse poort deser Stad’. Verkoopster was
Vrouwe Sophia Liefting, weduwe van Hendrik D'Aquet (deze laatste was medicus
en tevens oudburgemeester van Delft; hij had een beroemd rariteitenkabinet waar
buitenlanders als b.v Von Uffenbach op hun rondreis langsgingen). Aan de westkant
grensde het perceel aan de tuin van Elisabeth Schagen, aan de oostzijde aan het land
van mr. Jan Liefting (apotheker in Delft, die hier mogelijk zijn kruidentuin had) en
aan de noordzijde aan de tuin van Doc. Petrus Cocqius. Tigurinus betaalde vierhonderd
gulden contant en tekende een schuldbekentenis voor achthonderd gulden(1).
Hij verkocht het perceel in 1712. Maar de acte die hij met Weyerman op 30 juli
sloot, moet om een of andere reden niet zijn doorgegaan. Had Campo misschien te
weinig geld? In elk geval ging het perceel op 10 augustus 1712 over in handen van
Hendrik de Vroom, die ook de schuldbekentenis aan Sophia Liefting overnam. Ook
in volgende jaren werd het perceel niet aan Weyerman verkocht(2). Er bestaat een
mogelijkheid, dat Weyerman het perceel van Hendrik de Vroom heeft gehuurd. Een
dergelijke overeenkomst, en een mogelijke relatie tussen Hendrik de Vroom en
Weyerman moet nog onderzocht worden.
Voor de wandelaar die Weyerman in Delft op passende wijze wil gedenken, geldt
nog dat het Geldeloose Pad tegenwoordig Westerstraat heet. De straat ligt achter het
station (het station ligt ongeveer op de plaats waar toen de stadswal liep, en de
Waterslootse Poort lag). Omdat het tuinhuis vóór aan in het Geldeloose Pad ligt,
moet men de Westerstraat niet te ver inlopen.

Exemplaren
(1) Blaffert van Waarbrieven, ORA 222, 250r.
(2) Via Transportprotocollen van huizen van Delfshaven, Overschie etc. fol. 49 gekomen op
deze acte, die te vinden is in Liber 5 S Fol. 71.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

Het Stadsarchief Antwerpen bezit onder signatuur 596-1857 een exemplaar van
JCW's Levensbeschryvingen der Konst-schilders.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

341

[Nummer 33]
André Hanou
Gerth Schreiner
Enige tijd geleden, toen Morpheus klaarblijkelijk van het openbaar vervoer in de
gemeente Amsterdam gebruik moest maken, zocht ik naar een boek om zijn komst
af te wachten. Normaal benut ik daartoe de Koran: ongetwijfeld het meest
slaapverwekkende werk uit de wereldlïteratuur (niet verbazend dat de heer Khomeiny
zovelen zand in de ogen heeft weten te strooien). In dit geval echter was het een om
ondervwijskundige redenen onder handbereik liggend deel van de Verzamelde
Geschriften van Anton van Duikerken, waarin zich een essay over Poot bevond1.. Nu
was dit niet zó'n slechte keuze - men denke aan de hypnische aspekten van De Maen
by Endymion (verder praten we maar niet) - maar ik moge bij dit voor de
Mededelingen bestemde stukje volstaan met het feit dat ik tot mijn verbazing hierin
de volgende zin tegenkwam:
‘Campo Weyerman - over wiens leven en werk binnenkort een monografie met
bloemlezing het licht zal zien, vervaardigd door Gerth Schreiner - zag dus in Poot
een bestrijder’.
Verrassing dus: een JCW-er avant-la-date (de tekst dateert uit 1939)? Een heel
JCW-boek, een hele bloemlezing? Wat is daarvan geworden? Een cynische gedachte
besloop mij: als dit ons niet bekend is, zal hij wel vroeg gestorven zijn, zoals méér
JCW-adepten overkomen is. Zoiets als de vloek van Toet-ankh-Amon?
Toen ik echter op zoek ging naar gegevens omtrent deze Gerth Schreiner verging
het cynisme mij schielijk. De hierna op het leven van Schreiner betrekking hebbende
informatie is dan ook enigszins bedoeld als verlate hommage aan een betrekkelijk
vroege student van de geschriften van Weyerman.
In eerste instantie vond ik in de Koninklijke Bibliotheek twee werken van Gerth
Schreiner. De eerste (KB 897 C 15) was tot mijn verwondering in het duits: Die
Republik der vierzehn Jahre. Bilthoven, De Gemeenschap, 1939. Tegenover de
titelpagina bevindt zich een portret van de auteur, door Mies Blomsma, gedateerd
februari 1939. Het Vorwort, gedateerd Amsterdam, mei 1938 maakt melding van
het feit dat dit boek ver van het vaderland, Duitsland, geschreven is; dat zijn vrienden
vermoord zijn of achter prikkeldraad zitten. In de tekst zelf zijn nog verschillende
biografische gegevens te vinden: ‘Als wir 1908 am Darmstädter
Ludwig-Georgs-Gymnasium unser Maturum machten [...]’ (p. 52); in de eerste
oorlogsmaanden van W.O. I was Schreiner bij een vrijwilligersregiment ingedeeld
(p. 117); in 1918 kwam hij na viereneenhalf jaar soldaat geweest te zijn thuis uit
noordfrankrijk; hij woont dan in de proletariërsbuurt Oberbilk (P. 11); in 1933 komt
hij naar Erkrath (p. 17); daarna werd hij door SA en SS van zijn bed gelicht en
geslagen; hierna vluchtte hij met hulp van smokkelaars over de duitse grens (p. 22).
Een ander werk (KB 1128 D 94) is in buitengewoon goed en melodieus nederlands
geschreven. Het is ‘Wij leven in Holland...’. Ingeleid door Anton van Duinkerken,
geïllustreerd door Mies Blomsma. Amsterdam, H. Meulenhoff, z.j. Zilveren
Wiekslagen.
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Van Duinkerken vertelt in zijn inleiding, dat hij eind '35 door Halbo Kool werd
opgebeld met het verzoek of hij een duitser te woord wilde staan die hem over Jan
Janszoon Starter wilde spreken. Een uur later ontmoetten Van Duinkerken en
Schreiner elkaar in een amsterdams koffiehuis: Schreiner bleek vier maanden
Schutzhaft onder het Hitlerregime gehad te hebben; hij sprak hollands. ‘Hij was
jeugdleider geweest, vervolgens journalist te
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Düsseldorf en had een vooraanstaande plaats bekleed in de sociaaldemocratische
arbeidersbeweging. Hij interesseerde zich voor het oude lied, had daarom in
ballingschap Hollandsch geleerd en zich toegelegd op de studie van Starter’, waarover
hij o.m. in De Gids van augustus 1936 publiceerde. Schreiner was ‘een schrijver van
meer dan gewoon aanvoelingsvermogen, en meer dan gewoon beeldend talent’. Zij
werden spoedig vrienden.
Op p. 8 opnieuw een portret (tekening) van Schreiner. In de tekst worden veel
achttiende-eeuwse bronnen gebruikt bij zijn beschrijving van het nederlands
volkskarakter. Hij is buitengewoon gecharmeerd van de schilder Cornelis Troost.
Met behulp van deze gegevens kon ik iets verder komen. Het zal duidelijk zijn, dat
met de kennis van ‘1940’ in het achterhoofd, zich bij mij een bang vermoeden
ontwikkelde: had een eerder aan de nazi's ontsnapte wel de oorlog kunnen overleven?
Bij Hans Würzner, leider van het onderzoekcentrum van de leidse universiteit voor
duitse emigrantenliteratuur in Nederland, vond ik in zijn werk Zur Deutschen
Exilliteratur in den Niederlanden 1933-1940 (Amsterdam 1977) het volgende: ‘Ein
Beispiel für die Literaturkritik ist Gerth Schreiner. Er war Journalist bei einer
sozialdemokratischen Zeitung in Düsseldorf. Nach seiner Flucht nach Holland schrieb
er regelmässig in verschiedenen Zeitschriften, u.a. in De gouden Winckel. 1939
veröffentlichte er bei “De Gemeenschap” in Bilthoven ein sehr interessanten Buch
über die Literatur der Weimarer Republik: Die Republik der vierzehn Jahre. Er
schrieb aber auch zwei holländische Bücher: Wij leven in Holland (1937) und Bezield
bouwen (1939). Beim Einmarsch der deutschen Truppen beging er Selbstmord.’ (p.
21).
Nog andere gegevens zijn te vinden in het Lectuur-Repertorium S-Z III (Tweede
en def. uitgave. Antwerpen 1954) van Joris Baers en Paul Hardy (dit is trouwens het
enige lexicon waar ik tot nu toe Schreiner in tegengekomen ben; bij instanties als
het Documentatiecentrum Ned. letterkunde in Den Haag en dergelijke is niets te
vinden):
‘N. Ned. (Laubach, Oberhessen, Dtsld., 16-9-1892-1942?) Stud. 1908-'13 theologie,
literatuur en kunstgesch. te Giessen, Greifswald, Berlijn en Heidelberg; genoot
1913-'14 praktische opleiding aan de toneelschool van het “Düsseldorfer
Schauspielhaus”; was frontsoldaat 1914-'18 van 1918-'33 journalist, letterkundige
en docent aan de Volkshogeschool te Düsseldorf; vestigde zich in 1933 als emigrant
te Amsterdam, waar hij als journalist werkzaam was. Hij pleegde zelfmoord tijdens
de Duitse bezetting. Schreef, in het Ned., over Holland prettige en vrij diepgaande
beschouwingen [...]’.
Verder onderzoek leert dat er in diverse literaire bladen uit die tijd, in De
Gemeenschap en dergelijke, artikelen van zijn hand te vinden zijn. Zo komt men ook
op het spoor van een herdenkingsartikel door L.v.d. Land in het Critisch Bulletin
van 1945, p. 61-63, waar als nieuwe zaken nog vermeld wordt, dat hij in maart 1933
wegens socialisme gearresteerd werd, en dat hij maanden later met zijn gezin naar
Hollland is komen lópen. Hij werkte mee aan de Arbeiderspers, en schreef reportages
voor ‘Wij’. Hier ook wordt een precieze datum van overlijden genoemd: ‘op 16 Mei
1940 beroofde hij zich in Blaricum van het leven’.
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Onder dit artikel, op p. 63, staat een gedicht van Anthonie Donker, geschreven
1942 in de duitse gevangenis te Scheveningen: ‘In Memoriam - Mies Blomsma 16
Mei 1940’, waarin gezegd wordt dat ze ‘een nieuw leven op de hei aanvingen’.
Zoals uit eerder genoemde titels blijkt, illustreerde Mies Blomsma het werk van
Schreiner. Ze zijn dus samen op de Gooise hei de dood ingegaan.
Een zoon van Gerth Schreiner woont nog in Amsterdam; ik heb hem telefonisch
gesproken. Hij vertelde dat zijn vader in zijn jeugd geleden had onder een sterk
theologisch gekleurde opvoeding; dat hij daarna wat libertijns geworden was, maar
steeds onzeker bleef. Vóór zijn dood las hij bijvoorbeeld met liefde Eckehart. Zijn
vader was drie keer getrouwd geweest. Als zoon uit een eerder huwelijk (zijn vader
was gescheiden toen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

343
hij veertien jaar was) had hij weinig kontakt met zijn vader toen deze stierf; hij was
zelf toen pas achttien.
Het laat zich imiddels wel raden waarom de arheid aan het werk over Weyerman
geen vrucht heeft kunnen dragen. Twee minuten, voor Gerth Schreiner.

Eindnoten:
1. Poot en de Paus. Het artikel verscheen oorspronkelijk in 1939, in De Gemeenschap (no 3,
maart, p. 120-140). Het citaat op p. 128.

Marcel Kok
(Rode Kruislaan 903, 1111 ZV Diemen).

Voorzet voor Den Bosch
Er is tot nu toe vrij weinig bekend over Weyermans verblijf in 's Hertogenbosch en
in de Meijerij. Wanneer, waar en waarom hij zich daar ophield is ons duister.
Voor de onderzoeker die zich met deze fase uit JCW's leven wil gaan bezighouden
de volgende voorzet.
In De Leevensbyzonderheden, van Johan Hendrik, Baron van Syberg [...] Utrecht,
Jacobus van Lanckom, 1733 komt op pagina 197 de volgende passage voor:
‘Om de minste kosten verkoos ik Bourgonje wyn, en daar op nam ik
[Weyerman, MK] myn plaats nevens eenige heeren, onder dewelke den
zoon van een Schotsche Lord zich bevont, met wiens vader Milord
Strenever genaamt, ik zeer gemeenzaamlyk was bekent geweest in 's
Hartogenbosch.’
Deze passage speelt eind november of in december van het jaar 1731 ten huize van
een ‘Sieur Bergk’ uit Utrecht.
De identificering van Strenever (en diens zoon) zou de deur kunnen openen naar
onderzoek van Weyermans verblijf in 's Hertogenbosch. Bij Milord Strenever
voorlopig de volgende annotatie:
Milord Strenever is vermoedelijk William, Lord Strathnaver, geboortedatum
onbekend; hij stierf op 13 juli 1720; zoon van John, Lord Strathnaver,
1661-1733. Beiden waren Schots militair. John stond aan het hoofd van
het vijfde Regiment Schotten, dat door Willem III (koning van Engeland
en stadhouder van de Republiek) tussen 1697 en 1699 en vanaf 1701 (tot
1707) gelegerd was in onder andere de Meierij. Dit regiment was in
Staatsche dienst.
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William was vanaf 1703 (in dat jaar werd John, de 16th Earl of Sutherland)
commandant van een regiment van het Britse leger dat in de Lage Landen
gelegerd was - mogelijk in 's Hertogenbosch.
Daar zou Weyerman hem ontmoet kunnen hebben.
Voor de ‘zoon’ komen twee zonen van William in aanmerking:
William, de 17th Earl of Sutherland, 1708-1750; hij was tussen 1727 en
1732 M.P. voor Sutherland en tussen 1734 en 1747 een ‘representative
Peer’ voor Schotland. Of hij eind 1731 in Utrecht verbleef is onbekend;
of George, een andere zoon van William. Van hem is voorlopig alleen
bekend dat hij ongetrouwd stierf op 13 maart 1736.
(Gegevens: J. Ferguson, Papers illustrating the history of the Scots Brigade
in the service of the United Netherlands 1572-1782, Vol. II, Edinburgh,
1899; F.J.G. ten Raa, Het Staatsche Leger 1568-1795, Doel VII, 's
Gravenhage, 1950; en Burke's genealogical and heraldic history of the
Peerage Baronetage and Knightage, London, 1967).
Begin 18e eeuw maakte Weyerman een reis door onder andere Groot-Brittan-
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nië. Het zou dan ook mogelijk kunnen zijn dat hij daar een bezoek heeft gebracht
aan de Strathnavers. Met Milord was hij immers ‘gemeenzaamlyk’ bekend.
Mogen deze gegevens weer aanzet zijn voor verder onderzoek.
1. Twee kandidaten-werkgroepen 18e eeuw aan het Instituut voor Neerlandistiek
van de Universiteit van Amsterdam, respectievelijk onder begeleiding van André
Hanou (2e semester 1979/80) en Hanna Stouten (1e semester 1980/81) bereiden de
heruitgave van de Leevensbyzonderheden voor. Deze heruitgave zal verschijnen bij
Martinus Nijhoff in Den Haag.
Ondergetekende maakte deel uit van de eerste werkgroep.

Signalering
Europische Mercurius 1726 - Ook in de jaren twintig van de 18e eeuw bemoeiden
de pauzen zich aktief met de katholieken in Polen. Zo schreef paus Benedictus XIII
van tijd tot tijd brieven waarin hij de Polen aanmoedigde ‘om de Rooms-Catholyke
Religie voor te staan, en de Protestanten niets in 't minste toe te geven’ (p. 81). In
geval van oorlog was hij zelfs bereid de Polen met ‘Geld en Volk’ te zullen
bijspringen.
De Europische Mercurius van januari 1726 citeert een brief van deze paus uit
december 1724 omdat ‘daar men daar klaar in ziet, op wat wyse de Rooms-Catholyken
geanimerd worden’ (p. 81).
In de brief prijst de paus de koning van Polen naar aanleding van execution van
ketters in het Poolse Thoorn.
De Europische Mercurius merkt op:
‘Het waare beter dat den Ouden Vader wilde luysteren na de kragtige
Vermaning, die den Schryver van de Historie des Pausdoms in zyn II.
Deel pag. 110 aan hem doed, hoedanig hy zig omtrent het Thoornze werk
behoorde te gedragen.
Ook zegd dien zelven Schryver, namentlyk de Heer Wyermans, op een
andre plaats:
'k zal het gestorte Bloed van Thoren steeds gedenken,
O Jesuiets Gespuys, door Satans voortgebrogt;
En zal deez' Zwaane-veer in Gal en Edik drenken,
'T bedreven schelmstuk eyscht die Vogt.’ (p. 82)

Bron: EUROPISCHE MERCURIUS; [...] VERVATTENDE DE ZES EERSTE
MAANDEN van het Jaar 1726. t' AMSTERDAM, By ANDRIES VAN DAMME,
[...] 1726. UBA Z 256 (Marcel Kok).
*
Van Duinkerken 1939. - In zijn artikel Poot en de Paus (in; De Gemeenschap 1939,
no 3, p. 120-140) bespreekt Van Duinkerken onder meer Poots gedicht Op de
roomsche Pauzen:
O Gij, die op de bergen
Van Rome uw kroon ziet tergen
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Misschien wel al te veel;
Uw macht wort hoog geschreven,
En uw gezagh verheven
In menigh wereltdeel.
Maer of de krijgsbanieren
En kerk u past te stieren
Beveel ik 's Hemels schael.
Ook zie 'k u onder 't lezen
Gelastert en geprezen,
En twijfel menigmael.

van Duinkerken noemt enkele mogelijke antipauselijke auteurs die Poot hier op het
oog had, en vervolgt (p. 127):
‘Maar het boek, dat den grootsten indruk op Poot zal hebben gemaakt, en dat hij,
dunkt mij, in zijn aangehaald gedichtje wel op het oog moet hebben, was het
veelbesproken schetschrift in drie deelen van Jacob Campo
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Weyerman, getiteld D e H i s t o r i e d e s P a u s d e m s o f e e n v e r h a a l v a n
de dwaalingen en bijgelovigheden, de welke van tijd tot tijd
z i j n i n g e s l o p e n i n d e K e r k . De eerste druk van dit boek verscheen onder
verantwoordelijkheid van den auteur, dus zonder verdere vermelding van uitgever,
te Amsterdam, 1725-1728. Het werk is ironisch opgedragen ‘aan den heer Orisini,
opper-bisschop van Rome’, n.l. Pietro Francesco Orsini O.P., die 29 Mei 1724 tot
Paus; was gekozen, en den naam Benedictus XIII had aangenomen.
Het vermoeden, dat H.Kz. Poot juist op dit werk reageerde, waardoor zou komen
vast te staan, dat zijn versje dateert uit de jaren tusschen 1725, toen Campo
Weyerman's eerste deel verscheen en 1728, toen Poot zijn bundel uitgaf, is niet
uitsluitend gegrond op het [p. 128] opzienbarende karakter van Weyerman's wijdlopige
publicatie, die een Hollandtsche voorlooper van den Duitschen P a p e n s p i e g e l
zou mogen heeten, indien onze schotschrift-litteratuur hiervoor niet een pakkender
model bezat in den R o o m s c h e n U y l e n s p i e g e l (1617) van Jacobus Lydius,
dominee te Dordt.
Te 's Gravenhage in het Rijksarchief bevindt zich namelijk in de map c r i m i n e e l e
p a p i e r e n 1739 een bundel, gemerkt: ‘Jacob Campo Weyerman, geconfisceert
voor altoos bij sententie gepronuntieert den 22 July 1739’. Hierbij berust een brief
van Weyerman aan den Procureur-generaal van het Hof van Holland, Jakob Bisdom,
waarin hij zegt, dat hij zelf geen poëzie heeft afgestaan aan de K e u r d i c h t e n ,
maar dat daarin tegen zijn wil twee gedichten van hem door toedoen van den commies
Jan van Hoogstraten waren geplaast. Hij ging in deze gedichten te keer tegen den
A n t w e r p s c h e n C o u r a n t i e r : ‘welke courant zoo schandaleus was in den
laatsten oorlog, dat er de Brabanders zelve door waren geërgerd’. Vervolgens beklaagt
zich Weyerman die zich klaarblijkelijk distantieeren wil van de naamlooze redactie
der K e u r d i c h t e n , dat in deze reeks een gedicht tegen hemzelf van H u i b e r t
K o r n e l i s z o o o n P o o t is gepubliceerd op verzoek van zekeren Hoogduitscher,
zulks wederom door toedoen van Jan van Hoogstraten en meer anderen.
Campo Weyerman - over wiens leven en werk binnenkort een monografie met
bloemlezing het licht zal zien, vervaardigd door G e r t h S c h r e i n e r - zag dus in
Poot een bestrijder. Hij noemt Poot telkens als hekeldichter, wat ons vandaag verbaast,
omdat de kracht van Poot zeker niet bij het satyrische lag. Eenmaal, in de
D o o r z i c h t i g e H e r e m i j t somt hij Poot's naam op tusschen de namen van zijn
andere bêtes noires: L a u r e n s P a g e , P e t e r l e C l e r c q , P i e t j e P o e r a a t ,
R o b e r t H e n n e b o en L a u r e n s A r m i n u s , een gemengd gezelschap van
Hollandsche ‘moralisten met [p. 129] gevoel voor humor’, om ze euphemistisch te
kenschetsen. Een ander maal, kort voor zijn gevangen-neming, brengt hij Poot ter
sprake in zijn ‘Z e l d z a m e L e v e n s b i j z o n d e r h e d e n v a n L a u r e n s
A r m i n i u s [...]. Het gaat over de menschelijke feilen, of gebreken. Weyerman die dus in dit authentieke werkje zijn eigen leven vertelt - beweert: ‘Huibert
Korneliszoon Poot joeg de feilen het boersche kouter door de ribben’, hetgeen niet
onvriendelijk behoeft te worden verstaan, maar toch opnieuw te kennen geeft, dat
de auteur in Poot allereerst een satyricus ziet.
D e N e d e r d u i t s c h e K e u r d i c h t e n vormen een interessante, maar nogal
erg ‘gemengde’ serie pamflettaire poëzie, die in 1710 bij den uitgever Pieter van der
Goes te Rotterdam, klaarblijkelijk met groot succes begon te stroomen, nadat eerst
een ander uitgever, Johannes de Raat, de troebele bronnen van dezer stroom al eens
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had aangeboord. In 1717 verscheen een Ve r v o l g op de Nederduitsche Keurdichten,
in 1724 een Tw e e d e Ve r v o l g , enzoovoorts, ook nadat Van der Goes naar Utrecht
verhuisd was, waar hij het in laatst van de dertiger jaren nog tot een T i e n d e
Ve r v o l g wist te brengen. De redactie, die zich in de eerste afleveringen kenschetste
als bestaande uit ‘Liefhebberen van de Hollandse Vrijheit’, hield zich met zorg
anoniem. De medewerkers legden zich meestal toe op reputatieschennis, waarvoor
geen wettelijke of
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zedelijke autoriteit wien dan ook vrijwaarde.
Het gedicht nu, waarover Jacob Campo Weyerman zich beklaagt in zijn brief aan
Jakob Bisdom, en dat hij toeschrijft aan Hubert Korneliszoon Poot, vindt men op
bladzijde 75 van het V i j f d e Ve r v o l g (1729) dezer Nederduitsche Keurdichten
onder den titel ‘A e n h e t [p. 130] S c h e e l e N a c h t g e d r o g t ’. In Poot's
G e d i c h t e n werd het niet opgenomen. Instaan voor de authenticiteit kan men niet,
en de toeschrijving aan Poot klinkt ook niet geheel en al waarschijnlijk. Het is zeker
een schimpdicht op Campo Weyerman, die door tijdgenooten herhaaldelijk scheel
wordt genoemd, en die te Rotterdam gewoond en gewerkt heeft:
Verwoede Helhont, in den afgront opgewassen,
Het slangenspog gevoedt, uit Plutoos zwarte plassen
Gedrenkt, die door uw weên en bulderend getier
Uit 't eeuwig smookend dal van 't onuitblusbaar vier
Van uwen helschen band en keten losgebroken,
De Maes en Rotte komt ontrusten en bestoken,
Daer uw vergiftigt oog op yders glory mikt,
Terwijl uw helsche tong op zuivre waerheit bikt,
En zich noit roert, alleen bedreven in het liegen,
Dan om elks rust en vree in 't aangezicht te vliegen,
Twee monsterklaeuwen, daer ge u zelven trots en stout
O hater van elks eer en welzijn, op betrout:
Is, is uw helsche wrok dan nimmer te verzaden?
Moet ge in 't begaerde bad van Vrouw natuur ook baden?
Moet d'arme Landman u in 't eind' ook staen ten doel
Op dat ge aen hem uw dorst in 't wrijten ook verkoel'?
o Ja, gij durft bestaen, met uw vergifte tanden,
Gewijde schriften zelf van leraers aen te randen;
De godsvrucht en de deugt te trappen met den voet,
Daer gij, haer lastrende, op uw heische horen toet,
Dat u schuimbekkende de zwarte haren rooken,
Op 't schorre nachtgekreits, en 't danssen van de spoken
Die dan voor u, om 't zeerst door zulk een klank voldaen
Op zulk een maetslag hand in hand ten reye gaen.
Maer helhont, ga vrij voort, ga voort met zulk een bassen,
Ik zie een Herkules voor u haest opgewassen.
Die u bezoeken zal, al was 't dat op uw gront
't Scherminkelheir voor u zelf in slagorde stont.

De ‘arme landman’ was n.l. door Campo Weyerman lastig gevallen over de
woordkoppelingen in zijn gedicht U i t g a n g v a n G o d t s Z o o n , hetzelfde,
waartegen Witser Geysbeek zijn verlichte bezwaren oppert. De Predikant-panflettist
P i e t e r P o e r a a t had Poot [p. 131] toen verdedigd in een lange verhandeling over
de frequentie van zulke koppelingen bij klassieke dichters. Dezelfde Poeraat lanceerde
in 1739 de beschuldiging, dat Campo Weyerman met ‘personeel oogmerk’
schimpzangen tegen Poot in de Keurdichten zou hebben geplaatst. Dit is de
beschuldiging, waartegen de beklaagde zich in zijn brief aan den procureur-generaal
verdedigt.
Zijn verdediging is weinig aannemelijk. Vlak op het aangehaalde schimpdicht,
door Weyerman aan poot toegeschreven, volgen in de Keurdichten drie felle uitvallen
tegen Poot. Ze zijn getiteld: ‘A e n d e n L a s t e r z i e k e n G i e t l e u g e n
A b t s w o u t s Wo l f s h o n d ’, ‘M u i l b a n d v o o r d e n r a z e n d e n h o n d
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o p z i j n b o e r e n e r f ’ en ‘O p h e t l e z e n v a n z e k e r e n G e b o o r t e - o f
Ve r j a a r s z a n g ’.
Het laatste, dat onmiskenbaar in den stijl van Campo Weyerman geschreven is,
slaat op Poet's G e b o o r t e k r a n s v o o r W i l l e m V l a e r d i n g e r w o u t , een
Delftschen jurist, hopman der burgerschutterij, waarbij Poot in 1723 den schutterseed
had afgelegd. Verderop zal blijken, dat deze Vlaerdingerwout in Poot's moeilijke
jaren zijn beschermer is geweest. Was hij de Herkules, op wien de dichter van het
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S c h e e l e H a c h t g e d r o c h t zich beroept? Dan begrijpen we de gebetenheid van
Weyerman - of diens woordvoerder - op deze Vlaerdingerwout.
Bij het tweede schimpdicht krijgt de lezer een tweeregelig To e g i f t , dat ook den
indruk maakt, van Campo Weyerman te zijn:
Hoe deftig Poot ook schoeit op Febus' duitse leest,
Nog is 't grove boer, en onbescheften beest.

Uit heel de onverkwikkelijke polemiek is het gevolg te trekken, dat Poot voor het
oeuvre van Weyerman tenminste de belangstelling had, welke een litterator voor zijn
criticus heeft. In het twistgeding werden beider [p. 132] godsdienstige opvattingen
betrokken. Het is dus alleszins aannemelijk, dat Poot, die veel las, en die in het najaar
van 1725 ook veel tijd had om te lezen, kennis genomen heeft van Weyermans
schotschrift tegen het Pausdom en dat hij er verontwaardigd over is geweest, al wist
hij niet de passende argumenten er tegen te vinden. Zulk verzet tegen laster, bij twijfel
of er toch ook niet een beetje waarheid in schuilt, is precies de stemming van het
versje.
Reageert Poot's gedichtje O p d e R o o m s c h e P a u z e n inderdaad op Campo
Weyerman's H i s t o r i e d e s P a u s d o m s , dan kunnen wij het met zekerheid
dateeren in of na 1725, maar vóór 1728. Dit nu zijn naar alle waarschijnlijkheid de
jaren geweest van de godsdiensitige crisis in Poot's leven. Bij de bekende feiten sluit
deze hypothese passend aan.’
[Van Duinkerken bespreekt verder de relatie van Poot met de Oudaens, met Willem
Vlaerdingerwout en met Kornelis de Feiffer (‘de zwarte Vlieg’, in de Keurdichten
om die relatie door Weyerman aangevallen), en besluit met de opmerking dat toen
Weyerman in 1729 Poot verweet een vrijgeest te zijn, Poots tijd van vrijgeesterij in
feite al voorbij was.] (A.J. Hanou)

Exemplaren
Ontleeder. - In het bezit van de familie H.C.B. Weyerman, Fazantenweg 2, Holten,
is een Ontleeder der Gebreeken 1724, uitg. H. Bosch, Amsterdam 1726 (Caro Pieck).
*
Namen. - In de Universiteitsbibliotheek van Namen bevinden zich op naam van
Weyerman:
Sign. Arts 12o-77. De levens-beschryvingen der Nederlandsche Konstschilders en
Konst-schilderessen. 3 vols. 8o. La Haye, Boucquet, 1729. Sign. Litt. Néerl. 12o/
3.702. Den persiaansche Zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie.
De Hollandsche Zinlykhiet. Den Antwerpsche Courantier en de Gehoornde Broeders.
Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met een
sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de
voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden, s.a., 140, 108, 100, 96, 104
p., 8o (André Hanou)
*
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Bedenkingen. - In het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, is de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gevestigd. De bibliotheek
van de Akademie is een van de belangrijkere bibliotheken, niet in de Centrale
Catalogus opgenomen. De moderne catalogus, tegenover het uitleenbureau, biedt
weinig historisch werk. Er is echter een oudere catalogus, opgesteld in een
achterafkamertje, die na enig aanhouden eigenhandig geraadpleegd kan worden. Die
oudere catalogus heeft onder ‘Wijerman, Jac. Campo’:
GODGELEERDE, / ZEEDEKUNDIGE / DE / HISTORIESCHE /
BEDENKINGEN, / Over den TEXT des / APOSTELS PAULI, / [...] /
DOOR / JACOB CAMPO WEYERMAN, / [...] / T'AMSTERDAM, /
GedruKt voor den AUTHEUR,
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1730. /
signatuur H 276.
Het exemplaar heeft op de titelpagina een stempel met ‘Kon. Ned. Instituut’ - d.i. de
voorloper van de Akademie.
Tot op heden was van deze titel slechts één exemplaar bekend (zie A.J. Hanou.
‘De boeken tegen de naamloze zonde’. Mededelingen p. 23-26).
De gedrukte catalogus van de verzamelingen Bilderdijk en Van Lennep - niet in
de oudere catalogus opgenomen - bevat geen werk van Weyerman (Peter Altena).
*
Turnhout. - De ‘Wetenschappelijke bibliotheek Taxandria’, opgenomen in het
stadsarchief van Turnhout (België), bevat op naam van Weyerman de volgende items:
Sign. Ve-1. Jacob Campo Weyerman, Levens-beschryvingen der Nederlandsche
konst-schilders.... dl. 2-3-4. 's Grav. / Dordr. 1729-69.
Sign. Ve-2. Idem, deel 4, Dordregt 1769.
Sign. Ve-3. Idem, deel 4.
Sign. IVa. Idem. Persiaansche zydewever / Demokriets en Herakliets Brabandsche
voyagie / Hollandsche zinlykheyt / Antwerpsche courantier / Gehoornde broeders /
Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met de
sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den auteur, [1705]. 20 x 15 1/2; [18]-140
[8]-108-100-[2]-96-104 p. Halflederen band, 19e eeuw.
[NB. Dit exemplaar heb ik gezien; het heeft een ex-libris: Ex libris V. Demurter
Lovaniensis.]
Sign. IVa. Idem. Den Echo des weerelds. Ernstig en vermaakelyk, in onrym en in
rym. Amsterdam, gedrukt voor den auteur, 1726. 19 1/2 x 15; [8]-416-416 p.
Volperkamenten band, 19e eeuw?
[NB. Dit exemplaar heb ik gezien. Achterin staat met potlood geschreven:
‘Collationné. V.E. 1911. Deux volumes reliés en un. - Col. Van Hulthem 24043. et
24329.’]
Sign. IIIgl. Cervantes, Miguel de. De voornaamste gevallen van den wonderlyken
Don Quichot,... beschreeven op een vryen en vrolyken trant door Jacob Campo
Weyerman. 's Hage, P. de Hondt, 1746.
[NB. Ook gezien. Het exemplaar heeft een ‘Ex libris J.E.J. Campina Deo puchris.’
- Voor in dit werk zit geplakt een gedrukt knipsel met de tekst: ‘287. CERVANTES.
Les Principales aventures de l'admirable don Quichotte, réprésentées en figures par
Coypel, Picart le Romain, et autres habiles maîtres; avec les explications des 31
planches de cette magnifique collection, tirées de l'original espagnol, Liège,
Bassompierre, 1776, in-fol. [...] cette édition est considérée comme le chef-d'oeuvre
de Bassompierre’.
Zit hier een klein kansje op een franse vertaling van Weyerman? Achterin staat
nog een potloodaantekenings: ‘coll. vlg. 11.5.17’.]
De signaturen overigens zijn ondanks identiciteit niet verwarrend: zij verwijzen
namelijk naar kasten en kastplanken. (André Hanou)
*
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Zero-vondsten worden gemeld uit:
Universiteit van Coimbra, Portugal (Willard Mans, Willem Hendrikx)
Brussel, Rijksarchief en Gemeente-archief (André Hanou).
*
Wie bij de tijd is heeft straks, neergevleid in après-ski, een Weyermaneditie liggen
tussen het gebroken been en het glas Glühwein (gegarandeerd een HP-cover binnen
vijf jaar).
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[Nummer 34]
Peter Altena
(Veerstraat 5, 1075 SL Amsterdam)

Zeven drukken van de kersteman-biogramie?
In de Gedenkwaardige Levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan
Christophorus Ludeman (van F.L. Kersteman) ex. UBA 640 G 49, p. 35, gaat het
over Woutertje Duivelsterk, die het tot ‘zijn broodwinning maakte om de menschen
voor twee of drie Ducaaten, naar dat hij bedingen kon, aftekloppen, en daarover in
laater tijd in het Amsterdamsche Tuchthuis opgesloten werd’.
Bij Woutertje hoort noot ‘(p). Dit was dezelfde Woutertje Duivelsterk, die Jacob
Campo Weijerman te Amsterdam zo deerelijk wegens het opstellen van een
Schimpschrift toegetakeld heeft; van welk kluchtig bedrijf melding wordt gemaakt
in zijne Levensgevallen door mij in den Jare 1756 beschreeven, en waarvan zeven
achtereenvolgende uitgaaven sedert geheel uitverkocht zijn.’

André Hanou
(Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam)

Buzz
JCW beschrijft in zijn Wandelende Jood, eerste vertoog, hoe hij deze jood ontmoet,
die later een soort tovenaar blijkt te zijn, en door wie hij naar een heksensabbat in
de ruine van het huis te Brederode wordt meegenomen. Eerst echter neemt deze
‘onguure Loots’ hem mee naar zijn behuizing, in een rotterdamse achterbuurt. ‘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 gegeven leus [...]’ (Meded. p. 159).
Toen ik dit ‘buz’ voor het eerst las, dacht ik vagelijk: een andere vorm van
psst!-roepen? Gaat het om het geluid, ‘buzzing’ waarmee engelsen het gezoem van
bijen aangeven? Of is sprake van ‘buzzing’, zoals nu nog gebruikt wordt voor het
trekken aan/indrukken van een bel, ondanks het feit dat de tovenaar dit woord róept?
Onlangs echter kwam ik in een doodgewone roman van Jessica Hamilton, Elizabeth.
A novel of the Unnatural (London 1976, p. 113) de volgende passage tegen: ‘I took
down an anthology of English prose and leafed through it, stopping when I found
an underlined passage. It was from John Selden's seventeenth-century Table Talk:
The law against witches does not prove that there be any; but it punishes
the malice of those people that use such means to take away men's lives.
If one should profess that by turning his hat thrice, and crying “Buzz”, he
could take away a man's life, though in truth he could do no such thing,
yet this were a just law...’.
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Als we deze bronverwijzing serieus nemen, blijkt weer eens dat JCW's kennis van
de engelse taal en gebruiken zich niet beperkte tot kennis van de ‘hoge’ filosofie en
literatuur.
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C.M. Geerars
Jacob Campo Weyerman (1677-1747)*
(In: Annalen van het Thymgenootschap 45 (1957) p. 294-311. Overgenomen met toestemming van mevr. Geerars en de redactie van de
Annalen)
In een bespreking van de tentoonstelling ‘De schilders van het galante tijdperk’, in
de afgelopen nazomer te Arnhem gehouden, schrijft een kunstrecensent in het dagblad
‘De Tijd’1.: ‘Het lijkt wel alsof Nederland in de achttiende eeuw alleen maar uit
goede, uit brave, degelijke lieden bestaan heeft, feilloze middenstanders, die met
ingehouden passen door het leven schreden, uit gearriveerde professoren en
predikanten. De kunstenaars hebben dit gegoede leven op welwillende wijze
uitgebeeld, zonder passie, zonder felheid, maar vakbekwaam en correct.’ ‘Er was
een streven zich terug te trekken uit het dynamisch wereldgebeuren, want een
deelnemen daaraan had toch maar niets dan ellende gegeven en de typische Hollandse
knusse burgerlijkheid begon zich hecht te verbreiden.’ De kunstenaars ‘doen dierbaar
tegen elkaar, want nieuwe revolutionaire stromingen ontwikkelen zich niet, waardoor
zij ook niet de woede op elkaars lijf behoeven te jagen.’ Uit de publicaties van de
laatste decennia weten wij dat het hier geschilderde beeld van de achttiende eeuw
eenzijdig is. Bij nader toezien blijken de gladde schilderijen en de gepolijste verzen
van deze tijd de schone façade te zijn, waarachter nog veel te ontdekken valt. Zoals
in onze dagen de betekenis van een andere overgangstijd, die der rederijkers, voor
de cultuurhistorie van de Nederlanden gebleken is, zo komen wij langzamerhand tot
het inzicht, dat, eerder dan wij tot voor kort stelden, in ons land de nieuwe stromingen
op godsdienstig, wijsgerig, artistiek en maatschappelijk gebied, zij het nog als
onderstromen, hun weg zochten. Naast de ‘verschavende’, ‘hersmedende’ en
‘verrijmende’ dichters der dichtgenootschappen, strevend naar nauwkeurig
omschreven regels als Andries Pels en Sybrand Feitama, staan de piëtisten en
reformateurs, de innige en stil-vrome Jan Luiken en Jodocus Lodensteyn, maar ook
de bezetene en fanatieke Willem van Swaanenburg; de collegianten, waaronder
Joachim Oudaen en Heiman Dullaert de voornaamste zijn, maar ook vele anderen,
zoals op Hubert Korneliszoon Poot, hun invloed uitoefenden; zij zijn gericht naar
het innerlijk, vol eerbied voor elkaars overtuiging, afkerig van de uiterlijke kerk en
op zoek naar de heiligheid van het ‘Uchtentkristendom’. Daarnaast is er echter nog
een andere, een tegenstroom, voor wat betreft het eerste kwart van de achttiende
eeuw nog onvoldoende onderzocht: de nuchtere en utilitaristische stroom van het
rationalisme, die in volle kracht zal bovenkomen in de tweede helft der eeuw, de tijd
van de Verlichting. De invloed van de zeventiende-eeuwer [p. 295] Descartes in
Nederland is onmiskenbaar, maar wat betreft de letterkunde nog niet nauwkeurig
genoeg bepaald. Aanvankelijk was het, vooral onder de theologische hoogleraren en
studenten, niet veel meer dan een modezucht aan Cartesiaanse filosofie te doen,
waarbij men ‘in de eerste plaats aan alles behoorde te twijfelen, en daarna alleen aan
de evidentie gelooven’2.; wezenlijker is Descartes' invloed reeds vast te stellen op de
*

Voordracht gehouden in de vergadering van de Letterkundige Afdeling op 3 januari 1957 te
Utrecht.
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schrijver van het satyrisch gedicht Hedendaegse Venus en Minerva van de Dortse
arts Daniël Jonctys uit het jaar 1641. Geheel in de lijn ook, die van Descartes naar
de Verlichting loopt, past het tussen 1691 en 1693 verschenen boek, de Betooverde
Wereld van Balthazar Bekker, die er zijn predikantenplaats om verloor, zoals de arts
Jonstys door de predikanten uit Dordt werd verdreven, maar die zeker niet, evenmin
als Descartes zelf, als goddeloos, of zolas Anna Maria Schuurman van Descartes
zegt, als ‘onheilig’ mag worden gebrandmerkt. Een belangrijke figuur was ook de
Purmerendse geneesheer Bernard Nieuwentyt - een veelbetekenende naam -, die met
zijn Cartesiaanse geschriften Regt gebruik der werelt beschouwingen van 1715, dat
talrijke herdrukken beleefde en in het Engels en het Frans werd vertaald, en zijn in
1720 posthuum uitgegeven Gronden der zekerheid, op de regte betoogwyze der
Wiskundigen so in het denkbeeldige, als in het zakelyke, ter wederlegging van
Spinosaas Denkbeeldig Samenstel en ter aanleiding van een sekere, sakelyke
wijsbegeerte aangetoont, in de aanvang van de achttiende eeuw het nieuwe denken
vertegenwoordigt. Hiëronymus van Alphen, de ‘pionier van het modernisme’, noemt
in 1783 Nieuwentyt nog in één adem met Newton, Leibnitz, Grtius, Von Haller en
Locke; Rousseau vermeldt hem in zijn Emile.
In de wetenschappelijke wereld drongen in ons land de nieuwe denkbeelden om
en om
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de eeuwwending sterker door. In de huidige handboeken wordt de doorbraak naar
de letterkunde gesteld in de tweede helft van de achttiende eeuw, in de werken vooral
van Justus van Effen en de gebroeders Van Haren. De gisting der tijden valt evenwel
duidelijk eerder te constateren, in de werken van litterair-aesthetisch minder
belangrijke, maar litterair-historisch interessante figuren. De eerste jaren van de eeuw
waren woelige jaren; naast het rustige, dikwijls pastoraal verbeelde leven op de
buitenplaatsen, waar men dichtte, tulpen kweekte en verzamelingen aanlegde van
boeken, munten, vlinders, insecten, schelpen tot de meest wonderlijke rariteiten, valt
een leven waar te nemen, dat alle verschijnselen vertoont van de crisis die zich
voltrok. Talrijk zijn de spotters, de dwazen, de zonderlingen, de avonturiers, de
tulipomanen en actionisten, die de geschriften onzer letterkunde vervaardigden of
bevolkten. Nicolaas Heinsius had in 1695 zijn Vermakelijke Avanturier het licht doen
zien, in acht elkaar snel opeenvolgende edities in de aanvang der eeuw herdrukt. De
Vol-Geestige Werken van Salomon van Rustingh, de burleske gedichten en kluchtten
van Willem van Focquenbrock, ‘rauwe klant’ en ‘echte rabauw’, laten op onthullende
wijze de misbruiken zien van de tijd, maar ook de tragische radeloosheid van de op
drift geraakte mens. Dronkenschap - Poot viel er een jaar lang aan ten offer -, brutale
zinnelijkheid, overspel, ja zelfs sodomieterij, om dewelke een vriend van Jakob
Zeeus, de dichter Arnold Nachtegael het land verlaten moest, tekenen de tijd. De
vuilschrijverij in de reeks van schimp- en scheiddichten, verzameld in de Nederduitse
en La tynse Keurdigten en hun tien Vervolgen van 1707-1735 verschenen, vaak van
lager allooi dan de verzen uit de beruchte Poëtenoorlog, hangen ons een onsmakelijk
beeld op van het woeden der hartstochten onder de grote en kleine goden van de
Parnas. In de kluchten overschrijden de auteurs in hun satirieke bespotting van de
ziekten der maatschappij de grenzen van waarheid, kiesheid en eerbaarheid verre.
Jan Klaasz, Hanssop en Pekelharing, de Nederlandse Arlecchino's, Pantalones en
Scaramuccia's, zetten voor het grage publiek de dokter en de apotheker, evengoed
als de traditionele kwakzalver te kijk; naast de feeksen, ‘gehorende’ echtgenoten,
schijnvrome mennisten en bankroetiers worden de Moffen en Walen, die naar het
rijke Nederland waren komen afzakken, met hun koeterwaals aan de hoon van het
geëerd publiek overgeleverd. In de spoken- en duivelbezweerders doet zich de invloed
van Bekker's boek gevoelen, terwijl wij tijdens en na het professoraat van Boerhaave
(1709-1730) de dokter op de planken minder bespot zien worden. Maar er is meer:
circa 1725 wordt er een ‘ongodist’ op het toneel gezet, met in zijn geldkist
weggesloten de navolgende boeken:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Voor eerst
een berucht Spinozist,
Den Opsteller van het Satans Woordenboek, Koerbag gedoopt;
het Credo van Jarig Jellis; Tolands overgezette Atheistische Traktaaten;
Eenige vertaalde 't Zamenspraaken van Lucilius Vaninus; en
diergelijke Lucifers Honigraaten.
La Hontans Byzonderheden van de Wilden in Kanada;
De Vryheyt van Denken; - - - - - - - - - - - - - -

Het is een passage uit het ‘bleyeyndent treurspel’ Den Persiaansche Zydeweever van
Jacob Campo Weyerman3..
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Over zijn leven is ons maar weinig met zekerheid bekende. Naast de enkele nieuwe
gegevens uit de in onze dagen aan hem gewijde artikelen4., staan twee wel zeer
onbetrouwbare bronnen ter beschikking. Een autobiografie, die vooral zijn leven als
schilder - en dan nog fragmentarisch behandelt, is opgenomen in het vierde deel van
zijn compilatiewerk De Lvens-Beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en
Konst-schilderessen5.. De tweede bron is een in 1756, negen jaar na de dood van
Weyerman, anoniem uitgegeven werk van de hand van de tijdgenoot Franciscus
Lievens Kersteman, avonturier en navolger, onder de wijdlopige titel 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 Ontmoetingen en wetenswaardige Omzwervingen
door veele Landen. Zyne doorsleepne en klugtige Minnarven; 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
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in 't ligt gegeeven6.. Het werkje wordt gevolgd door een ‘Aanhangzel’, inhoudende
‘Behalven de voornaamste Krygsbedryven van zyn Moeder Lys Sint Mourel, eenige
Merkwaardige byzonderheden rakende zyn eygen Leven; waar agter gevoegd is een
zakelyke Uittrekzel van de Sententie van den Hove van Holland, en zommige Geheime
Brieven gedurende den tyd van zyne Gevangenis over verscheide gewigtige
onderwerpen geschreven’.
Jacob Campo Weyerman moet op 9 augustus 1677 te Breda zijn geboren, als zoon
van Jacob Campo Weyerman en Elizabeth de Saint-Mourel. ‘Deeze waaren in hun
tyd geringe Menschen maar egter aardige origineelen geweest’7., schrijft Kersteman.
De vader, voor zijn huwelijk lakei, wordt ons getekend als een verwaand heer voor
wie alles ‘een nul in 't cyffer, een herszenschim, en een beuzeling’ was, ‘schoon 'er
niemand mogelyk beter na alle die zaaken geleek, als hy’8.. De moeder, in de
wandeling Lys Sint Mourel geheten, was in haar dagen een befaamde vrouw. Geboren
uit naar men zegt om den gelove uitgeweken Franse ouders, was zij, na haar jeugd
in een dorp van de Meierij te hebben doorgebracht, uit een herberg te Eindhoven of
Tilburg waar zij diende, na een aanranding gevlucht. Als manspersoon verkleed nam
zij onder de naam Tobias Morello op 17-jarige leeftijd dienst als tamboer in een
compagnie Spaanse fusilliers, onder de kapitein Campo Plantines te Dendermonde
gelegerd. Haar reis naar Spanje, en haar dappere krijgsdaden om welke zij tot sergeant
bevorderd werd, worden in het hier boven vermelde ‘Aanhangzel’ uitvoerig
beschreven. Onder Willem de Derde nam zij aan drie veldtochten deel, totdat zij bij
een vermetele aanval op Bonn, waar haar beschermer, de inmiddels tot
luitenant-kolonel gepromoveerde Plantines sneuvelde, gewond raakte, zodat haar
sekse aan het licht kwam. Door Willem de Derde, die de manhaftige sergeant in zijn
hoofdkwartier ontving, werd haar voor het leven een jaargeld van 200 gulden
geschonken. Een jaar later met Weyerman gehuwd, opende zij te Breda een
gaarkeuken de ‘Son’ genaamd.
De zoon, naar zijn vader Jacob, naar de Spaanse kolonel Campo genoemd, werd,
naar hij zelf mededeelt, door zijn ouders ‘tot de letteroefeningen’ bestemd9. Op
15-jarige leeftijd wordt hij leerling van de Latijnse school, die hij binnen drie jaren
doorloopt. Nog geen 18 jaar oud, komt hij in de leer bij de predikant Sandvoort in
het Delflandse dorpje Het Woud, alwaar hij met een medeleerling in Hebreeuws,
Grieks, wijsbegeerte, godgeleerdheid, wis- en starrekunde onderwezen wordt.
Klaarblijkelijk lag het in de bedoeling dat Weyerman predikant zou worden. De
tekenkunst dreef echter boven, zegt hij, en twee maal per week ging hij op tekenles
bij de Delftse schilder Thomas van der Wilt, van wiens hand wij een portret van Poot
kennen, door Houbraken in prent gebracht. Te Breda had Weyerman reeds
schilderlessen genoten van Ferdinand Kessel en later komt hij te Antwerpen in de
leer bij de bloemenschilder Simon Hardimé.
Van een door hem zelf vermelde studie aan de universiteit te Utrecht werden in
het album studoisorum van die hogeschool de bewijzen niet gevonden. Wat wij zeker
weten, is, dat hij zich 11 maart 1737 als student in de medicijnen te Leiden liet
inschrijven, maar dan is Weyerman reeds 60 jaren oud.
Na zijn verblijf in Het Woud is hij gaan zwerven. Het schijnt, dat hij aanvankelijk
nog te Breda verkeerd heeft, maar door zijn moeder werd hij al spoedig uit huis
gejaagd, toen zij hem eens met een model, een ‘venuskind’, op zijn atelier betrapte.
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Wij vinden hem daarna in bijna alle landen van Europa; langere tijd vertoefde hij in
de zuidelijke Nederlanden, vooral te Antwerpen. In Frankrijk, waar hij zich geruime
tijd te Parijs ophield, en er met John Law verkeerde, komt hij in aanraking met de
beruchte rover Cartouche, die hem vraagt lid te willen worden van zijn bende, wat
evenwel door Weyerman wordt geweigerd, aangezien hij liever ‘een Eerlyk man’
wil blijven. Zijn verblijf te Rome en de fantastische gebeurtenissen aldaar, o.a. een
gesprek met de Paus, lijken ons in hoge mate twijfelachtig. Naar Engeland heeft hij
zeker meer dan eens reizen ondernomen, hij doorkruiste het gehele land en had er
als schilder toegang tot het hof en vele adellijke huizen; de latere verhalen over zijn
verblijf ten huize van de hoogleraar in de medicijnen prof. John Woodward komen
ons zeer geloofwaardig voor. Studie in de medicijnen te Oxford kon niet in de boeken
aldaar bevestigd worden. Een tocht door Duitsland wordt een ‘treurreis’10., maar zij
wordt, zo schrijft hij, ‘nochtans met een vrolyke omschryvinge opgeheldert, om daar
lange de leeskunst op den tuil te houden’. Vermakelijk zijn de verhalen over het
meetrekken met een troep ‘Vermikte Hussaaren, verzelt van Wyven en Kinders te
voet’ en een ontsnapping uit de handen van in het Rijnland opererende Franse
soldaten:
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‘Hy was geplaatst tusschen een paar Kaerels, dewelken hy verzegt van halte te houden
voor een poos, tot verligtenis van de natuur. Die Quanten bewilligden dat verzoek;
waar op Campo quansuis neerhukte, onderwyl dat zy eenige schreeden voortgingen,
en die Koten wierden gezogt. Fluks sprong den gevangen op, en zynde zo snel als
een Achilles ter been, stoof hy voort als een rukwind, en ging veldwaarts stryken.
De Franschen sloegen ylings het Snaphaan aan den kop, en gaven vuur; doch ieder
scheut is geen Endvogel, en mis was nooit raak’.
Omstreeks het jaar 1720 blijkt zijn reisdrift gedoofd en vinden wij hem terug in
‘Batoos graazige landsdouwen’. In talrijke plaatse van ons land treffen wij hem voor
korte of lange tijd aan, niet langer met het penseel maar met de pen de kost verdienend.
Wat wij van de talrijke liefdesavonturen en de ook wel eens langer durende
betrekkingen moeten geloven, weten wij niet. Zelf deelt hij ons mede, dat hij ‘schifte
van Meestressen als van Dassen’, en dat hij ‘liefde op den duur’ hield voor ‘een
byster malle Kuur’11.. Vast staat dat te Breda in de Ned. Hervormde Kerk op 27 juli
1703 een Jacobus werd gedoopt, onwettige zoon van Jacobus Weidermans en Katrina
Snep12.. Op 30 juni 1713 tekende Weyerman een trouwbelofte aan Johanna Ernst van
Breda13.; van hen beiden werden in de R.K. Kerk te Breda als onwettige kinderen
gedoopt op 22 mei 1715 een Jacobus14. en op 9 mei 1717 een Hendrik15.. Eerst op 31
maart 1727 huwen zij in tegenwoordigheid van hun beide kinderen voor de schepenen
van Breukelen-Nyenrode16.. Weyerman bewoonde toen aldaar een buitentje
‘Meerenhoef’. In de Oude Kerk te Amsterdam werd op 18 mei 1730 nog een dochter
Johanna Jacoba ten doop gehouden17..
In zijn jeugd had Weyerman te Brugge, Gent, Breda en Amsterdam reeds drie
toneelspelen doen drukken. Van het jaar 1720 - hij was toen in zijn drie en veertigste
jaar - dateert ‘De Rotterdamsche Hermes’, het eerste in een reeks weekbladen, die
hij tot het einde van zijn leven, onder telkens nieuwe titels zou blijven verzorgen.
Het is in dit journalistieke genre dat hij voor onze letterkunde van grote betekenis is
geweest. Door de voortreffelijke, pittige en jolige stijl, daarin door niemand van zijn
tijd ook maar in de verste verte benaderd, won hij zich talrijke lezers. Maar toen hij
op den duur niet de toestanden, maar de personen tot voorwerp van zijn felle hekeling
ging maken en zich daarbij tenslotte niet ontzag op de meest grove wijze door middel
van zijn smaadschriften schantage te plegen, was het lied gezongen en werd de vogel
in 1739 voor levenslang gevangen gezet op de Gevangenpoort te 's-Gravenhage18..
In het jaar 1747 overleed hij aldaar op zeventigjarige leeftijd.
Het oordeel over het schilderwerk van Jacob Campo Weyerman is niet slecht. Blijkens
de Catalogus of naamlyst van schilderyen van G. Hoet uit de jaren 1752 en 1770
brachten zijn fruit- en bloemstukken vrij hoge prijzen op en het oordeel van een
modern specialist R. Warner in diens studie Dutch and Flemisch flower and fruit
painters of the 17th and 18th centuries van 1928 luidt tamelijk gunstig.
Schilderstukken van zijn hand bevinden zich o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam,
en in de musea van Cassel en Karlsruhe.
Het dramatisch oeuvre van Weyerman omvat drie blijspelen in handschrift uit het
jaar 1704, aanwezig in de verzameling van de Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde, en zes in druk gegeven blijspelen of kluchten. Van de oudste drie, in
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1705 verschenen en daarna nog viermaal herdrukt, behoort het kluchtspel De
gehoornde broeders of het vrouwelyke bedrog met vele zang- en balletintermezzo's,
tot het platte dikwils obscene volkstoneel van die tijd. De Hollandsche sinnelykheid
van 1713, dat de overdreven properheid en de verzamelwoede hekelt, en Den
Persiaansche Zydenweever van omstreeks 1725, dat nog om de vrijdenkersideeën
ter sprake zal komen, zijn van hetzelfde triviale genre en ook toneelkundig van weinig
waarde. In de Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland schrijft
J.A. Worp: ‘De stukjes van Campo Weyerman kunnen hier onbesproken blijven; zij
zijn waarschijnlijk nooit vertoond’. Dit laatste is zeker onjuist; E.F. Kossmann meldt
een opvoering van een stuk van Weyerman door het bekende gezelschap van Jacob
van Rijndorp op de Rotterdamse kermis van 172119.. Een gunstiger oordeel zou ik
willen uitspreken over de klucht spelen Besweering van den disperaten Antwerpsen
courantier en Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage, beide van 1705. Met
uitzondering van slechts enkele passages zijn zij vrij van obscene platheden. In beide
spelen wisselen levendige taferelen zich snel af. In het eerste worden Ant-
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werpse toestanden gehekeld, de spelersrol wordt besloten met: ‘nog een Partij
Antwerps Vee, geen noemens waart’. In het bijzonder staat een Antwerps
dagbladschrijver te kijk, die door de critieke politieke situatie tot razernij vervalt en
tenslotte door een dokter en een duivelbezweerder van zijn waanzin moet worden
verlost. Het stuk, waarin enige wilde herbergscènes voorkomen, eindigt met een
ballet van spoken. Aardiger nog is Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage
dat te Brussel speelt. Er treedt een jongen in op met een rarekiekkast, er is een prachtig
kermistafereel met Franse galanterieën- en Limonadeverkopers, en een onvervalste
kwakzalver die met zijn gehele theater op het toneel gezet wordt, terwijl ook de
‘Heidinne of waarzegster’ niet ontbreekt. Democritus en Heraclitus verschijnen
telkenmale om hun commentaar op de gebeurtenissen te geven: ‘hy beschouwt de
Gebreken in het Merg, en ik zie die maar op de Schors aan’, zegt Democritus. Het
stuk sluit met een parodie van het klassiek toneel, waarbij een kostelijk bodeverhaal
van held Jason over eigen heldendaden door knecht Jan in rollende alexandrijnen
wordt voorgedragen.
Het blijspel Den Maagdenburgsche alchimist, of den gewaanden Baron van Syberg
ontmaskert van het jaar 1733 kwam mij niet onder ogen. In een verzameluitgave van
vijf zijner toneelstukken voegde Weyerman aan elk daarvan een uitvoerige in proza
gestelde ‘sleutel’ toe, geheel in de trant van zijn weekbladen geschreven.
Uit een voorlopige bibliografie20. van 41 werken blijkt wel overduidelijk dat
Weyerman een veelschrijver is geweest. Wij vinden behalve de toneelstukken
vermeld: De historie des Pausdoms in drie delen van 1725-1728, waarin ‘dwaalingen’
en ‘bygeloovigheden’ worden behandeld ‘dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen
in de Kerk’, en welk boek, zo schrijft Weyerman zelf21. ‘de bewywaterde Kerk-uilen
zal doen pinkoogen totdolwordens toe’; De levens-beschryvingen der Nederlandsche
konst-schilders enkonst-schilderessen, een compilatiewerk vooral uit Houbraken,
maar in de pittige stijl van Weyerman, waarvan de eerste drie delen in 1729 en het
vierde deel met de autobiografie na des schrijvers dood in 1769 uitkwamen; De
leevens byzonderheden van Johan Hendrik Baron van Syberg 1733, waarin wy
interessante gegevens aantreffen omtrent de praktijken van kwakzalvers en alchimisten
met welke Weyerman herhaaldelijk omgang had (toen hem eens een ‘praktijk’ ter
overname werd aangeboden, oordeelde hij ‘het speelen van een leevensrol op het
tooneel des waerelds wel zo eerlyk, als te verstrekken tot een kluchtrol aan duizende
leegloopers op een zalftooneel onder de open lucht’22.)); verder uit het jaar 1738 De
zeldzame leevensbyzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman,
Robert Heenebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personaadgien, een
raamvertelling, vooral van belang om de Geheyme Historie der Vrye Metselaars die
er in voorkomt; tenslotte de reeds uit 1726 daterende Maandelyksche 't
Zamenspraaken, tusschen de Dooden en de Leevenden..., een verre navolging van
de Dialogi mortuorum van Lucianus, naar de beschrijving te oordelen - er is slechts
één exemplaar van bekend uit een particuliere verzameling - van ongemeen belang.
Behalve een groot aantal pamfletten, enige uit het Engels vertaalde werken en een
vertaling van De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, in een
prachtige uitgave met platen van de beroemde illustrator Picart tijdens Weyermans
detentie te 's-Gravenhage in 1746 uitgegeven, schreef hij tussen 1720 en zijn
gevangenneming in 1739 twaalf weekbladen, waarvan de meeste niet langer dan één
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jaar verschenen. ‘Den ontleeder der gebreeken’ hield het drie jaar uit. Bekend zijn
vooral de ‘Rotterdamsche Hermes’, ‘Den Amsterdamschen Hermes’, ‘De dóórzigtige
heremyt’, ‘Den kluyzenaar in een vrolyk humeur’ en ‘Het oog in 't zeil’. Het laatste
verscheen lang na zijn dood in 1780, naar de bewaarde handschriften uit zijn
gevangenistijd in druk gegeven. Hieruit blijkt al dat deze periodieken geen
nieuwsbladen waren. Elk nummer besloeg ongeveer acht bladzijden en handelde
meestal over één onderwerp: een vertoog over de vrijheid of de opera, een sprookje,
een enkele maal een beschouwing over de nieuwsberichten, een boekbespreking of
een geestig of snijdens commentaar op bepaalde gebeurtenissen in den lande. Veel
hiervan is voor ons onbegrijpelijk, zodat talrijke bladen ongenietbaar zijn, maar veel
kan nog worden achterhaald en daar, waar algemene toestanden beschreven of
gehekeld worden, weet Weyerman ons steeds opnieuw te boeien, vooral door zijn
ongemeen knappe en geestige stijl ven een losse gemakkelijkheid, die zich aansluit
bij de spreektaal en die de verteltrant van een knap causeur verraadt. Weyermans
stijl is geheel vrij van de overladen en dorre plechtstatigheid van de schrijfwijze van
zijn dagen. Het oordeel van Te Winkel23. over zijn weekbladen als ‘zich als
zedegispingen voordoende schendschriften, voor geld geschre-
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ven, op schandaalverbreding uit en op bijzondere personen gemunt’, is op zijn minst
eenzijdig. Mr. W.P. Sautijn Kluit24. en Dr. Maarten Schneider25., de eerste
geschiedschrijvers onzer journalistiek, slaan hem heel wat hoger aan dan Nicolaas
Hoefnagel, Hendrik Doudijns met zijn ‘Haegse Mercurius’ of Willem van
Swaanenburg, van wiens weekbladen gezegd wordt, dat zij ‘klaterende razernij’ en
‘stout geratel’ bevatten.
Het scherp afkeurende oordeel over de Nederlandse kranten uit het begin der
achttiende eeuw, herhaaldelijk door Weyerman uitgesproken, kon en mocht hij zich
veroorloven. De bladen waren alle van een kleurloos karakter en misten elke
oorspronkelijkheid, zodat zij niet de geringste invloed op de openbare mening
uitoefenden. Terecht wordt Weyerman's betekenis als criticus erkend, omdat hij
dikwijls door zijn opbouwend oordeel de pers in gunstige richting deed ontwikkelen.
De eisen aan een goed journalist te stellen, brengt hij aldus onder woorden:
‘De nederduitsche Courant vereischt zo wel een uitgestrekte kennis aller taalen, als
der nederduitsche taal. De courant vereischt een Man, die het Nieuws, eenvoudig,
getrouw, en beknopt, behandelt. Een Courantier moet weeten te spreeken over den
Oorlog, so ter Zee, als te land, en hy moet niet onbedreeven zyn in de
Landbeschryving, in de geschied-boeken, en in de geslagtreekening der adelijke
Familien. Hy moet ervaaren zyn in de staatkunde, in het Intrest der Vorsten, in 't
geheim der Hoven, en in de Zeeden en gewoontens aller Natien. In 't kort, daar
worden zo veel byzonderheeden, en zo voel weetenschappen Gerequireert in een
Courantier, dat Hermes zig verwondert, hoe dat verscheide ongelekte schribbelaars
zulks durven onderneemen’26.. ‘Indien Nederland, of indien maar een Provintie in
Nederland, een Courantier bezat die zyn Courant beschreef, in goed eenvoudig
nederduits, zonder die te borduuren met de onverstaanbaaren woorden van Regalia,
huisclos, Systema, Gala en et ceteras. Indien hy als een goed Stofscheider, het onryp
nieuws van het ryp, en de schyn van de Waarheid wist te schiften. En indien hy,
zonder zyn Courant te overladen, zyn Leezers een beknopte indruk van zyn nieuws,
ongevoeliglyk, wist meê te deelen; dat zou een sneeuwitte Rave zijn...’27..
Fel veroordeelt Weyerman ook de perspolitiek der Staten. Dr. Schneider plaatst hem
in zijn boek De Nederlandse krant onder de belangrijkste figuren in de geschiedenis
van de Nederlandse pers en zegt dat ‘de juistheid waarmede Weyerman de
Nederlandse journalistiek en pers veroordeeld en haar wezenlijke taak geformuleerd
heeft’ onze bewondering en erkenning verdient.
Het was evenwel niet alleen in dit opzicht dat Weyerman blijk gaf van een critische
instelling. Wij mogen hem ook beschouwen als een voorloper van de litteraire kritiek,
die in een periode van onbeperkte lof het werk van de letterkundigen aan een objectief
en voorhal redelijk oordeel durfde te onderwerpen, zoals na hem Justus van Effen,
Rijklof Michaël van Goens, Hiëronymus van Alphen, Jacobus Bellamy en Johannes
Kinker het in een meer wetenschappelijk en harmonieus geheel zouden doen. Op
talrijke plaatsen in zijn geschriften geeft hij zijn oordeel over auteurs uit eigen tijd
en verleden.
Fel keert hij zich tegen de navolgers, die het zuivere begrip der imitatio hadden
verwisseld voor het platste plagiaat: ‘Aldus is het gelegen met de razende Poëeten,
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met die Horsellen, die de vergaderde Honing der naarstige Byen opvreeten en
verslinden. Waarlyk onze hedendaagsche Dichters worden aangemoedigt tot den
roof, door de opsnyders der oudheid’28.. ‘Gebeurt het dat zy al eens te hooi en te gras
komen met zinryke vindingen, dan zyn het onbevoorrechte naaleezingen, gevrybuit
op beruchte schryvers, en verminkt door hunne byzondere toevoegingen’29..
Wanneer een ‘Uittrekselschryver’ in de ‘Boekzael der geleerde Werelt’ bij een
bespreking van de Zinnebeelden van Jacob Zeeus blijk heeft gegeven van onkunde,
schrijft Weyerman: ‘Wanneer iemant door den druk een werk aan 't gemeen geeft,
heeft hy zoo veele Rechters als Lezers... en niemant is zyn voorspraak dan het werk
zelf. Doch zoo die voorspraak nu eens door eene partydige Kabaal wort omgekocht,
heeft d'ongelukkige Autheur eene duistere receptie van 't gemeen... te wachten’, en
hij vraagt de schrijver of het hem onbekend is ‘dat een Zinnebeelt gewaardeert wort
nar mate dat het behandelt is. Want dat eene geringe stof in de handen der Geleerden
in fyn gout verandert, blykt uit de Zinryke Fabelen van den Hr. La Court, des
Pensionaris Kats Bespiegelingen, Fables choisies de Monsr. La Fontaine enz., maar
zulks is niet te wachten van een' duitschen Klerk’30..
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In ‘Den Kluyzenaar in een vrolyk humeur’31. bespreekt hij onder het hoofd
‘Boeknieuws’ Het heilig gebruik des orgels van de Maassluise dichter Hendrik Pieter
en Jacob Schim. Allereerst geeft hij aan wat hij onder poëzie verstaat.
‘De dichtkunde is niets anders als een spel, welk spel de woorden doet danssen na
de effenheyt van de kadans: doch dewyl de dichtkunde een gelykstemming is, heeft
zy een gevoeliger invloeying op het gemoed als het onrym. Echter zyn de woorden
de schuymachtigste deelen van het dichtkundig goud; gevolglyk beschouw ik de
vinding als de hoofdpyp in het orgel van de poëzie. Het is my geen geheym, dat de
dichtkunde den geest opwekt, het gehoor kittelt, en het gesprek verzagt; maar dan
doel ik op een dichtkunde, dewelke al ommers zo ryk is in zin, als in klanken’.
Vervolgens citeert hij enige verzen van Hendrik Schim op de organist Van Wyn:
Nu moogt ge, ô Kerk, het kunstgeluyt
Des Orgels drinken met uwe ooren,
't Geen Salem sticht, en de Englekooren
Bekoort, en lokt ten hemel uyt.
Bazuyn Gods lof met tempel psalmen,
Smelt onder 't spel uw hart en stem,
En zweef naar 't nieuw Jerusalem
Op eenen vloed van hemelgalmen.
Verhef van Wyn met keel en snaar;
En wil met juychende orgelklanken
Hem voor het Spel en Speelloon danken
En voeren op 't muzyk altaar.

Uit Weyerman's bespreking citeer ik:
‘Wat verstaat den dichter door deze woorden? Smelt onder 't Spel uw hart en stem.
Als het hart en de stem worden t'zamengesmolten, waer zal dan de klank uyt
voortkomen?
En zweeft na 't nieuw Jeruzalem, Op eenen vloed van hemelgalmen. Dat de vloeden
waterpas vlieten; dat zy hoogen en laagen; ja dat de beeken den berg afloopen, gelyk
als de fortuyn der dichters, valt maklyk te begrypen. Doch dat het woord Zweeven,
doorgaans wort verstaan van een zaak die boven ons beryk is, gelyk als by voorbeelt,
het gevaar zweeft boven ons hoofd; de Geest Gods zweefde op de wateren; den vogel
zweefde op zyne pennen, en diergelyken, weet zelfs een vischer van Maassluys.
Maar dat men op een vloed kon opwaards zweeven na den Hemel, is een geheym,
dat Neerland alleenlyk is verschuldigt aan de hoogdraavende vinding van den
zweevenden Hendrik Schim. --------------------------------------------Ey zeg ons eens, hoe komt dat t'zamengestelt woord van Speelloon te pas in een
ernstig gedicht? Indien dat woort wiert gebruykt in de beschryving van een Zeedyks
speelhuys, alwaar den Organist zyn aandeel trekt uyt het speelloon van de fioolïsten,
dan wat 't noch in te schikken; maar in een kerkgezang raakt die beschryving kant
noch wal.
Voor 't laatst, geduchte Schim, wat zal dien gryze Orgelstichter uytrechten op het
muziekaltaar? of is 't om aldaar hoogverheven te pronk te zitten, gelyk als een Sinte
Cecilia, in de kerk van O.L. Vrouw ten Bystant tot Brussel?

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

Hoor, Hendrik Schim, gedenk, hoe ver ook dat uw kennis strekt in de
koopmanschap van 't Leer, dat de Sophokleesche laars niet past aan allerhande beenen;
en dat een dichter veeltyds op hooge stelten klimt, om in de laagte te belanden.’
Wanneer het een persoonlijke vijand gold als de schrijver Pieter Poeraet, predikant
te Nederhorst-den-Berg en medewerker aan ‘De Boekzaal’, trok Weyerman andere
registers opens:
‘Pietje Latrina is het geraamt van een dichter, en het schandaal van de spelkunde,
alleenlyk berucht by zyn wangedrag... Hy is het stipste wangedrogt dat ooit een
schoolmeesterlyken prys bevogt, met de wapens van Comma, Colon, Semicolon,
Parenthesis en Periodus. Dat Pietje Pestapu is zulk een ongemeen poëet; zulk een
onvermoeit student; zulk een naauw bezet penman; en zulk een wakker
drukfeylenschuurder, als 'er ooit langs den arm van een scherprechters tonneellaquey
wiert vergast op een handvol berkenrys, in stee van op een lauwerkrans. Niets
vermaakt dat Aas zo zeer, als het t'zamenharken van eens schryvers feylen,
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en dat spel duurt, tot dat hy daar uyt een mesthoop heeft gevormt, als wanneer hy
dan die koegelt met zyn eygen puyn.
Zyn Studeervertrek gelykt natuurlyk na de schilderkamer eens konterfyters, alwaar
naauwelyks iets anders is te zien als een hoop onvoltooide stukken. Maar vloeid' er
al eens iets opgemaakts uyt Pietjes kraaieveer, dan is den beloofden Leviathan
verdweenen in een sprot, die enkelyk dient, gelyk als de fabel van de Bergmuys, om
een gelagch te veroorzaaken, in stee van verwondering. Ook is het uytgehongert
Manneke Mug zo roemruchtig in zyn praat; zo gemelyk in zyn schrift; zo plugachtig
van styl; zo groots in zyn armoede; en zo wys in zyn eygen oogen, dat hy te gelyk
kan doorgaan voor een Spanjaart, een Bramin, een Trekschuyts jaager, een Meyery's
heyjonker, en een Fransch autheur’32..
Ook Justus van Effen treffen wij - zij het terloops - in Weyerman's latere weekbladen
aan: ‘Den hemel zy gedankt’, schrijft hij, ‘hoe zeer de Oprechtheyt ook buyten de
mode is, dat ik den flaauwe schryfstyl van den Nederlandschen Spektator [niet zou
kunnen] verheffen, al was het zelfs tot myn lof’33..
Zijn oordeel over de eigentijdse dichters is in tegenstelling met dat van vele anderen
niet gunstig: ‘De meeste Nederlandsche Dichters voeren te veel zeyl voor zo luttel
ballast, uyt welken hoofde zy door de minste wind worden voortgehort in den Oceaan
Vergetelheyt’34..
In het begin der achttiende eeuw openbaarde zich als een der uitingen van een groeiend
verlangen naar maatschappelijke vrijheid een verzet van de auteurs tegen enige
rechten die de boekdrukkers meenden te bezitten en tegen de onrechtvaardigheid,
dat uitsluitend de drukkers profijt trokken van de boeken. Adriaan van Leeuwenhoek,
Poot, Pieter Langendijk en Leidse hoogleraren onder leiding van Boerhaave nemen
aan de strijd deel35.. Herhaaldelijk vecht ook Weyerman voor een betere honorering
van de auteur - hij had daar als een der eerste professionele journalisten het grootste
belang bij -: ‘Is het niet om zich zelven aan te tasten’, schrijft hij, ‘als men by
handtasting ondervint, dat een os van een boekhandelaar beter wort beloont voor het
opzigt over een vier volumes Kataloog, als een taalkundig overzetter voor de
vertaaling van een befaamt Woordenboek?’36.
In die eerste dagen van de nieuwe eeuw vonden vele aanhangers van het vrije
denken in ons land een toevlucht. Shaftesbury en zijn jonge vriend Locke hadden
aan het einde der voorafgaande eeuw een vijftal jaren in Nederland doorgebracht;
nu zien wij Schmidt, in Duitsland wegens rationalistische bijbeluitleg vervolgd en
gevangen gezet, naar Nederland trekken, terwijl de vermaarde filosoof Christian
Wolff er over denkt hetzelfde te doen; Toland, de bekende Engelse wijsgeer op wien
voor het eerst de naam free-thinker werd toegepast, studeerde in Leiden. Talrijke
boeken, die in het buitenland niet gedrukt konden worden, werden in Holland
uitgegeven.
Het is na zijn verblijf in Engeland, dat Weyerman bij herhaling blijk geeft tot de
vrijdenkers te behoren. Zijn biograaf Kersteman zegt, dat hij op zijn reis naar Italië
reeds ‘de gevoelens der Atheisten [begon] te voeden, welke by vervolg in zyn
uitgegeven werken over de Godgeleerdheid klaar genoeg zyn doorgestraald’37. en in
de beschrijving van het karakter van Weyerman zegt hij:
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‘Zijn manier van denken nopende de Godsdienst was juist de beste niet, hy was een
volslaagen Ongodist; en hoe zorgvuldig hy dat ook getragt heeft te bedekken, weet
men egter van goederhand, dat hy zig zoo weinig aan een Religie ter Weereld
bekreunde, dat hy naar het Voorbeeld van den snoode Machiavel alle dezelve voor
een uitgevondene Staatkunde hield. Zommige hebben gewaand, dat hy zelfs aan de
Onsterffelykheid van de Ziel geen geloof sloeg’38..
Zo zorgvuldig is het bedekken zijner denkbeelden toch niet, of wij kunnen
herhaaldelijk zijn mening vernemen. Soms drukt hij zich inderdaad voorzichtig uit,
zoals in het antwoord op de vraag of de ziel onsterfelijk is: als men onder het woord
onsterfelijk geestelijk verstaat zegt hij, dan stel ik vast ‘dat de Geest onsterfelijker
is dan het Lichaam’39.. In zijn oudste weekblad ‘De Rotterdamse Hermes’ van 1720
schrijft hij, dat niets het ‘Lelie-wit der waare G++dienst meer heeft bezwalkt, dan
een vervloekt gespuis der Atheisten, die de rechtzinnige Leeraars aanzien met een
Lucifers grimlag, en die op de grotvest van de waare Kerk een Babels spits van
verwarring willen stigten’40.. Elders verklaart hij evenwel duidelijk alles wat tot het
bovennatuurlijke behoort, te verwerpen en als enige maatstaf de rede te aanvaarden.
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In 1725 laat hij, zoals wij reeds zagen, twee ‘ongodisten’, Grisanot en Josef, optreden
in zijn Persiaansche Zydeweever. De vrouw van Grisanot deelt ons mede - ik citeerde
de passage reeds - dat haar man in zijn geldkist enige gevaarlijke boeken bewaart.
Genoemd wordt allereerst Het Satans Woordenboek van Koerbag; van Adriaan
Koerbagh, doctor in de rechten en de medicijnen verscheen in 1664 't Nieuw
Woorden-Boek der Regten en in 1668 Een Bloemhof van allerley lieflykheyd, twee
woordenboeken die behalve de bestrijding van ‘knoeilatyn’ en bastaardwoorden de
bedoeling hadden ‘christelijke leerstukken en gebruiken aan een scherpe critiek te
onderwerpen’. Zijn derde boek, slechts gedeeltelijk gedrukt, werd aanleiding tot zijn
arrestatie. Het vonnis, 10 jaar rasphuis, 10 jaar verbanning en een zware geldboete,
werd niet openbaar gemaakt ‘overmits de ooren teer en de nieuwigheden kittelachtig’
waren41.. Met het Credo van Jarig Jellis is bedoeld Belydenisse des algemeenen en
christelyken Geloofs, te Amsterdam in 1684 uitgegeven door Spinoza's vriend en
vertaler van diens werken, Jarig Jellis, die wilde aantonen dat de leer van Descartes
en de christelijke leer zeer wel te verenigen zijn, maar wiens werk in de grond vooral
spinozistische ideeën bevat42.. Tolands overgezette Atheïstische Traktaaten verwijzen
naar de werken van de deïst John Toland als Christianity not mysterious van 1696
of Pantheisticon van 1720. De 't Zamenspraaken van Lucilius Vaninus is een vertaling
van de dialoog Over de wonderbare geheimen der natuur in 1616 te Parijs uitgegeven
door de Italiaan Lucilio Vanini, priester en carmeliet, aanhanger van de Paduaanse
rationalistische filosofie, die in Frankrijk een liederlijk avonturiersleven leidde tot
hij in 1619 te Toulouse verbrand werd. Hij weigerde vergeving te vragen aan een
God, die niet bestond of in geen geval iets anders was dan de natuur. Het kruisbeeld,
dat een monnik hem aanbood, wees hij af, zeggend, dat de dood de toegang was tot
het Niets. Ten slotte hoonde hij Christus, ‘die miserabele Jood, die de oorzaak van
mijn terechtstelling is’43.. Met De vryheyt van Denken wordt ongetwijfeld bedoeld A
discourse of freethinking van Anthony Collins, waarvan in 1714 in 's-Gravenhage
een Franse vertaling verscheen.
Dat met dit alles een opsomming gegeven wordt van Weyerman's eigen lectuur,
is wel duidelijk, aangezien deze namen ook in zijn weekbladen terugkeren.
Voorzichtigheidshalve laat hij in het toneelstuk de vrouw van Grisanot een felle
afkeuring uitspreken over de atheïsten. Zo laat hij elders een oude heer het gesprek
veroordelen van enige jongeheren, die ‘zo onbesuysdelyk den godsdienst behandelden,
als of zy hunne leerjaren hadden gestaan onder den Britschen Toland, of by den
beruchten Vanyn’44..
Dat Weyerman als vrijdenker bekend stond, vooral toen hij lid was geworden van
de vrijmetselaarsbeweging, waarvan de eerste loge in Nederland werd opgericht in
1734, en toen hij een uitvoerige Geheyme Historie der Vrye Metselaars had
gepubliceerd45., blijkt ook uit een pamflet tegen hem gericht door Ds. Pieter Poeraat,
die uitroept:
Vrygeest, trotse Lusifer;
Maenman, zwynbre staertester;
Bybelsontucht, Godtverzaek;
Geestendryver, deugdenlaek;
Jeugtpest, stookbrant, kruldraeislang;
Vroomheitsgloênde tweelitstang;
Godsdiensthaeter, mondenstop;
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Tuimelzieke ketterkrop;
Onverschilge in eere of leer;
Tweelingklip in 's werelts meer;
Waterwolk in reên en zeên!
Almansvraeg: waar wil dit heên?

In het eerste nummer van ‘Den Kluyzenaar in een vrolyk humeur’47. van januari 1733
verklaart Weyerman:
‘De gedenkschriften der aloude en hedendaagsche schryvers, de taalkunde, de
zeedekunde, de dichtkunde, het kourant-nieuws, de ongemeene voorvallen, en te
gelyk de treurige als de vrolyke vertellingen, zullen het weekelyks onderwerp zyn
van myn papier’.
Uitdrukkelijk echter sluit hij de godgeleerdheid uit. Hij wil ‘den Leezer niet
vermoeien, door een onderzoek van zaaken boven 's menschen bereyk: want het is
my genoeg de uytwerkingen van veele zaaken te zien, zonder dat ik myn geest
wil{probleem}46.
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op de pynbank leggen om na derzelver zaaken te gissen’. En hij besluit zijn
rationalistische beginselverklaring met het volgende exposé:
‘De geleerdheyt is gelyk als een rivier, wiens bronaar verre landwaarts instrekt, en
zich in den beginne kleyn en zichtbaar opdoet; maar hoe verder dat men die bronaar
naspoort, hoe meer dat deszelfs oeverbank zich verwydert, echter niet zonder
vermaakelyke bogten en draayingen, dewyl dien oever aan weerskanten is beplant
met lustige boomen en veelkleurige bloemen. Doch hoe meer iemant zich derwaards
spoed, hoe dieper die rivier hem toeschynt, en dat duurt tot dat zy haar ten laatsten
ontweeft in den vademloozen Oceaan; aldaar vertoont zich meer water, maar geen
strand, geen eynde van die vochtige vloeibaare overgrootheyt.
Een geleert man kan de natuur peylen in veele zaaken, vooral in de ondieptens
van haare openbaaringen. De natuur kan worden nagespoort tot aan de tweede
oorzaaken; maar daar boven ontmoet den mensch niets als een verbystering van de
ziel, en een schemering van de oogen des gemoeds. Als wy de al te lang in de
aloudheyt ondergedompelde bovennatuurkunde genaaken, dan vervallen wy in een
zee die vry dieper is als de lyn van ons gedacht kan bereyken. In vreet zeer van na
by, dat 'er vry wat valt te winnen by een leerzuchtig onderzoek; doch daar zal vry
meer boven onze bevatting overblyven.
Dewyl ik dat weet, zal ik den heer Heylin niet navolgen in zyn inleyding tot de
weereldbeschryving, daar hy zegt, dat Aristoteles den voorlooper was in het natuurlyk,
gelyk als Johannes den Dooper is geweest in het geestelyk... Ik beken, zegt den
schryver van dit papier, dat ik myne studien afmeet by den standaart van de reden,
maar ik zal nooit de reden verslaaven aan een overnatuurkundig traktaat; en dat is
den naaste weg om te geraaken tot een goed
EINDE.’
Rest mij tenslotte nog u mede te delen, dat ik vele werken van Weyerman niet heb
gelezen, de wel-gelezene niet systematisch heb onderzocht en dat het u hier gebodene
niet anders is dan het resultaat van een eerste verkenning.

Resumé
Jacob Campo Weyerman 1677-1747
En contraste avec la manière de voir la plupart des manuels de littérature sur le
dix-huitième siècle, il y a quelques publications de ces dernières années qui montrent
que le nouveau temps se manifeste déjà dans la première moitié du siècle, bien que
ce soit en forme de sous-courants. La pruderie du dix-neuvième siècle a été la cause
du fait que quelques auteurs, parmi lesquels Jacob Campo Weyeman, n'étaient pas
appréciés à leur juste valeur.
Weyerman menait dans de nombreux pays de l'Europe une vie vagabonde, pleine
d'aventures. Il a entretenu des relations avec le malfamé chef de bande français
Cartouche, il a rencontré à Paris John Law, il rendit visite au Pape à Rome et il a
travaillé longtemps en Angleterre comme peintre de fleurs et des fruits.
Après avoir écrit dans sa jeunesse quelques pièces de théatre, dont certaines
méritent plus d'attention qu'elles n'ont reçue, Weyerman a obtenu plus tard une

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 3

réputation en composant quelques grands ouvrages comme son Histoire de la Papauté
et le Lexique des peintres, surtout en éditant des hebdomadaires. En partie ce sont
des pamphlets sans valeur, d'autre part ils contiennent des exposés spectaculaires,
importants pour l'histoire de la culture. Leur style était extraordinairement habile et
libre, et sous cet aspect Weyerman devançait beaucoup son temps. De nos jours la
critique littéraire l'apprécie et le loue comme un des premiers journalistes des Pays
Bas: son jugement constructif et sa conception moderne du bon journalisme avaient
une influence favorable sur le développement de la presse.
Comme critique littéraire Weyerman a aussi eu de l'influence: pendant une décade
d'exaltation excessive de l'oeuvre littéraire il sait écrire des critiques basées sur des
conceptions qu'on pourrait nommer modernes.
Les écrits de Weyerman ont leur importance pour l'histoire de la littérature en tant
qu'ils traitent des idées rationalistes de son temps. Il est un des premiers dans les
Pays Bas qui confesse ouvertement être rationaliste et agnosticiste.
Dans son oeuvre nous trouvons aussi les premiers traités sur la loge maçonnique
aux Pays Bas, dont il était membre.
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Exemplaren
Lund. - In de Universiteitsbibliotheek van Lund is aanwezig een exemplaar van
JCW's Don Quichot-bewerking. Het is gebonden in een eenvoudige kaft (zoals bijv.
het exemplaar van JCW's Tuchtheer ter UBA). In 1788 was de eigenaar Per Fred:
Berggren, volgens een 18e-eeuwse aantekening voorin. Eveneens in 18e-eeuws
handschrift staat er genoteerd: ‘Gäfon till Lund Univ. Bibliotek af Brukspatron Ludv.
Borgström’, zonder jaar. De beroemde prenten van Picart zitten er niet (meer?) in.
(Barbara Sierman).
*
Vorig jaar kon ik mij op een auctie van Van Gendt, door bemiddeling van mevr. H.
Stouten, een exemplaar verwerven van de verzameleditie 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. (André Hanou)
De reprint van JCW's Rotterdamsche Hermes wordt met een dag of twintig verwacht
(wij schrijven heden 23 september 1980).
Het zal (tenminste) verkrijgbaar zijn bij boekhandel G. Postma, O.Z. Voorburgwal
249, Amsterdam, tel. 020 - 245781.
Al een boek, stuk of blad
door JCW cadeau gehad?
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