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Frans Wetzels
De Bredase kladschilder Kuningham in het werk van J.C. Weyerman
Zeer waarschijnlijk zou de Bredase kladschilder Johannes Kuningham volledig in
vergetelheid zijn geraakt, als hij niet door Jacob Campo Weyerman onsterfelijk
belachelijk was gemaakt. Weyerman vermoordde hem als het ware in de
Levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konst-schilderessen en
schonk daardoor Kuningham het eeuwige artistieke leven. Deze kladschilder komt
in meer werken van Weyerman ter sprake, onder andere in de Sleutel van Demokriets
en Herakliets Brabandsche voyagie en in het Brusselse manuscript II 1608. Het is
niet mijn bedoeling alleen maar aandacht te vragen voor biografische gegevens
omtrent Kuningham, maar ook wil ik hier aantonen dat Weyerman uiterst betrouwbaar
is in zijn Levens-beschryvingen. Misschien overdrijft hij wel eens, maar dat was zijn
goed recht: hij was geen objectief historicus, maar in de eerste plaats een kritische
tijd- en plaatsgenoot.
Natuurlijk had hij als kunstenaar kritiek op schreeuwerige en zelfgenoegzame
‘Apokrijfe Schilders’, zoals we uit zijn Vertoogh over die kladschilders in het Brussels
manuscript uit 1730 kunnen opmaken. Daar noemt hij een kladschilder ‘de selfkant
van het laken der Schilderkonst, en hij is ten opzicht van een Konstschilder, het geen
een Kwakzalver is, ten opzicht van een Geneesheers, het schandael dier beijde
beroepen’.
Weyerman bespreekt in het vierde deel van de Levensbeschryvingen enkele Bredase
kladschilders zoals Baardstro, Baldi, Tens, Micharius, Van der Locht, Kuningham
en ‘alzulke Breekebeenen’. De meeste aandacht krijgt Johannes Kuningham, de
krekel die uit een bakoven gekropen is. Zo verhaalt hij op pagina 19 en 20 over de
jeugd van deze bakkerszoon. ‘Den Historieschilder Kuningam was een Bredanaar
by geboorte, en den eenigste Zoon van een Broodbakker, wiens welbeneeringde
winkel doorgaans overvloeide van Heiboerinnetjes en Latynsche Schooljongens
tegen het klokslag van achten, om kruidkoekjes te koopen, gelyk als de Antwerpsche
Beurs op het uur van één is gestoffeert met geldelooze Kerkmuziekanten en aardsluije
Tapytwevers, om aldaar den honger en dorst te verkakelen.’
Inderdaad was Joris Kuningam, de vader van onze kladschilder, jarenlang ‘Mr.
Brootwercker’ in Breda. Zijn bakkerij was in het ‘root laken’ in de Karrestraat
gevestigd, nu no. 7 (Miss Etam). Schuin tegenover deze bakkerij liep de schoolgang
naar de Nieuwstraat langs de Latijnse school.
In het Brussels manuscript noemt Weyerman Joris Kuningam ‘een Schotsche
Bakker’, toch blijkt deze in Breda geboren te zijn. Hij werd op 15 januari 1642 in
de Grote Kerk gedoopt als zoon van Johannes Kunningam en Dieuwartgen Leenderts.
Uit de vele vervormingen van de naam Kuningham kun je opmaken dat de
bakkersfamilie in Breda, waar ook Engelse militairen gelegerd waren, als
buitenlanders te boek stond. Zo vond ik in het archief de volgende verbasteringen:
Kunnegom, Cuningham, Kinegom, Kinnegum, Kinichgom en Cuijnnijngham. De
kladschilder ondertekent de acten zwierig met een J: Cúnnijngham, terwijl zijn vader
een ongeletterde was en met een handmerk in de vorm van een K tekende. Volgens
Weyerman wilde Papa Kuningham het aanzien van zijn fa-
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milie verhogen door zoonlief in Antwerpen te laten studeren. Elders kunnen we lezen
dat de bakker die nooit ‘hooger wierd getytelt als Sinjeur, dan wanneer een Borger
Tamboer hem een nieuwen Almanak kwam aanspreeken op den eersten van de
Louwmaand’ zijn zoon in de leer deed bij de Bredase kunstschilder N. van de Leur,
die hem fraai leerde kopiëren. Johannis van de Leur was ook de leermeester van
Jacob Campo Weyerman en de veronderstelling ligt voor de hand dat beide
jongemannen elkaar in het atelier vaak hebben ontmoet. Opvallend sympathiek
spreekt Weyerman in deel III over zijn katholieke leermeester wiens voornaam hem
niet bekend is. Johannis van de Leur werd in de kerk aan de Brugstraat gedoopt op
10 december 1655. Hij stamde uit een bierbrouwersfamilie. Van de Leur, een knap
copiist van werk van Rubens, schilderde volgens Weyerman een portret van procureur
Wilem van Bommel (‘een Boer- en Borgermelker’), die met zijn zus Josina van de
Leur gehuwd was. Weyerman wist wel dat Van de Leur in Breda aan de tering
gestorven was, maar niet wanneer. Monsieur Johannis van de Leur is op 6 maart
1694 in Breda gestorven en de tiende daar begraven; kennelijk verbleef toen
Weyerman buiten deze stad.
Na zijn Bredase leertijd stuurde Papa Kuningham zijn zoon naar Antwerpen om
‘aldaer onder het opzicht van den braven Historie Schilder N.v. Schoor zijn Hof te
maken bij den Koning aller Konstschilders, den Evangelist St. Lukas’. In het begin
leek het nog wat te worden, maar al vrij snel interesseerde de bakkerszoon zich meer
voor de floret dan voor het penseel, en leerde hij meer van dansmeesters dan van
zijn Antwerpse historieschilder. ‘De fles en den hoepelrok waren de Taferelen dewelke
hy dagelijks plaatste op den Schilderesel van zyn begrip, en zulks geschiede om de
vermaken, vervat onder die beiden. Die studie rekte hy zo lang tot dat de Sinjoriaale
schuldeischers hem najoegen by de zon en by de maan,..’. Twee Antwerpse doktoren,
schuldeisers, achtervolgden hem tot in Breda, zoals uit een acte van 21 mei 1700
blijkt.
De oude bakker riep zijn verkwistende zoon terug naar de grazige oevers van Mark
en Aa, maar ‘in stee van naerstiglijk te gaen schilderen, begaf hij zig met ijver tot
vrijen, en hij wierp een oog van begeerte, op eene adelijke Spaensche Dame, genaemt
Mademoiselle S. de Palma Carillo, dewelke om de tot alles kwaeds aenporrende
Ledigheid te vermeijden Een Fransche Kinderschool had opgezet, en welgezien was
bij de Roomsche Priesters.’ Uit een verkoopacte uit 1720 blijkt dat Mej. Susanna
Maria de Palma Carillo een schooltje hield achter het grote huis ‘Het wapen van
Amsterdam’ in de Karrestraat, nu op het terrein van Vroom en Dreesman. De
afmetingen van dit gebouwtje waren: ongeveer 17 voeten lang en twaalfeneenhalve
voet breed. Haar familie komt uit de Spaanse Nederlanden, waar haar vader Alonso
en zus Angelina de Palma Carillo (wonend in Brussel) gronden en landerijen bezaten.
Kuningham maakte een onvergeeflijke fout om Weyermans oordeel te vragen over
zijn beminde Susanna. Samen lopen ze naar haar huis en beklimmen een steile trap
naar haar kamer, waar zij beide heren vriendelijk ontvangt. Jacob Campo Weyerman
geeft een omslachtige beschrijving van het interieur: ‘Op het End van een lange
Tafel, nabij een oude Leuningstoel, leij een groot verscheurt Boek, getijtelt de gulde
Legende; en nevens het zelve een Rol Pleijsters, een Moffekas, een Hairborsteltie,
verzelt met eenige Fransche en Kerkmuziekairties.
Op de Lijst van de Schoorsteen stonden eenige onpare Delfs Poroelyne
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kopies, en Schotelties, een koppel witte marmelade poties, en eenige meest leege
Rossolie Flesies, beneffens een paer Spawater kanneties.’ In de kamer hangt ook
‘een leelijke oude Huijsklock, in een ijzere kas, die zooveel geluijt sloeg als een lijck
in een doodkist, en voor zoo ver als mijn oordeel strekte, min diende tot eenigh
gebruijk, als tot cieraet. Naest aen die stilstaende klok was een eerwaerde prent van
O.L.V. van Montserat vastgespeet, en daertegens over hing aen een verroeste spijker
een kuijfmuts met een Rood Strik’. In dit slordige interieur, rijkelijk behangen met
spinnewebben, vervaardigt Susanna een sterke likeur ‘Rossolie’, die door haar vriend
uitvoerig bezongen wordt. Ondertussen ‘had die Juffer een kleijn glaesie gespoelt in
het waterpotie van een Leeuwerick, en toen viel zij aen het trakteeren’. Volgens
Weyerman leek die drank op ‘verschaelde meede, gegeesselt met bruijne sieroop’.
Hij weigert en ‘die protestatie bespaerde mij een siekte’; hij is blij als hij de frisse
buitenlucht kan inademen. Kuningham vraagt zijn oordeel over die dame en
Weyerman bespot hem als volgt: ‘Wacht dan Heer Kuningham tot dat ghij de veertig
jaren van uw Beminde hebt bereijkt, en indien zij binnen die tijt niet ouder, of niet
leelijcker is geworden, ben ik van advies dat ghij haer zult trouwen.’
Kort daarop trouwde Kuningham met haar, wat door de archieven bevestigd wordt.
Op 15 april 1696 trouwen ze in de rooms-katholieke kerk aan de Waterstraat; om
een wettig huwelijk aan te gaan verschijnen ze op 29 april voor de dominee in de
Waalse kerk: ‘Le 29 d'Avril Jean Kinegom J: H: avec Susanne de Palme Carillo J:
F:’.
Enkele jaren later wordt uit dit huwelijk een zoontje geboren, dat op 16 augustus
1700 in de Waterstraatkerk gedoopt wordt. De jongen krijgt de naam Johannes en
getuigen bij de doop waren opa Giorgio Cunnijngham en tante Pauline Cunnijngham.
In ditzelfde jaar huurt schilder Kuningham een huis achter het grote huis ‘Het
Wapen van Amsterdam’ in de Karrestraat. Bij dat huis was een prieeltje en misschien
zat Zeuxis Kuningham daar met de portretschilder Philippus Vilaen te dammen,
pijpen te roken en biertjes te drinken, zoals Weyerman dat vertelt in het vierde deel
van de Levens-beschryvingen (blz. 120).
Het begraafboek van de Grote Kerk vermeldt de dood van Johan Kinnegom op
30 januari en zijn begrafenis op 3 februari 1719. Zijn weduwe, Juffr. Suzanna de
Palma Carillo, overlijdt op 27 januari 1738.
In een vertoog over het betamelijke en het wanvoeglijke van de schilderkunst wijst
Weyerman op fouten in schilderijen van enkele collega's, waarbij twee werken van
Kuningham het zwaar moeten ontgelden. ‘Alzo onze Konstenaar zich had gewend
aan het zien van vuur en vlam in 's Vaders Bakkery, verkoos hy tot zyn eerste
ordonnantie den brand van Troijen.’ De inconsequenties op dit Griekse historiestuk
waren o.a. Anchises met tabakspijpen in de rechterhand in plaats van de huisgoden,
Julus smakelijk bijtend in een Schoonhovense fontijnkoek, Kreusa scharrelt vader
en zoon achterna op gefestoneerde muiltjes en onder haar linkerarm een moffekas
vol mutsen, linten en mouches. In de verte ligt het slot van Priamus, geschilderd naar
het kasteel van Loon op Zand, dat door de Grieken met bommen en brandende kogels
beschoten wordt.
Het andere schilderij vertoont de geschiedenis van koning Candaules, die zijn
schone vrouw (in puris naturalibus) toont aan Gyges. Ook hier
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weer anachronismen: een gueridon met daarop een Oosterhoutse waterpot, een papier
met Spaanse snuiftabak, een fles met Wacholdersap, een Latijnse spreuk op het
ledikant.
De beschrijvingen van beide schilderijen treft de lezer ook aan in het anonieme
werk Een gebraden Peertje, Voor de Liefhebbers der Schilderkonst, Gorinchem
1776. Dit werk heeft Geraldine Maréchal in de Mededelingen (p. 175 e.v.) uitvoerig
besproken. Zo'n dertig jaar na de dood van Weyerman krijgt zijn plaatsgenoot
Kuningham nog enkele pagina's tekst in dit boek dat geïnspireerd is op het vierde
deel van de Levens-beschryvingen.
Kuninghams doeken, die zo vurig gekoloreerd waren als zijns vaders ongerezen
bollen, zullen wel verdwenen zijn, maar zijn naam leeft voort in Weyermans werk.
Toch wel vreemd voor iemand die ‘het oud spreekwoord in zijn persoon goedmaakte,
dat die geen die geboren is, om een Ezel te zijn noit een Paard zal worden’.

Adèle Nieuweboer
Een nieuwe ader Brits erts aangeboord; The Tatler revisited
In mijn observatie van januari 1983 maakte ik melding van een aantal duidelijke
Tatler-bewerkingen in de Rotterdamsche Hermes (RH) en eindigde ik met de suggestie
dat de relatie Weyerman-Britse voorbeelden maar eens systematisch moest worden
aangepakt.(1.) Nu is het laatste nog niet gebeurd; wèl zijn sommigen verder gegaan
op het pad van de detailstudies.(2.)
Herhaalde lezing van RH- en Tatler-passages bracht mij inmiddels op nieuwe
punten van overeenkomst.
Het meest vrij bewerkte stuk is een gegeven uit de Tatler, nr. 147, weergegeven in
de RH, nr. 52. Mr. Bickerstaff krijgt ‘ter beoordeling’ een proeve toegestuurd van
een wijn die in de stad wordt verkocht. De keuring geschiedt buitengewoon
nauwkeurig en dus langdurig en Bickerstaff wil eerst de uitwerking afwachten: ‘I
slept upon it before I would give my sentence’; het oordeel valt gunstig uit. Hij
herinnert zich eveneens eerdere pogingen tot corruptie van een slager, die anderhalf
dozijn mergpijpen stuurde en van een visverkoper, die onder meer een zalmkop tot
steekpenning promoveerde. De kwaliteit was matig, maar ‘I had the integrity to eat
them [...] without speaking one word of them’, aldus Bickerstaff. De keuringen zullen
voortaan met het oog op het welzijn van het publiek ernstig ter hand genomen
worden.(3.) Hermes krijgt in één zending via Daemon wijn, bier, vlees en vis. De wijn
is van een ‘Wynkooper die zelf zyn Druivensap kleurt en brout’; het bier is van een
‘Brouwer die zich zelf de Mout ontsteelt om zyne ziel met geen zwaar Bier te
bezwaren’; de mergpijpen gaan vergezeld van ‘vier Borstjes van een' Vleeshouwer,
die, door oude Ooien in stê van jonge Hamelen [= gesneden rammen] uit te venten,
het vrouwelyke in 't mannelyke herschept’; de vis tenslotte bestaat uit ‘een halve
Zalm van eene vermaarde Visvrou, die de overtollige rypheit van de geschubde
Zwemmers door wassen en plassen weet te repareeren, en jaarlyks van de
Geneesheeren een pensioen trekt, nadien zy door de consumptie van stinkenden Visch
de generale ziekten doet voorteelen’.
Hermes wil er weinig aandacht aan besteden, maar heeft ‘de ongekreukt-
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heit om den Wyn uit te drinken en de eetbare spyzen te consumeeren’, en hij wil
vervolgens 24 uur wachten om te ‘toetzen of die Wyn geen hooftpyn, en die spyzen
geene kwade digestie zouden veroorzaken’.(4.) Wederom in dit fragment ten opzichte
van de Tatler directer, gecomprimeerder taalgebruik, met tegelijkertijd grotere
beeldenrijkdom.
In hetzelfde nummer van de RH nog twee andere Tatler-passages. De eerste betreft
de ingezonden brieven van klagers. De overeenkomende fragmenten luiden als volgt:
T
Among the various sets of correspondents who apply to me for advice,
and send up their cases from all parts of Great Britain, there are none who
are more importunate with me, and whom I am more inclined to answer,
than the ‘complainers’. One of them dates his letter to me from the banks
of a purling stream, where he used to ruminate in solitude upon the divine
Clarissa, and where he is now looking about for a convenient leap, which
he tells me he is resolved to take, unless I support him under the loss of
that charming perjured woman. Poor Lavinia presses as much for
consolation on the other side, and is reduced to such an extremity of despair
by the inconstancy of Philander, that she tells me she writes her letter with
her pen in one hand and her garter in the other. A gentleman of an ancient
family in Norfolk is almost out of his wits upon the account of a greyhound
that, after having been his inseparable companion for ten years, is at last
run mad. Another, who I believe is serious, complains to me, in a very
moving manner, of the loss of a wife; and another, in terms still more
moving, of a purse of money that was taken from him on Bagshot Heath,
and which, he tells me, would not have troubled him if he had given it to
the poor. In short, there is scarce a calamity in human life that has not
produced me a letter.
It is indeed wonderful to consider how men are able to raise affliction to
themselves out of everything. Lands and houses, sheep and oxen, can
convey happiness and misery into the hearts of reasonable creatures. Nay,
I have known a muff, a scarf, or a tippet become a solid blessing or
misfortune. A lap-dog has broke the hearts of thousands. Flavia, who had
buried five children and two husbands, was never able to get over the loss
of her parrot. How often has a divine creature been thrown into a fit by a
neglect at a Ball or an Assembly! Mopsa has kept her chamber ever since
the last masquerade, and is in greater danger of her life upon being left
out of it, than Clarinda from the violent cold she caught at it. (nr. 146, p.
172-3)
RH
De meeste Correspondenten onderhouden Hermes met eene herhaling van
klagten. Gisteren ontfing hy een' brief, gedateert op de hoogste verdieping
van eene Buitenplaats, uitkomende aan de Maas, waarin een Heer
solemneelyk dreigt, uit het dakvenster een' doodelyken sprong nederwaarts
te doen, ten zy d'Oude Man een middel uitvind om zyne myneedige Maitres
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te verdedigen. Aan den anderen kant schryft Dione een' bedroefden
Zendbrief wegens de ongestadigheit van Filander; en zy zweert dat ze die
melankolike missive opstelt met de pen in d'eene en haren koussebant in
d'andere hant: en een Ezauaatsche Jonker, geboren op den oever van
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de Godesse Rotha, is onzinnig over 't verlies van een' snelloopenden
Jagthont, die ruim zeven jaren zyn Tentkameraat is geweest. Dees beweent
het verlies van zyne Huisvrou (doch welke tranen borgtogt zyn
onderworpen) en geene beklaagt het lang leven van de zyne; 't geen 'er
beter naar gelykt. Een Aktionist beschreit de doot van een wigtige
goutbeurs, die meer dan anderhalve eeu in de krakende geltkist van zyne
gierige familie heeft geschuilt, terwyl Damon zyn gechambreerd kleet en
kante hembden, die onder de sauvegarde van de Bank latiteeren,
bejammert. O wat baart het eene verwondering aan den Ouden, wanneer
hy een redelyk Schepzel Ellende en Gelukzaligheit ziet putten uit geringe
voorwerpen! De ziel van den mensch wort door Lant en Huizen, Ossen
en Koeijen, Schapen en Paerden, met geluk of ramp opgevult. Ja het heugt
Hermes noch dat eene Veerenmof, een Sluijer of een bonte Palatyn, in
een' vloek of zegen is verkeert. Duizende harten der Juffers zyn verbroken
door de doot van een klein Spiljoentje of Boulonees Schoothontje. Flavia,
die vyf kinders en drie mannen heeft begraven, kon noit het verlies vergeten
van een' blauwen Papegaai. Silvia krygt de stuipen wanneer Mama haar
het Bal verbiet; en Fyllis is aan eene opstyging van chagrinante expressien
onderhevig, als Papa den Schouburg in den ban slaat. Hoe menig deftig
Schryver vergaat in stof en assche op de literale miskraam van een blad
papiers! en hoe dikmaals is onze vrint Argus in gevaar van het schrale
overschot zyner Uitbreidingen over de Kourant te verliezen, wanneer een
ieder op zyne verschyning in het Koffihuis niet aanstonts uitgalmt: Dat is
de Man! Koridon plaatst zyne gelukzaligheit in een' Hartdraver; Strephon
in eene goude Snuifdoos; Hylas in een' fynen Rotting met een'
Ambersteenen Knop; Dametas in eene vergulde Charret, en Menalkas in
een bed primo Bagetten. (nr. 52, p. 353-354)
Behalve de situering aan de Maas en kleine wijzigingen in de namen, treffen ook
enkele typische Weyerman-streken, als bijvoorbeeld de kritische noot bij de tranen
om een overleden echtgenote en de toevoeging van geween om het lange leven van
een andere huisvrouw. Een simpele klacht om een verloren beurs wordt onmiddellijk
benut om naar de windhandel uit te halen; en tenslotte kon ook een sneer naar Argus
niet ontbreken.
De laatste bewerkte passage in RH nr. 52 betreft een stukje over de huwelijkse staat:
T
It is very commonly observed that the most smart pangs which we meet
with are in the beginning of wedlock, which proceed from ignorance of
each other's humour, and want of prudence to make allowances for a
change from the most careful respect to the most unbounded familiarity.
Hence it arises that trifles are commonly occasions of the greatest anxiety;
for contradiction being a thing wholly unusual between a new-married
couple, the smallest instance of it is taken for the highest injury; and it
very seldom happens that the man is slow enough in assuming the character
of a husband, or the woman quick enough in condescending to that of a
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wife. It immediately follows that they think they have all the time of their
courtship been talking in masks to each other, and
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therefore begin to act like disappointed people. Philander finds Delia
illnatured and impertinent; and Delia, Philander surly and inconstant. I
have known a fond couple quarrel in the very honeymoon about cutting
up a tart. Nay, I could name two, who, after having had seven children,
fell out and parted beds upon the boiling of a leg of mutton. My very next
neighbours have not spoke to one another these three days, because they
differed in their opinions whether the clock should stand by the window
or over the chimney. It may seem strange to you, who are not a married
man, when I tell you how the least trifle can strike a woman dumb for a
week together. But if you ever enter into this state, you will find that the
soft sex as often express their anger by an obstinate silence as by an
ungovernable clamour. (nr. 150, p. 175-176)
RH
De voornaamste contradictie-vodderytjes in het Huwelyks-Novitiaat
ontstaan uit eene wederzydsche onwetenheit van elkanders humeur. Sinjeur
is al te loom om eenige trappen Verdraagzaamheit op, en Mejuffer is te
traag om eenige treden van Toegeventheit af te klimmen. Die in de
Vryagie-maskerade vermomt waren, zyn nu moedernaakt. Kloris bevint
nu dat Roosje impertinent is, en Delia schelt Damon voor een' Lompert.
Niet verre van de ..... markt woont een koppel Jonggetrouden, dat in het
midden van de Honigmaant over het opsnyden van eene Sukadetaart
duëlleerde; ja Hermes weet noch een Man en Vrou, dewelke, na eene winst
van zeven kinderen, van Bed en Tafel scheidden, en zulks slechts over het
braden van een Lamskwartier. Op de ..... straat is een paar woonachtig,
dat t'zedert drie dagen sprakeloos is geweest over de notabele Filosofische
qustie [sic], of een Stel vergult Japansch Porcelein zou worden geplaatst
boven den Schoorsteenmantel, of op een ingeleit Kabinet. Het schynt een
wonder, dat een Vrou over een bagatelle stom wort; maar het is niets
ongemeens een' Man over een Niet te zien razen als eene wekelyksche
byeenkomst van Lappedieven; te hooren brommen als eene nieuwe Battery
van achtienponders, en te doen rammelen als de bellen van eene hollende
Narresleede. (nr. 52, p. 356-257)
Weer weet Weyerman het in minder woorden krachtiger te zeggen; vergelijk bijv.
‘Sinjeur [...] klimmen’ met ‘Hence it arises [...] to that of a wife’. Uit een oogpunt
van eenvoudige rechtvaardigheid is het aardig dat het koppig stilzwijgen van de
vrouw om een onbenullig voorval door Hermes wordt gecompenseerd met de dolle
razernij van een man over een niet belangrijker onderwerp.
De volgende bewerkingen zijn minder gemakkelijk met parallelle passages aan te
geven. Gebruikte zinsneden liggen verder uit elkaar; fragmenten zijn meer opgenomen
in de constructie van de RH: de rol van Daemon als middelaar tussen de wereld en
Hermes, en de voortdurende relatie met particuliere bijzonderheden omtrent personen
en plaatsen. In RH nr. 31 treffen we een bewerking aan van Tatler nr. 131, waarin
duidelijk wordt dat zwendel met Bordeaux A.C. niet iets exclusiefs is van onze
verdorven 20e eeuw. Het bewerkte fragment luidt als volgt:
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T
There is in this city a certain fraternity of chemical operators who work
underground in holes, caverns, and dark retirements, to conceal their
mysteries from the eyes and observations of mankind. These subterraneous
philosophers are daily employed in the trans-
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mutation of liquors, and, by the power of magical drugs and incantations,
raising under the streets of London the choicest products of the hills and
valleys of France. They can squeeze Bordeaux out of the sloe, and draw
champagne from an apple. Virgil, in that remarkable prophecy,
Incultisque rubens pendebit sentibus uva
VIRG. EC. IV. 29.
The rip'ning grape shall hang on every thorn, seems to have hinted at this
art, [...] (nr. 131, p. 164)
In de RH wordt het gegeven ingebed in een huiselijke scène bij Hermes. De grijzaard
wordt tijdens zijn meditatie wreed gestoord door Daemon, die opgewonden komt
binnenstormen en Hermes' fles Vin de Grave aan stukken gooit. De oude is verbijsterd;
‘driewerf versteende Pallas [...] zyn spraaklit’. Gelukkig geeft Daemon uitleg:
RH
[...] is het mogelyk, dat men in onderaartsche holen, spelonken en
afgezonderde vertrekken, eertyts schuilplaatsen voor valsche Munters of
Geltsnoeiers, Fransche Wynbergen kan doen bloeien en ryp worden? dat
men uit knollen Cyder; uit Cyder witten; uit sleepruimen Bordeauschen;
en uit Hernfordshire-appelen Champagne-Wyn brouwen durft? Virgilius
heeft dat misbruik in die remarcabele profecy voorzien, wanneer hy zingt:
Incultisque rubens pendebit Sentibus Uvae.
De rypwordende druif zal op de wilde doornen hangen. (nr. 31, p. 186).
(Let wel, hiermee is tegelijkertijd de herkomst van het citaat vastgesteld!)
De zorgzame geest eindigt met een troost aan Hermes: de fles is gebroken om zijn
‘carcas te besparen’.
In de Tatler wordt het gegeven verder uitgewerkt in de vorm van een rechtszaak,
waarin de handelingen van de wijnhandelaren worden aangevallen en verdedigd. De
daar beschreven zwendel van een anoniem ‘vinoloog’ wordt in de RH toegepast op
een ‘vermaarde Geneesheer’.
T
He accused some of giving all their customers colics and megrims; and
mentioned one who had boasted he had a tun of a claret by him that in a
fortnight's time should give the gout to a dozen of the healthfullest men
in the city, provided that their constitutions were prepared for it by wealth
and idleness. He then enlarged, with a great show of reason, upon the
prejudice which these mixtures and compositions had done to the brains
of the English nation; as is too visible, said he, from many late pamphlets,
speeches, and sermons, as well as from the ordinary conversations of the
youth of this age. (nr. 131, p. 165)
De geneesheer in de RH beroemde zich erop
RH
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een vat gecomponeerden Clairet te bezitten, die magtig was aan den
gezontsten inwoonder van Londen binnen 14 dagen het Flerecyn ad vitam,
binnen 4 weeken eene derdendaagsche Koorts, en, na een continueel
gebruik van drie Pints-bouteilles daags, in min dan twee maanden eene
doodelyke uitdrooging des ligchaams te veroorzaken. Hy bewees den
aanwas van Kolyk, Graveel, Steen, Duizelingen des hoofts, zware Droomen
en ET ceterâs, 't zedert d'uitvin-
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ding van Engelschen Clairet, door differente geleerde aanhalingen;
desgelyks de vermenigvuldiging van Schimpschriften die vele Geleerden
amuseerden, om niet al te scherp op de abuizen, in de Geneeskunde begaan,
te letten. (nr. 31, p. 186-187)
Aangezien in de RH geen sprake is van een rechtszaak, wordt hier een ander middel
benut om Hermes zelf kennis te laten maken met de mengpraktijken; Daemon nodigt
hem uit een brouwerij te bezoeken. De adouwers uit de Tatler verandert op deze
wijze in de gastwijnpakhuis:
T
The counsel for the brewers had a face so extremely inflamed and
illuminated with carbuncles, that I did not wonder to see him an advocate
for these sophistications. (nr. 131, p. 165).
RH
Hermes [...] marcheerde met den Geest naar een onderaarts Pakhuis, alwaar
zy van een' Hospes werden verwellekomt, wiens koonen met een' overvloet
van granaat- en karbonkelsteenen praalden; wiens neus veelkleuriger
scheen dan een Mozaische vloer, en wiens verstant zoo vlug was als een
glaasje Nachtegaal of verschaalde Mol. (nr. 31, p. 187).
Ook hier in de RHeen schitterende uitbreiding, toegepast op de beschrijving van het
uiterlijk van de drinkebroer. Het effect van de drank op deze man maakt nieuwsgierig:
T
I was so surprised at his figure and parts, that I ordered him to give me a
taste of his usual liquor; which I had no sooner drunk, but I found a pimple
rising in my forehead; and felt such a sensible decay in my understanding
that I would not proceed in the trial until the fume ot if was entirely
dissipated. (nr. 131, p. 165).
RH
Hermes commandeerde een Barneveltje van den eigen Wyn, dien de Baas
consumeerde; 't geen hy nauwlyks half uit gedronken had, of men zag een
Bordeausch juweel op zyn voorhooft groeien; en zyn geest verviel zoo
schielyk, als of hy wekelyks den Argus, en maandelyks het Uittreksel der
geleerde Boekzaal in 't ligt gaf. (nr. 31, p. 187)
Er blijkt een nieuwe gelegenheid gevonden om Argus te beledigen:
dronkemansgeklets! De advokaat/gastheer gaat in de verdediging:
T
This notable advocate had little to say in the defence of his clients, but
that they were under a necessity of making claret, if they would keep open
their doors; it being the nature of mankind to love everything that is
prohibited. He further pretended to reason that it might be as profitable to
the nation to make French wine as French hats; [...]. (nr. 131, p. 165-166)
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RH
De Delinquant wert scherp geëxamineert, doch kon weinig tot zyn voordeel
bybrengen; als dat dees Eeu, eene tafel-eeu van Fransche toebereidingen
zynde, de Wyn noodzakelyk die mode moest volgen: dat men zoo wel
Franschen Wyn als Fransche Hoeden maken mogt; [...] ja dat naar verbode
vruchten het meeste wert getracht: [...]. (nr. 31, p. 187-188)
Weyerman ziet (in het niet geciteerde stukje) kans om het gebruik van verboden
vruchten toe te schrijven aan een paar ‘beroeps’klassen waar hij toch al niet zo
enthousiast over is: moderne dichters, komedian-
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ten, rechtsgeleerden, geneesheren, aktionisten; zelfs flink drankgebruik kan hen niet
tot topprestaties inspireren. Vervolgens wordt een demonstratie wijnmengen gegeven:
T
To give me a proof of his art, he took a glass of fair water, and, by the
infusion of three drops out of one of his phials, converted it into a most
beautiful pale Burgundy. Two more of the same kind heightened it into a
perfect Languedoc. From thence it passed into a florid Hermitage; and
after having gone through two or three other changes, by the addition of
a single drop, ended in a very deep Pontac. (nr. 131, p. 166)
RH
D'oude Anubis verzocht een proef van die konst te mogen zien: waarop
de Konstenaar een Quintessentie-keldertje voor den dag haalde, en door
't instorten van eenige weinige droppelen van die vocht, verscheide
overspelige smaken van Heremitage, Suranson, Bergerac, Vin de Grave,
Bourgogne, en Champagne deed opborrelen: en, met een woort, uit een
eenige bouteille witten Wyn eene Babelzee van confusie deed opryzen.(nr.
31, p. 188)
De Tatler weidt daarna nog regels lang uit over de finesses van het mengvak. Tenslotte
wordt de proef op de som genomen:
T
My cat at that time sat by me upon the elbow of my chair; and as I did not
care for making the experiment upon myself, I reached it to her to sip of
it, which had like to have cost her her life; for notwithstanding it flung her
at first into freakish tricks, quite contrary to her usual gravity, in less than
a quarter of an hour she fell into convulsions; and, had it not been a creature
more tenacious of life than any other, would certainly have died under the
operation. (nr. 131, p. 167)
Wat kan men nu nog anders verwachten dan het optreden van Hermes' familiekater
Louw?
RH
Hermes was door die onverwachte operatie eenigsins ontzet; en by geval
een flesje van dit extract in zyn hant hebbende, wert hy den familie-kater
Louw; die hem veeltyts volgt, gewaar; dien hy tegens wil en dank zes of
zeven droppelen in den hals goot; waarop d'arme Muizenmoorder eerst
onverstandig begon te mauwen, een oogenblik daar na te buitelen, en
eindelyk in eene convulsive trekking te storten; zoo dat het apparent stont,
dat (indien onze Louw niet een taaie kwast was geweest) het koningkryk
der katten, waar van hy Dwingelant is, door zynen doot in eene Republyk
zou verandert zyn. (nr. 31, p. 188).
(Is Louw de reïncarnatie van Bickerstaffs huiskat? Nader onderzoek volgt!)
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Een andere zaak voor het hof van Bickerstaff is ‘the case of the petticoat’ in Tatler
nr. 116.
Het ziet er even naar uit dat de beschuldigde dame-petticoatdraagster niet voor
het hof kan verschijnen, juist omdat haar hoepelrok haar het passeren van de deur
verhindert.
Weyerman heeft dit gegeven in RH nr. 57 naar Rotterdamse proporties
teruggebracht; hier moet de rok van een Engelse jonge dame door kastelein en
vriendinnen krachtig worden platgeduwd om de draagster ervan
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het betreden van het ‘Paleis van de Zon’ mogelijk te maken.
Beide dames-slachtoffers blijken niet erg gelukkig te zijn met de hoepelrokken;
de mode stelt echter haar eisen:
T
she wore it for no other reason but that she had a mind to look as big and
burly as other persons of her quality; [...]. (nr. 116, p. 157)
RH
dat ik graag zoo kloek van aambeelt tracht te gelyken als myne vriendinnen;
[...]. (nr. 57, p. 394)
Het verhaal in de Tatler vindt zijn grootste kracht in de absurdistische beschrijving
van de enorme petticoat, die met behulp van machinerie in de hal moet worden
opgehesen en opengespreid zodat de hoepelrok associaties oproept met St. Paul's
Cathedral.
Weyerman ziet geen heil in deze passage, maar veroorlooft zich een vleugje erotiek
door de dame in kwestie uit oververhitting de rokken te laten optillen.
Een volgend punt van overeenkomst is het pleidooi ten gunste van de hoepelrok,
al is de Tatler heel wat omstandiger bij het aandragen van argumenten:
T
The chief arguments for their client were taken, first, from the great benefit
that might arise to our woollen manufactory from this invention, which
was calculated as follows: The common petticoat has not above four yards
in the circumference, whereas this over our heads had more in the
semi-diameter; so that by allowing it twentyfour yards in the circumference,
the five millions of woollen petticoats, which, [...] would amount to thirty
millions of those of the ancient mode. [...] To introduce the second
argument, they begged leave to read a petition of the rope-makers, wherein
it was represented that the demand for cords, and the price of them, were
much risen since this fashion came up. [...] A third argument was founded
upon a petition of the Greenland trade, which likewise represented the
great consumption of whalebone which would be occasioned by the present
fashion, and the benefit which would thereby accrue to that branch of the
British trade. (nr. 116, p. 158-159)
RH
Vooreerst, Madame (zeide zy) is die mode een voordeel en aanwas voor
allerhande damasten, satynen, zyde en stoffe manufactuuren, dewyl onze
rokken drie derdeparten wyder in den omtrek zyn dan de voorgaande, en
driemaal vroeger versleten. Ten tweede door 't gestadig horten en stooten
slyt ons linnen eerder, waardoor die handel en 't getal der geleerde Wevers
en zedige Hekelsters merkelyk komt aan te groeien. Het is eene
aanmoediging voor de Walvischvangst wegens de vertiering der
Walvischbaarden; en de Touslagers multipliceeren daarlangs als een
gebroet Biggen op een vruchtbaar gewas van eikelen. (nr. 57, p. 394)
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Weyerman heeft het voordeel voor handel en industrie veelzijdiger gedetailleerd in
zijn beschrijving, waaraan hij voorts nog toevoegt: de snijders, de kousenwevers en
de schoenmakers (de rok liet de benen vrij). Het past een Weyerman om geen aandacht
te schenken aan het laatste argument van de Tatler:
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‘The case of the petticoat’
(Frontispice Tatler no. 116, jan. 5, 1709) ed. 1764, vol. 3, UBA 2395 F 13
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‘The trial of the petticoat’
(Tatler no. 116, jan. 5, 1709)
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T
To conclude, they gently touched upon the weight and unwieldiness of
the garment, which they insinuated might be of great use to preserve the
honour of families. (nr. 116, p. 159)
De argumenten contra worden verwoord door resp. Bickerstaff en Hermes.
T
These arguments would have wrought very much upon me, as I then told
the company in a long and elaborate discourse, had I not considered the
great and additional expense which such fashions would bring upon fathers
and husbands; and therefore by no means to be thought of until some years
after a peace. I further urged that it would be a prejudice to the ladies
themselves, who could never expect to have any money in the pocket if
they laid out so much on the petticoat. To this I added the great temptation
it might give to virgins, of acting in security like married women, and by
that means give a check to matrimony, an institution always encouraged
by wise societies. (nr. 116, p. 159)
Weyerman is hier degene die de beschrijving uitbreidt; hij haalt tussen neus en lippen
door uit naar de verknochtheid aan het spel en niet in de laatste plaats naar het
huwelijk als burgerlijke instelling:
RH
[Hermes] vroeg aan die schoone Voorspraak, of zy ook alle de onkosten,
dewelke die verkoelende mode aan de Vaders en Mannen veroorzaakte,
overwogen had; of het waarschynelyk was dat eene jonge Dame altoos
een hant vol dukaten in haar goud beugeltasje kon hebben om by l'Ombre,
Lanterlu of Piket op te zetten, wanneer 'er dagelyks gelt wiert gevordert
voor nieuwe manufactuuren; of 'er geene grooter nootzakelykheden waren
dan ronde xFardingalen, zyde kousjes en geborduurde muiltjes; en of het
maandelyks pensioen van Galant, den Coadjuteur des huwelyks, niet
prompt betaalt moest worden; of die groote omtrek van een' Rok aan de
jonge Juffers geene aanleiding geeft om zonder vrees en opspraak aan de
vermaken van den echten staat te participeeren; of het verbergen der
zwangerheit het Huwelyk, die oude Ridderorder en halsbant voor allerhande
dieren, niet schaakmat maakt; en of 'er tot onderhout van die extraordinaire
oorlogsonkosten geene extraordinaire belasting op de Republyk des
huwelyks diende gelegt te worden.
Bickerstaff verklaart de hoepelrok verbeurd en schenkt hem aan een weduwe met
meerdere dochters:
T
I ordered it to be folded up, and sent it as a present to a widow
gentlewoman, who has five daughters; desiring she would make each of
them a petticoat out of it, and send me back the remainder, which I design
x

Balynrokken. (nr. 57, p. 395)
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to cut into stomachers, caps, facings of my waistcoat-sleeves, an other
garnitures suitable to my age and quality. (nr. 116, p. 159)
Die oplossing is Weyerman te saai; bovendien is er in de RH geen sprake van een
hoepelrok als ‘corpus delicti’. Het is hoog tijd om weer wat concrete voorvallen of
persoonlijke anecdotes te debiteren:
RH
Vorder bewees de Zoon van Maja door verscheide voorbeelden de tieranny
van die mode. Vooreerst hoe de heer Bontazinus onlangs eenen Balynrok
van zyne overledene Bedgezelinne aan eene Weduwe met vier
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Dochters vereerde, dewelke uit dien eenen (door behulp van eene Fransche
consultatie) vier rokken, benevens een kamizooltje voor haar Neefje,
fabriceerde. Item hoe Hermes, zynde Hofmaler van den Hartog van B...,
uit eenen Stacierok van de Hartoginne, niet alleen een' Japanschen rok,
eene sprei voor zyn rustbedt, een slaapjakje en drie nachtmutzen, maar
zelfs een paar volkome ledekantgordynen, te cyfferen wist: ja dat, noch
maar weinige dagen geleden, Juffrou de Br... met het stof van Madame
Suikerzoets trourok (mits noch anderhalve baan overhoudende) eene
Koffikamer compleet had behangen. (nr. 57, nr. 395)
Ondanks de veroordeling van de hoepelrok verklaren Bickerstaff en Hermes zich
geen tegenstander van de sieraden der dames. Om te beginnen met de Tatler:
T
I would not be understood that, while I discard this monstrous invention,
I am an enemy to the proper ornaments of the fair sex. On the contrary,
as the hand of nature has poured on them such a profusion of charms and
graces, and sent them into the world more amiable and finished than the
rest of her works; so I would have them bestow upon themselves all the
additional beauties that art can supply them with, provided it does not
interfere with, disguise, or pervert those of nature.
I consider woman as a beautiful romantic animal, that may be adorned
with furs and feathers, pearls and diamonds, ores and silks. The lynx shall
cast its skin at her feet to make her a tippet; the peacock, parrot, and swan
shall pay contributions to her muff; the sea shall be searched for shells,
and the rocks for gems; and every part of nature furnish out its share
towards the embellishment of a creature that is the most consummate work
of it. All this I shall indulge them in; but as for the petticoat I have been
speaking of, I neither can nor will allow it. (nr. 116, p. 159-160)
Het stilistisch minst met beeldenrijkdom uitgeruste stuk is ‘On the contrary [...] those
of nature’. Dat wordt in de RH dan ook weggelaten. Dankbaar maakt Weyerman
echter gebruik van de daarna volgende opsomming. Hij heeft voor ieder element der
natuur dat de vrouw moet sieren een toevoeging die enerzijds bewijst dat het dier of
de steen haar terecht dienstbaar moet zijn, maar die anderzijds de vrouwelijke
babbelarij, trots, wankele liefdestrouw, etc., bespot. En hij breidt de beschrijving
vervolgens nog wat uit met argumenten van eigen vinding. Tenslotte keert Weyerman
met de veroordeling van de hoepelrok tot zijn voorbeeld terug, echter niet zonder
een erotisch nootje:
RH
Eene Juffer is een Poëtisch dier, dat met bonte tabberden, vederen, paerlen,
diamanten, ruwe metalen, goude en zilvere stoffen, moet opgepronkt
worden. De Lynx, die niet half zoo doordringent van gezicht is als een
Hofjuffer, moet zyne gespikkelde huit voor hare voeten nederleggen; en
de Marter, die min glinstert dan hare oogen, zal haar zyn bont tot een
Palatyn vereeren; de Papegaai, die niet half zoo lieffelyk snapt als Ida;
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de Paau, die niet half zoo trots is als Jakoba; en de Zwaan, die niet half
zo blank is als Maria, moeten aan de vedermofjes der Dames contributie
opbrengen. De Duikers zullen naar 't paerlemoer (zachter dan haar
boezem) duiken,
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en de Bergluiden zullen in d'ingewanden der rotzen naar esmerauden en
safiren (min stantvastig dan hare minbeloften) met onvermoeide longen
graven: men zal de magazynen der Drogisten van zaatpaerlen, en de
verfwinkels van karmynkleuren (zoo ongeblanket als hare liefdeëeden)
ontblooten; en by de Confituriers de meloenen en melkotons, tot verkoeling
dier Engelen, die koeler zyn dan gekonfyte gember of seldreiwortelen,
opzoeken; Brecour moet Eau de Barbade voor haar lelywit, en de nazaat
van Rozelli Eau de Framboize voor hare rooskleur bezorgen; met een
woort, de geheele natuur zal hare ryke schatkisten tot sieraat, vermaak
en voldoening dier volmaakte Schepzelen uitschudden: alle die artykelen
worden toegestaan; maar voor die Hoepel- en Balynrokken; voor de
gapende en openstaande deur tot... tot alle temptatie zal d'Oude Hermes
noit den grendel van toestemming schuiven. (nr. 57, p. 395-396)
Overigens doet de laatste Tatler-alinea nogal bijbels aan. Gezamenlijke profeten en
andere bijbelboeken hebben die indruk niet bevestigd. Relatie met Jesaia 3:16-24
zal er zeker niet zijn.
Tot slot: langzamerhand is van een aardig aantal passages in Tatler en RH vastgesteld
welke feiten en woorden wel of juist niet overeenkomen; bovendien is een globaal
beeld ontstaan van het karakter van Weyermans bewerkingen (meer beeldend,
gecomprimeerder, toegevoegde actualiteiten en persoonlijke anecdotes, erotiseringen).
Meer niet. Wat is in stilistisch opzicht precies het verschil tussen Tatler en RH?
Kunnen we vaststellen waarom bepaalde bijzonderheden zijn weggelaten: te Engels?,
niet meer actueel?, in JCW's ogen niet interessant? Waarom welke toevoegingen of
wijzigingen; bieden ze nieuw zicht op de wereld van Weyerman?
Er zijn nog hooguit vaststellingen, geen verklaringen....

Eindnoten:
(1.) Mededelingen van de Stichting JCW jrg. 6 (1983), nr. 1, p. 16-19.
(2.) F. Jagtenberg houdt zich bezig met Swiftvertalingen; Ton Broos publiceerde in Dutch Crossing
van 19 april 1983, p. 59-75 zijn bevindingen omtrent de verhouding Defoe-Rotterdamsche
Hermes voor wat betreft The true-born Englishman.
(3.) Bij gegevens en citaten uit The Tatler wordt verwezen naar: Richard Steele: The Tatler. Ed.
with an introd. by Lewis Gibbs. London & New York; Dent & Dutton, 1968. Everyman's Library
no. 993. H.l. Tatler nr. 147, p. 173-174.
(4.) Bij gegevens en citaten uit de Rotterdamsche Hermes is gebruik gemaakt van: Jacob Campo
Weyerman: De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adèle Nieuweboer. Amsterdam; Huis
aan de drie Grachten, 1980. H.l. RH nr. 52, p. 358-359.

J. Bruggeman
Jacob Campo Weyerman inventor van een onbekende heldenzang
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In De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius (...)(1.) wijdt Jacob
Campo Weyerman enige regels, bij monde van Jonker Snoeshaan, aan het werk van
Robert Hennebo.
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[blz. 30] Het is zeker, dat hy veele natuurlyke hoedaanigden [= hoedanigheden]
bezat; doch zyn aardigheden met de tong waaren wel zo bevallig als die met de pen.
Echter is het ook een onbetwistelyke Waarheyt, dat Roberts meeste aardigheden vry
laag waaren van trant, en nimmer konden springen buyten den omtrek van het
algemeene Borgerlyk. Zulks blykt in het Gezang, getytelt den Lof van den Genever;
in de Rouwklacht over het Paard, de Goudvink, en de Kanarivogel van Jacob
Veenhuyzen; in den Lof van den Boonakker, en zo voorts. Het is waar, dat die Robert
eenmaal een Heldenzang berymde, op het neemen van Hai Ben Tobaak een algiersche
Zeeroover, by den Kapiteyn Kornelis Schryver, welk Gezang by een groot getal
Dichtkundigen wiert goedgekeurt. Maar de meeste goedkeurders dienen te weeten,
dat die Robert Hennebo dien Heldenzang schreef onder het opzigt en voorschrift van
Jakob Campo Weyerman, in deszelfs Studeerkamer te Amsterdam.
[blz. 31] Den Geneesheer Smul.
Dat is loutere waarheyt, Jonker, en tot een bewys van wetenschap, wiert'er een
Anker Moeselwyn verorbert by den Voorschryver en den Naschryver, voor dat dien
Lofzang eens was voltooit.
Jonker Snoeshaan.
Na ik hoor, ley dan Jakob den zadel op het gevleugelt Paard, en Robert heeft het
bereeden. Den Kok bereyd de Spyzen, maar zy worden den Heer voorgedischt.
Campo heeft Robert voorgedicht, en Robers heldennaam wiert'er door verlicht. Maar
de Dichters en de Ignatianen hebben een vryheyt van Gewisse in 't byzonder, zeggen
de Schryvers der geweetens gevallen.
Den Geneesheer Smul.
Geenszins, Jonker, de Naamletters dier beyden staan door malkaar gestrengelt,
onder dat Heldendicht, gevolglyk beging Robert geen diefstal op Campo's Geest.
De biograaf van Robert Hennebo heeft het begin van deze passage overgenomen in
de voorrede van de Verzamelde dichtwerken van Robert Hennebo.(2.) Hij is het niet
eens met de mening van Jacob Campo Weyerman en schrijft:(3.)
[*8 recto] De Kwaadaartige en stekelige pen van deezen Schrijver is te
over bekend, dan dat zij wederlegd behoeft, en op het doorleezen van dit
werkje zal zijn zeggen genoegzaam tegengesproken worden, [*8 verso]
merkende wij in het voorbijgaan aan, dat de stijl, geest, smaak en
aartigheeden van HENNEBO, die van Weijerman, zo hij iets van deeze
gehad heeft, oneindig te boven gingen, en dat de eerste dus niet nodig hadt
een Helden-zang te schrijven onder opzicht en voorschrift van den laatsten,
die alles behalven Poëet was. Van wat waardij dit Dichtwerk is weeten
[wij] niet, uit gebrek van het nooit gezien te hebben.
Enkele pagina's daarvoor was al medegedeeld, dat ‘de Lof van den Boonakker’ en
het gedicht betreffende ‘het neemen van Hai Ben Tobaak, een Algerijnschen
Zeeroover, door den Wel Edelen Manhaften Heer, toen Kapitein, nu
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heeft kunnen achterhalen. Hij roept de bezitters van deze werken op ze hem ter hand
te stellen, zodat hij ze in een vervolg op de Verzamelde dichtwerken alsnog kan
uitgeven.
Ook ik moet tot mijn spijt bekennen, dat ik het gedicht over de heldendaad van
Cornelis Schrijver (1688-1768) niet onder ogen heb gehad, maar dankzij een
verwijzing in de Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen van J.C. de Jonge(4.)
heb ik tien versregels kunnen achterhalen, die gepubliceerd werden in de Europische
Mercurius van 1724.(5.) De Europische Mercurius besteedt ruime aandacht aan het
treffen tussen Cornelis Schrijver en de Algerijnse piraat. Alhoewel niet alles voor
ons van belang is, neem ik de tekst toch in zijn geheel over.
[54; in de marge: SPANJEN] NU eens van een Heldendaad van den Heere Cornelis
Schryver, Zee-kapitein ter Admiraliteit van Amsterdam, gesproken: Dezen Heer dan,
in 't naauw van de Straat kruissende, ontmoette daar een van de voornaamste Algierse
Rovers, genaamt de Oranje-Boom, gemonteert met 36. stukken, en 250. man, gevoerd
by Kapitein Hamet Rais Ben-Toboak, den welken hy, na eenige glazen hart- [55; in
de marge: 1724, July] nekkig geslagen te hebben, onder de wal by Lagos veroverde:
de Circumstantien van dit gevegt konnen wy den Lezer niet netter mede deelen, als
door een Brief, uyt het Schip van opgemelden Capiteyn geschreeven, zynde dezelve
van den volgenden Inhoud:
In het Hollands Oorlogschip van Kapitein Schryver, ten Anker leggende
in de Baay van Kadix den 19. Juny.
NA dat wy met ons Schip op ordre van den Schout by Nagt Godyn tot op de hoogte
van Alikanten gezeilt waren, en vervolgens wederom by 't gros van de Scheepen van
den Staat waren gekeert, zyn wy in de Middelandse Zee blyven kruissen: toen wy
in het begin van deze maand het Naauw van de Straat passeerden, kwam ons een
Engels Schip aan Boord, welkers Stuurman berichte, dat zig zoo voor de Rivier van
Lisbon, als de verdere Portugeese Kust, 7. of 8. Algierse Roofscheepen onthielden:
naderhand kreegen wy rapport van een Portugees Schipper, dat gemelde Roofscheepen
maar 4. a 5. sterk waren; van welk advys wy terstond kennis gaven aan den Schout
by Nagt Godyn, die ons daar op ordre zond om al kruissende naar de Kaap St. Vincent
te zeilen, en dezelve op den 11. dezer maand tot omtrent 3. a 4 mylen
Noord.Noord.Oost van ons af genadert zynde, zagen wy na gissing drie mylen van
ons een Zeil, 't geen wy kort daar aan bemerkte een Algiers Roofschip te wezen; het
was toen tusschen drie en vier uuren 's namiddags, en de Wind Noorden zynde,
maakten wy jagt op het zelve, en kreegen het des avonds omtrent 8. a 9. uuren
genoegsaam onder 't bereik van ons Geschut, als wanneer wy een Kanonschoot op
den Rover losten en de Vlag lieten waayen, maar hy toonden zyn Vlag niet, en tragte
digter aan de Wal te komen om te echappeeren, waarom wy dit bemerkende, hem
de geheele Laag gaven; dog ondertusschen geheel stil geworden zynde, deed den
Rover alle mogelyke moeite om met Roeyen van ons af te raaken; waar op wy Sein
gaven aan de andere Schepen, die het onze tot op omtrent een halve myl genadert
waren, en om de stilte niet verder konden komen; waarom de Schout by Nagt twee
Sloepen detacheerden, die ons boegseerden, zoo dat wy onzen Vyand altyd op de
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bleef, altyd alles aanwendende om ons te ontkomen; dog vermits de duisterheid van
de nagt sprongen eenige Kardoesen, waar door twee maal Brand in 't Schip ontstond,
die terstond z[o]nder eenige schade te veroorzaken, geblust wiert, ondertussche[n
w]as ieder op het voorbeeld van onzen Kapitein de geheele nagt in be[w]ging, en in
't uyterste verlangen na den dag, om den Vyand met ernst aan te grypen: zoo dra wy
van ons af konden zien, bevonden wy dat de Rover een groot end voor uit geraakt
was, en zoo veel mogelyk cours nam langs de Wal; dog des morgens tusschen 5 en
6. uuren kreegen wy hem weder binnen Schoots, en zeilden hem onder 't geduurig
losbranden van ons [56; in de marge: 1724 July] Kanon op zyde, waar door wy eerst
zyn Bezaans-Roe, en kort daar na zyn voor-Marzeil afschooten; waar op onze Kapitein
bevel gaf om het Vyandelyk Schip te enteren, dat terstond gedaan wierd: de Rovers
verweerden zig met de uiterste hartnekkigheid, dog de Turkse Kapitein wierd eindelyk
genoodzaakt de Vlag te stryken, en zig aan ons over te geven. Gemelde Kapitein is
genaamt Hamet Rais Bentoboak, en zyn Schip de Oranjeboom; het zelve kan 40.
Stukken voeren, dog is maar met 36 gemonteert, en heeft 250. Mannen zoo Turken
als Mooren op gehad, waar onder 26. Christenen, zoo Spanjaards, Portugeesen, als
Hollanders gereekent, die wy alle uit haar Slaverny hebben verlost: wy hebben maar
een doode gehad, en omtrent 30. zoo zwaar als ligt gekweste: op het Roofschip zyn
omtrent 20 Barbaren gesneuvelt en verscheide gekwest: vervolgens zyn wy naar
deze Baay gezeilt, daar wy onze Prys gelukkig binnen gebragt hebben.
Volgens berigt van den Algierse Kapiteyn, was hy den 31. [sic] April o eersten Mey
van Algiers vertrokken, met nog twee andere Roof-Scheepen, welker Kapiteyns
genaamt waren Soliman Rais, Siazmacsy, en Aly Rais, waar van hy twee dagen voor
't Gevegt was afgeraakt: zy hadden in haar Kruystogt omtrent de Rivier van Lisbon
genomen en te Algiers opgezonden het Fluytschip Fransciscus, Klaas Berkhout, dat
met Zout geladen zynde, zoo hy meende, te Amsterdam t'huys hoorden.
Zo iemand deeze Heroique daad eens heerlyk in Digt uytgebreyd door twee van de
schranderste Geesten dezer Eeuw, onder de naam van I.C.W.R.H. wil lezen, hy kan
het allomme by de Boekverkopers vinden. Dus eyndigen zy hunne Helden-zang.
Gy, die ten dienst des Lands, en heyl der Koopvaardyen,
De Roof zugt hebt getemt van 't Goudziek Barbaryen,
Vervolg uw Zegenpraal, vlieg, wagt geen oogenblik,
Vervul de Zee met Bloed, en Afrika met schrik;
Nog eens, steek weer van 't Land, en volg haar op de hielen;
't Gerugt van uwen Naam is meer als honderd Kielen,
Het juichend Vaderland begeert zulks van uw pligt,
En wenscht dit loff'lyk werk in 't kort te sien verrigt,
Door hem, wiens staale Pen met kloeke Krygs-bedryven,
En Tunis en Algiers de Wetten voor zal schryven.

Het laatste gedeelte van deze tekst bevestigt de woorden van Jacob Campo Weyerman.
De schrijver van de Europische Mercurius wist blijkbaar dat de initialen een
combinatie waren van twee namen en wist waarschijnlijk ook welke personen
hierachter schuilgingen. Het is opmerkelijk dat hij Jacob Campo Weyerman en Robert
Hennebo de schranderste geesten van de eeuw noemt.
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Ik hoop dat het hele gedicht nog eens wordt teruggevonden, en dat de wens van de
achttiende eeuwse boekdrukker in ons blad in vervulling zal gaan.

Eindnoten:
(1.) Jacob Campo Weyerman: De zeldzaame leevensbyzonderheden (...). Amsterdam; Barent Dass,
1738. (KB signatuur 29 C 27)
(2.) Robert Hennebo: Verzamelde dicht-werken. 's-Gravenhage [etc]; P.v. Os [etc], [z.j.]. (KB
signatuur 781 J 36)
(3.) De tekst uit de voorrede van de Verzamelde dichtwerken van Robert Hennebo werd eerder in
de Mededelingen gepubliceerd op pagina 47 en 48.
(4.) J.C. de Jonge: Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 3e verm. dr. Uitgeg. onder toez.
van J.K.J. de Jonge. Dl. 4 (Zwolle, 1869), p. 126-129.
(5.) L[aurens] A[rminius]: Europische Mercurius (...) 35. Dl. 2. Amsterdam; Andries van Damme,
1724. (KB signatuur 3072 D 12)

Willem Hendrikx
JCW en Het oog in 't zeil
Vorig jaar in oktober verscheen het eerste nummer van het nieuwe literaire tijdschrift
Het oog in 't zeil.(1.) Deze titel richt het zoeklicht op een van Weyermans minst
bestudeerde tijdschriften. Het verschijnen van deze nieuwe literaire periodiek verplicht
de Stichting JCW een onderzoek te doen naar het hoe en wat van haar 18e eeuwse
voorganger.
De oorzaak van de tot op heden geringe aandacht voor het op naam van Weyerman
staande Het oog in 't zeil uit 1780 is duidelijk: aan Weyermans auteurschap werd
door tijdgenoten en wordt door tegenwoordige Weyermanliefhebbers sterk getwijfeld.
Deze twijfel werd en wordt veroorzaakt door het feit dat het tijdschrift zoveel jaren
na Weyermans dood verscheen. Verder door de voor Weyerman slechte, nogal vlakke
stijl, de krachteloze humor en het gebrek aan ‘tijdschriftkarakter’ van de uitgave.
Vele afleveringen zijn niet als afgeronde eenheden geschreven. Het tijdschrift bevat
bijvoorbeeld een aantal toneelstukjes die over meerdere afleveringen verspreid zijn.
De discussie, met name in de Mededelingen,(2.) betrof voornamelijk de vraag of
JCW nu wel of niet de auteur van het werk was en de vraag of het werk in zijn geheel
in 1780 is uitgegeven, of dat, zoals de uitgevers vermelden in het voorwoord én
volgens de datering van de eerste 25 nummers, deze nummers al waren verschenen
van 2 mei 1768 tot en met 3 april 1769 in tweewekelijkse afleveringen.
Na deze inleiding hoop ik niet de verwachting gewekt te hebben hier de vraag naar
het auteurschap van een definitief antwoord te kunnen voorzien. De vraag naar het
jaar van verschijnen van de eerste 25 afleveringen denk ik hier wel te kunnen
beantwoorden.
De titelpagina van Het oog in 't zeil vermeldt als drukkers ‘C. VAN HOOGEVEEN,
JUN, EN C. HEYLIGERT’ en als jaartal 1780. In een ‘AAN DEN
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LEEZER’, gedateerd 1779, behorende bij het voorwerk, wordt met een noot het
volgende medegedeeld:
(x) Men heeft namelyk reeds in het jaar 1768. begonnen met dit Werk, bij bladen,
om de veertien dagen, uit te geeven, waarmede men één jaar gecontinueerd heeft; eindlijk is men te raade geworden, om alle de nog ongedrukte Vertoogen in ééns uit
te geeven, 't welk ook minder kostbaar is voor den Kooper.(3.)
Als oorzaak voor het niet continueren van de uitgave in 1769 wordt het afhaken van
een der boekverkopers genoemd. Deze zou de kopij in handen hebben gehad, met
als gevolg dat de resterende nummers pas in 1780 konden verschijnen.
Inderdaad wordt in de eerste 25 nummers, naast C. van Hoogeveen Jun, en C.
Heyligert, een J. van Zijp als mede-uitgever genoemd. In het voorwerk van de uitgave
van 1780 komt deze naam niet voor. Hij zou dus de kopij in handen kunnen hebben
gehad. Sierman heeft er al op gewezen dat het exemplaar van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des Boekhandels(4.) maar voor de helft is opengesneden.
Alleen de laatste 25 ongedateerde nummers zijn blijkbaar gelezen. Dit zou erop
kunnen wijzen dat de koper de eerste 25 nummers al had gelezen. mogelijk in 1768/69.
Een prospectus uit 1768, al gesignaleerd door Hanou en Van Oostrum, wijst erop
dat er in dat jaar inderdaad al sprake moet zijn geweest van een tweewekelijkse
uitgave van Het oog.(5.) In dit ‘BERICHT’ kondigen de uitgevers C. van Hoogeveen
Jun., Johannes van Zijp en Cornelis Heyligert de uitgave aan.
Deze prospectus vormt een sterk argument voor de stelling dat er in 1768/69 inderdaad
al sprake moet zijn geweest van een tweewekelijks tijdschrift Het oog in 't zeil.
Waarom deze uitgave in 1769 is gestopt blijft voorlopig een raadsel. Mogelijk heeft
inderdaad het uittreden van de boekverkoper Johannes van Zijp uit het driemanschap
er iets mee te maken.
Uit het artikel van Hanou en Van Oostrum over de drukkers Van Hoogeveen Jun.
en Cornelis Heyligert blijkt dat deze twee een soort 18e eeuwse vrije jongens waren,
die er niet voor terugdeinsden uitgaven geheel of gedeeltelijk onder een erbij gesleepte
goed verkopende naam uit te geven. Dit maakt Weyermans auteurschap van Het oog
in 't zeil nog onduidelijker.
Over dit alles hopen Peter Altena en schrijver dezes U in een uitgebreider artikel
meer te kunnen mededelen.

Eindnoten:
(1.) Zie ook: A.J. Hanou: ‘Het oog in 't zeil’ In: Med. JCW. jrg. 6 (1983), nr. 3. p. 30-31.
(2.) Med. JCW. p. 6, 106-7, 129-30, 132-3, 143, 154, 251, 318, 542.
(3.) Jacob Campo Weyerman: Het oog in 't zeil. Leyden; C. van Hoogeveen Jun. en C. Heyligert,
1780. p.[VII]. (privé-exemplaar: collectie W. Mans)
(4.) Med. JCW. p. 143.
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(5.) A.J. Hanou, Wa.R.D. van Oostrum: ‘Cornelis Heyligert: Apekees, en het faillissement van een
Leidse Boekdrukkerij in 1792’ In: Spektator IV (1974/75). p. 290-5. De prospectus bevindt
zich in de Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels
(apparaat Cahais).
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Peter Altena
De Rotterdamsche Hermes: actualiteit of eeuwig leven?
Betje Wolff en Aagje Deken wandelden in Bourgondische ballingschap toen in de
Republiek hun boekenbezit geveild werd. Wat kwam er in maart 1789 zoal onder de
hamer? In de categorie ‘Poëtische Boeken in Octavo’ was er van Jacob Campo
Weyerman de Rotterdamsche Hermes, de Amsterdamsche Hermes, de Ontleeder der
Gebreeken, de Echo des Weerelds en Het Oog in het Zeil, terwijl de directe concurrent
met de Amsterdamsche Argus vertegenwoordigd was.(1.) Waarom bezaten Wolff en
Deken tijdschriften van Weyerman?
Op 28 april 1722 verscheen in Weyermans Amsterdamsche Hermes een advertentie,
volgens welke de Rotterdamsche Hermes ‘nu compleet te bekomen’ was. Titelpagina,
titelprent en ander voorwerk was zojuist gereedgekomen, pas eind april 1722 was
de Rotterdamsche Hermes compleet leverbaar.(2.) Waarom werd eind april 1722 nog
geadverteerd voor een tijdschrift, waarvan de laatste aflevering een half jaar daarvoor
was verschenen?
In de eerste aflevering van de Rotterdamsche Hermes ontfermde de nauwelijks
vermomde Weyerman zich uitgebreid over de Amsterdamsche Argus van Hermanus
van den Burg. De Amsterdamsche Argus was een mercuur, becommentarieerde
nieuws van couranten. Na een parafrase van het nieuws volgde een overwegend
burlesk commentaar. De Amsterdamse nieuwscommentator was in Rotterdamse ogen
eentonig en slaapverwekkend. Niet direct benijdenswaardige eigenschappen voor
een mercuur. Hermes beloofde zich twee maal per week te laten zien
‘zullende zyn voornaamste welmeenende intentie zyn den verdwaalden
Argus op de verlate loopbaan van de Reden te brengen.’(3.)
De Rotterdamsche Hermes presenteerde zich niet als concurrent, maar voor alles als
onbaatzuchtig commentator van de nieuwscommentator Argus, als mercuur der
mercuren.
Een mercuur becommentarieerde nieuws van couranten. Couranten waren ingesteld
op nieuws, op actualiteit. Niets veroudert zo snel als nieuws, oud nieuws is geen
nieuws. Mercuren becommentarieerden nieuws, dat geen nieuws meer was. Het had
bijgevolg voor mercuren geen zin te wedijveren in actualiteit.
In aflevering 13 van de Rotterdamsche Hermes zei Hermes te hopen dat men in
de Amsterdamsche Argus
‘geteikent zal zien [...] iet 't geen tweemaal, zonder zich aan een' hartvang
bloot te geven, gelezen kan worden.’(4.)
De Amsterdamsche Argus leed aan actualiteit, aldus Hermes. Wat in de principieel
efemere couranten een verdienste was, gold in tijdschriften als een defect.
In aflevering 54 zou het Argus nog welsprekender verweten worden. Hermes
deelde aan Argus mee
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‘dat het met uwe oeveraas-schriften gestelt is als met de kleine pasteitjes
van de Fransche Vluchtelingen, dewelke noit smakelyk zyn ten zy ze
snikheet uit den oven komen.’(5.)
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Hermes sprak zijn diskwalificerende woorden over Argus' actualiteit nu niet als
onbaatzuchtig geneesheer, maar als ‘Vrient en Collega’.
De ondertekening moge ironisch zijn, geheel zonder juistheid is ze daarmee niet.
Want Hermes, begonnen als mercuur der mercuren, had zich intussen ontpopt als
gewone mercuur, nieuwscommentator. ‘Om den kieschen smaak zyner lezers te
voldoen’, was hij ‘genootzaakt [...] altoos eenige remarques over dagelyksche
Nieuwigheden te geven.’(6.) Van harte ging het niet. Met tegenzin kwam hij tegemoet
aan de slechte smaak van de lezers en werd als mercuur Argus' collega.
Hermes' tegenzin blijkt nog ergens uit. Hij verkoos de ambitie van Censor,
Zedenhersteller door middel van satire, boven het
‘langs kourant-boufonnieries de lezers door gapen en geeuwen in
Goudenaars te transformeren.’(7.)
Beziet men Hermes' nieuwscommentaren nader dan valt op dat de actualiteit van
zijn commentaar gering is. Zeer bijzonder is de persoonlijke toon, het persoonlijk
optreden van Hermes. Uit het commentaar rees de figuur van Hermes op: een oude,
bedaagde grijsaard, die veel meegemaakt had en daarom wat ‘historykundig’ viel.
Hij signaleerde als moeilijkheid
‘wekelyks by eene duimbreette te gelyk, een Historyschryver [te zyn], en
alle lezers op een eenig blad papiers [te willen] vergenoegen.’(8.)
Het was Hermes' ambitie in zijn nieuwscommentaren ‘Historyschryver’ te zijn, in
het voetspoor van de bewonderde Hooft. Men vergelijke in dit verband ook de
Verklaring van de titelprent. Thalie, Hermes' zusje, [is] in de weer om
‘Als een getrou historyschryver
(Men zie met welke oplettenheit
Zy ga slaet wat haer Hermes zeit)
Om alles voor den wrok der jaren
Op zuivre bladen te bewaren’(9.)
Het nieuwscommentaar wordt in de woorden van Hermes geschiedschrijving. Zo
onttrekt het tijdschrift zich aan de actualiteit en de korte levensduur.
B. van Selm heeft in zijn studie over De Hollandsche Spectator het volgende
opgemerkt:
‘Vanaf het begin moet de uitgever van plan zijn geweest de afleveringen
ook gebundeld als boeken te verkopen, omdat alle Nummers doorlopend
gepagineerd werden.’(10.)
De paginering van de Rotterdamsche Hermes begon bij aflevering 16. Of het plan
tot bundeling daarmee geboren werd, weet ik niet. Wel denk ik dat de paginering
vertrouwen demonstreerde, vertrouwen in een complete jaargang. In aflevering 16
trad Hermes bovendien voor het eerst op als mercuur, als historicus van de eigen
tijd. Een verband tussen het optreden als mercuur èn de uitgave van de complete
Rotterdamsche Hermes, als boek dus, dringt zich op.
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In 1722 werd de Rotterdamsche Hermes compleet geadverteerd en verkocht. Mec
de krant van eergisteren zou dat niet gelukt zijn. In de boekenkast van Wolff en
Deken stonden complete jaargangen Weyerman. Die jaargangen getuigden niet van
‘aandacht voor de actualiteit’(11.), zoals wel beweerd is, maar juist van het succesvol
overwinnen van de actualiteit. Een boekuitgave van een tijdschrift lijkt me de
overwinning op het dreigend efemere karakter van tijdschriften te symboliseren.
Weyerman
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was er in geslaagd ‘alles voor den wrok der jaren op zuivre bladen te bewaren’.

Eindnoten:
(1.) Ria Dijkstra-Van Bakelen: ‘De veilingcatalogus van maart 1789 op naam van Betje Wolff en
Aagje Deken’ In: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw 34-35 (april 1977), p. 145.
(2.) Amsterdamsche Hermes. Dl. 1, no. 31 (28 april 1722), p. 248.
(3.) De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer. Amsterdam 1980. No. 1 (13 sept. 1720), p.
[3].
(4.) Ibidem, no. 13 (25 oct. 1720), p. [52].
(5.) Ibidem, no. 54 (31 july 1721), p. 375.
(6.) Ibidem, no. 19 (28 nov. 1720), p. 91.
(7.) Ibidem, no. 25 (9 jan. 1721), p. 141.
(8.) Ibidem, no. 50 (3 july 1721), p. 342.
(9.) Ibidem, ‘Verklaring Titelprent’. H.M. de Blauw vroeg zich af of de initialen A.H., waarmee de
Verklaring ondertekend is, zouden kunnen staan voor ‘Amsterdamsche Hermes’, de opvolger
immers. Nu heeft Weyerman zich in de Amsterdamsche Hermes uitdrukkelijk gedistantieerd
van de ‘Verklaring’ en de uitgever Arnold Willis als schuldige aangewezen. A.H. zou dan A.W.
moeten zijn. J.J.V.M. de Vet noemde tijdens de jongste jaarvergadering van de Stichting Jacob
Campo Weyerman als mogelijke gegadigde Adriaan Hoppestein.
(10.) B. van Selm: ‘De 1731-1735 edities van De Hollandsche Spectator’ In: Studies voor Zaalberg.
Leiden 1975. Publicaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, p. 207.
(11.) Dijkstra-Van Bakelen, p. 132.

Dick Wortel
Weyerman en het woordenboek
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel 5 (1894) vindt men het volgend
artikeltje:
GROEP (II)
1. Als vakterm in de beeldende kunsten.
a) In de schilderkunst: onderscheidene, tot één harmonisch geheel
bijeengeschikte figuren. ...Groep, is een knoop van figuren bij
malkanderen, CAMPO WEYERMAN, Maandel. Ber. 311 (May
1747), aangeh. bij VOSMAER, Over Kunst, 22.(1.)

Redacteur A. Beets ontving zijn informatie van C. Vosmaer persoonlijk, die hem
een overdrukje uit De Banier toezond van zijn artikel Nederlandsche Uitdrukkingen
over Kunst.(2.) In 1882 publiceerde hij hetzelfde artikel nog eens in zijn bundel Over
Kunst. Daarin schreef hij onder meer:
De allerwonderlijkste sinjeur Campo Weyerman, biedt in zijne werken
een overzicht van de ateliertaal dier dagen, dat is, van het midden der 18de
eeuw. Een staal daaruit ontleen ik aan zijn Maandelijksche Berichten uit
de oude (sic!) Waerelt, of de spreekende dooden (Over Kunst, 22).
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relt; of de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen, tusschen allerhande
verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart,
Letteren, als anders (Hierna volgt een beschrijving van het gesprek en het impressum).
Hij verwees dan naar het ‘311e bericht, voor de Maandt May 1747’. Deze
‘Driehondert en elfde Zamenkomst’ vond plaats ‘tusschen den beroemden Vorst der
Grieksche Konst-Schilders Apelles, en den bekenden Nederlandschen Konst-Schilder
en Graveur Rembrant van Ryn’. Rembrandt ontmoette Apelles in het dodenrijk en
er ontspon zich een gesprek over de schilderkunst. Apelles, die reeds in de oudheid
van de wereld was verscheiden, liep wat achter in zijn kennis van de terminologie
in de schilderkunst, zoals die in Rembrandts tijd werd gebruikt. Rembrandt verhielp
dit euvel door Apelles een alfabetisch geordende lijst van schilderstermen te geven.
Op blz. 518 staat dan de plaats van het ‘kunstwoord’ groep:
Groep, Is een knoop van Figuuren by malkanderen, of in het midden of
in de hoeken van een Schildery. De grote Carache wilde de Schilders niet
boven de drie Groepen, noch boven de twaalf Figuuren, toestaan in eenig
Tafereel.
Vosmaer citeerde dit materiaal uit de Maandelyksche Berichten en schreef een en
ander vervolgens ten onrechte toe aan Weyerman. Vosmaer was hier kennelijk in de
war met de Maandelyksche 't Zamenspraaken, tusschen de Dooden en de Leevenden,
Bestaande in Vertoogen tusschen alderhande Mogendheden, Keyzers, Koningen,
Vorsten, Ministers, Getabberden, Gedegenden, Konstenaars, Wijsgeeren, &c.
Amsterdam, July-Dec. 1726, dat wel van Weyerman afkomstig is. Beide titels lijken
veel op elkaar en daarom is Vosmaers slippertje wel te begrijpen.
De Maandelyksche Berichten waren een vertaling of navolging, van de in het
Hoogduits verschenen Gespräche in dem Reiche derer Todten van David Fassmann,
die van 1718 t/m 1740 te Leipzig verschenen.(3.) De Nederlandse Maandelyksche
Berichten verschenen van juli 1721 tot juni 1771 in honderd deeltjes van ieder een
half jaar.(4.) Weyerman kende ze en had er geen hoge dunk van. In het Aan den Leezer
stelde hij zelfs, dat hij zijn Maandelyksche 't Zamenspraaken had geschreven om te
strijden tegen deze Nederlandse vertaling.(5.)
Wat Vosmaer kennelijk niet wist, was dat Weyerman in mei 1747 reeds overleden
was, dus alleen daarom al niet de auteur van het 311e bericht kon zijn. Toch mogen
wij Vosmaer en Beets het niet kwalijk nemen, dat zij zich vergisten. Zij wisten, toen
in 1894, niet wat wij, Campisten, bijna een eeuw later, wel weten. Toen immers was
er nog geen Stichting J.C.W.

Eindnoten:
(1.) De aanhaling met CAMPO WEYERMAN is merkwaardig, omdat deze gewoonlijk WEYERMAN
is. Dit citaat is niet het eerste citaat van Weyerman in het Woordenboek. In de bronnenlijst
vooraan in deel 10, verschenen in 1893, staat al: ‘Weyerman, J.C., Democritus en Heraclitus
Brabantsche Voyage. Amst., 1718’. Deze vermelding is te danken aan de opname van een citaat
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in deel 5, bewerkt door A. Beets in 1893, s.v. GRIJZEN (II) ‘Een lelijk gezicht trekken, van
toorn, van smart enz.; grijnzen (zie ald. de bet. I)’: (Hy) grees... leelyk en knersten op sijn
tanden, WEYERMAN, Brab. Voyage, 56.’ In latere afleveringen is deze aanhaling van de bron
gewijzigd in WEYERMAN, Democr. en Heracl. [171.].
(2.) In de bibliotheek van het Woordenboek bevindt zich een overdrukje, aangeboden aan de redactie
door de schrijver. Niet zonder opzet! Het artikeltje eindigt met een alinea, waarin de schrijver
zich aansluit bij een uitlating van Robert Fischer (gedaan in zijn toen juist verschenen leven
van Luca Signorelli) die luidt: ‘Was uns noch fehlt in unserer jungen Wissenschaft ist eine
Geschichte der Kunstausdrücke’. Geraffineerd stelt Vosmaer: ‘De geleerden die in het
Woordenboek onzen taalschat bewaren, zullen ook ten dien opzichte groot nut kunnen doen’.
Deze zin is onderstreept door Beets, in de redactie van Over Kunst echter geschrapt!
(3.) [David Fassmann]: Gespräche In Dem Reiche derer Todten. Leipzig 1718-21. [KB 857 D 92].
Ook aanwezig:
David Fassmann: Gespräche in dem Reiche derer Todten, drey und funffzigste Entrevuë, zwischen
den weltberühmten Printzessin, von Ursini, (...) und Jeanne d'Arc, (...) worinnen der seltsame
Beruff, und Historie der Erstern (...) erhalten. Leipzig 1723. [KB 394 G 12].
(4.) Kompleet aanwezig in de KB [459 K 1]. In UBL [1161 H 1] ontbreken de jaren 1746 en 1747.
In hoeverre de Maandelyksche Berichten een vertaling zijn van Fassmann's Gespräche, zie
daarvoor waarschijnlijk André Hanou's artikel in de bundel Het verlokkend Ooft (nog niet
verschenen bij het schrijven van dit artikel), waar ook de relatie tussen de Maandelyksche
Berichten en Weyerman nader wordt belicht (zie Karel Bostoen in Meded. J.C.W. 6, 26 e.v.).
(5.) Het desbetreffende stukje uit Aan den Leezer luidt: ‘De voorgaande 't Zamenspraken tusschen
de Dooden (zyn), in de Hoogduytsche Taal en op een hoog uytheems Kasteel opgestelt, tot een
Schimp der Nederlanders vertaalt... geworden in onze Nederduytsche spraak. Zou ik 'er niet
moeten byvoegen, Dat die 't Zamenspraaken uyt niet anders bestaan als uyt langwylige Uytreksels
van reeds overgezette Historien, en uyt herkookte Schoolmeesters kortbondige Spreuken? En
zou ik dan niet vermoogen te beweeren, Dat die Stijl van die 't Zamenspraaken zo Doods als
den Tytel, zo laconisch als een Ankertouw, en zo vrolyk is als het Airtje van, O Voerman van
de Hel wilt my doch overzetten. Dat verricht hebbende zou ik het dan niet over eenen anderen
boeg moeten wenden, en ten breedsten dienen uyt te meeten, Dat deeze 't Zamenspraaken van
de Hoogduytschen zullen verscheelen, gelyk als de Leevenden verscheelen van de Dooden?’
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Signaleringen
J. Smeijers
Gent 1787
In 1983 werd aan de universiteit van Gent een licentiaatsverhandeling aangeboden
door Marnix Meert, getiteld ‘Almanach ofte oprechten Neder-
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lanascnen Hemel-Meter’, Bijdrage tot het onderzoek van de literaire facetten van
de achttiende-eeuwse almanak. Deze verhandeling analyseert de inhoud van een
Gentse almanak die van 1772 tot en met 1811 verscheen (UB Gent 1319), geheten
Almanach ofte oprechten Nederlandschen Hemel-Meter [...] gecalculeerd op den
Meridiaen van Gend door Mr. Daniel Montanus.
In 1787 komt daarin een stuk voor, geheten ‘Levens Schets en voordere
Bezonderheden wegens Stefano Zanovich onder den naam Stiéphan Anibal, Prins
van Albaniën, die zig zelf binnen Amsterdam in de Gevangenisse omhals heeft
gebragt den 24 Mey 1786’. Dat stuk begint met de zin: ‘Wierden immermeer de
Daeden van eenen Spaenschen Gusman d'Alfarache, van eenen Franschen Cartouche,
van eenen Nederlandschen Campo Weyerman en meer andere der vergetendheyd
onttrokken, met hoe veel te meerder recht moeten dan niet die van eenen
zoo-genaemden Prins van Albaniën voor altyds aen de oogen der geheele weireld
ten toon gestelt worden [...]’.
Op deze manier vangt de uitgebreide levensbeschrijving (liefst elf bladzijden!)
aan van Zanovich, ‘eenen Man, die in de opeenstapelinge van zyne schelmstukken
geene Lieden van den leegsten rang ofte middelbaeren stand, maer Vorsten en Edelen
tot Voorwerpen zyner bedriegeryen heeft uytgekozen’. De auteur beschouwt het als
een dienst aan de lezer, de levensloop van deze meesteroplichter ruchtbaar te maken.
We zien dus hoe Weyerman in het gezelschap van Cartouche, Zanovich e.a. genoemd
wordt: in Gent geldt hij in 1787 als een meesteroplichter van de eerste rang.

H.M. de Blauw
JCW als bloemschilder
Onlangs, een ruim een jaar geleden verschenen heruitgave van een plaatwerk over
bloemschilders doorbladerend, stuitte ik naar verwachting (gebaseerd op een
vermelding in de Med. (p. 61) van P. Mitchell. European flower painters. London
1973) op een vermelding van een bloemstuk van de kunstschilder Jacob Campo
Weyerman. Het boek, Peter Mitchell, European Flower Painters, Schiedam, Interbook
International b.v., 1981, bevat in de ‘Index of artists’ op p. 272 de vermelding:
Weyerman, Jacob Campo 259, 260-1.
Niet in deze verwijzing staat paginanummer 270, waar we onder de kop
‘Illustrations: Acknowledgments and photographic credits’ aantreffen:
Page 259 (below left) 381. WEYERMAN, Jacob Campo, signed, oil on
panel, 20½ × 16¼ in. (52 × 41 cm), Rijksmuseum, Amsterdam
Op pagina 259 treffen we een afbeelding aan (nr. 381) van Weyermans bloemstuk
dat eigendom is van het Rijksmuseum in Amsterdam en waarvan in de catalogus van
Van Thiel e.a. (zie Med. p. 61) staat dat het gesigneerd is ‘Weyermans’.
Op de pagina's 260-261 in het boek van Mitchell staat het volgende:
WEYERMAN, Jacob Campo (1677-1747) DUTCH
A colourful figure in the history of flower painting, Weyerman is best
known for his three-volume work on the lives of Dutch artists, published
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in London in 1729. In his account of Van Huysum he dubbed him ‘the
phoenix of flower painters’, a much-quoted phrase.
Weyerman, born at Breda, studied with one of the Van Kessel children
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at Delft and with Simon Hardime at Antwerp. Apart from the Lives, largely
indebted to Houbraken, Weyerman's literary skills included satire and
political pamphlets. He travelled throughout Europe and was known in
Italy as ‘Campovivo’, a name by which he signed examples in the
Broughton Collection and in the Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. In about
1718 Weyerman eloped to London with a widow and squandered her
money, an incident apparently very typical of the Weyerman way of life.
In 1738 he returned to The Hague where one of his pamphlets fell foul of
the Dutch East India Company and he was sentenced to life imprisonment.
He died in prison in 1747 at the age of seventy.
Ill. 381 signed ‘Weyermans’, is a well-painted panel. The tall slender
bouquet compares to the Karlsruhe canvas mentioned above. Weyerman's
work is rare and one would gladly exchange a knowledge of other examples
for some of the rather irrelevant though entertaining biographical details.
De hierboven voorgestelde ruil zou ik gaarne met de auteur willen maken, want zo
te zien kent hij feiten uit het leven van JCW die volgens menig Campist als fout
zouden worden aangemerkt (JCW gedurende 20 jaar met een weduwe in Engeland),
heeft hij schilderijen gezien die niemand ooit of slechts lang geleden onder of voor
ogen heeft gehad (of de Broughton Collection moet hetzelfde schilderij bevatten dat
in Cambridge (Fitzwilliam Museum, zie Med. p. 7) hangt, en Mitchell moet het
schilderij in Karlsruhe (waarvan trouwens wel vaker sprake is geweest) met dat in
Kassel verwarren en citeert hij zowaar uit een in 1729 te Londen uitgegeven driedelige
editie van de Lives (kennelijk een Engelse vertaling van de Konstschilders die
bliksemsnel, ook nog in 1729, vervaardigd moet zijn).

Peter Altena
Jan van Gool versus JCW
In het tijdschrift Oud Holland (1983), nr. 4, p. 266 e.v. verscheen van de hand van
de Groningse kunsthistoricus Lyckle de Vries een studie over ‘Jan van Gool als
kunstcriticus’, die als volgt begint: ‘Het voorbeeld van Vasari's beroemde serie
kunstenaarsbiografieën is in Nederland het eerst door Karel van Mander nagevolgd.
Zijn werk is een van de belangrijkste bronnen voor de kunstgeschiedenis van ons
land en het valt te betreuren dat pas meer dan honderd jaar later een tweede
schilder-schrijver zijn werk heeft voortgezet. Gelukkig heeft deze Arnold Houbraken
sneller opvolgers gevonden. De eerste van hen was Jacob Campo Weyerman, die als
een soort boulevard-journalist te werk is gegaan. Aan zijn werk wordt sedert kort
door literatuurhistorici de aandacht besteed, die het verdient. Het zou goed zijn als
de kunstgeschiedschrijving beter ging beseffen, dat de roddel en het verbale vuurwerk
van deze veelschrijver vermengd zijn met waardevolle feiten en interessante
meningen. Jan van Gool had geen goed woord voor Weyerman over en hij ontkent
diens werk dan ook zo veel mogelijk. Zijn vervolg op Houbrakens Groote Schouburgh
wijkt sterk van Weyermans tek-
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sten af, doordat het saai, degelijk, voorzichtig en - voor zover zijn werkwijze dat
mogelijk maakte - betrouwbaar is. Zodoende beschikken we voor de laatste decennia
van de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende over twee elkaar aanvullende
bronnen.’
De Vries verkoos voor zijn onderzoek Van Gool, wiens Nieuwe Schouburgh in
de jaren 1750 en 1751 in twee delen verscheen, ‘boven de veel leesbaarder Weyerman,
omdat de literaire vormgeving bij de laatste vaak het zicht op de overgedragen
informatie belemmert.’ Deze studie over Van Gool en diens meningen ‘over de
artistieke verdiensten van het werk der door hem beschreven vakgenoten’ doet sterk
verlangen naar meer.

Stichting JCW
Notulen van de grondvergadering van 8 januari 1983
Aanwezig: B. Luger, G. Marechal, F. Wetzels, E. de Blauw, W. Hendrikx, A. Hanou,
F. van Lamoen, R. Hoogma, A. van der Plank, P. de Jonge, H. Verstraate, W. Mans,
P. Keyser, G. van Vliet, M. Kok, P.J. Margry, J. van Heugten, P. Altena, I.H. van
Eeghen, B. Sierman, A. Nieuweboer, K. Bostoen, J. de Vet, R. Arpots.
1. De voorzitter opent de vergadering.
2. Lezing uit het werk van Weyerman.
3. Bericht van verhindering van C. Hamans.
4. Notulen grondvergadering en expeditievergadering 1982 goedgekeurd.
5. Verslagen van voorzitter, secretaris en secretaris-publiciteit. Verslag
penningmeester:
Inkomsten over 1982: f 3.659,92
Uitgaven over 1982: f 2.773,75
Saldo postgiro 8/11: f 866,17
Renterekening: f 1.869,49
Sterrekening: f 1.571,02
Saldo totaal: f 4.306,68
Aantal betalende leden en vrienden: 113 (4 nieuw).
6. De vergadering gaat ermee akkoord dat de jaarlijkse bijdrage niet verhoogd
wordt.
7. JCW-literatuur in 1982:
Med. JCW. nrs 43-45;
J.J.V.M. de Vet: ‘Weyerman en zijn Kartuizer’. In:
Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, 55-56 (1982);
Rien Goettsch: ‘De eerste columnist’. In: De Gids 145 (1982), nr.
6;
J.R. Evenhuis: ‘Persvrijheid tussen Pietro Aretino en de moderne
retortjournalist’. In: De Gids 145 (1982), nr. 6;
Vermeldingen in: Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Ed. W. van Toorn. Amsterdam 1982;
Peter Altena: Het Monster aan de Maas. (doct. scr. UvA, 1982);
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8. JCW in 1983:
Aangekondigd wordt de essaybundel 't Verlokkend Ooft. Op
oplettende begeleiding van de publicatie wordt aangedrongen, voorts
wordt de uitgever verzocht drukproeven aan auteurs te zenden, zodat
correcties aangebracht kunnen worden.
Aangekondigd wordt Kerstemans Levensgevallen (Sub Rosa) en
Weyermans Syberg-boek (Nijhoff). Ten aanzien van de annotatie
van de Rotterdamsche Hermes zal het bestuur met een nieuwe opzet
komen.
9. Tot nieuwe leden worden benoemd J. de Vet en W. Hendrikx.
10. Observaties bestuursleden (gepubliceerd in Med. JCW. jrg. 6 (1983), nr. 1.
11. Mevrouw I.H. van Eeghen houdt een lezing, getiteld ‘Weyerman en de
boekhandel’ (intussen gepubliceerd in Med. JCW. jrg. 6 (1983), nr. 3.
12. De kascommissie keurt het verslag van de penningmeester goed.
13. De expeditievergadering wordt gehouden op 13 augustus in Breda. W. Hendrikx
belast zich met de organisatie.
Lezing 1984: Sam Segal is bereid een lezing te verzorgen, maar niet
in 1984, wel in 1985.
14. Wisseling bestuur: tijdens de wisseling van het bestuur wordt de vergadering
voorgezeten door F. Wetzels. De vergadering stemt in met de voorgestelde
wisseling en dankt mevrouw B. Sierman voor haar werk van de afgelopen jaren.
15. Rondvraag: F. Wetzels spreekt over een bundel gedichten in handschrift, die
zich in de P.B. Den Bosch bevindt. De gedichten zijn van Weyerman.
In de U.B.A. ontbreken nogal wat Mededelingen, zoals mevr. Van
Eeghen constateerde. De vergadering draagt het bestuur op dit na
te gaan en te verhelpen.
16. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Marijke Gijswijt-Hofstra
Rectificatie
In noot 2 bij het artikel ‘Weyerman in Vianen: zijn vrijgeleide in 1731’ (Med. JCW.
jrg. 6 (1983), nr. 3. p. 16-20) is een fout geslopen. De daar bedoelde voorlopige
toestemming voor vrijgeleide werd gewoonlijk verleend door de Drossaard, niet door
de Kamer van Justitie van Vianen.
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P. Altena
Inleiding
Op zaterdag 18 augustus a.s. houdt de Stichting Jacob Campo Weyerman haar
jaarlijkse expeditievergadering in Vianen. In de voormalige vrijstad Vianen verbleef
Weyerman bijna acht jaar.
Dit nummer van de Mededelingen staat in verband met de komende
expeditievergadering voor een belangrijk deel in het teken van Weyerman en Vianen.
Het artikel van Hanou biedt een overzicht van de betrekkingen tussen Weyerman
en Vianen. Eerder verscheen het artikel in het ‘historisch tijdschrift voor het land
van Vianen’ In het land van Brederode 8 (1983), nr. 1/2, maar het wordt nu op
uitdrukkelijk verzoek van het bestuur en met goedkeuring van de redactie van In het
land van Brederode en van de auteur herplaatst. Het leent zich bijzonder als inleiding
op de expeditievergadering. Herplaatsing vergroot bovendien de beschikbaarheid
van Hanou's artikel.
Aan het eind van zijn artikel somt Hanou kwesties op, die nog om oplossing vragen.
Eén van die kwesties - de datum van Weyermans vrijgeleide - is intussen opgelost
in de Mededelingen 6 (1983), nr. 3, pp. 16-20.
In de bijdrage van Koenhein, kenner van de historie van Vianen, wordt een groot
aantal resterende vragen van Hanou beantwoord. Zijn artikel, waarvan we hier het
eerste deel plaatsen, laat zien hoe Weyerman dacht over zijn woonplaats en hoe
Vianen als decor in zijn werk functioneerde. In de delen van zijn artikel, die in dit
nummer nog geen plaats kregen wegens plaatsgebrek, laat Koenhein zien wat er aan
Viaanse gegevens schuil gaat in Den Voorlooper van de Kronyk der Bankrotiers.
Koenheim stelt Kornelis van Vleuten, uitbater van het koffiehuis, en diverse
‘bankrotiers’ nader voor. Tenslotte biedt Koenheim een biografie van Alexander le
Roux, Weyermans grote vijand. In een van de volgende nummers zal het vervolg
van zijn artikel gepubliceerd worden.

A. Hanou
‘Vyanens Alverdriet’ (1.) : Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
Op 18 december 1738 viel er althans op één plaats in Vianen weinig te bespeuren
van de sfeer van het naderende kerstfeest. Waarschijnlijk in zijn eigen woning, raakte
de heer Jacob Campo Weyerman slaags met de dienaren der wet die hem op last van
de Viaanse overheid poogden te arresteren. In eerste instantie dolf de politie het
onderspit. Niet onbegrijpelijk, want ondanks zijn leeftijd (hij was éénenzestig jaar),
was de heer Weyerman een fors uitgevallen man; door tijdgenoten werd hij weleens
vergeleken met de Sparenwouwer reus uit de Gysbregt van Amstel. Bovendien bezat
Weyerman een temperament dat berucht was. Hij wist zich in ieder geval los te
rukken en verdween. Nadat de politie zich het voorhoofd afgeveegd had en een nieuw
onderzoek ingesteld, konden zij Weyerman tenslotte aanhouden bij een van zijn
buren, naar wie hij, over de tuinmuur heen, verdwenen was.(2.) Daarmee kwam een
einde aan het aktieve openbare leven van een van de betere schrijvers
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uit de achttiende eeuw. Want enige dagen later vroeg het Hof van Holland, het hoogste
gerecht van die provincie, om zijn uitlevering: en op 24 december werd Weyerman
daarom overgebracht naar de Voorpoort in Den Haag (een Hollandse
staatsgevangenis).(3.) Dáár zou Weyerman nooit meer uit komen. Nog voor de
jaarwisseling begonnen de verhoren die in 1739 zouden leiden tot een vonnis van
levenslange gevangenisstraf, wegens het belasteren van het gezag en wegens extorsie,
dat wil zeggen het afpersen van geldsbedragen om publikatie van aan sommige
personen niet welgevallige gegevens te voorkomen.(4.) Tot zijn dood, in 1747, zou de
meest luidruchtige auteur van de Nederlanden niets anders zien dan de wanden van
zijn cel. Ook vanuit de gevangenis zou hij nog het nodige publiceren, maar dat is
een verhaal dat niet in onze context past. Van Vianen begon in ieder geval de victorie
van de gerechtigheid - volgens de justitie. En Vianen was zeker het einde van de
loopbaan van Weyerman. Vóórdat ik inga op de kontakten van Weyerman met de
inwoners van Vianen (voornamelijk zoals dat uit zijn werk blijkt), iets over Weyerman
zelf.
Over Campo's leven zijn we minder goed ingelicht dan we zouden willen. We
beschikken over een paar korte autobiografieën(5.), die voornamelijk gevuld zijn met
sterke verhalen over zijn reizen door geheel Europa, zijn amourettes, avonturen,
duels en prestaties. Het is boeiende literatuur om te lezen: Campo schijnt in zijn
eentje alles mee te maken wat Casanova én de drie musketiers gezamenlijk beleven.
Hij is een bohemien en avonturier, gezegend met een scherp verstand en een snelle
tong, die zich uit elke situatie weet te redden. Hiernaast beschikken we over een
biografie nog uit de 18e eeuw zelf, door Franciscus Lievens Kersteman.(6.) Dit boek
is eigenlijk meer een roman dan een biografie; het is gevuld met allerlei uiterst
onwaarschijnlijke verhalen. Zo zou Campo's moeder, vóór de geboorte van haar
zoon, als militair gediend hebben en veldslagen en campagnes meegemaakt. Zij werd
pas ontslagen uit de dienst toen bij een verwonding en daaropvolgend onderzoek
haar vrouw-zijn aan het licht kwam. Dit soort dingen was in feite niet zo zeldzaam
gedurende de 17de en 18de eeuw, maar het behoorde ook tot de gebruikelijke
stoffering van de gemiddelde roman. Kersteman was een schrijver die aan de lopende
band romans produceerde, en hij hanteerde daarbij een bepaald procédé: elk gerucht
dat hij hoorde bouwde hij om tot een verhaal waarvan hij wist dat het de tijdgenoot
zou boeien. Zo laat hij Campo in Frankrijk de bekende roverhoofdman Cartouche
(de Robin Hood van de 18de eeuw) ontmoeten, en met hem bevriend raken. Het
Kersteman-procédé vráágt hier om: die twee behoren elkaar te ontmoeten. Als
Kersteman een biografie van Van Agt zou schrijven, zou deze heer nooit met Eugenie
getrouwd raken, maar wel met de olympisch kampioene wielrennen; of, als hij het
leven van Jan Cremer zou beschrijven, zou ik op de vijfde pagina al begrijpen dat
op pagina 100 Sylvia Kristel ter sprake moet komen. Een ander voorbeeld. Kersteman
is natuurlijk op de hoogte van Weyermans antikatholieke geschriften. Dan is het ook
niet zo verbazend als we bij hem zien, dat in Rome de paus Weyerman in audiëntie
ontvangt omdat die paus naar Weyerman benieuwd is. Sterker nog, volgens Kersteman
zou de paus Weyerman geadviseerd hebben niet zo in Italië met zijn atheïsme te
koop te lopen, omdat hij anders wel eens last zou kunnen krijgen met de Inquisitie.
Een prachtig verhaal natuurlijk: het is alsof de Russische partijleider een dissident
waar-
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schuwt tegen de KGB. De tijdgenoot moet er van gesmuld hebben. Wij daarentegen
kunnen met dit soort verhalen niet zo erg veel aan. Ik zal er hier daarom ook verder
aan voorbijgaan. Wél is opvallend, dat archivalisch onderzoek (dat is tot nu toe nog
maar mondjesmaat gebeurd) wel uitwijst dat die verhalen toch wel iets met de
waarheid van doen hebben. Zo hád bijvoorbeeld Weyermans moeder sterke zakelijke
relaties met het leger. In het kort enkele zaken die wél min of meer vaststaan, waarbij
ik alle liefdesavonturen, bastaarden, ontmoetingen met de justitie enz. voor het gemak
maar oversla.
Weyerman werd geboren op 9 augustus 1677 in een legerkamp van de geallieerde
troepen, toen dezen Charleroi belegerden. Zijn vader was een militair, en behoorde
later tot de elitetroepen van de koning-stadhouder Willem III.(7.) Van hem vernemen
we verder weinig meer. Met zijn moeder(8.) ging Campo mee naar 's-Hertogenbosch
en Breda. Breda is eigenlijk de stad van zijn jeugd en opvoeding(9.) (zijn moeder had
er een soort hotel en café op de Grote Markt). Breda heeft dat ook later wél geweten:
jarenlang zal Campo in boeken en tijdschriften de overheid en inwoners van die stad
laten weten dat ze stommelingen zijn. Hij schrijft dan meestal over Abdera (anagram
voor Breda): dat was in de klassieke oudheid de plaats waar spreekwoordelijk de
stommelingen uit afkomstig waren. In Breda volgt hij de latijnse en franse school
(zeg maar: lager en middelbaar onderwijs). Daarnaast krijgt hij een privé-opleiding
van een predikant in een dorpje bij Delft. Hij krijgt daar onderricht in hebreeuws,
grieks, filosofie, wis- en sterrekunde, griekse en romeinse geschiedenis. Universiteiten
laat ik verder bijzijden: Campo schreef zich gedurende zijn leven verschillende keren
in (in Utrecht, Leiden, Oxford) zonder ooit een opleiding af te maken. Een
buitengewoon kortstondige militaire carrière leidde al spoedig tot ontslag. Zijn
eigenlijke beroep wordt dat van schilder: hij leert het vak bij schilders in Breda en
Antwerpen. In al zijn geschriften blijkt, dat hij schilderen, niet schrijven als zijn
eigenlijke levensstiel zag, en dat hij slechts door toeval tot schrijven gekomen was.
Van zijn produktie weten we op dit moment slechts enkele schilderijen terug te
vinden, in Nederland, Duitsland en Engeland. Het zijn hoofdzakelijk bloemstillevens:
volgens deskundigen bepaald niet slecht. Als hij volleerd is, begint hij, zoals dat
hoorde in die tijd, aan een Grand Tour door de Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk,
Italië, Zwitserland, Duitsland en Engeland. We krijgen af en toe wel de indruk dat
die reizen meer met wijntje en trijntje te maken hadden dan met het palet; maar we
zijn op dit moment niet in staat alle avonturen te verifiëren. Als we Weyerman zelf
mogen geloven zou hij in Engeland voor £ 2400 aan opdrachten gekregen hebben
van koningin Anne, en ook delen van portretten door de beroemde hofschilder
Godfried Kneller voor zijn rekening genomen hebben. Zo rond 1720 (hij is dan al
drieënveertig jaar!) beginnen we wat meer vat op de zaak te krijgen. Hij begint dan
te schrijven, en door Nederland te zwerven. We treffen hem min of meer
achtereenvolgens aan in Delft, Rotterdam, Breukelen, Abcoude, Amsterdam en
Utrecht (of: bij Utrecht). In al die plaatsen krijgt hij moeilijkheden met schuldeisers,
met de overheid, of met invloedrijke inwoners, wegens zijn zeer praktische doch in
het algemeen niet welwillend bekeken gewoonte om de huur of de bestellingen niet
te betalen, of wegens de door hem plastisch en herkenbaar beschreven handel en
wandel van die inwoners. Waarschijnlijk omdat het voor hem te ge-
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vaarlijk is geworden in de andere grotere steden, vinden we hem tenminste vanaf
begin 1733 in Vianen terug, waarvoor hij een vrijgeleide gevraagd had.(10.) En ook in
Vianen zou alles niet in pais en vree verlopen.
Tot zover over zijn leven. Er zou minder reden zijn om over deze bonvivant en
levenskunstenaar te spreken, als daar ook niet zijn oeuvre was.
Weyermans werk beantwoordt nauwelijks aan wat men doorgaans verwacht dat
in de pruikentijd geschreven werd. Als uw schoolopleiding dezelfde geweest is als
de mijne, en áls de achttiende eeuw al ter sprake gebracht is, dan verwacht u
waarschijnlijk iets langzaams, iets moraliserends, iets schoolmeesterachtigs, in de
trant van Van Alphen. Als er aandacht besteed werd aan het proza, hebt u misschien
wel die eenvoudige en heldere essays door Van Effen moeten lezen, bijvoorbeeld de
vrijage van Kobus en Agnietje, onschuldig en charmerend en naief. Maar helaas of
gelukkig, zo zit een groot deel van de literatuur uit die dagen toch niet in elkaar. Er
zijn vele andere dingen te vinden. Bijvoorbeeld Weyerman, en hij is maar een van
die velen die in de negentiende eeuw (toen voor het eerst de overzichten gemaakt
werden van wat in vroeger eeuwen belangrijk was) onder tafel geschoven werden.
Weyermans geschriften pasten niet zo goed in het victoriaanse concept van literatuur.
Het is satirisch, libertijns, erotisch en spotziek proza. Het gaf geen les mee aan de
lezer, zoals men vroeger graag wilde. Zijn geschriften spotten ongegeneerd met
allerlei groepen als vrouwen, duitsers, katholieken en gezagsdragers - heel oneducatief
dus. Zij lijken niet zozeer geschreven ter instructie van de lezer, als wel om
uitdrukking te geven aan de briljante geest van de auteur. Zij zijn bovendien moeilijk:
er komen talloze eigentijdse situaties voor, die voor ons moeilijk te herkennen zijn.
Zij zijn overladen met beeldspraak en anecdotes en lijken van de hak op de tak te
springen. Het lezen van Weyerman is behoorlijk vermoeiend: het is als het verplicht
onafgebroken moeten kijken naar het afsteken van vuurwerk. Daarbij vergeleken is
het lezen van zijn tijdgenoot Van Effen een sinecure (al maakt de Hollandsche
Spectator om andere redenen slaperig).
Moet men per se het werk van Weyerman indelen, dan zijn er eventueel vier soorten
geschriften te onderscheiden (een andere indeling is mij ook goed).
Ten eerste zijn er een aantal toneelstukken. We weten daar niet veel van, soms
niet eens of ze opgevoerd werden. Blijkens een aantal herdrukken schijnen ze bij de
tijdgenoot wel in de smaak gevallen te zijn.
Ten tweede: zijn weekbladen. Zij vormen mijns inziens het belangrijkste deel van
zijn werk. Vanaf 1720 begonnen ze te verschijnen: heel wat eerder dus dan de
Hollandsche Spectator door Van Effen (1731). Wat kon men vinden in deze
wekelijkse, acht pagina's tellende blaadjes, deze voorlopers van onze hedendaagse
opinieweekbladen? Van alles. Verhalen, droomvertellingen, gedichten ook. Maar
vooral ditjes en datjes, een soort columns; kommentaren op eigentijdse gebeurtenissen
en tijdgenoten. Weyerman schrijft óók wel over abstrakte onderwerpen (af en toe
kan hij een enorme geleerdheid en belezenheid ten toon spreiden). Maar eigenlijk is
hij op zijn best als hij ons al gekscherend en spottend meevoert in het dagelijks leven
in verschillende nederlandse maar ook europese milieus; als hij ons iets laat meemaken
van de ge-
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sprekken en levenswijze van patriciërs, boekhandelaars, prostituees, abten, duitsers,
schilders, herbergiers, alchimisten, spanjaarden, theologen en toneelspelers. En dit
alles in proza. Dat is heel opmerkelijk, want proza stond in zijn tijd niet in hoog
aanzien; poëzie en poëtische taal was het voermiddel waarin elk beschaafd mens
zich moest kunnen uitdrukken. Maar men zou ook niet hebben kúnnen uitdrukken
in proza, niet kúnnen beschrijven, datgene wat Weyerman beschrijft. Die ervaring
was simpelweg nog niet voorhanden in het nederlands taalpakket, en het was nog
nooit in proza beschreven. Weyerman is daarom niet alleen in letterkundig opzicht
interessant. Hij is dat ook vanuit het opzicht van de beschavingsgeschiedenis. Hier
wordt een taal gemaakt, die recht doet aan iets nieuws: aan de achttiende-eeuwse
wending naar het aardse. Weyerman beschrijft de mensen in hun dagelijkse doen,
en met hun ordinaire emoties. Dat vindt men niet bij Vondel of Poot. Nog opvallender
is dat Weyerman in staat is dat te doen op zo'n krachtige en kreatieve manier: de
levenskracht spat er aan alle kanten uit. Vergeleken met zijn proza lijkt dat van Van
Effen (hoewel het door veel meer mensen begrepen zal zijn) wel aan bloedarmoede
te lijden.
Een derde groep werken is er een, waarbij Weyerman moeite doet om doorwrocht
en geleerd historisch werk te leveren. De bekendste daarvan zijn de Historie des
Pausdoms (1725-1728), en zijn Levens-beschryvingen der Nederlandsche
Konst-schilders en Konst-schilderessen (1729-1769). Voor beide werken deed hij
een enorme hoeveelheid wetenschappelijk en biografisch onderzoek. Maar ook blijkt
dat hij een erg serieuze opzet niet lang vol kon houden. Dan komt hij te voorschijn
met anecdotes en verhalen. Want, zo vond Weyerman bijvoorbeeld in zijn werk over
de schilders, ‘hoe schilder hoe wilder’. Zó vertelt hij hoe Rembrandt het aanpakte
toen hij een leerling aantrof in laat ons zeggen diepe conversatie met een model. Een
Paradijsverhaal(11.): ‘Een Leerling die al vry diep gevordert was in de gonst van
Mevrouwe de Schilderkonst, voerde op een zekere tijt een zoet lief Meysje in zijn
afgeschooten vertrek, om haar na te tekenen of te schilderen, [...] aldus was het
voorgeeven. De Medeleerlingen scheenen alle benieuwt te zijn hoe dat spel zou
afloopen, derhalve gleeden zy zachtjes, na hunne schoenen te hebben uytgeschud,
na die Schildercel, en keeken by beurten door een scheurtje, alwaar zy het geen er
volgt begluurden. Het was een warme dag, waar door den Tekenaar zich gemakshalve
zo wel ontkleede als het Model, en zy in dien natuurlyken opschik den alouden staat
der aldereerste Ouders zonder veel omslags vertoonden. Wat er nu voor dartele
handgrepen, graage lonken, en verlokkende diskoerssen tusschen die beyde voorvielen,
zal den Leezer zo wel konnen gissen, als wy konnen navertellen of verzinnen [...].
Op die of op een diergelyke wijze gedroeg zich den jongen Schilder en het
Vrouwelyk Model, toen Rembrant verscheen om de gewoone namiddags ronde te
doen, en zijne Leerlingen de dagelijksche les te geeven, die niet weetende wat er te
doen was om en by de Zeyldoekskluys van den opgeslooten Leerling, mee na het
scheurtje stapte om eens te kyken. Hy zag dat paar ontrent in het zelve postuur zitten
in puris naturalibus, gelijk als Mars en Venus gerekt en gestrekt laagen, toen den
manken Vulkaan die Gelieven het net over het hoofd haalde, en hy had dat spel noch
niet zeer lang aangezien, toen hy den afgevochten Leerling hoorde zeggen; Waarlijk
lieve Engelin, nu gelijken wy niet kwaa-
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lijk naar Adam en Eva, want die liepen mee met de billen bloodshoofts moedernaakt
in het Paradys.
Zo dra had Rembrant van Ryn die vriendelijke woorden niet gehoort, of hy klopte
met zijn schilderstokje tegens de deur van het vertrek, en riep met een dreygende
stem; Dewyl ghy uwe onderlinge Naaktheyt kond zien en tasten, O overtreeders! zult
ghy fluks het Paradys verlaaten. Daar op liep hy het deurtjen open, stoorde de Adams
en Evas klucht waarom geen doekjes waaren gewonden, en joeg het verschrikt paar
zo schielijk de trappen neerwaards en voorts ten huyze uyt op de straat, dat het te
naauwer noot de tijd had om eenige gemeene Vygebladers ter vlugt op te vatten, om
de onderlinge Naaktheyt te bedekken.’
Een vierde groep bestaat uit allerlei losse pamfletten en boekjes, waarover ik u
verder niet zal lastig vallen.
Wat had deze in zijn tijd beroemde of zo u wilt beruchte schrijver nu met Vianen
van doen, en waarom kon hij ‘Vyanens alverdriet’ genoemd worden? Iets van een
antwoord kunnen we geven, als we ons baseren op enkele archiefgegevens(12.) en
verder op door Weyerman geschreven werken tijdens zijn verblijf in Vianen.
Dat Weyerman zeker al vanaf begin 1733 in Vianen was, valt af te leiden uit een
vanaf die tijd begonnen aantal procedures die de plaatselijke middenstand ondernam,
in een poging betaald te krijgen voor aan Weyerman geleverde goederen. Zo(13.) zien
we de slijter Willem van Ophuijsen in het strijdperk treden. Hij eist betaling voor de
in de periode 7 februari 1733 - 24 november 1734 geleverde wijnen, ter waarde van
f 330,--, op welk bedrag Weyerman op 25 mei 1735 zo goed was geweest f 35,-- te
voldoen. Er restte dus nog een kleine f 300,-- (dergelijke bedragen zal men met toch
wel 30 moeten vermenigvuldigen, om een idee te krijgen van de huidige waarde).
Zo verschijnt ook Samuel Jacobs, die over de periode 4 december 1733 - 13 juni
1734 f 104,-- eist wegens thuis bezorgd kalfs-, schapen- en rundvlees. En de metselaar
Jan Croosen moet zich eveneens op het gerecht beroepen om de f 45,-- die hij op 15
november 1735 aan Weyerman leende (en die deze binnen zes weken tegen een rente
van 4% zou terugbetalen; die voor die tijd hoge rente wijst op hoge nood) uiteindelijk
terug te krijgen. Bij al die rechtszaken verscheen Campo nooit, maar liet zich
verdedigen door Vanderstraten. Waaróm Weyerman continu in geldnood was, is niet
bekend. Zijn geschriften zouden hem naar mijn mening eigenlijk een redelijk inkomen
hebben moeten opleveren. Maar misschien gedroeg hij zich in zijn persoonlijk leven
teveel als een grand seigneur. Volgens een getuige, in het proces-1739, bevond
Weyerman zich voorheen in goede doen, maar in deze jaren niet. Blijkens datzelfde
proces probeerde hij dan ook door chantage aan geld te komen; daar kom ik nog op
terug. Zeker is dat op 17 december 1738 het gerecht van Vianen een beloning van
honderd rijksdaalders uitloofde voor diegene die de verblijfplaats van Weyerman
aan kon wijzen.(14.) Ik weet eigenlijk niet, waaróm het Viaanse gerecht op dat moment
naar hem op zoek was. Had dat te maken met nog meer vergrijpen door Campo in
Vianen, die niet met zijn wanbetaling van doen hadden? Of was het op aansporing
van het Hof van Holland, dat al enkele jaren met een onderzoek tegen Weyerman
bezig was? Hoe dan ook, op 18 december 1738 volgde de al eerder beschreven
arrestatie.
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Hoe staat het met Vianen en zijn inwoners in het werk van Weyerman? We mogen
aannemen, dat in principe alles wat Weyerman tussen 1733 en eind '38 schreef, in
Vianen geschreven is (als hij tenminste niet op reis was). Datgene wat hij in deze
periode schreef, behoort echter niet tot de hoogtepunten in zijn oeuvre. Het is eigenlijk
nogal een rommelige lijst: er behoren pamfletten toe, tijdschriften die het nooit
helemaal ‘maakten’ (er verschenen slechts enkele nummers van, geen gehele
jaargang), levensbeschrijvingen, strijdliteratuur tegen het katholicisme. In die werken
komen ook enkele Vianezen aan de orde: een enkele keer spelen zij zelfs de hoofdrol.
Eén ervan is: Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms (A'dam
1734). Het is een boekje waarin Weyerman de op dat moment nogal scherpe
antikatholieke stemming in de noordelijke Nederlanden probeert te exploiteren.(15.)
Het heeft een nogal lange opdracht, gedateerd ‘Uyt myn Boekvertrek den Juny 1734’.
Opvallender is, dat die lange opdracht gericht is tot ‘den Wel-Edelen gestrengen
Heere, den Heere en meester Everard Francois Schimmelpenning, Heere van
Meerkerk, Drossaart van de Stad en Lande van Vianen, &c. &c.’. Zo'n opdracht aan
een politicus, magistraatspersoon, of aan iemand met geld en invloed, is in die tijd
niets buitengewoons. Het is niet alleen een eerbewijs, doorgaans verwachtte men in
ruil daarvoor óf een geschenk in klinkende munt óf protectie tegen de vijanden en
tegenstanders. Bij Weyerman nu is zoiets juist heel óngewoon. Bij hem vinden we
alleen spot-opdrachten, om die gewoonte belachelijk te maken (híj had geen protectie
nodig, was belangrijk genoeg!); of zelfs is hij in staat zijn werk juist aan zijn víjanden
op te dragen, om hen vervolgens flink belachelijk te maken. Waarom vertoont zich
hier dan plotseling de leeuw in een schaapsvacht? Vond Weyerman, nu hij
langzamerhand met de rug tegen de muur was komen te staan, het nu maar wijzer,
om óók maar de stroopkwast te hanteren, en degene die over zijn lot zou kúnnen
komen te beslissen, op voorhand in een ietwat onzuivere situatie te manoeuvreren?
Het lijkt er op. In die opdracht zegt hij eveneens, dat er gerechtigheid heerst te Vianen
(dank zij de drost dus), en dat daarentegen de ‘groote Steden [niets anders zijn dan]
groote Dievenesten’. Dat is natuurlijk de wereld een beetje omdraaien: het waren
juist IJsselstein, Vianen en Culemborg die als toevluchtsoord werden beschouwd
voor dieven, falsarissen, bankroetiers en de rest. We krijgen dus de indruk, dat hier
eigenlijk Vianen en de overheid van Vianen naar de mond worden gepraat, en dat
Weyerman op dit moment een soort cordon sanitaire legt om zijn huis en persoon.
En passant krijgt in dit werk (op blz. 15) ook een Viaans katholiek geestelijke een
veeg uit de pan. Sprekend over de verering van Maria geeft Weyerman een paar
staaltjes van katholieke onzinnige meningen. Zo zegt hij: ‘Een Portugeesche Monnik,
een ongemeen liefhebber van Lissabonsche uyen, en geen minder predikant als den
Viaanschen zielbezorger vader Alexander Geerling, beweert, dat den naam van Maria
is t'zamengestelt uyt de vyf eerste letters van de vyf alderdoorluchtigste vrouwen in
het Oud Testament, Michol, Abigael, Rachel, Judith, Abishag’. Deze Viaanse
geestelijke had inderdaad de zorg voor de katholieke statie. Hier schijnt Weyermans
uitval wel enige grond te hebben, omdat de heer Geerling zelfs de weerstand van
zijn eigen katholieken opriep.(16.)
In 1733 ook publiceerde Weyerman verschillende werken over Syberg (of:
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Syburg), onder andere zijn Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, baron van
Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek (Utrecht 1733) Deze Syberg, een
duitser van geboorte, was een flessetrekker en oplichter van groot formaat. Van
europees formaat zelfs; hij is eigenlijk alleen maar te vergelijken met figuren als
Cagliostro en St. Germain. Net als zij gaf hij zich uit voor alchimist, die in het bezit
was gekomen van het geheim van de samenstelling van de ‘Steen der Wijzen’
(waarover óók Campo in 1739 een boekje uitgaf).
Deze Steen garandeerde aan zijn bezitter genezing van alle ziekte en zelfs
onsterfelijkheid. En, natuurlijk, goud; het pure goud van de Steen kon ook andere
metalen in goud veranderen. Het geloof dat zoiets überhaupt mogelijk was, was in
deze tijd bij velen aanwezig; alchimie moeten we niet als iets beschouwen waarop
alleen achterlijke middeleeuwers het patent hadden. Het is juist de in deze tijd
groeiende belangstelling voor de processen in de natuur, die er weer een opleving
aan gaven. In deze tijd is het nog niet zo goed te onderscheiden, waarin chemie (de
wetenschap) en alchimie van elkaar verschilden. Zeer velen liefhebberden er in. Het
was dan ook niet zelden dat in vele europese hoofdsteden een knal gehoord werd,
ten bewijze dat er weer eens een tuinhuis in de lucht gevlogen was, waarin een
liefhebber enige chemische mengsels uitgeprobeerd had, tot nadeel voor zijn weduwe.
Syberg nu zien we na een europese rondreis ook in de Nederlanden arriveren, waar
hij op grote schaal in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kooplieden en andere
welgestelden begon op te lichten. Op een gegeven moment begon echter het gebrek
aan resultaat in het produceren van de Steen wel wat érg opvallend te worden, en
moest Syberg het land verlaten; via Vianen trouwens, maar daarover straks. Weyerman
maakte op eigen initiatief kennis met Syberg in Den Haag, en bleef zo'n beetje een
goede kennis tijdens diens verblijf in de Nederlanden. Het is niet zo duidelijk waaróm
hij Syberg zo vaak bezoekt. Misschien was hij wel gefascineerd door diens figuur:
hoe kon het dat iemand op zo grote schaal, nóg overdonderender dan hijzelf, zóveel
indruk kon maken op zóveel mensen? Misschien was ook Weyerman een tikje
gebiologeerd door het probleem: kon die man nu eigenlijk de Steen maken of niet?
Het is allemaal niet zo duidelijk. In zijn roman, die handelt over het verblijf en het
echec van Syberg in de Nederlanden, zit én iets van afkeer én iets van bewondering,
als hij schrijft over Sybergs talrijke trucs, zijn gigantische feesten op zijn op krediet
gekocht landgoed te Zoetermeer, en over zijn peilloos vermogen om het gehele etmaal
lang hoeveelheden alcohol in te nemen, dat zelfs door Campo niet geëvenaard kon
worden; en díe kon er wat van.
Syberg poogde voortdurend Weyerman voor zijn karretje te spannen, en hem te
verleiden zich in allerlei avonturen te storten. Bijvoorbeeld om een onderaardse schat
op te graven die te Hagestein, vlak bij Vianen, begraven zou liggen. Weyerman
citeert een brief die Syberg hem schreef (uit Wijk bij Duurstede, waar men zo gek
was geweest Syberg het burgerrecht te verlenen) met zo'n voorstel. ‘De beweegreden
waar door dien onnoozele Duyvelbanner my dien brief schreef’ zegt Weyerman (blz.
281 e.v.), ‘sproot uyt een sprookje, het welk ik hem eenmaal had vertelt [...]. Hoe
dat de Hagesteynsche boeren een oude overlevering hadden, als dat 'er een groote
schat ley begraaven in een onderaardsch verwulft, achter het slot van Hagesteyn, ter
plaatse alwaar eertyds een Nonnenklooster had gestaan, welke schat wiert bewaart
by spooken en boldergeesten. Dat de daaromstreeks woonende oude boerin-
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nen betuygden eenpaariglyk, hoe eenige bezweerders aldaar waaren beland uyt
Utrecht om dien schat te schaaken: dat die duyvelbanners ten dien eynde eenige
verwonderlyke bezweeringen hadden in 't werk gestelt; doch dat 'er een schielyke
rook was doorgedrongen door den aarde waar onder de schat ley verhoolen, door
welke damp tweehondert vyfen zeventig reygers wierden verstikt in het Viaansche
bosch; zonder de schade van de op het [uitkomen] staande kuykens eens te rekenen,
wier gevederde moeders tot een toe de pip kreegen door dien damp, en vervolgens
onvruchtbaar waaren verbleeven tot een schroomelyk voorbeelt aan alle andere
kuykens en hennen’. Weyerman ging hier niet op Sybergs voorstel in.(17.)
Als Syberg afreist uit de Nederlanden, doet hij dat met de allure van een oliesjeik
die met zijn hele hofhouding op stap is. Weyerman heeft er bijna tien pagina's voor
nodig (blz. 298-307) om Sybergs aankomst, verblijf en vertrek uit Vianen te
beschrijven. Enkele passages hieruit. Weyerman vergezelt Syberg naar Vianen, vanuit
Utrecht: ‘doch gezeten in een andere koets, zynde de met vier paarden bespannen
koets van den Baron zo volgestuuwt met zyn adelyk gevaart, myn heer en mevrouw
Champigni [deze laatste is tegelijk Sybergs maitresse], den kamerdienaar van den
laatsten, den hofnar, en noch een paar dienstbaare sprinkhaanen, dat 'er geen plaats
overig was voor een mug, om behoorlyk gezeten te konnen meeryden in die
quakzalvers karos. Wy belanden tot Vianen tegens de uur bestemt tot het middagmaal,
en namen onzen optrek in het Koffihuys van die beroemde Vrystad, welk koffihuys
te gelyk een braaf wynhuys, ordinaris [eetgelegenheid], en goed logement is, een
drietal gerieflykheden, dewelke veeltyds niet worden gevonden onder een huysdak’.
Hierop volgt een uitgebreid verhaal, hoe enige leden van het gezelschap er op
proefondervindelijke wijze pogen achter te komen of mevrouw de Champigni
inderdaad een vrouw is, en daar niet al te wel in slagen. Men eet gezamenlijk. Maar
daarna dreigt twist: ‘Den Chevalier de Champigni was na beneden gegaan, om eenig
bevel van den Baron van Syberg over te dragen aan zyn Wel Edelheits domestieken,
in zyn qualiteyt als Hofmeester, of liever als Groot Maarschalk van de hofhouding
des Barons, toen een Heer van 't gezelschap lust kreeg om een weynig te dartelen
met Madame de Champigni: maar den Ridder haar gemaal, die al het air had van een
kikvorsch die op zyn acnrerste pooten staande komt opklauteren langs een steyle
slootkant, bedierf in het opkomen dat spel. Den Fransche edeling sloeg een paar
blikken op als een Herkules die zyn geliefde Dejanier ziet schaaken; ja zelfs begon
hy zyn gramschap lucht te geeven langs de uytwaasseming van eenige
bloedzuyverende Mortd! en Sacred! quansuys de voorboden van een aanstaande
treurspel, toen dien storm wiert verydelt door eenige weynige woorden. Of den Ridder
zal zyn weg meeten langs het venster na 't kampement; sprak een zeker Heer
[Campo?], of hy zal onder de tafel worden weggestopt, om te verstrekken tot een
voetbank aan het gezelschap. Den goede Baron die wyslyk voorzag, dat als den
Ridder door een slagregen van rotting-droppels wiert gejaagt, dat dan zyn Wel
Edelheits breede schouders mede aan de beurt zoude leggen, stoof op van de tafel,
en omarmde dien Heer; onderwyl dat den Chevalier de Champigni, die zich
voorzigtelyk had geposteert in de deur van de eetsaal, om, des noods zynde, de
trappen ses aan ses te tellen, een Schouwburgs akteur vertoonde, die zyn rol te hoog
hebbende genomen, in 't opsnyden van een donderent vaars blyft steeken, by gebrek
van adem. Ha! myn waarde Heer, riep den Baron van Syberg met
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een beevende stem, ziet den Ridder de Champigni toch door de vingers; hij is een
jongeling, een vreemdeling, en een jaloers edelman; en een van die drie redenen is
voldoende genoeg om hem zyn misslag te vergeeven. Dat verzoek wiert ingewilligt,
en den Ridder wiert in genade aanvaart, die fluks het karakter van zyn landaart gaf,
door den ophef van dit airtje, Ainsi que mon amour, ma foiblesse est extreme’.
Maar tenslotte vertrekt de baron, door heel Vianen bekeken: ‘De liefde en den
wyn stonden op 't punt om ons een tweede klucht te geeven, toen den Baron van
Syberg eensklaps een besluyt nam om te verreyzen; en na dat hy het gezelschap had
in slaap gesolt door een opiaat van Maagdenburgsche komplimenten [Syberg kwam
uit Maagdenburg], stoof hy in zyn koets, en de talryke Viaansche meenigte om en
by het Koffihuys t'zamen getropt, bleef staan gaapen. Die meenigte was aldaar
t'zamengebloeit, op de hoop dat den Baron goude en zilvere penninge te grabbel zou
hebben geworpen, weshalve die stont te rekhalzen na dien oogst, gelyk als een
verdorde hey staat te gaapen na een verquikkende zomervlaag; want ter plaats daar
het geld zo doodelyk schaars is, valt het gemeen vreeslyk happig, en wie ook aan de
waarheyt twyfelt, kan zulks naby de Lek oploopen’.
Verdween Syberg uit het gezicht van Vianen, Weyerman voorlopig niet.
Integendeel, zijn aanwezigheid zou in de loop der jaren voor sommige inwoners
steeds hinderlijker worden. Zo slaagde hij er in een vete op te bouwen met de
burgemeester Alexander Le Roux.(18.) Over het begin (?) van die ruzie worden we
door Weyerman zelf geïnformeerd in zijn nogal zeldzame pamflet Verdeediging van
Jakob Campo Weyerman tegens Alexander le Roux. De voorrede in dat pamflet is
gedateerd 1 september 1737; het boekje (16 blz.) verscheen te Utrecht, waarschijnlijk
in datzelfde jaar.(19.) Weyerman schuift daar Le Roux van alles in de schoenen, zoals
kruiperigheid, slaafsheid, het in de steek laten van zijn vaderland. Waardoor al deze
opmerkingen nu veroorzaakt worden, horen we vanaf bladzij acht. Het blijkt dat er
op 24 juli 1737 een veiling was van bepaalde goederen in de stadsherberg De Roos
te Vianen. Op die veiling waren kennelijk zowel Weyerman als Le Roux bezoekers.
Weyerman was een luchtje gaan scheppen, toen een heer op hem toekwam met de
mededeling, dat burgemeester Le Roux zojuist tegen Weyermans zoon had gezegd
‘dat hy een Aap [was] gelyk als zyn vader’. Een uiterst triviaal voorval dus. ‘Die
tyding’, zegt Weyerman, ‘kwam voor my vry onverwacht, want niettegenstaande ik
wist dat dien onbezonnen Alexander al ommers zo hovaardig was als Lucifer voor
den val, kende ik hem echter niet stout genoeg, om in eenen adem scheldtwoorden
uyt te bassen tegens Vader en Zoon’. Het lijkt hier wel het begin van een type twist
dat groeit uit de ruzies van kinderen, als de een de ander toegevoegd heeft dat zijn
vader sterker is dan die van de ander. Men ziet Weyerman opzwellen, in de toorn
van een vader wiens kind een klap van een andere volwassene heeft gehad. Hij gaat
bevestiging vragen aan zijn zoon: het klopt. En vlak daarna ontmoeten Weyerman
en Le Roux elkaar op de achterplaats van de herberg, als Le Roux daar naar toe komt,
om gevolg te geven aan een bepaalde natuurlijke behoefte. Hij had het hoog water
door de vrees gekregen, zegt Weyerman vals. Het komt tot een fikse ruzie, daar op
dat achterplaatsje. Campo vraagt Le Roux zich te verantwoorden - hij noch zijn zoon
hadden hem immers ooit aanleiding gegeven hen te beledigen (let wel: we horen het
verhaal maar van één kant)? Le Roux stottert wat
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dat hij noch op Weyerman noch op zijn zoon had gedoeld. Hierop begint Weyerman
hem de mantel uit te vegen: Le Roux zou in Amsterdam bankroet zijn gegaan; hij
had de neef van een heer Caille gewond, en had daarvoor in de kerker gezeten; hij
had als geboren fransman onterecht een schepenfunctie in Vianen gekregen; hij
voerde een Sardanapaals leven (dat wil zeggen hij voerde een leven als een beest,
pleegde overspel en dergelijke). Daar zal allemaal best het nodige van waar zijn Weyerman heeft meestal gelijk in dit soort dingen - en als informatie over Vianen
is het meegenomen, maar men kan zich natuurlijk afvragen of het wel zo nodig was
dit alles in druk te brengen: zo op het oog lijkt het hier alleen rancune. Niet onterecht
antwoordt Le Roux dat als Weyerman vond dat hij beledigd was, hij zich maar bij
de politie (het gerecht) moest vervoegen. Bovendien liet hij die middag via een kennis
aan Weyerman een aanbod van verzoening overbrengen.
Dit werd door Weyerman afgeslagen. Alexander, die nu waarschijnlijk lont begon
te ruiken (het was beslist gevaarlijk iemand als Weyerman tot vijand te hebben)
schijnt het daarop over een andere boeg gegooid te hebben. Althans volgens
Weyerman was het op verzoek van Le Roux dat er nu een ‘vergadering van Policie’
op het stadhuis werd belegd, waar hij zich beklaagde over de smaad hem door Campo
aangedaan; ‘in tamelijk slegt Nederduytsch’, zegt Weyerman bijtend, die nergens in
zijn oeuvre erg te spreken is over de fransen, die bij hem te boek staan als praalhanzen,
leugenaars, en liefhebbers van onordentelijke gerechten als kikkerbilletjes, en die
volgens hem als zij naar de Nederlanden emigreren (en dat waren er inderdaad heel
wat) altijd zo kaal bleken te zijn als een kerkrat, terwijl zij zich desondanks zo
hooghartig gedroegen als Bredero's Spaanse Brabander. Ook Weyerman wordt naar
het stadhuis geroepen. Hij trekt daar de door hem gemaakte opmerkingen niet terug,
maar meldt dat al die zaken te bewijzen waren. De uitspraak van het gerecht kwam
er volgens Weyerman op neer, dat de beide heren elkaar met rust moesten laten, en
dat Weyerman, als er toch iets mocht gebeuren, zich niet tot Le Roux maar tot het
gerecht moest wenden.
Kennelijk is deze regeling voor Weyerman toch niet bevredigend genoeg geweest;
anders was hij toch niet tot publikatie van zijn Verdeediging overgegaan. Hij besluit
dat pamflet zelfs met een gesprek tussen vrienden, waarin over Le Roux nog meer
onaangenaamheden worden meegedeeld. Zo zou die in Vianen ten onrechte een van
zijn huurders, een schoenmaker, met zijn huisraad, beddegoed en al op de stoep gezet
hebben. Ook zou hij een schoolmeester aan de franse kostschool, Du Bois, ondanks
dien contract ontslagen hebben; en wel omdat Du Bois er iets tegen gehad zou hebben
dat Le Roux aan zijn collega Hurtault een anker rode wijn gegeven had (als een soort
smeergeld?).
Of Le Roux op dat pamflet gereageerd heeft, of dat het Viaanse gerecht reageerde,
weet ik niet. Zeker is dat Le Roux voor Weyerman voorlopig de gebeten hond bleef.
Zo kunnen we Le Roux zonder twijfel terug vinden in een figuur die Weyerman op
1 april 1737 ten tonele voert in zijn weekblad De Naakte Waarheyt (Let wel, dit was
een blad bestemd voor consumptie in de gehele Republiek, en niet alleen in Vianen!).
Weyerman brengt hier een bezoek aan een bepaalde taveerne bij de Bloemmarkt in
een ongenoemde stad (Vianen?), en treft daar een gezelschap van ‘ligtemissen,
leeggangers en kaakelaars’. Een der aanwezigen wordt ons voorgesteld als ‘een rosse
Franschman, die te gelyk
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voor woekeraar, stadsbul, flikkeflooyer, en borgermeester speelde in een Vrystad’;
iets verder wordt hij toegesproken als ‘Rufus’. Heeft u Le Roux al herkend? Zo niet,
dan had de geoefende Weyermanlezer van toen dat toch wel door. Die lezer, die
meestal een goede opleiding genoten zal hebben, begreep uitstekend dat Rufus (de
rode, roodachtige) en het rosse stonden voor Le Roux, de rode. Bovendien was men
in die tijd zowel hier als in het buitenland gewend op die manier pamfletten, romans
enz. te lezen: men zocht automatisch naar sleutels. We herkennen daarnaast in de
betiteling ‘flikkeflooyer’ een toespeling op het feit dat Le Roux iets met een
schoennering van doen had (zie boven); in de ‘woekeraar’ zijn
financieringspraktijken.(20.) In de term ‘stadsbul’ zal ongetwijfeld eveneens een
toespeling verborgen zitten naar iets, wat voor ons nog onbekend gebleven is (een
bepaalde verhouding?). Men ziet hieruit tevens, dat een auteur als Weyerman aan
goede lezers, die aan een half woord genoeg hadden, ongelooflijk veel kon vertellen
over personen en situaties, zonder dat voor de wet bewézen zou kunnen worden dat
hij aan lasterpraktijken deed. Waarom zóu een Rufus ook eigenlijk per se met Le
Roux geïdentificeerd moeten worden?
Op dezelfde manier behandelt Weyerman Le Roux gedurende enkele jaren - men
kan zich goed voorstellen dat men zich op die wijze inderdaad niet meer veilig voelde.
Ik geef nog twee voorbeelden, al zouden er meer aangehaald kunnen worden. In
1738 is het onweer voor Le Roux niet van de lucht, maar ook niet voor andere
inwoners van Vianen. In zijn Zeldzaame Leevens-byzonderheden van Arminius,
Weyerman, Hennebo, Veenhuyzen schrijft Weyerman en passant over de ‘Fransche
raazerny van den gebankroteerden Alexander Le Roux, woonachtig tot Vianen’ (blz.
14). Hij heeft een opmerking over Julius Cesar, die altijd zat te frutselen aan zijn
toga, ‘gelijk Alexander le Roux nog dagelijks zit te plooien aan de Kostuymen
[rechtsregels] van Vianen’ (blz. 64); hier wordt Le Roux dus eigenlijk beschuldigd
van corruptie.(21.) In dit werk is ook gedeeltelijk een toneelstuk opgenomen onder de
titel ‘De Gramschap’, dat overduidelijk te Vianen speelt. Let u bijvoorbeeld maar
eens op de regels (blz. 236), waar de ‘dorpjonker Gromgram’ tegen zijn knecht zegt:
‘Snor na buyten, Hondsvot, en kyk eens wat voor Kanaille 'er stalt op de Voorstraat
of by de Lekpoort. Ik zal dat Zondags Vee gaan vernestelen, spaart my den Wyn het
leeven’.
In dat stuk komen allerlei kleurrijke figuren voor, zoals de advocaat Roodneus,
de ambachtsheer Koekop, de drossaart Winterdonder, en allerlei - laat ik zeggen niet
geheel eerbare - vrouwspersonen, die allen waarschijnlijk voor Vianenaars van 1738
staan. Ik laat het graag over aan de experts ter stede om dit alles precies uit te zoeken.
Ook daar echter weer treffen we Le Roux, als op blz. 243 tegen Gromgram gezegd
wordt, dat hijzelf erotisch niets waard is, maar dat ondertussen wél elk jaar mevrouw
Grabbelpoes zijn vrouw komt helpen bij de geboorte van een kind, dat óf van Rufus
Dommekracht is óf van Karel Stormbok.(22.)
Duidelijk is langzamerhand wel, dat Weyerman redelijk goed op de hoogte is met
het wel en wee van Vianen; maar ook dat Vianen en hij niet de meest innige
liefdesrelatie hebben. Eveneens onbarmhartig is zijn opmerking dat de amsterdamse
dievenbuurt, de Duivelshoek (rond de Botermarkt oftewel het Rembrandtplein) alleen
maar vergeleken kan worden
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met soortgelijke straten of buurten in Londen en Parijs als Drury Lane en de rue la
Huchette, én... met het ‘Walslant’ te Vianen (blz. 45)! Wat er zich daar aan onguurs
bevond, weet ik niet; ook op dit punt heb ik mij niet aan verder onderzoek gewaagd,
hopelijk tot genoegen van de huidige bewoners.
Uit de stukken behorend tot het Haagse proces komen nog enkele bijzonderheden
over de relatie Weyerman-Vianen naar voren. Ten eerste vinden we een brief,
geschreven door Weyerman op 29 oktober 1735, uit Vianen(23.), aan een vriend, de
Haagse advocaat Johan Blocquau. Hierin meldt hij triomfantelijk dat hij er in geslaagd
is zijn drie belangrijkste schuldeisers te overreden ‘fuste et pugnis’ (met de vuist en
met slagen). Het lijkt me niet onlogisch deze drie te identificeren met de eerder ter
sprake gekomen slijter, slager en metselaar. Ten gevolge hiervan, zegt Weyerman,
had hij ‘een gering misverstant’ met de officier van justitie gekregen - maar dat
interesseerde hem minder ‘ter plaatse daar de Justitie mank gaat’. Een typerend
voorbeeld van het eigenrechtig optreden van Weyerman. Erger is het volgende. In
januari 1739 brengt het gerecht een andere brief ter tafel(24.): een anonieme en
ongedateerde brief aan Le Roux, met de mededeling dat in korte tijd Weyermans
Kroniek der Bankroetiers zou verschijnen; hij, Le Roux, zou hierin uitgebreid ter
sprake komen, en zou er beter aan doen dit ‘op zagte wijs voor te komen’. Uiteraard
moeten we hierin een aanmoediging zien om financieel over de brug te komen; in
wezen is het een chantagepoging. Over deze brief worden aan een verhoor
onderworpen Weyerman én een van zijn kennissen, de rotterdammer Abraham
Elzevier, die fungeerde als Weyermans agent bij de verkoop van schilderijen en
teksten. Het blijkt nu, dat op basis van een ontwerp van Weyerman Elzevier de brief
geschreven had, in de hoop op een aandeel in de winst.
Er zijn nog andere gevallen te vinden waarbij Weyerman in deze Viaanse jaren
dezelfde methode toepaste, maar die hebben niet met inwoners van Vianen te maken.
Weyerman bekende eigenlijk vrij vlot. Later, in een schrijven van 10 juli aan de
autoriteiten, poogt hij nog wel verzachtende omstandigheden aan te voeren: de
bedreigde personen waren immers, zegt hij, niet anders dan eerloze personen en
bewuste falsarissen?
Terzake van deze chantagepogingen kunnen we in wezen niets vinden om
Weyerman van schuld schoon te wassen, ook al zou hij verarmd zijn en waren er in
die tijd geen sociale regelingen waarop hij en zijn gezin terug konden vallen. Vianen
zal er waarschijnlijk gelukkig mee geweest zijn dat het hem kwijt was; en misschien
moest het er nóg meer gelukkig mee zijn, dat het haagse gerecht niet op Weyermans
herhaalde suggestie inging, waarin hij vroeg hem te veroordelen tot verbanning naar
Vianen.(25.) Alleen nu, achteraf, mag het er best trots op zijn dat een van de beste
schrijvers uit de achttiende eeuw een van zijn inwoners was.(26.)
En er blijven natuurlijk nog talrijke vragen over. Enkele daarvan zijn: wanneer
arriveerde Weyerman precies in Vianen? Van wanneer dateert zijn vrijgeleide en
waarom was dat voor hem noodzakelijk? Waar woonde hij in Vianen en zijn er
aanwijzingen te vinden over zijn bezigheden en inkomen? Welke zijn de inwoners
van Vianen in de aange-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 7

47
haalde teksten, is het over hen beweerde waar? Was het Walsland rond 1735 een
ongure buurt, of een toevluchtsoord voor bankroetiers en soortgelijke figuren? Hoe
ziet de biografie van Alexander Le Roux er uit? Ik hoop dat de lezers van het
tijdschrift enige opheldering kunnen geven.
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(2.) Politierapport in Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Rechterlijk archief Vianen, inv. nr 109,
stuk 361.
(3.) Aldaar, stuk 362, 363.
(4.) Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Hof van Holland, Criminele papieren, inv. nr 5443.
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(11.) Geciteerd volgens Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, blz. 125.
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(16.) Aldaar, blz. 34. Volgens De Vet heette de pastoor eigenlijk Geerlichs. In overeenstemming met
Weyermans spelling is echter die van de rechterlijke archieven van Vianen: ook daar heet hij
Geerling(s).
(17.) Overigens wel in de eerste plaats om een praktische reden: ‘dewyl ik niemant kende die den
ingang wist na dat onbekent verwulft’ (blz. 282). Er is trouwens eerder (blz. 164-175) een grote
scene over het opgraven van schatten, die wel op dit Hagesteinverhaal geïnspireerd lijkt.
(18.) Ik heb naar deze figuur geen specifiek onderzoek gedaan. Alleen blijkt, gezien het protocol van
opdrachten, schuldbrieven enz. over de jaren 1730-1738 (Algemeen Rijksarchief, Den Haag,
Rechterlijk archief Vianen, inv. nr 20) dat hij in die jaren plaatselijk nogal eens als financier
optrad; ook, dat hij in 1732 nog schepen was. Curieus is dat hij op 18 juli 1736 aan Caesar
Tronchin te Amsterdam een herberg in het Viaanse bos verkocht.
Deze Tronchin (1638-1740) was mede-eigenaar van de Gazette d'Amsterdam (Jean Sgard,
Dictionnaire des journalistes, Grenoble 1976, 358), en daarmee sluit zich weer een kring van
publicisten. Misschien moet de oorsprong van de ruzie wel in dat milieu gezocht worden?
(19.) Zowel dit pamflet als de na te noemen Voorlooper van de Kronyk der Bankrotiers zijn te vinden
bij de haagse processtukken (zie noot 4). Passages die betrekking hebben op Le Roux zijn door
de rechterlijke instanties aangestreept.
(20.) Vergelijk noot 18.
(21.) Een opmerking over zijn gierigheid nog op bladzijde 140.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 7

(22.) Overigens zijn er in de Leevens-byzonderheden van Arminius waarschijnlijk nog wel meer
gegevens te vinden over inwoners van Vianen. De struktuur van dat boek is er namelijk een
van een algemeen kader, waarbinnen personen die ons in het begin voorgesteld worden elkaar
verhalen vertellen. Weyerman gaat namelijk op ziekenbezoek bij een mevrouw Pluymaluyn
(of dat bezoek ooit werkelijk heeft plaatsgevonden is hier niet van belang). Hij treft daar een
heel gezelschap, dat elkaar ter amusement verhalen begint te vertellen. De vertellers zijn pastoor
Lekkerbeetje, Weyerman zelf onder het pseudoniem Vrolykaart, jonker Snoeshaan, de heer
Klatergoud en de geneesheer Smul; verder de dames Klatergoud en ‘Susje Paradys’. Al deze
personen zijn duidelijk werkelijk bestaande individuen, zonder dat wij weten welke naam er in
werkelijkheid in hun paspoort stond. Misschien moeten we er, omdat het boek in 1738
gepubliceerd is, wel inwoners van Vianen in herkennen. Een argument voor dat laatste zou te
vinden kunnen zijn bij de karakterisering van Susje Paradys, omdat daar plotseling een overloop
plaatsvindt naar werkelijke inwoners van Vianen (op niet erg vleiende wijze). Susje Paradys,
zo zegt Weyerman (blz. 9) ‘verhief onophoudelyk haare byzondere deugden. Op die wyze
bazuynt de genachtrokte Winkelier zyn weergalooze winkelwaaren, niet op dat die zouden
verroesten onder zyn opzigt, maar om die verlegene stoffen aan den man te brengen, hoe eerder
hoe liever. Dat Susje Paradys koos altyd de party tegens de liefde, en echter was de liefde de
voornaamste vlak in het edelgesteente van haar ongekreuktheyt’. En dan komt Vianen ineens
zeer nabij: ‘Noch was dat voorbeeldelyk Lam zo hovaardig als de pikzwarte Juliette, voor dat
dat laastgemelt Aschkat haar hartnekkige tederheyt had afgestaan aan le Sieur Pappus, een
Zwitser by geboorte, een Ondermeester by beroep, en een Gaauwdief by praktyk’. In een
voetnoot voegt Weyerman er voor de duidelijkheid aan toe: ‘Die Pappus wiert beschuldigt van
de Juweelen te hebben gestoolen van Madame le Comte, Huysvrouwe van le Sieur le Comte,
Fransche Schoolmeester tot Vianen’. Terugredenerend moeten dan ook Susje Paradys en haar
gespreksgenoten misschien wel als inwoners van Vianen beschouwd worden.
(23.) Stuk 46. Het begin van de brief luidt: ‘Dewijl ik ben verzekert van Uw-Edeles genegendheijt
't mijwaards, neeme ik de vrijheijt om UwEdele te zeggen, als dat ik die bewuste negotiatie heb
verricht, na genoegen. Vervolgens ben ik alhier geretourneert, op het punt des tijds, dat mijne
doodvijanden, namelijk mijne schuldeijsschers, in reijen en geleders, stonden gerangeert, om
mijne meubelaaire goederen te distraheeren. Het geluk is mij tot zo verre gonstig geweest, dat
ik de welmeenendste heb geappaiseert, pulveris exigi jostu, en drie van de Tekelijksgezinden,
malkontenten gedoopt, zijn bij mij getemt geworden, fuste et pugnis, waardoor ik in een gering
misverstant met den Officier ben geraakt, waar aan een man, gelijk als ik zich niet eens kreunt,
want ter plaatse daar de Justitie mank gaat, vermag een onpartijdig man wel eens weijnig te
heersschen, buijten de zogenaamde Overheijt’.
(24.) Stuk 57. De tekst: ‘Mijn Heer Voor Eenige dagen in gezelschap zijnde van D'Heer J.C.
Weijerman, gaff hij mij te kennen dat zijn Edele Eerst daags Een werk ter persse zoude brengen
genaamt de Cronijk der bankroetiers; waar In volgens zijn zeggen UEdele Een goed aandeel
zoude hebben, En over den hekel zoude halen. Dierhalve zoude UEdele Raden (Indien gij
Eenige agting voor UEdeles Faizoen en Familie hebt,), door Eenige Erkenetenis op een zagte
wijs zulkx voor te komen, wijl niet gaarne zulkx zoude zien. Dierhalve moet zulkx ten Eerste
geschieden, wijl Een voorloper van dat werk reeds gedrukt is, En In 4 a 5 dagen staat uit te
komen, waarop het werk ten Eerste ter perse zal gaan. Dit zij UEdele tot waarschouwingh van
Een opregt vrindt, die om meer als een reden zijn naam verbergt; wijl hij den schrijver mede
kent, en zig niet wil bloot stellen’.
(25.) Bijvoorbeeld op 6 juli 1739 (stuk 14).
(26.) Op te merken valt nog dat in een ongedateerde brief aan zijn zoon (stuk 33) Weyerman hem
vraagt de Resolves van Owen Feltham te sturen, ‘het welk ik heb gebruijkt in mijn detentie tot
Vianen’. Dit boek bevat christelijke zedelessen.
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A. Koenheim
‘Den Kluizenaar van de Lek’: Enige aantekeningen over Viaanse
personen en situaties, voorkomende in Weyermans werken(1.)
Deel 1
Inleiding
De laatste tijd is het verblijf van Jacob Campo Weyerman in Vianen, en de neerslag
daarvan in zijn publikaties, sterker in de belangstelling gekomen. Zo zeer zelfs, dat
vrij recent twee artikelen zijn verschenen, die speciaal betrekking hebben op zijn
aanwezigheid in deze oude vrijstad.
Dankzij Marijke Gijswijt en Peter Altena weten wij nu wanneer en waar-
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om Weyerman vrijgeleide kreeg ‘om sigh te mogen ophouden in de Stede en Lande
van Vianen’.(2.) Zij losten daarmee twee vragen op, die door A.J. Hanou waren gesteld
aan het slot van zijn artikel ‘Vyanens alverdriet’: Jacob Campo Weyerman
(1677-1747)’.(3.) Het lijstje van Hanou bevatte echter nog de volgende vragen:
‘Waar woonde hij in Vianen en zijn er aanwijzingen te vinden over zijn bezigheden
en inkomen? Welke zijn de inwoners van Vianen in de aangehaalde teksten, is het
over hen beweerde waar? Was het Walsland rond 1735 een ongure buurt, of een
toevluchtsoord voor bankroetiers en soortgelijke figuren? Hoe ziet de biografie van
Alexander le Roux er uit?’
In deze bijdrage wil ik trachten een begin te maken met de oplossing van een aantal
van deze kwesties. Daaruit zal - naar ik hoop - blijken, dat de na 1730 verschenen
werken van Weyerman sterker zijn beïnvloed door zijn wedervaren in Vianen, dan
tot op heden kon worden vermoed. Tenslotte nog dit. Zelf rechtshistoricus zijnde,
betreed ik hier als amateur het literair-historische pad. Ik voel mij - in omgekeerde
zin - gelijk Weyerman, die in zijn schriftelijke verdediging aan het Hof van Holland
van 10 juli 1739 verklaarde:
‘Hoe verre het Crimineel gaat van die brieven, geschreeven bij Abraham Elzevier,
is mij onbekent, alzo de Rechtsgeleerdheijt de eenigste studie is waar in ik mij niet
heb geoefent’,(4.)
Weyermans min of meer toevallige kennismaking met de justitie liep dan ook
slecht voor hem af! Ik hoop het wat beter te doen; aan U het oordeel.

Weyermans mening over zijn woonplaats
Onze hoofdpersoon verbleef gedurende acht jaar te Vianen; om precies te zijn, van
2 januari 1731 (datum vrijgeleide) tot 24 december 1738 (datum uitlevering). Hoewel
hij moest uitkijken om niet door enkele gerechtelijke instanties in de kraag gevat te
worden (met name Amsterdam zal voor hem gesloten gebied zijn geweest), kon hij
toch op beperkte schaal reizen. Zo treffen wij hem in 1734 veelvuldig te Utrecht
aan(5.) en ook in Den Haag kwam hij regelmatig.(6.) Het is dus niet zo, dat Weyerman
voortdurend aan zijn vrijplaats was gekluisterd. Niettemin voelde hij zich in Vianen
blijkbaar toch erg opgesloten. In een uit zijn gevangenis geschreven brief aan het
Hof van Holland klaagt hij immers:
‘Ik heb mij opgehouden 't zedert eenige jaaren in een eng vrijstads bestek en aldaar
geleeft parce et duxiter; en nu ben ik (in) een noch enger kerkerbestek gehuijsvest,
God betert!’(7.)
Zijn gedwongen kluizenaarsbestaan heeft Weyerman niet onberoerd gelaten.
Enkele passages uit zijn werken leggen daarvan eveneens getuigenis af. In zijn
‘Zeldzaame Leevens-byzonderheden van Arminius, Weyerman, Hennebo,
Veenhuyzen’ geeft hij het volgende staaltje van zelfspot:
‘Ha, ha, hi! wel wort een persoon woonachtig tot Vianen niet onder de dooden
getelt? Ommers is Vianen een graf voor een Geestrijk man, en wie genoodzaakt is
van te verkeeren met schimmen, huysvest onder de dooden’.(8.)
Iets verderop in dit zelfde werk nog zo'n voorbeeld:
‘Was den Ridder Willem Hungerfort dol, van zich te gaan opsluyten in

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 7

51
een Vrystads kluys, verzelt door een dozyn boeken, beschreeven tot Lof van de
Armoede, en van de Leydschen Hongersnoot?’(9.)
Het is duidelijk, dat Weyerman met gemengde gevoelens in Vianen verbleef. Waar
hij precies woonde, is ondanks uitputtend onderzoek overigens nog steeds niet
achterhaald. Tenzij de bronnen ons erg in de steek zouden laten, kan worden
vastgesteld, dat hij geen huis in eigendom heeft bezeten. Blijkbaar was hij in minder
goede doen gekomen en moest hij genoegen nemen met een gehuurde woning of een
gedeelte daarvan. Het is niet ondenkbaar, dat hij met zijn gezin een apartement had
betrokken in een van de Viaanse logementen, hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk
was. Daarbij valt met name te denken aan het ‘Koffyhuys’ en aan de stadsherberg
‘De Roos’, die beiden door Weyerman zijn beschreven. Dat het hem in deze tijd niet
erg voor de wind ging, heeft Hanou reeds aangetoond.(10.) Hij maakt melding van
Weyermans Viaanse crediteuren, zoals de slijter Willem van Ophuijsen(11.), de joodse
vleeshouwer Samuel Jacobs(12.) en de metselaar Jan Croesen(13.) en niet: Croosen!).
Helaas konden in de archieven geen andere documenten worden gevonden, die nader
licht zouden kunnen werpen op Weyermans financiële handel en wandel in deze
jaren.
Hoe dacht Jacob Campo over zijn Viaanse medebewoners? Weyerman kennende
is dit eigenlijk naar de bekende weg vragen. Hanou citeerde in zijn reeds genoemde
artikel enkele minder vleiende passages voor de Vianezen. En een werkje als ‘Den
Voorloper van de Kronyk der Bankrotiers’ helpt natuurlijk ook niet mee om het beeld
van een vrijstad met zijn vlottende populatie van failliete figuren en gevluchte
criminelen in gunstige zin bij te stellen. Maar desondanks was Weyerman blij, dat
hij in dit oord onderdak had gevonden. Dat blijkt niet alleen uit zijn herhaald verzoek,
vanuit de gevangenis aan het Hof van Holland gedaan, om naar ‘de Souvereijniteijt
van Vianen’(14.) gebannen te worden. In aflevering 25 van ‘Den Kluyzenaar in een
vrolyk humeur’ deelt hij de lezer mee, dat hij ‘een byzonder gebed had uytgestort
aan de beschermgoden van het Viaans gewest’.(15.) Dat wij de schepenburgemeester
Alexander le Roux hiervan moeten uitsluiten, zal in het vervolg van deze bijdrage
worden aangetoond.

Vianen als decor in Weyermans werken
In zijn publikaties sedert 1730 verwijst Weyerman regelmatig naar zijn dagelijkse
leefomgeving. Soms gebeurt dat terloops, in de vorm van een of andere beeldspraak.
In andere gevallen staat Vianen juist centraal. Van beide categorieën zal ik
voorbeelden aanhalen, die ik van enige aantekeningen zal voorzien.
In de ‘Voorloper van de Kronyk der Bankrotiers’ verhaalt Weyerman, dat hij op
zekere morgen, na in het koffiehuis het ochtendmaal te hebben gebruikt, een
wandeling gaat maken in de Viaanse dreven.(16.) Laten wij eens met hem meelopen.
‘Na dien ontbyt gingen wy een luchtje rapen in het Viaansche Bosch, geen
onvermakelyke wandeling voor iemant die belust is een Bosch te aanschouwen zonder
boomen of heesters. Ik zeg, zonder boomen of heesters, dewyl dat Bosch enkelyk
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Aan deze omschrijving valt niets toe te voegen. Het zogenaamde Viaanse bos ziet
er vandaag de dag nog steeds zo uit en raadpleging van oude kaarten leert ons, dat
het vroeger niet anders is geweest. ‘bos’ speelt overigens ook een rol in de ‘Leevens
Byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg, Heer van Ermelinghoven en
Bonckersbek. Weyerman had deze Duitse oplichter en avonturier een sprookje op
de mouw gespeld over een in het naburige Hagestein verscholen schat, bewaard door
spoken en boldergeesten, die door enkele Utrechtse duivelbezweerders zou worden
geborgen. De hele operatie mislukte echter, omdat
‘een schielyke rook was doorgedrongen door den aarde waar onder de schat ley
verhoolen, door welke damp tweehondert vyfen zeventig reygers wierden verstikt
in het Viaansche bos...’(17.)
Deze Hagesteinse volksvertelling ken ik persoonlijk niet. Wellicht circuleerde het
verhaal destijds naar aanleiding van een plotselinge reigersterfte in de omgeving.
Het staat namelijk historisch vast, dat bij Vianen - als een van de weinige plaatsen
in Nederland - een zogenaamd reigerbos lag, waarin zich enorme kolonies van deze
vogelsoort hadden genesteld. De Vianezen hebben aan deze omstandigheid trouwens
hun scheldnaam van ‘reigers’ te danken, die in Weyermans tijd al opgeld zal hebben
gedaan(18.). De legende zou dan wellicht kunnen worden verklaard uit de eeuwenlange
animositeit, die er tussen de, onder Utrechts bestuur verkerende, Hagesteiners en de
vrijgevochten Vianezen heeft bestaan. Wilde Weyerman van Syberg afkomen, zoals
de Hagesteiners van hun buren? Maar laten wij na dit zijspoor onze weg vervolgen.
‘Een aangenaam Slootje, Ameliestein genaamt, legt in dat Bosch, gelyk als den
dooier is gelegen in het wit van een ey. De Viaansche Oudheidkenners zeggen, dat
die kleine Burgt voortyds het Jagthuis is geweest van de Heeren van Brederoden, en
dat in 't zelve de Grondvesten van de Vryheit van ons Gemeenebest wierden gelegt.
Omtrent dat Slot staat een heerlyke Kasteleny, waarschynlyk ten zelven einde aldaar
aangelegt, gelyk als 'er doorgaans een Herberg naby de Abdyen wort gesticht,
namelyk, om niet gehouden te zyn van de Gastvryheit te verspillen op den gaande
en komende man’.
Van dit prachtige lustoord is helaas niets meer over. Het omstreeks 1550 door
Hendrik van Brederode voor zijn gemalin Amalia van Nieuwenaar gebouwde ‘Huys
van Plaisance’ is in 1826 tot de grond toe afgebroken.(19.) Overigens was Weyerman
niet geheel juist voorgelicht. De grondvesten van de vrijheid van de Republiek,
waarmee hij de opstelling van het smeekschrift der edelen bedoelt dat in 1566 door
Hendrik van Brederode te Brussel aan de landvoogdes werd aangeboden, werden in
het stamslot van deze ‘Grote Geus’, kasteel Batestein, gelegd.(20.) Intrigerender is
evenwel zijn opmerking over de herberg bij Amaliastein. Zowel het lustslot als de
‘Herberg in het Viaensche Bosch’ waren sedert 1736 het eigendom van de bekende
Amsterdamse drukker en uitgever Caesar Tronchin Dubreuil.(21.) Hanou(22.) had al
gewezen op de overdracht van de herberg aan deze boekhandelaar, door de vorige
eigenaar, Alexander le Roux, op 18 juli 1736. Hij vroeg zich bij die gelegenheid af,
of de oorsprong van de ruzie tussen Le Roux en Weyerman wellicht in dit milieu
moet worden gezocht. Deze suggestie is m.i. aannemelijker dan Hanou misschien
zelf vermoedde. Want hij wist toen nog niet, dat Caesar Tronchin een volle neef was
van Alexander le Roux. De biografie van Le Roux zal later uitgebreid aan de orde
komen. Met het bovenstaande in gedachten, moeten wij wellicht in de opmerking
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over de herberg niet alleen een sneer zien naar de spreekwoordelijke paapse
zuinigheid, maar tegelijk een verkapte verwijzing naar Le Roux en zijn vrekkige
familie.
Wij wandelen verder.
‘Op onze terugkomst bekeeken wy de overblyfsels van het oud Adelyk Slot
Batestein, dat stamhuis van de Heeren van Brederoden, thans geheelyk gesloopt, en
onder deszelfs puinhoopen bedolven, tot een bewys, dat 'er niet bestendig is op deze
ondermaansche weerelt.
Naby die ruinen ziet men den Toren van St. Paul, een overheerlyk gebouw, oudtyds
een Wachthuis, bezet met gewapende mannen, doch hedensdaagsch de Parlementaire
Vergadering van Uilen, Exters en Bontekraaien.’. De ‘puynhoopen van Brederodens
gesloopte burgt’, de ‘wachttoren van Sint Paul’ en ook de ‘Hofpoort’ worden door
Weyerman regelmatig als stoplap gebruikt in zijn talrijke beeldspraken.(23.) De
idyllische aanblik van dit eens zeer aanzienlijke kasteel met zijn tuinen en parken,
waarvan alleen de Hofpoort bewaard is gebleven, inspireerde Weyerman echter ook
wel eens op andere wijze. In de reeds genoemde aflevering van ‘Den Kluyzenaar in
een Vrolyk Humeur’ besteedt hij uitvoerig aandacht aan dit slot. Hij begint met de
vermelding van een oude Viaanse legende: ‘Om en by de puynhoopen van Vianen's
burgt, genaamt Baetesteyn, wordt veeltyds een klaagende stem gehoort’. Hier is geen
sprake van een verzinsel. Aan het begin van de negentiende eeuw zou hetzelfde
volksverhaal dienen als stof voor de romance-gedichten van de in Vianen geboren
predikant, dichter en politicus Willem Anthonie Ockerse(24.) en zijn zuster Antoinette
Klein-Ockerse.(25.) Vervolgens onthult Weyerman de lezer, dat hij zich bij tijd en wijle
terugtrekt in een spelonk, die zich in een holle engte achter de gewezen burcht bevond.
‘Die spelonk verstrekt veeltyds tot een toevlugt aan den Kluyzenaar van de Lek,
die zich derwaards begeeft, zo om zyn getyden te leezen, als om zyn geest te
onderhouden met diepzinnige bespiegelingen, over de algemeene vergankelykheyt
aller voorledene weezens; over de onbestendigheyt aller tegenwoordige zaaken; en
over de hachlyheyt aller toekomende gebeurlykheden.’.
Wie denkt hier niet aan onze gekwelde hoofdpersoon, die zijn studeervertrek
verlaat, om in de zelfverkozen eenzaamheid van deze lommerrijke bouwvallen zijn
rust te zoeken? Aan het einde van zijn rondwandeling gekomen, schrijft Weyerman:
‘De overige Gestichten van Vianen zal ik thans niet aanraken, alzo ik die wyd en
breet heb aangehaalt in myn groote Kronyk der Bankrotiers’. Helaas is dit werk tot
op heden niet gevonden en mag aan het bestaan ervan zelfs geredelijk worden
getwijfeld. Wij moeten het derhalve doen met hetgeen Weyerman in zijn andere
publikaties aan wetenswaardigheden meedeelt. Het zal de geregelde Weyerman-lezer
niet verbazen, dat de meeste Viaanse voorvallen zich afspelen in de gelagkamers
van de verschillende lokale etablissementen. In de ‘Voorlooper van de Kronyk der
Bankrotiers’ schildert hij op onverbloemde wijze de gasten van het koffiehuis in de
vrijstad. De stadsherberg ‘De Roos’ (what's in a name?) vormt het toneel van de
gebeurtenissen, waarvan Weyerman omstandig verhaal heeft gedaan in zijn
‘Verdeediging’ tegen Alexander le Roux. Aan de hand van deze twee geschriften
zal ik trachten iets meer te weten te komen over de daarin genoemde personen en
hun levenswandel.
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(4.) Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage (ARA), 3e afd. Hof van Holland, inv. nr. 5443 (criminele
procesdossiers 1737, 1738), doss. nr. 7: stukken m.b.t. J.C. Weyerman, stuk nr. 9.
(5.) Idem, stuk nr. 3 (chantagebrief van 8 aug. 1734 door J.C.W. aan de emeritus predikant Guilielmus
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(9.) Idem, p. 150.
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verschenen als Amsterdamse smaldelen 7, Amsterdam 1978, p. 198, nt. 21.
(11.) Willem Pieter van Ophuijsen woonde in 1733 voorstraat westzijde, verpondingsnummer 208,
huurwaarde huis 48 gulden. Hij legt als wijnverkoper op 17 jan. 1735 de eed af en belooft de
ordonnantie op de imposten na te leven (Gemeentearchief Vianen, inv. nr. 26).
(12.) Samuel Jacobs woonde in 1733 voorstraat wz, verp. nr. 169, huurw. huis 70 gl. Hij had een
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vele huizen in eigendom, maar bewoonde in 1750 zelf voorstraat oostzijde, verp. nr. 36, huurw.
huis 70 gl. Hij was stadsmetselaar (GAV, inv. nr. 28, lijst van ambten en bedieningen van 12
mei 1749) en lid van het metselaarsgilde. In 1750 werd hij voor anderhalf jaar consumptie
aangeslagen op een bedrag van 54 gl., 8 st. aan imposten (GAV, inv. nr. 46).
(14.) Haagse processtukken (zie noot 4), stuk nr. 7.
(15.) p. 195.
(16.) Dit werk verscheen in 1738 bij Dirk Hartigsvelt te Rotterdam. Het bevindt zich onder de Haagse
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(17.) Utrecht, 1733, p. 282. Gebruikt is het exempl. UBA 1296 G 43.
(18.) Zie bijv. zijn ‘Fabel van den Reyger, de Visschen en de Slak’ in de ‘Voorlooper van de Kronyk
der Bankrotiers’, pp. 9-11. Naar aanleiding van dit schimpdicht werd J.C.W. in zijn tweede
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(19.) M.C. van Hall, Hendrick, Graaf van Brederode, medegrondlegger der Nederlandsche vrijheid,
verdedigd, Amsterdam 1844, p. 165.
(20.) Dit valt af te leiden uit een dagboek van een zijner naaste medewerkers, lopende van 6 aug.
1564 tot 27 april 1567, waarin talrijke edelen uit het verzet tegen de Spaanse overheersing staan
opgetekend. Een fragment van dit inmiddels verloren dagboek werd reeds gepubliceerd door
J.W. te Water in het vierde deel van zijn ‘Historie van het Verbond en de Smeekschriften der
Nederlandsche Edelen’. Middelburg 1796. Het stuk is vrij recent herdrukt in: J.A.L. de Meyere
en J.M.M. Ruyter, Kasteel Batestein te Vianen 1981, pp. 19-22. Dit prachtig geïllustreerde werk
bevat overigens nog vele andere interessante gegevens over Amaliastein en Batestein.
(21.) Hij was toen al eigenaar van een huisje aan het ‘verlaat’ te Helsdingen, in de direkte nabijheid
van het Viaanse bos, dat hij waarschijnlijk had verworven op de openbare veiling van
verschillende domeingoederen, die de Hollandse staten op 26 en 27 juli 1730 hielden (ARA,
Grafelijkh. rekenkamer registers, inv. nr. 825-830, B 8e afd. L. a, no. 7). In dezelfde veiling
was ook de ‘Boschherberg’ begrepen, die toen waarschijnlijk door Alexander le Roux werd
gekocht. Amaliastein werd op 10 oktober 1736 opgeveild en ging voor een bedrag van 2100
gulden over in handen van Caesar Tronchin Dubreuil (ARA, GRR, inv. nr. 825-830, B 8e afd.
L a, no. 4). In 1754 verkocht zijn weduwe, Louise de Rousillion, het lustslot aan mr. Daniel
Theodorus van Hamel (P. Horden Jz., Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen,
Amsterdam 1953, p. 322).
(22.) In zijn in noot 3 genoemde artikel.
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(23.) Bijvoorbeeld in ‘Den Talmud’, no. 7 (20 febr. 1736), p. 51: ‘Welk gevaart (i.e. de wereld)
anderszins zou in stukken en brokken vallen, gelyk als den wachttoren van Sint Paul, na by de
puynhoopen van Brederodens gesloopte burgt’, en p. 55: ‘Toen het Paard den Ruyter had afgezet
voor de Hofpoort van zyn Paleys...’; ‘Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des
Pausdoms’, Amsterdam 1734, p. 50: De baron liet Klara achter in zijn adellijk kasteel, ‘hetwelk
met zo veele huyscieraaden was gestoffeert, gelyk als 'er thans zyn te zien in de puynhoopen
van Brederodes gesloopte burgt tot Vianen’; ‘Vermakelyk Wagenpraatje’, Gorinchem 1741, p.
105: Alexander Belphegor (ongetwijfeld Alexander le Roux) vluchtte naar een aloude vrijplaats,
‘om aldaar zig te gaan verschuylen in de puynhoopen van Brederodes gesloopte burgt’.
(24.) ‘Het Slot Batestein, Te Vianen’, in: Recensent ook der Recensenten, deel III, Amsterdam 1808,
p. 470-474, opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door A.C.N. Koenhein, ‘Het slot
Batestein, te Vianen’, in: In het Land van Brederode, jg. 3, Vianen 1978, p. 26-34.
(25.) ‘Het Slot Batestein’, in: Nieuwe Dichtkundige Mengelingen, Amsterdam 1824, eveneens
heruitgegeven en becommentarieerd door A.C.N. Koenhein, ‘Het Slot Batestein II’, in: In het
Land van Brederode, jg. 4, Vianen 1979, afl. 3, p. 11-20. Zie omtrent beide gedichten ook J.
Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) Leven en Werk, Amsterdam-Maarssen 1982,
p. 179-180 en nt. 8 op p. 275 van dat werk.
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K. Bostoen
De Geleerde Wereld en het Niets
De lectuur van Weyerman levert doorlopend commentaarproblemen op. Wie ooit
met Hanou's uitgave van Den Vrolyke Tuchtheer heeft gewerkt, weet hoe ver een
commentator soms gaat of zich verplicht voelt te gaan om alle toespelingen in de
tekst te verduidelijken en hij weet ook dat die allusies vaak niet of slechts ten dele
kunnen worden thuisgebracht. Wie echter een editie zonder commentaar ter hand
neemt, zoals b.v. de facsimile-editie van De Rotterdamsche Hermes, neemt in feite
een soort puzzle-boek voor de lange winteravonden in handen. Nu ‘de scherpe
Wintervorst zijne gryze kruin komt vertoonen’ ben ik weer in de stemming om een
aantal duistere plaatsen in De Rotterdamsche Hermes na te lopen. Maar vooraleer
ik het over het ‘Eilant van Puimsteen’ heb, moet ik eerst nog een schuld voldoen in
verband met mijn observatie van vorig jaar toen ik het onder meer over ‘den grooten
Bontekoe’ had zonder daar toen verder op in te gaan.(1.) In aflevering No. 18 van de
RH, dat is de aflevering waarin de dialoog staat tussen Erasmus en ‘het rootgeverft
houte Leeutje’,(2.) heeft Weyerman het ook over ‘eene oprechte vergelyking tusschen
de oude en hedendaagsche Schryvers’.(3.) Die vergelijking valt in het nadeel uit van
zowel Homeros als van Vergilius, maar in het voordeel van ‘den grooten Bontekoe’
die in tegenstelling tot de klassieke meesters van het epos een voortreffelijk verhaal
over de groene thee wist te schrijven. Wie is deze Bontekoe? Het gaat hier niet om
Willem Ysbrantsz. Bontekoe, ‘doe ter tijdt schipper’ die in de lucht vloog met de
woorden ‘Daer vaer ick heen, o Heer! weest my arme sondaer genadigh!’ en die pas
in aflevering No. 47 van de RH komt opdagen met ‘zyne geschroeide Luiksche
Zolen’,(4.) maar het betreft hier de medicus Cornelis Bontekoe wiens Tractaet van het
Excellentste Kruyd Thee in 1678 werd gepubliceerd.(5.)
‘Hoe gebrekkig is Homerus in de beschryving van de groene Thee geweest,
en hoe volmaakt is dat Kruit van den grooten Bontekoe beschreven!’
roept Weyerman uit. Dit is natuurlijk ironisch bedoeld: thee was in de Klassieke
Oudheid volslagen onbekend, vandaar dat Homeros er niet van rept. Het wekt echter
geen verbazing dat we bij Bontekoe uitvoerig uiteengezet vinden dat zowel de thee
in droge vorm (‘de corlen’) als de uitgeschonken thee groen is of althans groen dient
te zijn.(6.) Het lijkt erop dat Weyerman hier Bontekoes uitvoerigheid of de uitvoerigheid
van de Modernen op de hak neemt.
‘Hoe laf en onsmakelyk is Virgilius Maro omtrent de Theetafel van Dido,
wanneer hy de gulde randen en gekleurde bloemtjes van hare Japansche
kopjes en schoteltjes optelt! hy durft zich niet eens uitdrukken of het
Trekpotje Oostindies of Delfs is geweest.’
vervolgt onze auteur, hiermee suggererend dat Bontekoe zich in tegenstelling tot
Vergilius wel over het trekpotje uitlaat. Inderdaad in Bontekoes Tractaet wordt op
het ‘trek-potje’ uitvoerig ingegaan.(7.) Die theetafel van Vergilius kan evenwel niet
helemaal uit de lucht
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zijn komen vallen. Vermoedelijk bedoelt Weyerman hiermee het feestmaal dat door
Dido werd aangericht voor de held Aeneas en voor zijn Trojanen, waarbij honderd
dienstmeisjes en evenveel dienstknapen de tafels voorzagen van spijzen en bekers.(8.)
Het nadenkertje, dat de bekers (‘pocula’) bij Vergilius geen thee hebben bevat, maar
waarschijnlijk wijn, wordt door Weyerman aan de aandachtige lezer overgelaten. In
vergelijking met Bontekoe en Weyerman is Vergilius inderdaad zeer summier, want
de bekers worden niet nader omschreven en hij heeft het allerminst over ‘gulde randen
en gekleurde bloemtjes’.
Ik kom nu tot het eigenlijke thema van deze observatie, namelijk ‘het Eilant van
Puimsteen’, waar de afleveringen 47 en 48 van de RH over handelen. Het zijn
wonderlijke afleveringen, want voor Weyermans doen is hierin sprake van een sterke
eenheid van onderwerp. De eerste aflevering heeft een motto, ontleend aan de
Epigrammata van John Owen, dat nogal cynisch aandoet voor een publieksgericht
auteur als Weyerman. De vertaling ervan luidt:
Ik heb genoeg aan weinig lezers; ik heb genoeg aan één.
Als niemand mij leest, heb ik genoeg aan geen.(9.)
Het motto van de daaropvolgende aflevering is eveneens aan John Owen ontleend,
maar zonder dat dit deze keer wordt vermeld. De strekking ervan is al evenzeer
cynisch. In vertaling staat er het volgende:
Omdat Pallas te maken heeft met wijsheid, Wilde zij met riemand trouwen.
Waarom? Omdat niemand wijs is.(10.)
In beide motto's valt de ontkenning op. In het eerste gaat het om het niet voorhanden
zijn van lezers en in het tweede om het niet bestaan van wijze mensen. Zijn de motto's
negatief, de feitelijke inhoud van beide afleveringen is zo mogelijk nog negatiever.
Waar handelen die afleveringen over? Een door het vuur verzengde Daemon komt
hevig ontdaan bij Hermes binnenvallen en vraagt hem of hij het relaas van kapitein
Hales heeft gelezen over ‘een vlottend Eilant van Puimsteen, vier mylen lang, met
een' vuur in 't midden, en aan weerkanten met bergen gefortificeert’.(11.)
Hermes heeft dit relaas gelezen - ik helaas niet en bij dezen verzoek ik ieder die
dit verhaal van kapitein Hales ooit mocht tegenkomen om daarvan terstond melding
te maken - en hij vraagt of Daemon hem nog wat details kan verschaffen. Daemon
vertelt hierop hetgeen een dichter, die doende was op het Vulkanische Eiland de
Pindus zonder klimsporen te beklimmen, hem voor wetenswaardigs wist mee te
delen. Het eiland in kwestie is identiek aan de ‘Republyk der Geleerden’ leren we
vervolgens. Het is een republiek waar meer vrijheid heerst dan waar ook. Een nadere
beschrijving van de populatie van deze republiek laat zien dat we met de universiteit
te maken hebben. De bevolking bestaat namelijk uit: filosofen, medici, juristen,
historici, classici, rhetorici, grammatici, astronomen, chemici en poëten. Een
prominente plaats in deze republiek is gereserveerd voor het altaar dat aan de Afgod
NIET (d.w.z.: niets) is toegewijd. Op het niets zijn alle bezigheden van de inwoners
van deze republiek gericht. Daarna wordt de rest van deze aflevering gevuld met de
beschrijving van de ondeugden die typerend zijn voor deze eilanders, voorts heerst
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aldaar honger vanwege de geringe materiële welvaart en staan er nog twee altaren
ter ere van Diefstal en Bedrog. Het is niet de vis, maar de vrijheid die volgens
Weyerman kennelijk duur wordt betaald.
In de volgende aflevering wordt nog eens uitdrukkelijk het grote niets
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aan de orde gesteld:
‘Nochmaals het is een groote NIET waaraan zich alle Geleerden attacheren.
Het is voor NIET dat zy disputeeren en harrewarren, pleiten en schelden,
zich vermoorden en verdoemen... in 't kort, na het Outer van den Afgodt
NIET hunnen ganschen levensloop bewaakt, bewierookt en geëert te
hebben, vallen zy als okkernoten uit de rype bolsters van hunne aartsche
huiden, met die vertroosting alleenlyk, dat zy door NIET zoo wel anderen
als zich zelven misleit hebben en bedrogen.’(12.)
Tenslotte dreigt een vulkanische uitbarsting, die wordt beschreven als de op handen
zijnde geboorte van een kind van deze Republiek. Deze geleerdenstaat was namelijk
zwanger geraakt van het grote niets en in barensnood gekomen. Het spreekt vanzelf
dat de Republiek in deze moeilijke stonde zal worden bijgestaan door de filosofen
in hun functie van gelegenheidsgynecologen. Op dat ogenblik ontleent Daemon wat
vuur aan Pallas en ontsteekt de mijn waarin het filosofisch kruit ligt opgeslagen.
Daardoor worden zowel de mijn als de drie altaren opgeblazen. Na zijn zegenende
taak te hebben volbracht, weet Daemon met de pakketboot van kapitein Hales hierop
naar Londen te ontkomen, om daarna over te steken naar Rotterdam naar zijn baas
Hermes. De aflevering eindigt met Hermes' tirade tegen ‘de waanwyse Eeuw’, wat
onmiddellijk weer gerelativeerd wordt met de stelling:
‘De tyden verschillen noit in hartstogten, maar wel in het behandelen der
hartstogten [...] Het is de onkunde der Zangers die de gelukzaligheit, gout
en zilver, in de verwydering der eeuwen hebben geplaatst. Hermes is van
gevoelen dat onze Naneven van dit tegenwoordige zullen zingen gelyk
wy thans doen van het gepasseerde’.(13.)
Deze twee afleveringen die handelen over de geleerde wereld van de achttiende eeuw
zijn om diverse redenen interessant. Ik wil hierbij de aandacht vestigen op een bepaald
aspect dat een moderne lezer licht kan ontgaan. Evenzeer als Swift in zijn Travels
[...] By Lemuel Gulliver (1726) die in hoofdstuk 5 ‘the Grand Academy of Lagado’
beschrijft - een instelling die wel eens is geïdentificeerd met de Leidse universiteit
-(14.) beschrijft Weyerman de vleesgeworden waanwijsheid met wellicht een concrete
universiteit in gedachten. Een indicatie in die richting geeft een passage in No. 48
warin de Railleurs (de spotters) van de Republiek aan de orde komen:
‘De Railleurs, die dagelyks met de puntige Stekades van schimpscheuten
de quart en tierce naar 't plastron van hunnen Evennaasten stooten, worden
menigmaal met de eige munt betaalt. Heeft Vossius den grooten Salmasius
niet de huit over d'ooren gehaalt? Is Bokkenberg niet als een Marmiton
door Dousa over den neus gehouwen? En is uw Baas Hermes niet door
twee Zangers zoo van naby gebarbiert, dat men des Zaturdagsavont niet
een grys hair op de Kin van den Ouden kan bespeuren?’(15.)
De ruzie tussen Isaac Vossius en Claudius Salmasius vanwege het feit dat Salmasius'
zoon zijn schulden aan Vossius niet had voldaan, kan men een Leidse aangelegenheid
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noemen, maar de problemen die hiermee samenhangen verdienen elders apart te
worden uiteengezet omdat aan de allusie zoals die door Weyerman hier is
geformuleerd te veel haken en ogen vastzitten.
De ruzie tussen P. Corneliszoon Bockenberg en Janus Dousa waarop Weyerman
alludeert, voert ons eveneens naar Leiden. In 1591 schreef Janus
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Dousa namelijk een voorrede bij H.L. Spiegels uitgave van de Riim-Kroniik van
Melis Stoke. Van Dousa, de Neolatijnse dichter, de curator en eerste bibliothecaris
van de Leidse Academie, is weinig Nederlandstalig werk tot ons gekomen. In de
voorrede echter, die aan Spiegel is opgedragen, vinden we een satirische passage
van een kleine vijftig versregels gericht tegen de onkunde van de historicus van de
Staten van Holland, de Gouwenaar Bockenberg. Het is opmerkelijk dat dit mooie
geschrift, dat wellicht vanwege zijn badinerende toon niet in aanmerking is gekomen
om in het Walhalla van onze literaire handboeken te worden opgenomen, aan
Weyerman helemaal niet is ontgaan.(16.) Het is best mogelijk dat meer passages in
deze afleveringen over de Republyk der Geleerden toespelingen op Leidse
gebeurtenissen bevatten die ons tot nu toe zijn ontgaan. Ik hoop in elk geval dat met
deze uiteenzetting is aangetoond hoe vruchtbaar de lectuur van Weyerman kan zijn
voor lezers die in ons literaire verleden werkelijk geïnteresseerd zijn. Laten we hopen
dat deze lezers, in tegenstelling tot de motto's van John Owen, steeds meer dan geen
mogen zijn en vooral dat ze wijs mogen zijn.

Eindnoten:
(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)

(6.)

(7.)
(8.)

(9.)

Med. JCW jrg. 6 (1983), nr. 1, p. 8-9, n. 11.
RH p. 82.
RH p. 86.
RH p. 313.
Ik heb een exemplaar van de tweede druk geraadpleegd, namelijk: Cornelis Bontekoe: Tractaet
Van het Excellentste Kruyd Thee: 't Welk vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van
't selve in Gesondheyd, en Siekten. Benevens een kort discours op Het Leven, de Siekte, en de
Dood: mitsgaders op de Medicijne van dese tijd. Ten Dienste van die gene, die lust hebben, om
Langer, Gesonder en Wijser te leven. Den tweeden druk. Vermeerdeet, [sic] en vergroot met
byvoeginge van noch twee korte Verhandelingen, I. Van de Coffi; II. Van de Chocolate.
Mitsgaders van een Apologie van den Autheur tegens sijne Lasteraars. 's Gravenhage; Pieter
Hagen, 1679. (Ex. UBLeiden 1833 G 23). Zie over hem en over zijn werk: E.D. Baumann:
Cornelis Bontekoe (1640-1685). De Theedoctor. Oosterbeek 1949.
Bontekoe p. 234: ‘De Coleur van de corlen van de THEE moet uyt den groen-blaauwen zijn
[...]’ en over de kleur van uitgeschonken thee zegt Bontekoe op p. 242 dat ‘die niet geel, noch
rood, maar groen of witachtig wesen moet; [...]’.
Bontekoe p. 242: ‘[...] een trek-potje, ('t sij van tin, 't sij van roode aarde, 't sij van Delfs
Porcelein)’.
P. Vergilius Maro: Eclogues, Georgics, Aeneid, The Minor Poems. Ed. with an English translation
by H. Rushton Fairclough. Cambridge (Mass.) [etc.] 1978. 2 dln. Loeb Classical Library no.
63-64. Het citaat in kwestie luidt: ‘qui dapibus mensas ornerent et pocula ponant.’ In: ‘Aenefs’
Bk I, vs. 706. Dl. 1, p. 29.
Ioan. Owenius: Epigrammatum [...] Editio postrema [...] Amsterdami; Lud. Elzevirus, 1647.
(Ex. UB Leiden: 180 H 8). De volledige tekst van het epigram luidt (vlgs. Lib. II, no. 1, p. 27)

1. Ad lectorem
NE placeant stultis, quorum sunt omnia plena, Carmina non multis nostra placere volo.
Sat mihi sunt pauci lectores, est satis unus: Si me nemo legat, sat mihi Nullus erit.
Voor een moderne teksteditie, zie: Ioannes Audoenus: Epigrammatum Libri I-X. Ed. John R.C.
Martin. Leiden 1976-1978. 2 dln. Textus minores 49, 52. Het geciteerde epigram staat in deel
1, p. 44.
(10.) Owenius p. 141. De volledige tekst van het epigram: 34. Philosophi luxor.
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(11.)
(12.)
(13.)
(14.)
(15.)
(16.)

VUlcani formosa Venus, Jovis inclyta Juno Uxor erat, nulli nupta Minerva viro.
Cur ita? Pallas enim cum sit Sapientia, nulli Nubere vult homini: cur? quia nemo sapit.
Het geciteerde epigram bevindt zich in de moderne tekstuitgave in deel 2, p. 64-65.
RH p. 314.
RH p. 325.
RH p. 328.
D.J. Palomo: ‘The Dutch Connection. The University of Leiden and Swift's Academy of Lagado’.
In: The Huntington Library Quarterly 41 (1977-1978), p. 27-35.
RH p. 323.
De verwijzing naar Melis Stoke en naar de secundaire literatuur die handelt over de kwestie
Dousa-Bockenberg dank ik aan Dr. C. Heesakkers. Titels: [Melis Stoke]: Hollandtsche
Riim-Kroniik. Jnhoudende de gheschiedenissen der Graven van Hollandt tot het Jaer M.CCC.V.
[Ed. H.L. Spiegel]. Amsterdam; Barendt Adriaensz., 1591. (Ex. UB Leiden: 1438 A 14, prov.:
bibl. I. Vossius). De verzen uit de voorrede in alexandrijnen van Janus Dousa die gericht zijn
tegen Bockenberg bevinden zich op fol.(:)iv recto t/m (:)iv verso.
B.A. Vermaseren: ‘De werkzaamheid van Janus Dousa Sr (+ 1604) als geschiedschrijver van
Holland’. In: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 69 (1955) p. 49-107,
vooral: p. 63-64, 66-67.
B.A. Vermaseren: ‘P.C. Bockenberg (1548-1617), Historieschrijver der Staten van Holland’.
In: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 70 (1956) p. 1-81, vooral: p.
20, 29-39, 55.
Het is echter ook mogelijk dat Weyerman de verwijzing naar deze geleerdenstrijd heeft ontleend
aan Ignatius Walvis' biografie van Bockenberg. In verband met de kwestie Dousa-Bockenberg
schrijft Walvis: ‘Latijnsche, zelfs Nederduytsche punt- en hekeldichten (Dousaas geest-werk)
hongen in de Leidsche boekwinkels opentlyk te koop. Zelfs wierden ze by 's Lands toestemminge
eenen Drukker met voorrecht, alleen vergunt te drukken.’
In de kantlijn staat hierbij: ‘Haald Dousa op den hals, die hem hevig doorstrijkt, tot het laatste
sijns levens toe.’
Zie hiervoor: J[gnatius] W[alvis]: Beschryving der Stad Gouda (...). Gouda [etc]; Johannes en
Andries Endenburg [etc], 1714. 2 dln. Dl. 1, p. 304. (Ex. UB Leiden 1153 C 16)
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Adele Nieuweboer
Weyerman en de Satire
Het onderwerp is niet nieuw en niet opzienbarend. Menigeen heeft een opmerking
gemaakt over Weyerman als al of niet vermeend satireschrijver en sommigen hebben
zich aan de satirische analyse van een tijdschriftfragment gewaagd. Ik denk echter
dat een indeling van JCW bij de satirische schrijvers meestal meer op intuïtie dan
op grond van uitgebreide argumentatie heeft plaats gevonden(1.); specifieke bestudering
op dit punt van fragmenten kan tot meer onderbouwde uitspraken leiden, maar blijft
gezien de omvang en veelzijdigheid van Weyermans werk ‘fragmentarisch’.(2.)
Voorzichtig met indelen is Hanou in zijn inleiding tot de Vrolyke Tuchtheer, als hij
suggereert dat JCW geen satiricus pur sang was, omdat hij lichtvoetig amusement
zocht ‘onder het mom van kritiek op onterechte situaties’.(3.) Of deze opmerking
terecht is, moet m.i. nog blijken. Ik wil vooreerst wat materiaal en suggesties
aandragen. Daarbij ga ik uit van de door J. Brummack verwoorde betekenis van satire
in engere zin als ‘ästhetisch sozialisierte Agression’, met 1. de individuele component
van agressie, verontwaardiging, irritatie etc., 2. de sociale implicatie van een door
een norm gerechtvaardigde aanval op het verkeerde en 3. de noodzakelijke esthetische
presentatie die aanval en norm voor het publiek indirect en daarmee acceptabel
maakt.(4.)
Allereerst zijn er de titels van enkele tijdschriften zelf die te denken geven: 1. Den
Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van
de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende Eeuw [...]
(AH); 2. Den Ontleeder der gebreeken, zynde een aangenaam Vertoog over de
Opperheerschende Feilen dezer Eeuw [...] (OdG); 3. Den Vrolyke Tuchtheer [...]
(cursivering van mij, AN).
Vervolgens zijn er de motto's bij en citaten in vele afleveringen uit de satirische
werken van Juvenalis, Horatius, Persius, maar ook anderen. Ook verklaringen bij
titelprenten zijn veelzeggend. In die bij de Rotterdamsche Hermes bijvoorbeeld toont
Hermes zijn zusje Thalia ‘wat gebreken doorgaens in kap en keuvel steken: als
Schraepzucht, Traegheit, Hovaerdy, Nydt, Wrok en geestlyke apery, en andre
menschlyke euveldaden’ en hij kondigt aan ze ‘van lieverleê [...] aen den dagh’ te
brengen, en dat niet alleen, maar ook ‘d'eedle Deugt ten top van eer te voeren op zyn
fenixveêr’.(5.) Als de ondertekenende A.H. inderdaad staat voor ‘Amsterdamsche
Hermes’, zoals Erik de Blauw eerder suggereerde(6.), dan moet aan deze uitspraak
voor wat betreft de intentie van Weyerman de nodige waarde worden gehecht. Anders
wordt het met de verklaring van de titelprent van de OdG; deze is namelijk van G.
Tysens. Volgens Tysens ontbloot de OdG het bedrog van ‘Mom’ en ‘Voszevel’,
waarna te voorschijn komen ‘bedekte Schyndeugd’, ‘dolle Wraakzugt’, ‘trotsse
Hovaardy’, ‘vuile Dronkenschap’, ‘bitsse Nyd’, ‘dart'le Geilheid’, ‘vrekke Geldzugt’
en ‘vadsse Ledigheid’. De prent vertoont een hovenier die onkruid wiedt, hetgeen
verzinnebeeldt ‘Heer xxx, en zyne Ontléding [...], die 't onkruid door zyn pen den
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doodsteek tragt te géven’, aldus Tysens.(7.) En waarom zouden we de visie (en dus
receptie?) van deze tijdgenoot niet betrekken bij het beoordelen van de satirische
waarde van Weyermans werk?
Tenslotte zijn er ook verschillende theoretische uitspraken van Weyerman zelf.
De vroegste mij bekend is uit Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage.(8.) In
een ‘Tot den Leser’, blijkens een voorafgaand voorbericht door de auteur zelf, leest
men een variant op het spreekwoord Wie de schoen past... Fout, zegt Weyerman,
‘d'intentie is de fouten (maar niet de geen die ze plegen) te denoteren’. Dus: niet de
persoonlijke verontwaardiging of wraakneming is de uiteindelijke drijfveer, maar
het sociale doel: de verbetering der zeden. Uit de Rotterdamsche Hermes blijkt verder
dat Weyerman het nodig vindt dat een censor of zedenmeester zijn taak vervult vanuit
een behoorlijk ‘ingeklede’ situatie, in zijn woorden: ‘door diergelyke fantastyke
waerdigheden [dit verwijst naar: koningschap via de loterij van een
driekoningenbriefje] de misbruiken zyner eeu [...] attaqueren’.(9.) Iets verder in de
RH komt via een brief aan Hermes nogmaals ter sprake of de aanval gericht moet
zijn op persoonlijke of op algemene gebreken. Hermes theoretiseert vervolgens over
de twee belangrijkste historische satirische genres, die van Juvenalis en Horatius, en
verklaart Horatius'ironische schildering van ondeugden en Juvenalis' scherpe aanval
op ‘verschrikkelyke waarheden’ uit beider verschillende tijdsomstandigheden. Hermes'
bewondering voor ‘deze twee wakkere Zangers’ zal hem doen trachten beiden
voortaan ‘in eene generale critique wegens de predominerende Eeufeilen [...] te
volgen, en in het toekomende dit papier niet meer met de walgchelyke afbeelding
van een persoon [= Argus] [...] bezwalken’.(10.) In de AH geeft JCW de Latijnse dichters
de eer de satire te hebben uitgevonden en laat vervolgens in drie klassen van
waardering een aantal namen de revue passeren. Onder degenen die zijn waardering
krijgen, treffen we zowel oude (Varro, Seneca) als eigentijdse (Swift) auteurs aan,
zowel amusante als scherpe schimp, zowel poëzie als vermenging van poëzie en
proza.(11.) In de Doorzichtige Heremiet heeft JCW zijn literatuurhistorische mening
bijgesteld: de Romeinen hebben waarschijnlijk ook voor het schimpdicht geleerd
van de Grieken, maar we danken aan hen in ieder geval de verbetering en de
vervolmaking van het genre. Dankzij Horatius en Juvenalis is ‘de weerelt verdeelt
in twee klassen van gevoelens’ en JCW constateert dat de nakomende satires aller
landen hun verdiensten ontlenen aan de één of de ander. In Nederland echter zijn
slechts weinig geslaagde satireschrijvers te vinden. Ze zijn té ‘grammoedig’, te ‘koen’,
te ‘wreed’. En dan volgt JCWs definitie: ‘Een Schimpschrift, het zy in rym of in
onrym, is gedestineert om de ondeugd ten toon te stellen, en om de deugd aan te
moedigen’, maar ‘veele Dichters gehoorzaamen maar de helft van die weezendlyke
stelling’.(12.)
Deze kleine inventarisatie, die zeker kan worden uitgebreid, geeft m.i. aan dat
JCW wel een persoonlijk maar nog meer een algemeen doel zegt te hebben, dat hij
zowel ondeugd wil hekelen als de deugd aanwijzen, en dat hij dat zowel op
Juvenalische als op Horatiaanse wijze zal doen. Nu eens zal amusante spot
overheersen, dan weer de ernst van de aanval. Bij beide echter speelt de esthetische
verhulling een rol.
Wat is echter JCWs praktijk? Valt hij overwegend personen aan of ‘eeuwfeilen’?
Richt hij zich vooral op amusement of op ernst; volgt
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hij meer Horatius of Juvenalis? In welke mate en in welk verband met welk soort
aanval is Weyerman esthetisch verhullend? Wijzigen zijn opvattingen en zijn praktijk
zich in de loop der jaren? Houden wijzigingen verband met de voorbeelden die hij
zich voor ogen stelt en die hij als motto's voor zijn werk gebruikt? In hoeverre is er
eigenlijk een relatie tussen motto en werk?
Deze en nog andere vragen zijn nog niet voldoende aan de orde geweest.
Beantwoording ervan lijkt me noodzakelijk om meer dan een incidentele opmerking
over het satirisch karakter van Weyermans werk te kunnen maken.

Eindnoten:
(1.) Ik noem slechts Vieu-Kuik, Geerars en Buijnsters.
(2.) Jelle Feenstra, Marianne van Onck, Sara Stel, studenten aan de Haagse Leergangen; het betreft
analyses in het kader van werkgroepen over satire.
(3.) Jacob Campo Weyerman: Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Uitgeg. door A.J. Hanou. Amsterdam
1978. 2 dln. Deel 2, p. 193.
(4.) J. Brummack: ‘Zu Begriff und Theorie der Satire’. In: Deutsche Vierteljahrschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), Sonderheft, p. 276, 282, 333-4.
(5.) Gebruikt: Jacob Campo Weyerman: De Rotterdamsche Hermes. Ingel. door Adèle Nieuweboer.
Amsterdam 1980.
(6.) Mededelingen van de Stichting JCW (1978), p. 6.
(7.) Den Ontleeder der gebreeken. Amsterdam; H. Bosch, 1724-26. 2 dln. (Ex. Instituut voor
Neerlandistiek, Amsterdam. Sign. 51 B)
(8.) Gebruikt: de vierde druk. Amsterdam; H. Strik, 1718. (Ex. SB Haarlem. Sig. 73 K 8)
(9.) RH (zie noot 5), p. 141.
(10.) RH, p. 153-54.
(11.) Gebruikt: kopie van deel 1, Amsterdam; H. Bosch, 1722. (Ter Inst. voor Neerl. Amsterdam.
Sign. 49 B, p. x2V en x3R)
(12.) Gebruikt: de tweede druk, z.p., z.j., p. 2-3. Privé-exemplaar.

A. Hanou
Schreiner
In de Mededelingen nr. 33 (november 1980) schreef ik enkele pagina's over de in
1940 gestorven Gerth Schreiner, die ooit het voornemen had een
bloemlezing/monografie Weyerman te doen verschijnen.
Vóór die tijd had ik nooit van Schreiner gehoord. Tot mijn verbazing verschenen
sindsdien allerlei artikelen waarin terzijdes over Schreiner. Maar de waarschijnlijk
voorlopig meest extensieve biografie is
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nu onlangs verschenen in Jeroen Brouwers' De laatste deur. Essays over zelfmoord
in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam 1983 p. 309-320. Van Weyerman wordt
daar overigens niet gerept.

J. Leenes
Weyerman op de radio
De KRO-radio zond op 20 oktober 1983 in haar literaire programma Spektakel een
interview uit met Thijs Wierema, redactielid van het toen juist verschenen tijdschrift
Het Oog in 't Zeil.(1.) Thijs verklaarde onder meer kort de titel en Weyerman kwam
kort ter sprake.
Hier bleef het wat JCW betreft echter niet bij. In het maandelijks huisorgaan van
de Spektakel-makers, de Nieuwstijdingen uit de republiek der letteren, dat dit jaar
voor het eerst verscheen in februari, werd één van de vier katernen van het
maart-nummer voor het grootste deel (ruim vijf pagina's met illustraties) gewijd aan
Weyerman. Dit katern, ‘De gegordelde maagd’, bevat ‘een singel-gesprek, geschreven
voor de radio, over verdedigingswerken van verscheiden aard - en hoe die te
doorbreken’. In het tweegesprek komt een aantal biografische gegevens en citaten
uit Den Vrolijke Tuchtheer (1729)(2.) aan de orde.
In het kort wordt zijn levensgeschiedenis vermeld: geboorte voor Charleroi, carrière
en detentie. Verder komen zijn literaire kwaliteiten ter sprake, vooral waar het de
beschrijving van vestingbestormende wellust betreft. Ondanks wat kleine fouten
(sterfjaar 1744 in plaats van 1747, Den Vrolijke Tuchtheer zou uit slechts 19 nummers
bestaan) is het een leuke bijdrage en we kunnen constateren, dat op breder front
bekendheid wordt gegeven aan Weyerman. De samensteller van het katern, Jan
Starink, deelt mee, dat ‘Elementen uit dit gesprek werden uitgezonden’.
Het februari-nummer van de Nieuwstijdingen is al niet meer verkrijgbaar, maar
de nummers van maart - mei worden toegezonden na overmaking van f 7,50 op
postgiro 312703 van KRO-Amsterdam, met de vermelding ‘Nieuwstijdingen’. De
oplage is beperkt!

Eindnoten:
(1.) Vgl. André Hanou: ‘Het Oog in 't Zeil’. In: Med. JCW jrg. 6 (1983), nr. 3, p. 30-31.
(2.) Hoewel niet vermeld, ongetwijfeld ontleend aan André Hanou's editie: Amsterdam, 1978.
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Vooraf
Het zal de lezer misschien verbazen in dit nummer een artikel aan te treffen van een
zodanige lengte en inhoud als (nauwelijks) voorkwam. Doorgaans zijn de
Mededelingen immers gevuld met beschouwingen, archivalia, biografica rond Jacob
Campo Weyerman.
Toch bieden wij graag ruimte aan het artikel van mevrouw Jacob, dat een nieuw
en breder licht werpt op het tijdvak waarin Weyerman leefde. Haar visie wijkt
enigszins af van de gebruikelijke, en legt bepaalde accenten. Daar heeft de redactie
soms wel enige aarzelingen bij, maar zij vindt het zeer zeker de moeite waard om u
de visie van een erkend 18-eeuws ‘generaliste’ voor te leggen, waarin de Republiek
der Nederlanden (terecht) een geprononceerde plaats heeft.
Het artikel van mevrouw Jacob is een uitgebreide versie van de rede die zij tijdens
de laatste jaarvergadering hield. Zoals u zult merken kent zij ook Campo nog een
plaatsje toe op het toneel der wereldgeschiedenis.
Margaret Jacob is verbonden aan de City University of New York. De lijst van
haar publicaties is nogal lang. Wij noemen hier slechts: (met Burt Franklin) The
Newtonians and the English Revolution, 1688-1720 (Ithaca, NY 1976); The Radical
Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans (London 1981). (red.)

Margaret C. Jacob
The crisis of the European mind: Hazard revisited
1. The Crisis Identified
It is now nearly fifty years since the brilliant French historian, Paul Hazard, published
his classic work, La crise de la conscience européenne 1680-1715 (1935). In it he
propounded a thesis that has admirably withstood the passage of time and been
capable of absorbing many, but not all, of the historical studies appearing since the
Second World War. Briefly stated, Hazard discerned at the end of the seventeenth
and the beginning of the eighteenth centuries (and we would no longer be so precise
as he was in our dating), a crisis in the European mind, a moment of profound
uncertainty, une zone uncertaine, malaisée. Out of that crisis emerged a new
understanding of people and nature, of government, of religion in society which, as
he saw it, prepared the way for the French Revolution. At that moment emerged a
mentalité discernibly modern, one with which Hazard and his generation of liberal
French intellectuals could still identify.
As we explore this crisis we shall return frequently to Hazard, to contrast his views
with what contemporary historians would now describe as the sources of that crisis,
its resolution, and its implications for eighteenth century thought and society. There
can be no higher tribute to a historian of any generation than to acknowledge that he
or she set the terms of a historical discussion. We simply cannot understand the
extraordinary transformation that occurred within European thought in those decades
without invoking the concept of la crise as first identi-
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fied by Hazard. We may assign different causes to it, and differ with him as to the
nature of the culture it produced, but few deny the existence of a crisis which affected
the educated classes in every European society with the possible exception of Russia
and Spain where it would seem the process out of which the Enlightenment was born
was considerably delayed.
Hazard defined the central feature of the crisis as entailing the shift from a
civilization founded upon duty, to one founded upon rights. In the realm of political
theory the formula works well enough. The retreat from any version of the theory of
the divine right of kings as well as from a number of related assumptions about the
obligations of their subjects, is well underway by the 1690's. In their place we see
an increasing emphasis upon natural law, contract theory, classical republicanism,
even, although very rarely, utopian communism. Yet in characterizing the culture
produced by this crisis, Hazard's formula tends to slightly exaggerate the democratic
implications of this transformation. Historians now see the crisis, in the first instance,
as leading to the consolidation of a high European culture self-consciously distinct
from popular culture and hostile to it. This crisis occurred among the literate classes,
the readers and buyers of books, who in the course of the seventeenth century
increasingly distinguished their values from the superstitions (as they saw them) of
the non-literate as well as from the hegemony in intellectual and religious matters
enjoyed by the clergy, particularly in Catholic countries. This does not mean that
clergymen did not frequently play a major role in resolving this crisis. When they
did, however, they addressed themselves to the interests and values of the literate
and secular laity. The greatest clerical participation in this early stage of the
Enlightenment occurred largely in anerastian and Protestant context. Not least, the
high culture that emerged from this crisis was, as we now know, fundamentally
dependent upon the new science, both of Descartes and Newton, on a body of learning
inaccessible to the uneducated. By the 1720's we can see attempts being made to
translate this high culture into simple lectures of treatises aimed at the barely educated,
but that educative effort was hardly widespread in the first half of the eighteenth
century.
Yet if the new science, when combined with the needs and interests of the educated
laity, led to a resolution of the crisis - as well as also actually provoking it - we now
see that the most fundamental cause of the crisis was political. Without the rise of
French absolutism, coupled with the revolutionary upheaval in mid-seventeenth
century England, and its important legacy for Continental opponents of absolutism,
the crisis of the European mind would have been largely and simply a matter of
shifting religious beliefs coupled with anti-clericalism. Its impact would never have
been so general, encompassing every aspect of intellectual life, as to permit Hazard
to relate it to the French Revolution. The crisis of the late seventeenth century brought
the intellectual legacy of the first of the great modern revolutions into the mainstream
of Continental thought where it merged with indigenous traditions of anti-clericalism,
philosophical heresy, and anti-absolutism.
To anchor the origins of la crise in the political experience of revolution and the
fear of absolutism, to proclaim, therefore, the centrality of politics and ideology is
to depart significantly from the
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vision of Hazard. His method, so rooted in idealism and Ideengeschichte, rendered
mental processes, les forces intellectuelles et morales into the essence of historical
change, into those things which, in his words, commandent la vie and take precedence
over les forces matérielles. Many contemporary historians no longer admit of such
a discrete separation of human activities: the record of la vie matérielle survives in
the language of the past and language mediates between the material order, and the
order of ideas. The origins, as well as the resolution of la crise, grew out of opposition
to the power of kings and churches, courts and their bureaucracies, out of an earlier,
political crisis of the mid-seventeenth century which manifested itself in revolutions
and rebellions throughout the European state system. Only the English Revolution
of mid-century produced a body of political, religious and scientific thought so rich
and complex that once discovered by the European opponents of absolutism it laid
the foundations for a new synthesis, for the phenomenon we describe as the
Enlightenment. Yet in their voyage across the Channel the political philosophies and
new science brought forth by the English Revolution were transformed, sometimes
beyond all recognition, and the resulting Enlightenment was more truly European,
or Scottish, or French, even Dutch and German, than it was English. The deeper la
crise the greater the tendency to radicalize ideas that nay have been revolutionary in
their origin but which became strangely enervated or even forgotten in their country
of origin.

2. The Political Origins of the Crisis
Three traditions of political discourse emerged from the English Revolution, and by
the late seventeenth century all were antipathetic to Continental absolutism. The
English Revolution, that social and political upheaval which began in 1640 and was
only finally resolved in 1688-89, offered profoundly new and compelling justifications
for the existence of the state just as it redefined who would have access to its power.
In Leviathan (1651) Hobbes placed the origin of government among men grown
weary of incessant internecine warfare, of endless competition that ceaseth only in
the grave. In their exhaustion they would seek peace by making a contract among
themselves to accept a sovereign whose power would be absolute within the limits
of certain natural laws. Although in fact seeking a new and de facto foundation for
the absolute state, Hobbes appeared to the next generation of his interpreters,
particularly on the Continent, not as a supporter of absolutism, but rather as a brilliant
theorist of government by contract and as a materialist. Hobbes took his materialism,
his characterization of human beings as solely pieces of matter in motion, creatures
driven by passions and interests, directly from the new mechanical science. He had
little use for an independent clergy, those bugbears, he called them, who prick the
sides of their princes. Hobbes (d. 1679) wrote in response to revolutionary upheaval
and he was a royalist. But where we find Hobbism in European thought after 1680
it will be used largely to mock the clergy or to lay the materialist foundations of
government by contract, or simply to assert a more naturalistic definition of human
needs and passions.
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But the political legacy of the English Revolution was not confined to Hobbes.
English republicans of the 1690's would look back to the Commonwealth of the
1650's and the theories of James Harrington (Oceana, 1656) to argue for republican
principles of government as the only alternative to court-centered and oligarchic
government. In a Continental setting their arguments proved particularly appealing
against the danger of French absolutism. In the early eighteenth century these English
freethinkers (as they called themselves) joined ideological forces in The Netherlands
with the victims and opponents of French absolutism, the Huguenot refugees, as well
as with the Dutch supporters of the English alliance. These agents of the Whig party
could trace their republican ideals back to a time when government in England had
been established as the result of regicide (the parliamentary execution of Charles I
in 1649). That kind of revolutionary heritage gave one a certain cachet in the republic
of letters where millenarians as well as republicans dreamt about king-killing, and
the content of their fantasies were remarkably similar despite their profoundly different
explanations of who ultimately justified the swinging of the axe. The last of the three
legacies drawn from the English Revolution is more difficult to trace on the European
Continent. We may describe it as levelling, or democratic, and in the case of
Winstanley, communistic. Its transmission to the New World, to the colonies in New
England as well as to the Caribbean has now been documented, but its European
impact is as yet difficult to establish. The writings of Winstanley were in the library
of the Quaker refugee, Benjamin Furly of Rotterdam, from at least the 1690's, if not
earlier. With some justification modern British socialists have invoked the legacy of
the Levellers and Diggers; indeed in the 1790's Welsh radicals were reading
Winstanley while in the same decade the British supporters of the French Revolution
were labelled levellers. Yet despite the attempts of the original Levellers to find
converts at Calais during the 1650's, and despite the occasionally levelling sentiments
found a generation later in the writings of that Whig agent and pantheist, John Toland
- an English radical with a vast Continental reputation if not a following - la crise
and its resolution apparently owed little to English ideas we may now rightly describe
as democratic and communistic. Yet Continental spectatorial literature from this
early period, for example, Le Censeur emanating from The Hague and quite possibly
by Rousset de Missy, a follower of Toland, attacked private property, while the 1715
free translation into French of More's Utopia (by Gueudeville) preserved in toto the
attack on private property. Yet the radically democratic response to la crise is a mere
whimper by comparison to the nearly universal attack upon the beliefs, values, and
educability of le peuple. In that sense Hazard's assumption that there is an easily
established link between the resolution of la crise and the origins of the French
Revolution - in all but its earliest phase - requires considerable qualification.
To illustrate further the dangers awaiting the historian who assumes a direct link
between la crise and the late eighteenth century revolutions we need only investigate
the career of John Locke (d. 1704) and his political writings. From any perspective
Locke is central to the resolution of the constitutional crisis at the heart of the English
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Revolution. Yet his Two Treatises of Government published in 1689 was actually,
as we now know, written before the Revolution of 1688, and therefore was never
intended, at origin, to justify it. In that sense the post-1689 and largely Continental
and American reading of Locke - in Europe almost always in French translation missed his context and in some cases distorted his actual meaning. In 1935 Hazard
saw Locke as having offered a resolution of la crise, and with regard to Lockean
epistemology Hazard was undoubtedly correct. But he could not have known that
Locke's major political treatise was written in the early 1680's when he was deeply
involved in Whig party circles, conspiratorial and therefore treasonable in their
opposition to Stuart absolutism. Not only is Locke's treatise more a symptom of la
crise than an attempt to offer a magisterial resolution of it, it also purposefully
eschewed the republican tradition of the earlier revolution just as it repudiated Hobbist
materialism with its democratic implications. In his appeal to heaven for a dissolution
of government Locke sought a revolution led by magistrates - if the Two Treatises
may be read as a call to action - and it was intended to bring about a change of
government initiated by the landed and propertied classes to secure legally their
privileges and interests. His political thought is probably much more closely related
to the writings of civil law theorists than it is to that body of mid-century political
theory that provided social and historical justifications for revolution. Locke would
have political transformations without social upheaval; a rearrangement of offices
and responsibilities among the responsible opponents of tyranny, in a Continental
sense, among the propertied members of the second and third estates intent upon
guaranteeing their right to engage in free market transactions. The resolution of the
English Revolution after 1660 depended upon political and intellectual leadership
that feared above all else a turning of the world upside down such as had nearly
occurred in the 1650's when the lower classes threatened the very foundation of
property rights and hierarchical control over the standing army. In the first instance
Locke belongs to that post-1660 reaction. A reading of John Locke which could not
take into account what we now know about his English context permitted Hazard to
relate him too readily to the French Revolution, despite the fact that Locke eschewed
social upheaval. The revised account of Locke's influence on Continental radicalism
is somewhat more complicated. The French Huguenots in the Dutch Republic seized
upon Locke and in the process transformed him. David Mazel's French translation
of the Two Treatises published in 1691, but reprinted in a multitude of editions,
simply left out the first treatise, rearranged the second, and at every opportunity
attempted to radicalize the text. The French Locke is more overtly antiabsolutist,
given to forming opposition parties and interested in a wider system of representation
than is the English Locke. Yet even after these adumbrations the French Huguenots
and their friends would not leave the text alone, nor would they permit Locke's treatise
to pass as a simple vindication of parliamentary government. In 1755 that now aged
follower of Toland's pantheism, Jean Rousset de Missy (b. 1686), brought out in
Amsterdam yet another edition of the French text of the Two Treatises, and in a new
preface explained to his European and Dutch audience that Locke had actually been
a republican and an opponent of all forms of oligarchic corruption. Indeed Rousset
asserted
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his relevance to the Dutch Republic, while painting him as a supporter of natural law
theory similar to that argued in the 1740's by Burlamaqui. A fellow freemason and
Amsterdam publisher, Johan Schreuder, published that 1755 edition for Rousset, and
it was the most widely circulated version of Mazel's translation on the Continent
during the second half of the eighteenth century.
The path from the English Revolution to the age of democratic revolutions is by
no means the straight forward intellectual process Hazard imagined it to be. We now
know so much more about the first of the great modern revolutions, and therefore
its legacy is far more complex than Hazard could have imagined. A political reading
of the origins of la crise is now permitting an ideological, as well as an intellectual,
history to be written. Locke, as well as Newton, Boyle, Toland, Bayle and the
Huguenots, are being linked in new ways to both the political origins of la crise and
to its resolution, that is, to the crisis provoked by seventeenth century absolutism as
well as to the ideological origins of the democratic revolutions.

3. The Transcendence of Protestantism
The legacy of the English Revolution would have remained a largely British and
American matter had it not been for the agressive policies initiated in the 1680's by
Louis XIV and his government. All the cultural factors Hazard identified as
precipitating the crisis - the new familiarity with the religions and peoples of the
world, the increasing movement of books as well as travellers within Europe, the
new biblical criticism, both Catholic and Protestant in origin - came together to
provoke a massive repudiation of long cherished beliefs precisely because French
absolutism threatened to destabilize the whole of Western Europe.
The revocation of the Edict of Nantes (1685) and the persecution of French
Protestants revived in the minds of contemporaries the horrors of the late sixteenth
century wars of religion, while French territorial expansionism threatened the survival
of the Low Countries, north and south, as well as the territorial integrity of various
German principalities. The return of absolutist policies in England in the form of
James II (1685-88) made political crisis universal in Western Europe.
By the late 1680's we can discern a steady stream of anti-absolutist propaganda
coming from the French language presses in the Dutch Republic and various German
cities, especially Cologne. These frequently anonymous tracts denounced the
murderous tyranny of Louis XIV, proclaimed the virtues of the surviving European
republics and darkly hinted at the right of subjects to overthrow their tyrants. Some
of this literature was in fact millenarian in origin and represented, particularly in the
writings of the Huguenot refugee, Pierre Jurieu, a revival of Calvinist militancy of
a late sixteenth century variety. This religiosity determined the character of the earliest
stage of the crisis: fearful of religious persecution, militantly Protestant with theocratic
elements, internationally linked through the Huguenot coteries, with their Anglican
sympathizers, and finding its outlet in the exiled French language press. In the first
instance the republic of letters was born out of that older international, Dutch, Swiss,
German, English, and French provincial Protestant culture: urban,
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literate, professional and ministerial, ever hostile to the intolerance of absolutism in
either its French or Spanish forms. But the new literary republic quickly transcended
the parochialism and the piety of that older religious consensus, and produced a
cosmopolitan culture more enlightened than it was Protestant.
This is never to imply that the crisis was solely a Protestant phenomenon. French
aristocrats, frequently in touch with an older libertine tradition,
humanistically-inclined Jansenists, itinerant Italian noblemen and abbés, possibly
even Polish Socinians, participated significantly in la crise and contributed to its
resolution in the earliest stirrings of the Enlightenment in Catholic Europe. But for
reasons of length I must confine my remarks almost entirely to northern Europe. The
eye of the storm, the psychological epicenter of la crise, lay in the Protestant mind,
forced by the pressure of the international situation to articulate a new understanding
of secular time and the material order if for no other reason than to preserve its social
existence.
The transformation within international Protestant culture which began in the
1680's is dramatically depicted in the social gatherings at the Rotterdam home of the
Quaker refugee, Benjamin Furly. His father had been a Quaker republican of the
previous generation and lord mayor of Colchester in Cromwell's time. In the 1660's
the family left England because of religious and political persecution. In the late
1680's John Locke, hounded by clerical spies and fearful of his own arrest after so
many of his Whig associates had perished, took refuge in Furly's home. Together
they freely discussed politics and philosophy amid Furly's superb library which
contained the writings of almost every major early modern political theorist, including
rare works by Giordano Bruno and various clandestine manuscripts about Spinoza.
They were joined by itinerant visitors from Germany, medical reformers like the van
Helmonts, and eventually by newly arrived Huguenot refugees. Furly's contacts
extended into the Holy Roman Empire where once again, partly under the impact of
French aggression, we can see a revival of Protestant reformism with distinctively
utopian associations. Indeed this German participation in la crise is not as yet fully
documented. Although it possessed strongly pietistic and mystical elements, we
should not forget there the lonely Peter Frederick Arpe, a pagan naturalist and follower
of Vanini who was horrified by the excesses of the clergy. He wrote a Latin tract on
the theme of Jesus the impostor which was often confused, even by Leibniz, with
the more famous Traité des trois imposteurs. Arpe was also an hermeticist who
corresponded with the younger generation of Huguenot refugees who frequented
Furly's home and used his library, but he appears not to have known Furly or the van
Helmonts.
It was the inner light mysticism of the Quakers that bound Furly to the van
Helmonts; he wrote earnestly to William Penn in Philadelphia about van Helmont's
doctrine of metempsychosis, that is, the transmigration of souls after death, arguing
that this should never be confused with irreligion. But in the late seventeenth century
mystical beliefs in the hands of merchants and doctors could take strange turns. The
light that shone in the soul of Furly permitted the third earl of Shaftesbury to write
him confidently in 1706 about the mighty light shining in England and Holland, about
free thought and the end
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of superstition and enthusiasm, in short about the establishment of an entire
Philosophical Liberty, the new Enlightenment. With Furly's inner circle or his library
we may rightly associate some of the most important works of the early
Enlightenment: Locke's Two Treatises, his Essay on Toleration (1690), Toland's
Christianity not Mysterious (1696), and not least, the infamous Traité des trois
imposteurs. This impious clandestine manuscript labelled Jesus, Moses and
Mohammed, impostors, and it was extrapolated out of a manuscript text that the
French Huguenot refugees, Charles Levier and Rousset de Missy, got in 1711 from
Furly's library.
Each of these major works of the early Enlightenment is very different from the
others, yet all reveal the failure of Protestantism as such, even Quakerism, to offer
a resolution to the uncertainties and confusions of the late seventeenth century. When
Toland arrived at Furly's home in 1693 he was studying for the Presbyterian ministry
and fresh from his participation in the Edinburgh student riots in support of William
of Orange. He was ingenious and free-spirited, as Furly described him to Locke. But
in those Dutch cities, possibly in Furly's library, Toland's spirit took flight. He never
accepted ordination in any religion, unless we choose to count his Socratic
Brotherhood for which he later wrote pantheistic rituals that prepared the way for
European Freemasonry. The step from free-spirited Christian belief based upon the
light of reason to reasonable free-thought, devoid of any discernibly Christian content
and even violently hostile to orthodox religiosity, was not easily taken, even at the
height of la crise. Almost without exception those few Protestants, such as Toland,
who took it did so for political reasons. You could not construct a policy free of
tyranny and corruption, they believed, if some men were permitted transcendance
on this earth. Private worship brought with it support for the public power of priests
and for mystifications that permitted some men, especially kings, to imagine
themselves immune from their own material interests. It was easier to see the public
implications of private religiosity in a Calvinist republic where the majority of the
clergy still supported theocracy and the publicly pious oligarchy hovered between
civic pride - seldom civic virtue - and corruption.
How right Hazard was to see the Dutch Republic as the entrepôt wherein la crise
first matured and found resolution. His Francophone characterization of The
Netherlands was however based largely upon its geography and the strength of its
French language press; it happened to be the place where the migration stopped and
the English freethinkers first encountered the French Huguenot refugees. But the
Republic was, as we now know, more than that. It was also the urban, commercial
and diplomatic center of Western commercial capitalism in the late seventeenth
century. Its small but powerful elite spoke and read French as well as Dutch, and the
first stirrings of the Enlightenment on the Continent, the introduction of the new
science, first in its Cartesian and then in its Newtonian forms, the violent pamphlet
warfare against tyranny, the growth of spinozism and freethought, the emergence of
a periodical and spectatorial press were Dutch phenomena before they were European
ones. We need to know more about the early Enlightenment in the Dutch Republic,
but we now know enough to say that here we found the first European intellectuals
to come to terms with
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the moral and intellectual implications of commercial capitalism. That economic and
social reality, more than any other factor, would seem to account for the particularly
radical turn that the Enlightenment took there in its early years. The Huguenot refugees
and their friends encountered what they came to see as republican decadence, and
some of them such as Rousset responded by privately repudiating the Calvinism of
the Dutch elite in all of its forms, and by using ideas developed in one revolution to
foment another within the Republic itself.
Yet most Protestants affected by la crise did not adopt such a radical direction.
The key to the nature of la crise as it affected the mainstream of the Protestant
internationale seems to lie in what may be described as Calvinist rationalism. That
paradoxical phrase captures the apparant contradictions, the ambiguities, common
to such disparate seekers after new truths as the Anglican scientist, Isaac Newton,
the Dutch Calvinist minister, Balthasar Bekker, and the Huguenot journalist, Pierre
Bayle.
Calvinist rationalism permitted them to live in two worlds, to have their faith as
well as their scientific enquiry, indeed to hold the tension of the crisis within their
own minds without succumbing to intellectual madness, that is to either atheism or
enthusiasm. Their brand of Protestantism derived historically from Calvin, and at its
core was an extreme monotheism, a God for whom the law of universal gravitation
according to Newton, is merely the divine will operating on the universe. Bekker
described this Protestantism in his famous and brilliant treatise attacking magic, as
a true monotheism. Such a God could be worshipped anywhere, in one's alchemical
laboratory in Cambridge, or in the workroom of your publisher where you strove, as
did the refugee Pierre Bayle, to keep body and soul together by compiling a universal
dictionary. Exposure to such a God literally made salvation possible especially if
you were a defrocked Benedictine monk living in Amsterdam where prostitution,
and other temptations of a more cerebral sort, were legally tolerated. The spectatorial
journalist and former monk, Nicolas Gueudeville, was saved from libertinage, as he
recalled, only by the intervention of a devout Calvinist. You did not necessarily have
to devote your life to such a God; in some cases it was sufficient just to know, as did
Gueudeville, that he and his followers maintained an orderly existence.
With this God in your mind you could indulge your scepticism as did Bayle in his
Dictionnaire (1697), or you could give assistance to younger, less pious, refugees.
These young men's coffee-house flirtations with spinozism - if Bayle knew about
them - could not obscure their Protestantism and they, in turn, long after they had
begun trafficking in the forbidden wares of atheism and clandestine manuscripts,
would honor Bayle as theirpatriarche. And the possession of such a heady theism,
when reconciled to Cartesianism, made a Calvinist minister like Bekker despise his
fellow clerics who continued to use their God to obfuscate the power of reason. It is
not accidental that he dedicated all his treatises either to the burgermeesters or raden
of Amsterdam, or to professors of mathematics, lawyers, and doctors. Their common
sense and learning, he believed, distinguished them from the masses and the clergy
who court the lower orders out of a compatible and comparable ignorance. Bekker
compiled a massive, documented assault on the paganism of the masses, at home
and abroad.
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Using the evidence of religious practices from the travel literature he denounced
tovery en spokery - witchery and spookery. Bekker's purpose, as he put it in De
Betoverde Weereld (The World Bewitched, 1691) was to banish the devil from the
world and to bind him in hell so that the king Jesus may rule more freely on earth.
Such a ferocious monotheism was the only creed capable of destroying Catholicism,
both its priests and its doctrines. Newton's anti-Catholicism permeated his life as
well as his natural philosophy; among other factors it made possible his rejection of
scholasticism. Bayle's made him into an anti-cleric with a particular dislike for the
pretensions of his own credal overseers, and Bekker wrote against the intervention
of devils because he knew that the papist church is the kingdom of the devil.
Incidentally that overt anti-Catholicism was carefully removed by Bekker from his
French translation, Le monde échangé (1694). This may have lead Hazard and
subsequent commentators to overstate his rationalism at the expense of his extreme
Calvinism. What is central to the Protestant crises is the mélange, the interplay,
indeed the fusion, of these only apparently contradictory impulses.
Among these Calvinist rationalists only Bayle escaped the historical logic of his
position; he alone eschewed millenarianism. In so doing he illustrates the wisdom
to be extracted from a direct personal experience of persecution at the hands of
absolutists and theocrats alike. Predictably, the absence of overt millenarianism in
Bayle is linked to his anti-clericalism. Bayle was a Calvinist who took human history
seriously because he feared that clergymen and state bureaucracies were to be tne
sole beneficiaries of the wars that must precede the apocalypse. Unknown in Hazard's
time, Newton's millenarianism, so carefully buried in voluminous manuscript treatises,
was his birthright as a true English Protestant who hated the Laudian pretension of
the high church just as much as he feared the heresies of the vulgar. Bekker's
millenarianism was probably missed because it lay buried in a Dutch treatise on the
prophecy of Daniel which he wrote in the spring of 1688 when the outfitting of the
Dutch fleet was plainly visible in the harbors. He knew at that moment that the French
king would someday be smitten by the hand of God, just as he knew that natural
science (Natuurkunde) permits us to know more the earth than the heaven... while
the prophets teach us about the Messia. Such a God permits his followers to know
what they choose to know with an appalling certainty.
It is not wrong to emphasize the rationalism in these various intellectual postures
provided we permit the fideism its rightful place. Just because Newton was an
alchemist and a millenarian, Bekker also a millenarian and Bayle, a fideist, does not
justify our removing them from the early Enlightenment. Rather these facts - all the
result of modern scholarship - require that we take the concept of la crise more
seriously than ever; it also means that we must mold our definitions of the
Enlightenment to fit the evidence as we now see it. In the eighteenth century reforming
aristocrats could be pantheists, freemasons could be empiricists while worshipping
at their secret rituals, and radical democrats, like Priestley, could be milleniarians
because the categories in their minds had been inherited from the Protestant version
of Christianity as transformed by the seven-
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teenth century revolutions, both political and intellectual, against absolutism.
But the new element that coincided with those revolutions was science, in particular,
the new mechanical philosophy. Hazard saw its importance yet even he understated
the case. As we have found new ways of interpreting the language of science, of
discerning its ideological content, we have now come to a richer understanding of
its role, both in percipitating and resolving la crise.

4. The New Science and the development of Liberal Christianaty
By the 1680's it could be said that the European elite had been badly served by the
guardians of religious orthodoxy. In the sixteenth and early seventeenth centuries
both Catholic and Protestant theologians had based the metaphysical foundations of
their doctrines, for example, the Trinity and transubstantiation, as well as
consubstantiation, on scholasticism, that is, on the Aristotelianism of the schools and
universities. But by the late 1630's after Galileo's confrontation with the Church, and
the publication of Descartes' Discourse on Method (1637), it was clear that Aristotle
and Ptolemy no longer adequately described the operations of the natural world,
either celestial or terrestial. The Scientific Revolution of the seventeenth century
was, in essence, a philosophical revolution that replaced Aristotle with the rival
explanation of a mechanical universe verified by experiment and observation. In the
1680's one could still find Aristotelians in any school in almost any country, but in
Western Europe they were now on the defensive. Yet no consensus had emerged to
replace the old theology with a Christianity compatible with science. Of course
Galileo had been a devout Catholic who had the misfortune to know more about the
heavens than his clerical opponents, and Descartes had also been a devout Christian,
and probably a Catholic. But neither nad felt the need to offer solace to scholastic
theologians desperately trying to maintain orthodoxy in the face of the destruction
of Aristotelian natural philosophy. Neither could have imagined that eventually it
would be necessary to construct a new Christian religiosity based in large measure
upon mechanical assumptions. Yet that was precisely the synthesis developed in the
second half of the seventeenth century by English Protestants forced under the impact
of the English Revolution to rethink the relationship between the natural order, society
and religion. Eventually all progressive Christians from Leibniz to pere Malebranche
would be forced to restructure the philosophical foundations of Christianity to conform
to one or another version of the new science.
English scientists of the mid-seventeenth century like Robert Boyle (1632-91)
attacked Aristotelianism because they believed that the religion it was used to support
went hand-in-hand with absolutism. They also believed that scholastic arguments
about the inherent tendencies within bodies encouraged an indigenous naturalism
among the masses. According to Boyle scholasticism leads people to believe there
is an anima mundi which watches over the safety of the universe and that following
from this they might believe that water, for example, has a tendency to move up in
a hollow reed because such motion is natural to it. With ideas like that, Boyle believed,
you could justify magic as well as transubstantiation; both were a threat from

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 7

76
the 1640's to the 1680's for Protestant reformers who feared royal absolutism (and
hence Catholicism) as much as they feared political agitation among the populace.
As Christopher Hill has shown, popular beliefs, including materialism and the power
they gave to lay preachers (or to the spirit within each individual) had indeed
threatened to undermine the entire system of social order in revolutionary England.
Out of the fears provoked by that experience Boyle and his friends in the Royal
Society, coincidentally with Protestant theologians in Cambridge, worked out a
synthesis between science and religion which was to have European-wide impact
from the 1690's onward. It provided an alternative to the militant and purely Biblical
Calvinism of the Puritan sectaries as well as to the doctrinal rigidity of Catholicism.
Briefly stated, this new natural religion postulated a mechanical universe
providentially controlled by God but operated according to laws, which were ordered,
harmonious and comprehensible. In Restorian England, as well as in the republic of
letters, this liberal Christianity was immensely appealing. Newton was taught it as
a young Cambridge student, Locke and Furly embraced versions of it (and it permitted
Furly to retain certain of his mystical beliefs), the French refugee and important
journalist of Amsterdam, Jean Le Clerc, used his journals in the 1690's to promote
it, while in the 1720's a young French poet named Voltaire learned his first lessons
in metaphysics from reading the liberal theologian, Samuel Clarke, who in his Boyle
Lectures of 1704-05 offered a solution out of the crisis which was based upon the
science of Boyle and Newton.
What must be stressed about this liberal Christianity, whether it is found among
the Cambridge Platonists of the 1670's, the Dutch Arminians of the 1690's, or liberal
Italian Catholics of the 1720's, is the via media it provided through a thicket of
religious beliefs which had been of immense political significance throughout much
of the seventeenth century. It was seen to undermine scholasticism, hence to attack
the ultramontane clergy (the Jesuits, for example), as well as to challenge absolutism.
It repudiated popular religiosity with its radical associations; and it offered a moderate
Protestant alternative to that radical Calvinism whose millenarianism and emphasis
upon the separate power of the clergy had proved so divisive. And not least, it
permitted, indeed encouraged, scientific observation and experimentation. Hence it
fostered a revival of both the Baconian dream and the Cartesian proclamation that
science would provide mastery over nature.
One of the first European responses to French militancy, both political and religious,
had been to advocate a sort of European-wide invisible college whose purpose would
be to encourage applied science and the establishment of an ecumenical Christianity.
The German Protestant scientist, Leibniz, had advocated that utopian scheme in the
1680's but it came to nothing. Yet a mere decade later liberal English Protestantism
based upon Newtonian science provided a more realistic foundation for a cosmopolitan
consensus. Natural religion appealed to the laity outside of Germany far more than
did the abstract and highly metaphysical natural philosophy proposed by Leibniz.
After 1689 liberal or latitudinarian Christianity became associated in the minds of
Europeans with two extraordinary developments. The first was a successful and
bloodless English revolution which removed
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an absolutist king, established parliamentary sovereignity, forced the Dutch stadholder,
William of Orange, to accept a Bill of Rights as the condition for his kingship, and
established a limited religious toleration for all English Protestants, although not for
Catholics or anti-Trinitarians. The second innovation was Newtonian science. In the
early 1690's latitudinarian Anglican clergymen championed both the political
settlement of 1689 and the Newtonian synthesis, and related one to the other. Suddenly
a new consensus had been forged in England: a viable national church remained
amid limited religious toleration, clergymen offered justification for revolution and
constitutional government, and experimental science had uncovered previously
unknown and universal laws. The Newtonian system of the world could be
championed as the model for the stable, harmonious, moderately Christian polity
ruled by law, not by an arbitrary and capricious will. This was a scientific and political
synthesis that repudiated the materialism of Hobbes, ignored the republicanism of
Harrington, and labelled radical sectaries, Levellers, Diggers, Quakers, etc. as
disorderly magicians. It justified political revolution without social upheaval. That
new natural religion permitted Locke to argue for the reasonableness of Christianity
against the deism of Toland, and it also permitted this guardian of respectable contract
theory to lobby among his parliamentary friends for the abolition of the censorship
laws. Partly as a result of Locke's efforts parliament permitted the Licensing Act to
lapse in 1695, and the printing press in England acquired a freedom only rivalled by
the French language press in the Dutch Republic. With liberal, Newtonian Christianity
as its centerpiece the English model of society and government captured the
imagination of thousands of educated, largely urban, Europeans who frequently heard
about it in the first instance from French language journals - or translations of English
texts - undertaken by Huguenot refugees or Dutch scientists such as 's-Gravesande.
By the second decade of the eighteenth century a new form of social gathering had
been invented to celebrate this God of Newtonian science, the Grand Architect as
he was called, to extend informally the limits of toleration, and to celebrate English
empiricism with its passion to classify and collect. In a formal sense Freemasonry
began in London in 1717 and it was led by Newtonians and Whigs, but its roots
stretch back to the 1690's, rather predictably to freethinking circles found within the
Whig party. As early as 1710 Huguenot refugees in The Hague with the assistance
of Toland had discovered a version of the masonic gathering, the earliest Continental
lodge was probably in Rotterdam in 1720, and by the 1730's freemasonry could be
found in Paris, much to the distress of the authorities. Its official appearance in The
Netherlands was not until 1734, and by then masons formed the core of the
Anglo-Dutch lobby. Italian aristocrats in Naples set up lodges in the 1740's, and
despite persecution in Catholic countries, Freemansonry flourished well into the age
of democratic revolutions. Indeed in a social sense it became one of the most important
links between the liberal solution to la crise and the Continental breeding ground for
the visionaries and the disillusioned of the later period.
Despite the enormous success of liberal Christianity both at home and abroad it
never entirely obliterated the radicalism of the revolution that had given birth to it.
The English freethinkers, Toland, Collins
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and Tindal, made sure of its survival, and as late as 1752 Amsterdam freemasons
writing in Dutch were forced to deny that their views bore any resemblance to the
anticlericalism found in the writings of the English deist, Mathew Tindal.

5. Science and Heterodoxy
Yet just as the science of Newton wedded to liberal Protestantism, - a new natural
religion - offered one resolution of la crise, the new mechanical philosophy of the
early seventeenth century had been one of its causes. The great intellectual
revolutionary of that century had been René Descartes (d. 1650). In the Discourse
on Method he argued that all enquiry begins within the mind of the individual and
not in the prescriptions or dogmas offered by the clergy, so easily subjected as they
had been to the mockery of the sceptics. According to Descartes science sprang from
the individual's assumption that God would not deceive and systematically distort
our perception of nature. The goal of science became the mathematical expression
of mechanical laws that genuinely conform to physical reality. Descartes constructed
a cosmic picture of the mechanical universe based upon logical formulations and
hypotheses, and with that achievement he left problematic the exact role of continuing
experimentation. Cartesianism offered no solace to the scholastics, and it separated
matter from spirit so drastically as to render irrelevant that anima mundi also attacked
by Boyle.
Indeed this separation was the great danger in Cartesianism: how to reunite matter
and spirit in such a way as to guarantee the dominance of spirit over matter, of God
over nature, of Christianity over pagan naturalism? Descartes and his immediate
French followers such as Malebranche thought they had found an answer in fideism
coupled with occasionalism, that is, with the belief in constant divine intervention.
European Protestants in both England and The Netherlands during the 1640's and
well beyond also thought that Cartesianism refuted the scholastics while permitting
a Christian science to flourish. Indeed on the Continent that Protestant Cartesianism,
of which Bekker is one of the most elegant representatives, flourished among the
laity and their clerical allies in the universities. Biblicist Protestants like the Calvinist
minister of Utrecht, Voet, attacked Cartesianism as atheism and enthusiasm, and
tried to rally the populace against the lay magistrates who supported the teaching of
Descartes within the university. Voet warned the people that their elders would desert
their obligations to the Reformation in a world governed solely by impersonal
mechanical laws.
The controversies that erupted over the implications of Cartesianism from the
1650's onwards foreshadow la crise. These were particularly intense in the Dutch
cities, but there by the late 1660's at the University of Leiden and elsewhere,
Cartesianism had become accepted. Calvinist rationalists saw it as a more than
adequate explanation for the laws that govern the material order, and the necessity
for constant experimentation in a world made comfortable by the fruits of merchant
capitalism seemed hardly a priority. When Leiden established a laboratory it was
used solely to illustrate the laws of Cartesian science.
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Only in England during the 1650's did the linkage between Cartesia nism and atheism
seem clearly apparant. The English flirtation with Descartes, led in the first instance
by the Cambridge Platonists, turned sour for reasons that were local and unique to
their experience of social revolution. When the English scientists and philosophers
turned on Descartes they did so within the context of the materialist and mortalist
heresies thrown up by Hobbes and the radical sectaries. Nowhere else in Protestant
Europe at this time did such a complete repudiation occur within scientific circles.
One of its not-incidental by-products came in the ease with which a young Cambridge
undergraduate like Newton, could turn his back on Descartes precisely in the 1660's
because as he put it, his philosophy leads directly to atheism. Newton was no more
or less a devout Christian than Bekker or the natural philosophers at Leiden, but his
social universe had been far less stable than the one governed by the burgermeesters
and regenten.
Above all else, the Cartesian material order is rigidly stable; indeed its God
possesses many absolutist qualities, and the laws of nature hang largely upon his
perceived honesty. Not surprisingly, Cartesianism made slow but steady inroads
within the bastion of anti-Christ, the kingdom of Louis XIV. While the schools and
universities of France continued relentlessly to teach Aristotle, by the 1670's Parisian
theorists brought Cartesianism to the society of the salons; it became both aristocratic
and bourgeois, as well as polite. Cartesianism provided arguments for absolutism as
well as for the domination over society by those same groups capable of mastering
the new science. In La Pluralité des Mondes (1686) Fontenelle, an academician and
Cartesian, presented his natural philosophy as the cosmic justification for the status
quo; for absolutism and the rigid social system it supported. The book went through
dozens of French editions, as well as foreign translations. While Cartesianism may
have shaken the foundations of scholasticism and hence provoked secular vs. clerical
tensions within French intellectual life, in the first instance it offered an escape from
doubt to its believers that rendered their crisis a mild affair by comparison to that
experienced in the 1680's by French Huguenots, Dutch republicans, or English Whigs.
But while Cartesianism was being used by the French scientific community to support
absolutism, not surprisingly a French Protestant, Denis Vairasse, was one of the first
to attack the solace that these new scientific mandarins offered to the pretensions of
monarchy (in Histoire des Sévarambes, 1677-78).
Yet there was a dark side to Cartesianism that continued to disturb even its most
enthusiastic and absolutist supporters. Were there not difficulties in reconciling spirit
with matter when material vortices whirled through space in constant collision only
with other material bodies? The danger in the new mechanical philosophy had always
been its potential for turning into materialism. In the first half of the century Hobbes
had demonstrated the danger much to the horror of all his Christian opponents. By
the 1680's it was clear that the greatest philosopher of the preceding generation had
begun by reading Descartes and ended up with a new and extraordinary form of
materialism. Benedictus Spinoza (1632-1677) cut the gordian knot of the spirit-matter
dichotomy by arguing that there is only one substance and it is both
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material and spiritual.
Out of the Jewish community in Amsterdam with its Cabalistic traditions of
learning, Spinoza worked his way into metaphysical definitions that he himself
labelled political (Tractatus Theologico-Politicus, 1670). If our spirit and body are
one, then necessity rules our fate, and to live out one's destiny requires freedom, not
only to trade but also to believe and read, to participate in civic institutions, to worship
as one pleases provided political tranquility is maintained. Contemporaries labelled
this philosophy of freedom, atheism; spinozism or pantheism were less pejorative
contemporary descriptions, the latter term invented by a supporter, John Toland in
1705. Spinozism is central to la crise. It was what you might embrace after you had
left scholasticism (if you had ever belonged), dabbled in the new scientific literature,
discovered Descartes and found him compelling for a time, but then became
disillusioned with the absolutist tendencies of the French Cartesians. You might have
been prepared for it by Hobbes' materialism, although not by his politics, and you
were probably a doctor, or a lawyer, or a journalist - a layman of professional status
and some university training - who did not much like clergymen telling you what to
think. Spinozism appealed to freethinkers, or created them, within every segment of
the literate classes, first in The Netherlands, then in England and finally in France.
By the 1680's Spinoza's ideas had been translated out of Latin into English or made
available in various clandestine manuscripts written in simple French in the Dutch
Republic. We still have an imperfect understanding of the sources of this early
spinozism, of its actual believers and transmittors, but we now know it to have been
widespread.
By the 1720's pantheism was everywhere, its growth an unintended byproduct of
the new science. Without Descartes there would have been no Spinoza; without
Spinoza, no pantheism; however many other intellectual traditions, including the
writings of Giordano Bruno, we can legitimately point to as sources for this most
virulent heresy of the early Enlightenment.
The new science in all its forms pried open minds that might otherwise have been
content to explain nature by reference to its inherent properties, to what one sees on
a daily basis. It also provided an alternative to seventeenth century scepticism which
was itself one civilized response to the endemic religious wars of the early modern
period. Science also elevated God's work to the status of his word, and in the process
made a literal reading of the Bible less necessary if not also, when it came to
heliocentricity, simply impossible. To that extent it downgraded Biblical language
and muted the message of sectarian groups with their special readings of the Bible.
The new science was the single most important source of arguments against
witches, miracles, and special illuminations. One of the most visible symptoms of
la crise in the 1680's was the European-wide assault on what contemporaries called
enthusiasm. This was mysticism in one's religious piety; the appeal to the inner light
in the hands of sectaries. When the French prophets, a group of Huguenots from the
Savoy, rose in rebellion against Louis XIV during the early years of the War of
Spanish Succession (1702-13), English and Dutch Protestants praised their heroism
and the most millenarian among them took the
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uprising as a sign that the end of the world was near. When the prophets actually
turned up on the streets of London assisted by Isaac Newton's close friend, Fatio de
Duillier, the authorities arrested them, the doctors denounced them as mad, and the
freethinkers labelled them as deluded by superstition. Liberal Anglicans argued that
the new science provided the foundation for natural religion, for a social cement
which rendered the disciplined public experience of divinity infinitely preferable to
the private illuminations of the saint. The exiled French prophets took to wandering
England, Scotland and finally The Netherlands and Germany in a lonely search for
converts. When Benjamin Furly saw them preach in Rotterdam he was appalled by
their enthusiasm.
It should be emphasized that the use of science to repudiate magic was frequently
not the work of the scientists themselves. Both Boyle and Newton accepted some
sort of apocalypse; Boyle believed in magical cures while denouncing the pretensions
of the alchemists; Newton secretly practiced alchemy all his life. In Germany Leibniz
dabbled in astrology. Their clerical friends worried that if one stopped prosecuting
witches in the courts, religion might suffer. Yet by the late seventeenth century
English magistrates did stop prosecuting witches while in the Netherlands by the
early 1730's the Calvinist clergy engaged in violent persecution of libertines and
homosexuals, witches having all but disappeared from their list of concerns.
It was the new science as interpreted by the educated laity of the late seventeenth
and early eighteenth centuries that forever banished the superstitions (as they saw
them) of the people from polite discourse. It was what individuals made of the natural
philosophies of Descartes, Spinoza, Boyle and Newton that provoked la crise; what
resolved it was the creation of an elite and enlightened culture, one that might still
in many cases be Christian but that recoiled from any form of personal illumination
or magical power.

6. The Social and Economic Foundations of La Crise
Hazard and also many of the post-war historians of the Enlightenment wrote in a
tradition of literary or philosophical history that for all of its achievements nevertheless
rendered la crise and its resolution into a series of ideas to be tested, accepted or
rejected. More recent historiography, influenced by the writings of Franco Venturi,
among others, has attempted to place ideas in their social milieu, to concentrate
attention on individuals and groups, their interests, their social organization, political
affiliations and aspirations, as well as their intellectual heritage. With this approach
the early Enlightenment acquires a texture and complexity and so too does la crise.
We now see the earliest supporters of religious toleration in England as political men
- indeed the English Whigs first used the word politician to describe themselves who supported a limited toleration for all Protestants as the only way to form a
coalition which could both defeat absolutism and insure social stability and the
maintenance of elite hegemony. Those in the 1690's who went further than this
toleration permitted and attacked Christianity itself, possessed strongly republican
leanings. They saw churches and clergymen as the primary obstacles to the creation

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 7

of a civil religion suitable for both country squires and city merchants. Once we are
aware

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 7

82
of the spectrum of political interests, Newtonianism, as it entered the Enlightenment
tied to the social vision of liberal Anglican clergymen, may be seen as one rather
conservative answer to la crise. Yet all these disparate groups in the late seventeenth
century were also responding to the growth of a market society. When clergymen
preached Newton's system of the world they called it a model for a stable society
where self-interest could be both Christian and lead to success. When European
journalists or minor government officials privately embraced pantheism they
sometimes did so because they saw the providential God of the Christians - in the
words of an early pantheist - as the God of the lazy. For deists and pantheists also
favored the market and they juxtaposed its freedom to the monopolistic powers sought
by monarchs and churches.
We must see the increasing prosperity of Western elites, and possibly large
segments of the European population in the late seventeenth century - the English
apparently achieved an agricultural surplus by 1700 - as an important contributing
factor to the intellectual crisis. The anti-clericalism that united so many of the leaders
of the early Enlightenment was a complex phenomenon to be sure, yet it easily
appealed to prosperous laymen who resented the elite status and privilege of the
clergy. The travel literature with its keen eye for religious ceremony was of course
also a direct byproduct of the expansion of Western commercial capitalism, as was
the market at home for books and journals. Market transactions required an increasing
literacy and numeracy, and by the late 1720's teaching books for English artisans
and mechanics had begun to include the basic laws of Newtonian science. Indeed
from the mid-seventeenth century onward the new science became identified with
the interests and activities of the leaders of commercial society. When the Zwolle
apothecary, Hendrik Smeeks, invented his European voyager stranded in the mythical
kingdom of Krinke Kesmes (1708) he had him teach Descartes to the natives, while
the author's characterization of the origin and purpose of religion is remarkable for
its Hobbesian elements. The new natural philosophies offered universal principles
independent of any particular doctrinal creed that helped to explain the new and
mysterious. When taught in the coffee houses or by itinerant lectures the specifically
Newtonian version of the new science, as presented by Hauksbee and Desaguliers
in London, 's-Gravesande in Leiden or the abbé Nollet in Paris, was molded to fit
the interests of the commercially and industrially minded. The lectures concentrated
on weights, levers, pulleys, the measurement of force, the extraction of water from
mines, on mechanisms of every kind. One way of characterizing the scientific aspect
of la crise which resulted in displacement of Cartesianism by Newtonianism, might
be to see the latter in its popularized form as a science much better suited to a more
industrial version of commercial capitalism.
By the early eighteenth century commercial capitalism, at least in the Netherlands,
had created a class of urban aristocrats and renteniers grown fat from the profits of
trade in goods and slaves. And it is precisely in that place, at that moment when the
new literature of enlighted, cosmopolitan society took a particularly vicious turn. At
its origin spectatorial literature was an invention of English Whigs comfortable in
the city, not adverse to the pleasures of the country, but primarily enamoured of their
new found freedom to publish, to
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trade, to gather and converse and especially to gossip. The Spectator cast a sardonic,
never a really vicious eye, at the comings and goings of the rich and well-born, their
deals and speculations, habits and search for refinement. Its Whig editors were never
too critical on the subject of commerce and its practitioners; they were simply too
fascinated. That genre quickly crossed the Channel, predictably to the Dutch cities
where it was seized upon by French and Dutch journalists alike. Doubtless it would
have had a bright future in Paris as well, but censorship made that sort of periodical
literature a commodity for importation rather than home production. Some of these
first journals in the Dutch republic, such as Nouvelles littéraires or De Mensch
ontmaskert (1718) simply imitated The Spectator, although the Nouvelles editor,
Jean Frederic Bernard, also contributed to the transformation of this genre. For as
the spectatorial style crossed the Channel to the heartland of commercial capitalism,
its mood changed. There the merchants were the aristocrats; no regent would ever
refer to himself as a bourgeois.
While it is true that Dutch capitalism had always rewarded the earnest and plain
spoken, however rich he might become, something had changed by the early
eighteenth century. In the 1690's English visitors could still hear wanton republican
expressions being shouted on the floor of the Amsterdam stock exchange - one
suspects the morals of the French court got a particularly rough going over - but by
the 1720's there is a growing sense among the observers of polite society that
something was rotten in the republic. It is that social context that shifts the mood of
the spectatorial press; the gossip turns vicious and the Enlightenment acquires the
ability to be socially dangerous.
In the important spectatorial journals of the Dutch writer, Jacob Campo Weyerman,
that viciousness predominates. There is an element of hatred in his gossip and his
irreligion barely stays beneath the surface. His Rotterdamsche Hermes published
during the 1720's was also aggressively libertine, with the clergy bearing the brunt
of his sexual sarcasm. His contemporary in Amsterdam, Jean Frederic Bernard, whose
writings influenced Montesquieu, also used a spectatorial style in his Réflexions
morals, satiriques et comiques (1713). In the style of La Rochefoucauld he catalogued
the amour propre of his age; but there is malice in his humour. His approach to
religion resembles that of Hobbes, and over and over again he speaks of interestand
avidity; his pastors are all rich and content, his merchants buy books to decorate their
homes, never to be read. By comparison his Persians are more interesting; they are
relatively honest and uncorrupted. The travel literature made possible by the expansion
of commercial capitalism had turned on the culture that spawned it. By the second
decade of the eighteenth century the examples of paganism used to disabuse Europeans
of their superstitions have given way to fascination for these same pagans, at moments
even envy. Bernard with his associate, the refugee engraver, Bernard Picart, initiated
in 1723 the multi-volumed first encyclopedia of all the religions of the world. In this
instance cynicism and alienation led to the creation of anthropology.
Throughout the eighteenth century pagan religiosity would frighten both the godly
and the enlightened; yet for those who contrasted pagan societies with even the most
enlightened European regimes, there was
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a strong temptation to portray the former as utopian, to create Eldorado. The republic
of letters staggered through the wars against absolutism, repudiated religious
fanaticism and enthusiasm, discovered science and deism as respectable alternatives,
only to emerge at the end of la crise with the realization that all Continental societies
were in some sense ancien régimes. For some decades the philosophers believed that
the alternative lay across the Channel in the social and political order sanctioned by
Newton and the Revolution Settlement. That at least was what Voltaire preached,
and the French Protestant press did everything in its power to preserve the illusion.
Given the light that had once shone from that direction it was an illusion with
considerable merit.
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Samenvatting
Het was Paul Hazard, die in zijn La crise de la conscience européenne, 1680-1715
de veranderingen in het europees bewustzijn beschreef. In deze tijd veranderde de
visie op mens en natuur, staat en godsdienst; aldus werd de weg vrijgemaakt voor
de franse revolutie. Hazards werk (uit 1935) was decennia lang te verenigen met alle
nieuw onderzoek, en de resultaten daarvan. Toch leidt Hazard té rechtstreeks
geschiedkundige veranderingen af uit de veranderingen van de ideeën. Hij legt tezeer
het accent op de ‘forces intellectuelles’. Oorzaak van de eindrevolutie was
oorspronkelijk het konkreet verzet tegen koning en kerk, gedurende de engelse
revoluties van 1640 tot 1688/89. Toén werden er teksten van politieke, godsdienstige
en wetenschappelijke aard geproduceerd, die, eenmaal de zee overgestoken, als
resultaat de ‘Verlichting’ tot gevolg hadden; deze was nadien echter meer europees,
frans of hollands gekleurd dan eigenlijk engels.
Wat beïnvloedde de crisis?
In het politieke hadden drie engelse stromingen invloed. Daar was de
richting-Hobbes, die wel het recht van de vorst verdedigde, maar uitsluitend op basis
van een ‘contract’. Er waren de denkers uit het Commonwealth van de jaren '50, die
een republikeins principe huldigden. Deze vrij-denkers kregen in de Nederlanden
kontakt met de voor het franse absolutisme gevluchte hugenoten. Tenslotte waren
er de ‘levellers’ (Winstanley, Toland); hun invloed valt in de Nederlandse Republiek
terug te vinden in kringen rond Furly, en Rousset de Missy. Door de laatste werden
politieke geschriften van Locke zodanig geëditeerd dat deze een radicaal
anti-absolutist scheen (ed. Amsterdam 1755).
Hiernaast had het agressief absolutisme van Lodewijk XIV zijn eigen tegenreactie
gecreëerd. De contrapropaganda kwam voornamelijk vanuit de bedreigde republiek.
Gevoed vanuit oude urbane, geletterde tradities in het protestantse milieu, ontstond
als tegenwicht de ‘république des lettres’, uiteindelijk meer verlicht-kosmopolitisch
dan protestants, die zich ook in katholieke gebieden kon verbreiden. Belangrijk is
het milieu rond de Rotterdammer Furly, waar een boek als het Traité des trois
imposteurs (Jesus, Mohammed en Moses) kon ontstaan. De republiek was in zekere
zin de hoofdstad van Europa: hier ligt het begin van de groei van het vrije denken,
de groei van de opiniepers, de strijd tegen de tirannie. Hier ook vond de eerste
verzoening met het commercieel kapitalisme plaats. Radicalisme bleef echter
uitzondering. De hoofdstroom werd een soort calvinistisch rationalisme, waarin God
de beheerser werd van de wetten in het heelal. Mensen als Bayle, Bekker passen
hierin. Overigens kon men van alles zijn: pantheist, empirist, vrijmetselaar, aristokraat,
millenniarist, radikaal. Er ontwikkelt zich een soort liberaal christendom, van verlichte
zijde uitgedacht als een soort compromis tussen wetenschap en religie. Er
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was een nieuw, mechanisch universum, gecontroleerd door God, maar beheerst
volgens ordelijke en begrijpelijke wetten. Dit is de wereld van Newton en Locke,
van Furly en Jean le Clerc (de laatste een bekend Amsterdams journalist); zó werd
het bekend aan Voltaire. Dít liberale christendom had verlokkinq zelfs voor een
italiaans katholiek. Tegelijk was het een wapen tegen het absolutisme, en tegen de
verouderde scholastiek der jezuieten. Met voorliefde dacht men aan een europa-breed,
oecumenisch christendom. De nieuwe God, volgens de newtoniaanse versie (de Grote
Architect) werd in een nieuw type vereniging geëerd: de vrijmetselarij (officieel
bestaand in Londen sinds 1717; de eerste continentale loge te Rotterdam in 1720).
Het Spinozisme (dat geest en materie niet langer scheidde, maar hen tot één en
dezelfde kracht verklaarde) genoot grote belangstelling. De nieuwe wetenschap was
tevens het arsenaal waaruit men kon putten voor aanvallen op allerlei soorten
mysticisme.
Het sociale en politieke milieu van de denkers tijdens de crisis kan tevens bij de
beschouwing betrokken worden: het gaat niet aan alleen maar de ideeën zelf te
bespreken, als zouden slechts die uitgetest worden. De groei van welvaart begon te
werken tégen het orthodox christendom. De handel eiste allerlei kennis en eruditie;
en die kennis was in toenemende mate newtoniaans (in een verhaal als de Krinke
Kesmes wordt in het Zuidland de inboorlingen ook een soort kennis onderwezen, zij
het nog in de sfeer van het cartesianisme). Rond 1700 ontstaat er een soort klasse
van burgers (in de Nederlanden wás die er al) die zich bezighield met de commercie.
Precies op dat moment start de literatuur van een verlichte, kosmopolitische
gemeenschap. De spectatoriale literatuur past daarin. In de Republiek blijft het zelfs
niet beperkt tot een expressie van tevredenheid met zichzelf: de geschriften geven
blijk van een zekere afkeer van het heersende bewind (Bernard, Weyerman). Aan
het einde van de crisis had men ontdekt dat op het continent eigenlijk álle regimes
‘ancien régimes’ waren. Vandaar dat in de eerste decennia van de 18e eeuw Engeland
gezien werd als de model-staat. (red.)

Frank van Lamoen
De onbekende heldenzang voor Cornelis Schrijver
In juni 1724 slaagde kapitein Cornelis Schrijver (1687-1768)(1.) erin een Algerijns
kaperschip te veroveren. Hij was hierin de eerste sinds lange tijd, en verschillende
dichters roemden deze bloem van onze zeevarende natie. De weekbladschrijver
Willem van Swaanenburg publiceerde in De Herboore Oudheit drie sonnetten, die
naar zijn zeggen ex tempore uit de pen waren gevloeid, en zorgde ruim vier maanden
later nog voor een toegift.(2.) Zijn kollega Hermannus van den Burg wijdde een hele
aflevering van De Bataafse Proteus aan een lofzang op Schrijver.(3.) Jan van
Hoogstraten tooide de overwinnaar met een zeelaurier.(4.)
In een vorig nummer van de Mededelingen wees J. Bruggeman op een koproduktie
van Weyerman en Hennebo: een heldenzang voor Schrijver, waarvan hij via de
Europische Mercurius de laatste tien regels ver-
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mocht te achterhalen.(5.) De bibliotheek van het gemeentearchief van Amsterdam
bezit een exemplaar van het gedicht.(6.) De tekst ervan laat ik hieronder volgen.
+

HELDEN-ZANG, TER ONSTERFFELYKER LOF Van den Ed: Manhaften HEERE
+
CORNELIS SCHRYVER, Zee-Hoofdman voor het Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteyt
[Alr]
binnen Amsterdam. Wegens het Neemen van den Algierschen Zee-Roover DE
ORANJEBOOM. TE AMSTERDAM, By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper, over 't Meysjes
Weeshuys, by de Bloem-markt. 1724.
+
+

[blanko]
[titel als boven, Amsteldam voor Amsterdam]

+

[Alv]
[A2r]

+

Gy Nyd, gewoon uw gift, en lasterspog te braaken
Op Helden, die in staal voor Hollands Vryheid waaken,
Volg nu myn Zanggodin, en spuw uw bitt're gal
In 's Hoofdmans aangezicht, voor Lagos trotse wal,
Daar myne Water-Mars met 's Lands metaale monden
Zyne Oorlogsdeugd beplyt, te onrecht door u geschonden,
Daar hy de Roof-harpy, het heylloos Hagars zaat,
En door het Vuur vernield, en in den Keten slaat,
+
Gaa, Dochter van de Nacht, gaa zyn gedrag aanschouwen,
Daar hy zyn Vyand beukt uyt zwangere Kartouwen;
Daar zult gy, Slangenhoofd, bezwyken voor 't geluyt,
Gelyk 't verwonnen Volk van zyn verkreegen buyt;
Daar zult gy in een drang zieltoogende Barbaaren,
Uw tanden stompen op een Zabel vol van schaaren,
Met 's Vyands bloedt bemorst, die, door 's Mans deugd bezield,
U, met het Overschot, al strydende vernield.
Wat Schryver zal de zorg van uw' beroemde daaden,
O dapp're SCHRYVER! op zyn schoud'ren durven laaden?
Gy streeft de Ruyter naa, de schrik van 't Moorsche strandt,
Doch waar vindt Michaël een doorgeleerden Brandt?
Ik zal in 't bruyssend zog van 't Zee-slot Wageningen,
By 't bald'ren van 't geschut, uw Krygs-bedryven zingen.
't Bloeddorstig Roofgespan, dat woord nog eeden acht,
En op de vrye Zee het recht des volks verkragt,
Verbrak het Vreê-verbond, met Nederland geslooten;
Het zond Galeyen uyt op 's Koopmans ryke Vlooten:
Dit schuymende Ongediert' verhit op buyt en moord,
Besprong op 't onvoorzienst het onbemande boord;
Het sleepte kiel en schat in zyn bemuurde haaven,
En veylden 't Kristen volk voor opgebragte Slaaven.
Dit hoord 's Lands Oppermacht, die, steunende op het Recht
Van 't heylig Vreê-bestand, haar Vloot had opgelegt;
+
't Getergde Nederland laat Krygs-trompetten steeken,
En rukt haar Magt by een om 't ongelyk te wreeken;
Westvries, Maas, Y, en Zeeuw, elk heeft in dienst van 't Landt
't Onttakeld Zee-Kasteel met allen spoed bemandt;
GODYN laat de Oorlogsvlag van Zeelangs stenge waayen,
Hy stevend langs de Kust van Vrankryk, en Biscaayen,
De Spaansche Vloeden door en Barbaarysche Zee,
En weder zeilende van Algiers tot Salee,
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Vervolgt hy 't Roofgespuis in 't aanzien van haar Steden;
Tot straf der Vredebreuk en schelmsch geschondene Eeden.
Terwyl de Vloot dus kruyst op Nereus zoute stroom,
Ontdekt myn Held in Zee de Algiersche Oranjeboom;
Straks zet hy alles by wat Mast en Kiel kan draagen,
Om was het mogelyk den Roover in te jaagen.
De wind verzeld zyn deugd, want schoon de Bloodaard zwigt,
Hy krygt hem zeilende noch nader in 't gezicht.
De Schuymer niet gewoon met Oorlogsvolk te stryden,
Deinst bevende onder 't strand om 't scheepsgevegt te myden,
En vreezende 't geweld van Hollands Zee-soldaat,
Neemt hy de duist're Nacht in zyne vlucht te baat.
Maar SCHRYVER, van zyn Jeugd in Zeemanschap ervaaren,
Bezet hem tusschen 't strand, en 't vlak der zilte baaren,
Tot dat de Morgenstond, met held're zonneschyn,
De Halve-Maan ontdekt der schuimende Algieryn.
+
Myn Held op dit gezicht door Edel vuur aan 't blaaken,
Gloeit rooder dan zyn Vlag en Wimpel van scharlaaken;
Hy rukt den Turk op zy, hy beukt hem met een vlaag
Geschut, en Handgeweer uyt Stuur en Bakboords laag.
De Roover door de schrik der Ketens aangedreeven,
Beschermt, wanhoopende, zyn vryheid, en zyn leeven;
Hy trekt de Zabel uyt, en braakt met Moordgeschreeuw,
Een helsche Zwavelgloed, op Hollands Water-Leeuw.
Straks ziet men wederzyds de rook ten Hemel ryzen,
De Moordlust speelt haar rol met bloeddorst en afgryzen;
Het zwanger scheeps Metaal baart onder 't Krygs-gerucht,
En sulpher-blixem-vlam, haar' doodelyke vrucht.
Terwyl de kogelen der kraakende Musketten,
Het opgepropte Dek met breyn en bloed besmetten;
Der Staaten Bootsgezel in 't stryden afgerecht,
Verdubbelt zyne kracht in 't midden van 't Gevecht.
Myn Krygsheld valt vol moed den Roover in zyn lenden,
En geeft hem Laag op Laag, geduurig onder 't wenden.
Hier stort een Ree op 't Dek, daar valt het Rondhout neer,
De Mooren vuuren flaauw uyt schut en handgeweer;
Men ziet haar vegtende van glas tot glas bezwyken,
En eind'lyk afgestreen haar' halve Maanen stryken;
's Lands Krygsvolk komt aan boord, en zet den stouten voet
Op 't uitgestrekte Lyk, of in 't vergooten Bloedt.
+
De Turken ruymen 't Dek, en vallen na beneden,
Een drang van Slaaven kruipt, met neergebooge leden,
Myn Zeeheldt te gemoet, en dankt met hert en mond
De Onsluyter van de Band, die hare vryheid bond.
GY, die ten dienst des Lands, en heil der Koopvaardyen,
De Roofzucht hebt getemt van 't Goudziek Barbaryen,
Vervolg uw Zegenpraal, vlieg, wagt geen oogenblik,
Vervul de Zee met Bloed, en Africa met schrik;
Nog eens, steek weer van 't Land, en volg haar op de hielen,
't Gerucht van uwen Naam is meer als honderd Kielen.
Het juichend Vaderland begeert zulks van uw pligt,
En wenscht dit loff'lyk werk in 't kort te zien verrigt,
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Door hem, wiens staale Pen met kloeke Krygsbedryven,
En Tunis, en Algiers de wetten voor zal schryven.
J.C.W.R.H.
+

[blanko]
+

[A4v]

Eindnoten:
(1.) Over hem: J.R. Bruijn: ‘Cornelis Schrijver (1687-1768)’. In: Vier eeuwen varen. Kapiteins
kapers kooplieden en geleerden. Red. L.M. Akveld, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en F.C. van
Oosten. Bussum, [z.j.] p. 161-175.
(2.) Resp. De Herboore Oudheit no. 26 (27 juli 1724), p. 207-208, en no. 45 (7 dec. 1724), p. 361
(UBA 1174 D 29).
(3.) De Bataafse Proteus no. 27 (1 juli 1724), p. 209-216 (UBA 1210 G 15).
(4.) ‘Zeelaurier Voor den Ed. Grootdadigen Heere Kapt. Kornelis Schryver. Op zynen veroverden
Algieryn’. In: Jan van Hoogstraten: Parnas aan de Waal [...]. Amsterdam: Hendrik Bosch, 1726
(UBA 1937 C 26).
(5.) J. Bruggeman: ‘Jacob Campo Weyerman inventor van een onbekende heldenzang’. In:
Mededelingen van de Stichting JCW, jrg. 7 (1984), no. 1, p. 16-20.
(6.) GAA F Sch.; 4o:A4 [$2 (-A1)] p. 1-8.

Marijke Gijswijt-Hofstra
Beeld en praktijk van de asielverlening in Culemborg en Vianen
Ruim twee-en-halve eeuw geleden begaf Jacob Campo Weyerman zich naar Vianen.
Thans heeft ook ons gezelschap zich gewaagd aan ‘de Viaansche reis’. Een reis
waaraan indertijd, op zijn zachtst gezegd, een luchtje zat. Op de vlucht voor zijn
schuldeisers, zocht Weyerman zijn heil in Vianen, evenals zovelen vóór hem, en
zoals zovelen na hem nog zouden doen. Weyerman diende vermoedelijk in december
1730 zijn verzoek om vrijgeleide in. Voorzien van een acte van vrijgeleide van 2
januari 1731 wist Weyerman zich in Vianen acht jaar lang tegen zijn schuldeisers
beschermd. Dat hieraan op verzoek van het Hof van Holland in december 1738 een
eind kwam, had hoogstens indirect iets te maken met de oorspronkelijke redenen
voor Weyermans reis naar Vianen. Hij werd namelijk op grond van zijn
smaadschriften en afpersingspraktijken in 1739 veroordeeld tot levenslange
gevangenisstraf op eigen kosten.
Weyerman onderscheidde zich niet zozeer door zijn ‘Viaansche reis’, die immers
ook door tal van andere schuldenaren werd ondernomen. Zijn uitlevering behoort al
tot de meer zeldzame voorvallen in de geschiedenis van de asielverlening. Volstrekt
uniek was Weyerman in zijn combinatie van twee ogenschijnlijk onverenigbare
rollen: die van criticus èn van profiteur van de asielverlening. Men zou in zijn geval
kunnen zeggen: ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’. Of is mogelijk het ‘met
twee maten meten’ hier meer op zijn plaats? Hoe dit zij, tijdens en ook al vóór zijn
verblijf te Vianen hekelde Weyerman de asiel-
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verlening aan, zoals hij ze noemde, bankroetiers, niet alleen in Vianen, maar ook in
Culemborg en in IJsselstein. Daarmee bevestigde hij een reeds langer circulerend
beeld en droeg hij bij tot verbreiding van, wat ik heb genoemd, de mythe van
Culemborg en Vianen.
Over deze mythe, dit beeld, wil ik het nu verder hebben en vooral over wat hier
tegenin valt te brengen op grond van mijn archiefonderzoek naar de praktijk van de
asielverlening. De reputatie van Culemborg en Vianen was reeds in de 17de eeuw
vrij slecht. Geregeld werden deze steden getypeerd als vrijplaatsen voor misdadigers
en frauduleuze bankroetiers. Men stelde het voor alsof Culemborg en Vianen
openstonden voor alle mogelijke boeven. Ook ging men ervan uit dat asielverlening
een bijzonder lucratieve aangelegenheid moest zijn voor deze plaatsen. Culemborg
en Vianen golden bovendien als de vrijplaatsen bij uitstek. Als zodanig minder bekend
en zeker minder berucht waren de nabijgelegen graafschappen Buren en Leerdam
en de baronie IJsselstein, om enkele andere asielverlenende oorden te noemen. Dat
de vroegere beeldvorming over Culemborg en Vianen zo buitengewoon ongunstig
was, kan ten dele worden verklaard door de relatief grote omvang van hun
asielverlening, ten dele ook door diverse geruchtmakende kwesties en een mogelijk
gedurende enige tijd minder streng en zorgvuldig toelatingsbeleid.
Laat ik het vroegere, maar ook thans nog in zwang zijnde beeld alvast enigszins
corrigeren. De term vrijplaats roept allicht de associatie op met een plaats waar
iedereen of iedereen die daar toeqelaten is, beschermd is tegen vervolging van
buitenaf, en ook gevrijwaard is voor controle van binnenuit. Welnu, Culemborg en
Vianen waren geen vrijplaatsen in deze betekenis: de inwoners, inclusief de
asielvragers, stonden onder het gezag van het justitiële en politionele apparaat van
deze vrije heerlijkheden. Bovendien werden niet alle asielzoekers toegelaten en
werden bepaalde typen asielzoekers uitgeleverd. Zo is de term vrijplaats nogal
misleidend in het geval van Culemborg of Vianen. Nog meer misplaatst is de
kwalificatie van vrijplaatsen voor misdadigers en frauduleuze bankroetiers. Het was
bepaald niet zo dat moordenaars en dieven voor asielverlening in aanmerking kwamen.
De asielzoekers waren voor het merendeel personen die door tegenspoed hun schulden
niet konden aflossen of die uit noodweer een doodslag hadden gepleegd.
Verlaten we nu de mythe voor een korte schets van de ontwikkeling van de
asielverlening in Culemborg en Vianen. De vroegste berichten hierover dateren uit
halverwege de 16de eeuw. Tot het eind van deze eeuw zijn de gegevens bijzonder
schaars, en voor Vianen blijft dit zelfs zo tot 1725. Het staat wel vast dat de
asielverlening in Culemborg en Vianen in de tweede helft van de 16de eeuw reeds
enigermate was geïnstitutionaliseerd. Het recht om asiel te verlenen ging deel
uitmaken van het geheel van rechten dat de heren van deze vrije heerlijkheden
toekwam. In Culemborg wisten aanvankelijk de Van Pallandts en in Vianen de
Brederodes een verregaand autonome positie voor hun vrije, later ook ‘soeverein’
genoemde heerlijkheden te verwerven en te behouden.
Ook toen Culemborg in 1720 door de Staten van het Kwartier van Nijmegen werd
aangekocht en Vianen in 1725 door de Staten van Holland, bleven de diverse rechten,
waaronder het recht om vrijgeleide te verlenen, gehandhaafd. De asielverlening hield
pas op toen een eind kwam aan de bijzondere status van Culemborg en Vianen als
vrije en ‘soevereine’
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heerlijkheden. Dat gebeurde in 1795 met de Franse bezetting en de vestiging van de
Bataafse republiek.
De vraag is nu hoevelen asiel zochten, wie zij waren, en tegen wie of wat en
waarom zij bescherming zochten. In de Culemborgse archieven zijn totaal 594
verzoeken om vrijgeleide teruggevonden; voor Vianen waren dit er 236, voornamelijk
uit de periode vanaf 1725. Het totale aantal asielzoekers van 1725 tot 1795 was in
beide plaatsen vrijwel gelijk met gemiddeld ongeveer drie asielzoekers per jaar.
Driekwart van de asielzoekers bestond uit mannen, 14% uit echtparen en rond de
10% uit vrouwen. Zeker een kwart van de asielzoekers was afkomstig uit Amsterdam;
ook uit Den Haag, Rotterdam en de stad Utrecht kwam een belangrijk deel, en uit
overige delen van Holland, Utrecht en Gelderland. Ook buitenlandse asielzoekers
zochten hun heil in Culemborg en Vianen, respectievelijk ruim 8% en bijna 18%.
Veruit de meeste asielzoekers waren schuldenaren, bij benadering 80%. De
doodslagers vormden met 12% à 14% een veel kleinere categorie. Dan was er nog
een gering percentage trouwlustigen, die van hun ouders of voogden geen toestemming
voor hun huwelijk kregen. Zij hoopten vanuit hun asielverblijf deze toestemming
alsnog te verwerven.
Bij aankomst in Culemborg of Vianen moesten de asielzoekers een schriftelijk,
met redenen omkleed verzoek om vrijgeleide indienen bij de drossaard. Van hem
ontving men dan een provisioneel, voorlopig vrijgeleide. Enige tijd later kon men
de definitieve acte van vrijgeleide tegemoet zien. Deze werd verleend door de heer
van Culemborg of Vianen. Een vrijgeleide kon voor onbepaalde tijd dan wel voor
een bepaalde termijn gelden. Als tegenprestatie moest de asielzoeker een recognitie
betalen. In Culemborg bedroeg deze in de 17de eeuw gemiddeld f 97,-- en in de 18de
eeuw gemiddeld f 185,--. Dit waren voor de individuele asielzoekers geen geringe
bedragen. Voor de heren maakten de opbrengsten van de recognities slechts een
gering deel van hun totale jaarlijkse inkomsten uit. De drossaards en de raden van
Culemborg mochten ook een deel van de recognities behouden. Vooral de drossaards
konden op deze wijze in de ‘betere jaren’ hun persoonlijke inkomsten aardig
aanvullen, al ging het zelden om meer dan f 100,--. Van Vianen zijn dergelijke
financiële gegevens niet teruggevonden.
Zoals ik aanduidde, waren veruit de meeste asielzoekers schuldenaren. Een veel
kleinere groep bestond uit doodslagers. Om met deze laatsten te beginnen: uit de
vrijgeleidestukken blijkt dat het meestal ging om mannen die uit zelfverdediging hun
aanvaller overhoop hadden gestoken. Dat dit nogal eens gebeurde tijdens of na een
bezoek aan de herberg, zal geen verwondering wekken. De man die uit noodweer
had gedood, kon zelden op een milde behandeling van justitie rekenen. In ieder geval
was het aan hem om de bewijzen van de noodweer te leveren. Door vlucht naar een
andere jurisdictie kon hij zich onttrekken aan gerechtelijke vervolging. Als hij zijn
heil zocht in Culemborg of Vianen genoot hij bovendien officiële bescherming. Wel
eisten de heren van Culemborg en Vianen dat de doodslager enige bewijzen van de
noodweer overhandigde en dat hij zijn asielverblijf zou benutten om tot een oplossing
van zijn problemen te komen. Een mogelijkheid was dan dat hij gratie van de hoge
overheid trachtte te verwerven. Helaas is de afloop slechts zelden bekend: zo blijft
het gissen naar de duur en het resultaat van het asielverblijf. Dat Culemborg en
Vianen aan moordenaars bescherming zouden hebben geboden, kan naar het rijk der
fabels worden verwezen.
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Maar hoe zat het dan met al die schuldenaren? Ook van hen geven de
vrijgeleidestukken een betrekkelijk gemoedelijk, haast ‘onschuldig’ beeld. Steevast
zijn in hun asielaanvragen omstandige verhalen te vinden over de toedracht van hun
schulden of van hun betalingsproblemen. Het ging om ‘desastres’ of ‘misfortuyn’ in
zaken, om slechte winters of oorlog, of om misleiding, bedrog en nalatigheid door
derden. Daarbij kwam dan dat één of meer schuldeisers niet wilden meewerken aan
een akkoord en zelfs met gijzeling en inbeslagneming van het resterende bezit
dreigden. In dat geval zouden de overige schuldeisers al helemaal niet meer aan hun
trekken komen. Een beschermd verblijf in Culemborg of Vianen bood de schuldenaar
de mogelijkheid orde op zaken te stellen en alsnog een regeling met zijn schuldeisers
te treffen. Van diverse asielzoekende schuldenaren is bekend dat zij hierin slaagden.
In dit verband wil ik er op wijzen dat ook andere hoge overheden, zoals de Hollandse
en de Gelderse, aan schuldenaren bescherming boden. Van deze zijde konden
schuldenaren, eveneens tegen betaling van een recognitie, een ‘sûreté de corps’
verkrijgen, een tijdelijke bescherming van hun persoon tegen gijzeling. Het voordeel
van een asielverblijf was dat men daar vaak langer van kon profiteren, maar dat men
bovendien de resterende goederen in veiligheid kon brengen. Hier rijst dan de vraag
of nog wel van niet-frauduleuze schuldenaren kan worden gesproken. Het staat wel
vast dat totaal berooide schuldenaren niet in staat waren bescherming te kopen; zij
konden slechts afwachten of zij konden zonder meer vluchten buiten het bereik van
hun schuldeisers.
In het algemeen werd de asielverlening aan schuldenaren en doodslagers
getolereerd. Protesten van buitenaf, zowel van overheden als van particulieren, werden
niet veelvuldig gehoord. Het ging dan meestal om schuldenaren, die in ernstige mate
frauduleus zouden hebben gehandeld. Soms werd hun het vrijgeleide opgezegd en
werd in hun uitlevering toegestemd. In die gevallen was de controle op de
betrouwbaarheid van de asielzoeker duidelijk tekort geschoten. Ongetwijfeld zullen
deze affaires de reputatie van de asielplaatsen geen goed hebben gedaan.
De meeste opschudding ontstond in 1664 in Culemborg. In dit geval ging het om
een schaking, de ‘Haegsche jufferroof’. Johan Diederik van Mortagne, kamerheer
van de Zweedse koning, slaagde erin, met hulp van enkele dienaren, Catharina van
Orleans, een welgestelde en minderjarige wees, in Den Haag te schaken. Hij voerde
haar mee naar Culemborg. Zij kregen provisioneel vrijgeleide toen beiden verklaarden
dat Catharine uit vrije wil met Mortagne was meegegaan. Volgens Mortagne waren
ze gevlucht omdat Catharina's voogd, raadsheer Rixen van de Hoge Raad, haar tegen
haar wil tot een huwelijk trachtte te bewegen met Jan van Ruytenburgh, Heer van
Vlaerdingen. Op de dag na aankomst in Culemborg dienden Mortagne en Catharina
een verzoek om vrijgeleide in bij graaf Henrick Wolraed. Hij hield het verzoek in
beraad. Daarna volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Het bleek dat de Staten
en het Hof van Holland de zaak hoog opnamen. Men eiste terugzending van Catharina
en arrestatie van Mortagne en zijn dienaren. De graaf stemde hierin toe, mits, wat
Catharina betrof, zij dit zelf wilde. Na enig tegensputteren reisde zij af naar Den
Haag, waar zij tegenover het Hof van Holland bekende haar instemming met de
schaking te hebben geveinsd uit medelijden met Mortagne. Inmiddels waren twee
van Mortagne's dienaren gepakt, maar de grote schurk, Mortagne, was nog
voortvluchtig,
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evenals enkele van zijn dienaren. Op een gegeven moment bleek uit onderschepte
brieven dat Mortagne zich nog in Culemborg moest bevinden.
Dit werd de graaf ernstig aangerekend. De Staten van Holland waren dermate
ontstemd, dat zij een troepenmacht zonden om Culemborg te omsingelen en zo
Mortagne's ontsnapping te verhinderen.
Dit mocht niet meer baten, want Mortagne wist eerder te ontkomen. De Staten
van Holland lieten het hier niet bij zitten. Zij waren ervan overtuigd dat graaf Henrick
Wolraed door zijn laksheid de schaking had begunstigd. En zo besloten de Staten
van Holland dat de poorten van Culemborg moesten worden afgehangen en dat de
graaf bij schriftelijke acte moest beloven geen vrijgeleide meer te verlenen aan
‘capitale delinquanten, malitieuse bancquerottiers’ en dergelijke lieden uit de provincie
Holland en West-Friesland.
Met deze afloop kon de graaf nog blij zijn, het had ook erger gekund. De Staten
van Holland kregen weliswaar meer greep op bepaalde uitwassen van de
asielverlening, maar ook erkenden zij het principe van asielverlening aan bonafide
vluchtelingen en daarmee van de soevereiniteit van Culemborg.
Ook Vianen kwam er niet zonder kleerscheuren af. Zo deed zich vlak voor
Weyermans komst naar Vianen het geval voor van Andries Levy. Deze Levy was
gevlucht naar Vianen, dat sinds 1725 in het bezit was van de Staten van Holland. In
1728 vroeg het Hof van Holland de Staten van Holland om uitlevering van Andries
Levy, aangezien hij ‘een exorbitant en schandaleus banqueroet’ had gemaakt, een
grote hoeveelheid juwelen had verborgen en zich bovendien schuldig had gemaakt
aan andere ‘seer vergaande delicten’. De drossaard van Vianen moest echter berichten
dat Levy reeds zes weken tevoren naar Culemborg was vertrokken, waar hij vrijgeleide
had gekregen.
Jaren later, in 1757, betoonde men in Vianen een grotere omzichtigheid ten aanzien
van een andere Levy, Ruben Andries geheten. Volgens krantenberichten had Levy
een grote partij losse juwelen zonder betaling meegenomen. Ook had het gerecht
van Amsterdam een premie van honderd ducaten uitgeloofd aan degene die
aanwijzingen kon verschaffen die tot Levy's arrestatie zouden leiden. Het is boeiend
te lezen hoe Gecommitteerde Raden, die Vianen namens de Staten van Holland
beheerden, hun advies aan de Staten van Holland met betrekking tot het vrijgeleide
aan Levy inkleedden. Enerzijds achtten zij Levy, als dief en bedrieger, de protectie
in Vianen onwaardig. Anderzijds aarzelden zij gezien het respect en gezag van de
Staten van Holland, die als eigenaars van Vianen de traditie van asielverlening dienden
voort te zetten. Daarbij kwam dat een weigering van vrijgeleide aan Levy in hun
ogen zeer nadelig zou zijn voor het noodlijdende Vianen, dat voorheen dankzij de
asielverlening zou hebben gefloreerd. Gecommitteerde Raden voegden hier nog aan
toe dat een afwijzing van Levy alleen maar zou resulteren in zijn vlucht naar
Culemborg. Wijselijk besloten de Staten van Holland de nadelen van een weigering
niet te zwaar te laten wegen en om Levy af te wijzen.
Dat de beoordeling van asielzoekers altijd een dilemma inhield, brachten de
Culemborgse Raden in 1768 heel nuchter en openhartig onder woorden. Zij
constateerden dat een asielzoeker zelden volkomen onschuldig was: het ging er
veeleer om vast te stellen of hij niet te ver van de onschuld was afgedwaald.
Met dit al hoop ik het mythische karakter van de vroegere beeldvorming
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over Culemborg en Vianen aannemelijk te hebben gemaakt. Daar wil ik nog aan
toevoegen dat, vanuit de Republiek bezien, de asielverlening in deze plaatsen een
betrekkelijk marginaal verschijnsel was. Marginaal, omdat slechts enkele categorieën
die met justitie in aanraking konden komen, in een asielplaats welkom waren. De
asielverlening was bovendien marginaal omdat maar een gering percentage van de
in problemen verkerende doodslagers en schuldenaren van deze mogelijkheid gebruik
maakte. Zij konden ook een beroep doen op alternatieve, verwante vormen van
bescherming - ik noemde reeds de ‘sûreté de corps’ van de hoge overheid voor
schuldenaren.
Dit voert naar een ander kenmerk van de 17de- en 18de-eeuwse asielverlening:
deze vormde allerminst een geïsoleerd verschijnsel, maar maakte deel uit van een
heel stelsel van lokaal of regionaal geboden beschermingsvormen. Deze
beschermingsvormen konden functioneren dankzij het bestaan van afzonderlijke
plaatselijke en regionale jurisdicties. Deze versnipperde rechterlijke organisatie
vormde weer onderdeel van een systeem van verregaande lokale en gewestelijke
autonomie, dat tot 1795 werd gekoesterd, erkend en gehandhaafd. Binnen deze
context konden Culemborg en Vianen eeuwenlang fungeren - niet als vrijplaatsen
voor misdadigers en frauduleuze bankroetiers - maar als wijkplaatsen voor veelal
bonafide doodslagers en schuldenaren.

E. Groenenboom-Draai
Weyerman in Berlijn
Tijdens een ‘tour d'Allemagne’ trof ik in West- en Oost-Berlijn tot mijn genoegen
in de catalogi van een aantal bibliotheken enkele malen ook titels van Weyermans
werken aan. Het zijn de volgende: Staatsbibliothek Berlin-West:
s.v. Weyerman: Levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en
konstschilderessen. Dl. 1-4. 1729-69. Sign. Nr 9156.
Idem, zonder Deel 4: Sign. G 2678 KL.
s.v. Weyerman: Leevens byzonderheden, van Johan Hendrik, Baron van Syberg,
Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, etc. 1733. Sign. Nb 1021.
Staatsbibliothek Berlin-Ost:
s.v. Alex. Gordon: De leevens van den Paus Alexander VI en van zijn zoon Caesar
Borgia. In 't Engelsch beschreven. (übers. v. Jak. Campo Weyerman) Dl. 1, 2,
Gravenhage 1731. Sign. Cd 8250 8o.
s.v. Weyerman, Jacob Campo: Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage.
Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. De gehoornde broeders
of vrouwelyk bedrog. Klugtspelen. 1712. Aangeb. De Hollandsche sinnelykheid.
Bly-spel. Sign. Zh 1762 8o.
Levens-gevallen, Zeldzaame, van J.C. Wyerman, 1756. Sign. An 28821. Of de
genoemde titels ook echt aanwezig zijn, waag ik niet te zeggen. Wegens tijdgebrek
heb ik mij moeten beperken tot het raadplegen van de catalogi. Bij nalezing van mijn
aantekeningen viel op, dat de werken Nr 9156 en Nb 1021 (zie boven) onder ditzelfde
nummer in de catalogus van Berlin-Ost zijn opgenomen. Gezien echter de
bibliotheekgeschiedenis van de Berlijnse staatsbibliotheek in en na de oorlog (Ost
heeft de oude catalogus gehouden, West heeft een nieuwe opge-
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bouwd), is het zeer waarschijnlijk, dat de genoemde werken niet meer in Ost, maar
in West aanwezig zijn.

Jan Bruggeman
Den Echo des weerelds als bronvermelding
In november zal zijn verschenen: Sv.E. Veldhuijzen: De straat waarin wij wonen.
Geschiedenis en verklaring van de straatnamen van 's-Gravenhage. Den Haag,
Kruseman, waarin de 2200 Haaqse straatnamen op historisch verantwoorde wijze
worden verklaard. Veldhuijzen zal ook een passage uit Weyermans Den Echo des
weerelds (deel 1, nr. 18, p. 139) opnemen. Hierin vertelt een ‘Kastelyn’ aan Weyerman
het een en ander over de Uyleboomen, een straat waarin prostitutie werd bedreven.

Signaleringen
In het blad Spektator 13 (1983/84) no. 6, p. 440-449, verscheen van de hand van Elly
Groenenboom-Draai het artikel ‘Weyermans “Kouranttraktement”. Enige
beschouwingen over aard, opzet en bedoeling van Jacob Campo Weyermans gebruik
van kranteberichten in de Rotterdamsche Hermes.’ De titel spreekt voor zichzelf.
(red.)
Zeer binnenkort zal Weyermans Leevens byzonderheden, van Johan Hendrik, Baron
van Syberg (...) verschijnen bij uitgeverij Sub Rosa. 2 dln. Prijs f 35,--. (red.)
Deel 2 van het artikel van A. Koenhein over Weyerman en Vianen kon door
ruimtegebrek in dit nummer niet worden geplaatst. (red.)
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