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Jacob Campo Weyerman und Johan van Gool*
L. de Vries
Das literarische Genre der Künstlerviten ist in den Niederlanden nur wenig geübt
worden. Bekanntlich war Carel van Mander der erste, der eine chronologisch
geordnete Reihe von Biographien nach dem Muster Vasaris publizierte. Der zweite
war Cornelis de Bie, dessen mit Biographien erweiterte Porträtsammlung einem
anderen Muster folgte. Van Mander fand seinen wirklichen Nachfolger erst nach
mehr als hundert Jahre, in dem viel weniger begabten Arnold Houbraken. Houbraken
hat den geplanten vierten Band seines Buches nicht mehr vollenden können; seine
unmittelbare Zeitgenossen hat er dadurch nicht mehr besprochen. Houbraken hatte
sogar zwei Nachfolger; von diesen beiden wird hier weiter die Rede sein. Der erste
war Jacob Campo Weyerman. Drei Bände seines Buches erschienen in dem Jahre
1729; der vierte erst 1769. In der Zwischenzeit hatte Johan van Gool sein Buch
veröffentlicht; einen ersten Band in 1750 und einen zweiten in '51. Damit wurde er
der letzte Vasari-Nachfolger in den Niederlanden.
Die gedruckten Quellen zur niederländischen Kunstgeschichte sind nicht unbeachtet
geblieben. Dennoch gibt es gute Grunde, Houbraken, Weyerman und Van Gool in
Zusammenhang mit neuen Entwicklungen in der niederländischen
Kunstgeschichtschreibung zu studieren. Die Entwicklung, die hier gemeint ist, ist
die kürzlich stark gesteigerte Aufmerksamkeit für die holländische Malerei des späten
17. Jahrhunderts. Gerade für die Künstler dieser Zeit, die bis jetzt sehr wenig studiert
worden sind, besitzen wir drei sich ergänzende Quellen - drei Biographiensammlungen
die von Augenzeugen verfaßt worden sind. Zwei von diesen will ich hier versuchen
in ihrer Eigenart zu charakterisieren.
Weyerman wird jetzt von den Spezialisten für holländische Literaturgeschichte
eingehend studiert. Er war halb Literat und halb Journalist, ein Verfasser von
Zeitschriften und Theaterstücke. Er schrieb einen unterhaltenden Stil und war oft
sehr witzig. Der Anlaß für sein Unternehmen war, wie ich vermute, daß Houbrakens
Buch vergriffen war. Überdies konnte er offenbar über die Kupferplatten der
Künstlerporträts, die Houbrakens Groote Schouburgh illustriert hatten, neu verfügen.
Als ‘Campo’, wie er sich selber nannte, von der Malerei schrieb, war er nicht
unzuständig. Er war Stillebenmaler und hat in der Werkstatt des lodoner Porträtmalers
Lely gearbeitet. Er war Kunsthändler und er reiste viel. Er war in Den Haag genau
so gut zu Hause wie in Brüssel, Antwerpen oder London. Unter Kunsthistorikern ist
Weyerman berüchtigt als Plagiator des Houbraken, aber damit wird man seinen Buch
nicht gerecht. Mit De Levens-Beschryvingen... hat Weyerman Houbrakens Groote
Schouburgh nicht nur bearbeitet und fortgesetzt; er wollte Van Mander, Houbraken
und Franciscus Junius auf einmal ersetzen. Genau wie man das von einem Journalisten
erwarten kann, brachte er einige wichtige, ihm aber
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leicht zugängliche Quellen zusammen, wählte daraus was seinem Publikum
interessierte, und bearbeitete sein Material um es für seine Leser mundgerecht zu
machen. Weyerman nennt viele Schriftsteller, aber die meisten davon kannte er nur,
weil Houbraken sie als Quelle benützt hatte. Dann und wann muß Campo aber etwas
in neuen Büchern nachgeslagen haben. Auch den Archif des Haager Künstlervereins
hat er benützt. Wichtiger ist, daß er Tatsachen, Gerüchte und Meinungen, die damals
in Umlauf waren, aufgezeichnet hat, und daß er von den vielen alten und neuen
Kunstwerken berichtete, die er mit eigenen Augen gesehen hatte.
Ob Weyerman die Biographien der antiken Künstler unmittelbar dem Plinius
entnommen hat, und ob er Franciscus Junius gelesen hat, ist mir noch nicht klar. Er
konnte aber Latein lesen und schreiben und er spottete über Houbrakens Mangel an
Bildung. Die Lebensgeschichten der Maler des 15. und 16. Jahrhunderts sind dem
Van Mander entliehen worden. Die stark gekürzte Kompilation von Houbraken
nimmt weniger als zwei von Campos vier Bänden ein. Weyerman behauptete, daß
er sein Werk schrieb um die Liebe zur Kunst wiederzubeleben. Weil der slechte
Zustand der Kunst um 1729 oder die Notwendigkeit der Kunstförderung aber nach
dem Vorwort kaum noch erwähnt werden, nehme ich an, daß der Verfasser die
Kunstliebe mehr ausnützen als fördern wollte. Er schrieb für Sammler und er schrieb
dasjenige, das diese gerne lesen wollten: Tatsachen und amüsante Geschichten über
das Leben der Künstler, sowie Rezensionen ihrer Werke. Weyerman behauptete in
seiner Einführung, daß er Houbrakens Schouburgh verbessern wollte und meines
Erachtens hat er das in mancher Hinsicht getan. Aus der Kunsthandlung und dem
Sammelwesen kannte er viele Werke, die er aus seinem guten Gedächtnis beschreiben
konnte. Seine kunstkritische Bemerkungen über Farbe, Zeichnung, Pinselstrich usw.
sind scharfsichtig und unabhängig. Die Besprechung von Leben und Werke eines
Künstlers werden, anders als bei Houbraken, von einander getrennt. Beziehungen
zwischen der Lebensweise eines Malers und der Eigenart seines Oeuvres sieht
Weyerman nicht; deshalb werden die zahlreiche Anekdoten nie auf Wert und
Bedeutung der Kunstwerke bezogen.
Jedes kunsttheoretische Argument wurde ausgelassen. Weyerman hatte für die
Theorie gleich wenig Begabung wie Interesse. Er tadelte Houbraken vor allem wegen
seinen unleserlichen und wirrköpfigen Erörterungen über die Kunsttheorie. 1964
war Jan Emmens' Urteil nicht viel günstiger. Weyerman hat sich nicht sehr viel Mühe
gegeben um Tatsachen zu sammlen und zu überprüfen. Eine hübsche Geschichte
war ihm teurer als genaue Fakten. In sehr vielen Fällen wußte Weyerman nicht, wann
seine Künstler geboren oder gestorben waren. Er fand aber hundert verschiedene
Ausdrücke um sich über diesen Mangel hinwegzusetzen: Der Maler war noch jung
als er starb und nicht sehr alt als er begraben wurde.
Nach den von anderen schon erwähnten Künstlern kamen die jüngeren Maler Zeitgenossen von Weyerman, die Houbraken noch nicht kennen konnte oder die
dieser vor hatte in seinem nie erschienenen 4. Band zu besprechen. Was Campos
Buch hier so faszinierend macht, ist nicht nur daß er Houbraken fortsetzt und erweitert,
sondern auch, daß er völlig verschiedene Ausschnitte des Kunstbetriebes kannte und
erwähnenswert fand, als sein Vorgänger. Er kannte viele Maler, die ihre Werke
während der antwerpener Wochenmarkt im Freien verkauften, andere, die nur noch
malten um ihre Schulden zu bezahlen, und wieder andere, die hauptsächlich oder
ausschließlich als Gehilfe in der Werkstatt eines erfolgreichen Por-
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trätmalers arbeiteten. Auch Maler, die nur Muster für die Teppichindustrie lieferten,
wurden erwähnt. Sein Buch gibt viele Einblicke im bunten Leben des Kunstproletariats
des späten 17. Jahrhunderts. Houbraken und später Van Gool haben diese Unterwelt
verneint oder nur vage angedeutet. Sie wollten ja die Würde der Kunst zeigen und
fordern. Weyerman wollte nur seine Leser amüsieren. Was die anderen weggelassen
haben, mag er übertrieben haben. Es ist aber ein großes Jammer, daß er den geplanten
Band über Fälscher, Kopisten, Händler, Fliessbandmaler, usw. nie geschrieben hat.
Sein 4. Band, der posthum publiziert wurde, ist im haager Gefangnis verfaßt worden.
Besonders dieser letzte Band erwähnt Künstler, über denen man sonst nirgendwo
Auskünfte bekommen kann.
Es ging nicht gut mit der Kunst in Holland im frühen 18. Jahrhundert. Houbraken
hatte das schon gesagt und Van Gool würde das zu seinem Hauptthema machen.
Auch Weyerman wußte, daß viele Maler Grund zum Klagen hatten. Anders als
Houbraken und Van Gool verglich er die eigene Zeit nicht dauernd mit dem
idealisierten 17. Jahrhundert. Er meinte nicht, daß es für jeden einzelnen Maler gute
Chancen geben sollte, und wenn ein Künstler Probleme hatte, war er meistens selber
Schuld daran. Jede zweite Biographie spricht von unmäßigem Alkoholkonsum.
Weyermans eigener Bedarf an Flüssigkeit war anscheinend groß, aber beherrschbar.
Der Autor klagte über die slechte Zeit, in der er lebte, war aber völlig unsystematisch
über Anfang, Verschlimmerung, Verbesserung, Symptome oder Ursachen dieses
Verfalls. Kriege und slechte Wirtschaft nannte er einige Male in diesem
Zusammenhang, besonders den Krieg von 1672. Einmal aber behauptete er, daß die
Chancen für Maler nach dem Kriege von 1672 verbessert seien. Ein anderes Mal
ließ er sogar schwierige Zeiten für die Künstler auf einem Friedenschluß folgen und
zwar den des Jahres 1697.
Der Blumenmaler Weyerman hatte kein Vorurteil gegen die Fachmalerei.
Genremalerei war ihm gleich viel wert wie biblische oder mythologische
Darstellungen und beide faßte er als ‘Historienmalerei’ zusammen. Ein Maler, meinte
er, sollte immer in allem was er mache, die Wirklichkeit nachahmen, müßte aber
auch ein Gleichgewicht zwischen der Malkunst und der Natur suchen. Niedrige
Gegenstände fand der Autor attraktiv, wenn sie gut gemalt waren; nur war dabei
wichtig den Anstand zu wahren und nicht gegen der Wahrscheinlichkeit zu streiten.
Mit diesen Bemerkungen ist Weyermans Kunsttheorie so ungefähr erschöpft.
Als Kunstkritiker hatte Jacob Campo Weyerman nur einen Regel: das peinlich
glatte, überverfeinerte Malen in der leidener Tradition verabscheute er.
Vorsichtshalber sprach er sich in den Biographien von einzelnen Künstlern meistens
nur mittelbar aus, er nannte aber Pieter van Slingelandt und Adriaen van der Werf
als übereifrige Maler, die zu präzise arbeiteten. Balthasar Denner fand er sogar noch
schlimmer als diese beiden. Einigermaßen staunend bemerkte er, daß Van der Werf
als erster den Stil der leidener Feinmalerei bei erhabenen Gegenständen verwendete.
Sein Gegenbeispiel bilden die Gemälde, die die großen Maler des klassischen
Altertums unvollendet hinterlassen hatten. Diese Werke erwarben immer den größten
Ruhm, weil der Geist hier ergänzen konnte, was der Maler noch nicht fertig gemacht
hatte.
Ansonsten war der Verfasser so unbefangen, wie ein Kunstkritiker eben sein soll.
Wie gesagt urteilte er über Zeichnung, Farbe, Pinselführung mit großer Freiheit, mit
gutem Geschmack, mit Sachkenntnis und Kennerschaft. Amüsant ist eine
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Weyerman zu Ohren gekommene Geschichte über Jacob van Campen, der ein Bild
gemalt haben sollte, um ein Werk Rembrandts zu übertreffen. Zweck der Anekdote
war, Van Campens Überlegenheit zu zeigen. Weyerman aber fand beide Werke, die
zu dieser Erzählung Anlaß gegeben hatten, obwohl sehr verschieden, gleich gut.
Weyermans Ansichten über Leben und Kunst kann man deshalb so leicht
zusammenfassen, weil er versucht hat, nur wenige zu haben. Er wollte ein ‘Gentleman’
sein, ein eleganter Herr, der sich in allen Kreisen frei und leicht zu bewegen wußte.
Er hat nie versucht sich mit dem Adel gleich zu tun, aber ein Spiessbürger wollte er
noch viel weniger sein. Freiheit in Urteil und Benehmen war ihm teuer. So lange
man nicht unmoralisch war, sollte man die moralischen Vorschriften nicht zu ängstlich
befolgen. Wenn man seine kleine Sünden in gutem Stil begang, mußte man auf
Toleranz seiner Mitbürger rechnen können. Schelmenromane waren im 18.
Jahrhundert beliebt und Weyermans literarisches Werk wie auch sein privates Leben
zeugen davon.
Johan van Gool war ein ganz anderer Mensch als Jacob Campo Weyerman. Er war
ein sehr mittelmäßiger Maler, ein Spezialist für Landschaften mit Kühen und Schafen
in der Nachfolge des Paulus Potter und des Adriaen van de Velde. Seine Ausbildung
empfing er in Den Haag, wo er immer gewohnt und gearbeitet hat. Außerhalb Holland
hat er wenig gereist, aber in dieser Provinz kannte er fast jede private und öffentliche
Gemäldesammlung. Wie viele andere Maler, war er ab und zu als Kunsthändler tätig.
Er hatte ein gutes Gedächtnis, war meines Erachtens ein guter Kunstkritiker, war
aber dafür bekannt, daß er seine scharfen Urteile auf unangenehme Weise und an
schlecht gewählten Augenblicken vortrug.
Als er seine Nieuwe Schouburg schrieb, wollte er Houbrakens unvollendete Groote
Schouburg ergänzen und verbesseren. Anders als Weyerman tat er dies nicht, um
mit seiner Feder einen leichten Gewinn zu machen. Van Gool schrieb einen unbelebten
Stil, der ihm gleich wenig Freude gemacht haben muß wie dem Leser. Er hat die
Veröffentlichung Jahre lange voorbereitet und hat seine Arbeit erst angefangen als
er über 60 Jahre alt war und seine Hauptarbeit als Maler ruhen lassen konnte. Er war
davon überzeugt, daß er mit dem Schreiben dieses Buches eine wichtige Aufgabe
übernommen hatte. Die niederländische Kunst war im Verfall und Van Gool wollte
für ihre künftige Besserung kämpfen. Über ihn und sein Buch habe ich fünf Aufsätze
geschrieben, deshalb will ich mich hier kurz fassen.
Daß die holländische Kunst nach dem Tode Rembrandts in Verfall geraten sei,
scheint bis vor kurzem eines der wenigen Axiomata der Kunstgeschichtschreibung
gewesen zu sein. Auch schon De Lairesse, Houbraken, Weyerman und Van Gool
sprachen vom Verfall in der Kunst ihrer Zeit. Jeder von diesen Künstler-Schriftsteller
aber meinte etwas anderes damit. Und was sie gemeinsames sagten, underscheidet
sich grundsätzlich von den Ansichten der Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts. Van
Gool hat sich vor allem zur gesellschaftlichen Lage von Kunst und Künstlern geäußert.
Er stellte mit großem Bedauern fest, daß die Zahl der Künstler schroff gesunken war.
Ein wirtschaftlich wichtiger Zweig der Luxusindustrie, so könnte man modern sagen,
starb über die Hälfte ab. Natürlich sprach Van Gool nicht von Industrie! Gerade weil
es die edle Kunst war, die so leidete, war er entrüstet. Die wichtigste Folge des
Schrumpfens des Kunstmarktes war, daß
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Portret in Johan van Gool De nieuwe schouburg. Deel I. 1750. KBM 142 E 22 (= bandenkamer 1759
D 5).
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gute Maler nicht mehr für die Kunsthandlung arbeiten konnten. Wer Erfolg haben
wollte, der mußte einen Mäzen haben. Wer aber Werke auf Vorrat machte, wußte,
daß die wichtigen Sammler ihn nicht finden würden. Seine Gemälde wurden als
Dutzenware im Gemäldeladen vertrieben.
Über die Folgen dieser wirtschaflichen Änderungen für Stil und Qualität der
Kunstwerke äußerte Van Gool sich nicht. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
waren, mußte ein Wiedererwachen der Kunst möglich sein, meinte er. Der große
Erfolg einzelner Künstler wie Jan van Huysum galt ihm als Beweis dafür, daß diese
Möglichkeit keine weit entrückte oder sogar imaginäre sei. Die Künste würden wieder
wie im 17. Jahrhundert erblühen, wenn jeder junge Maler ernsthaft versuchen würde,
den großen Beispielen aus dem vorangegangenem Jahrhundert gleich zu kommen.
Grundbedingung war, daß die Künstler anständig lebten. Gute Kunst und slechte
Sitten waren bei ihm unvereinbar, und die Liberalität des Weyerman in sittlichen
Sachen mißbilligte er sehr. Van Gool sprach nicht, wie Houbraken es getan hatte,
von irgendeiner Parallele zwischen der Lebensweise eines Künstler und dem Stil
oder der Qualität seines Oeuvres. Sein Ideal war ein Einverleiben der Künstler in
den gehobenen Schichten des Großbürgertums, wo bekanntlich Anstand und gute
Sitten vorherrschten. Politische und kirchliche Ämter erwähnte Van Gool in seinen
Künstlerviten mit Stolz. Das beste Beispiel, das er in diesem Zusammenhang geben
konnte, war Adriaen van der Werf: vom Kralinger Müllersohn zu Rotterdamer
Patrizier! Wie auch Weyerman, kontrastierte Van Gool die bürgerliche Solidität mit
der Schönmacherei und Unzuverlässigkeit des Adels.
Nicht nur die Maler, auch die Sammler und Kunstförderer sollten ihre
Verantwortlichkeit wissen. Die Sammler aber hatten seit etwa 1710-1720 angefangen,
alte, statt zeitgenössische Kunst zu kaufen. Werke alter Meister wurden als solide
Geldanlage und nicht aus Liebe zur Kunst gekauft, meinte Johan van Gool. An den
Wänden der vornehmen Wohnungen war durch die Mode des Tapezierens mit
Goldleder oder anderen Materialien kaum noch Platz für das Aufhängen von
Tafelgemälden zu finden. Außer die Tapeten hatten auch die monumentale
Wandgemälde die Tafelbilder aus großen Teilen der Wohnung gedrängt.
Nach der Meinung Van Gools hatte der Verfall erst um 1710-1720 angefangen.
Er klagte kaum über Kriege und politische Änderungen, wahrscheinlich weil er nur
die Ursachen betonen wollte, die die zeitgenössischen Künstler und Liebhaber selber
bekämpfen konnten. Die Rolle, die Van Gool zu spielen hatte, war diese, daß er die
Maler ermahnte fleißig zu sein, sittig zu leben und möglichst gute Arbeit zu leisten.
Die Maler des 17. Jahrhunderts beschrieb der Autor, um den jungen Künstlern der
eigenen Zeit Muster zum Nacheifern anzubieten. Zugleicherzeit wollte er zeigen,
daß Künstler, die es verdienten, unsterblich wurden und ewigen Ruhm erwarben.
Die Biographiensammlungen des Van Mander, des Houbraken und seine eigene sind
ja aere perennius. Durch den Zweck, dem sein Buch dienen sollte, war Van Gools
literarische Arbeit weitgehend bestimmt. Weyerman hatte dem Kunstproletariat der
Dutzenmaler, Kopisten, Fälscher usw. mit dem scharfen Auge des Journalisten
wahrgenommen. Van Gool beschränkte sich auf einer Auswahl von Malern, die fast
alle auch jetzt noch für Sammler, Händler und Kunsthistoriker von Interesse sind.
Van Gool sammelte Fakten und überprüfte die so weit er konnte; darüber hinaus gab
er sein eigenes Urteil als Kunstkritiker. Weyerman hatte die Tatsachen erwähnt, die
er ohne Mühe hatte finden können; er sam-
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melte aber auch Gerüchte und Anekdoten, die die Art und Weise, wie man über
Künstlern zu sprechen gewohnt war, in großem Farbreichtum darlegen. Beide
Schriftsteller waren gute Kunstkritiker mit scharfen Blick für Qualität. Beide kannten
viele Werke aus Versteigerungen, aus der Kunsthandlung und dem Sammelbetrieb.
Beide hatten eine noch viel wichtigere Quelle: ihre Bekanntschaft mit vielen
Künstler-Kollegen.
Wir wollten von neuen Entwicklungen sprechen! Mein Studium von Weyerman und
Van Gool mag in mancher Hinsicht neu sein, das reicht aber nicht für einen Platz in
dem Programm dieses Kunsthistorikertages. Wichtiger ist das schnell wachsende
Interesse der Kunsthistoriker für die holländische Kunst des späten 17. Jahrhunderts.
Die Aufmerksamkeit für holländische Historienmaler ist seit den 50'er Jahren im
ständigen Wachsen. Zuerst wurden die utrechter Caravaggisten rehabilitiert, dann
die Manieristen, dann die haarlemmer Klassizisten. Dadurch hat die Toleranz für
ausländische Einflüsse in der niederländischen Kunst ständig zugenommen. Die
Malerei des späten 17. Jahrhunderts muß nicht mehr von vorneherein verurteilt
werden, weil sie irgendwie an Italien oder Frankreich erinnert. Einige Maler dieser
Generation, wie Van der Werf und De Lairesse, gehören mit zu den führenden
Künstlern des Jahrhunderts; andere wie Jan van der Heyden und Jan Weenix zeigen
wie bei den Fachmalern die künstlerische Qualität und die schöpferische
Neuerungskraft noch nicht nachgelassen hatten.
Was war überhaupt los mit der Kunst dieser Dezennien? Es wird schwer sein,
gemeinsame Eigenschaften bei so verschiedenen Künstlern zu finden. Noch
unwahrscheinlicher ist es, daß man alle diese Maler als Repräsentanten des Verfalls
betrachten könnte. Welches Verfalls überhaupt? Der Begriff wurde in der modernen
Kunstgeschichtschreibung nie definiert; nie wurden Ursachen und Symptome des
sogenannten Verfalls klar von einander unterschieden. Nie wurde die Entwicklung
der Idee des Verfalls historiographisch untersucht. Man kann nicht von Verfall
sprechen, ohne das Problem der Periodisierung zu berühren: kein beliebter Gegenstand
in der heutigen Praxis der Kunstgeschichtsschreibung. Aber: wann hat die Blütezeit
des 17. Jahrhunderts aufgehört? Nach dem Tode Rembrandts? Als De Lairesse zu
arbeiten aufhörte? Als Van der Werf starb? Das immer wechselnde Verhältnis
zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen eigenständige und ausländische
Einflüsse, zwischen Rückgriffe auf Vergangenem und Vorgriffe auf die Zukunft, ist
für die letzten drei Dezennien des 17. Jahrhunderts noch nicht studiert worden. Es
sieht aber aus, als würde dies sich in der nächsten Zukunft schnell ändern. Dabei
wird sich herausstellen, daß die zeitgenössischen gedruckte Quellen reiche Goldminen
sind.

Eindnoten:
* Lezing gehouden tijdens de ‘Kunsthistorikertag’ in Frankfurt op 29 september 1988.
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De aardigheden van Rabelais in de leugenboeken van Anna Folie1.
Susanne Lammers
In Den vrolyke Tuchtheer van 5 december 1729 kamt J.C. Weyerman een zekere
Sulsis hardhandig af. Deze ‘ongezulten Sulsis’ schrijft slechte ‘bordeelschriften’,
geeft zijn lading een veel te fraaie vlag mee, zoals De politique brieven van den Heer
Simon van Leeuwen. De inhoud van dit werk is volgens Weyerman ‘niet ten besten
als puyn, veenaarde, en lompen’2.. Daarnaast ontleent hij ook nog eens een en ander
aan Rabelais. Een Rabelais-ontlening is mijns inziens te vinden in Den hollandschen
droomer in het rijk van Pluto (Leyden, 1729). De held ontdekt in dit boekje hoe het
in de onderwereld toe gaat, wat men daar voor de kost doet enzovoort. Sulsis kan
het idee en tevens een aantal anecdotes van Rabelais hebben overgenomen.
Deze Sulsis is waarschijnlijk Simon Jansz. Simonsz. van Leeuwen, kleinzoon van
de grote Leidse rechtsgeleerde, die naast zijn wetenschappelijke werk ook bestuurlijke
functies bekleedde. Lid van de kliek dus, maar niet zo invloedrijk, dat hij zich (zoals
zijn vader) tot schepen van Leiden kon laten kiezen.
Simon sr. kreeg met Wijntgen Gerrits Kerchem een zoon, Jan, die op 20 juni 1681
met zijn stiefzus Alida van Neth in ondertrouw ging. Uit dit huwelijk sproot Simon
van Leeuwen S.J.Z. voort (SVLSJZ). Hij werd gedoopt op 29 april 1682. In februari
1697 schreef hij zich op zeventienjarige leeftijd in als student aan de Leidse
universiteit om belastingtechnische redenen. Eerst in augustus 1701 begon hij als
eenentwintigjarige werkelijk zijn rechtenstudie3..
De werken die van zijn hand verschenen, vond ik vulgair en inderdaad slecht
geschreven4.. Ik ben het dan ook eens met Weyerman als hij deze Sulsis toevoegt:
Ghy, Sulsis, zyt een smokkelaar in druk, en ghy plondert de Fransche
schryvers, zonder 'er zelfs den zwygende tol aan te betaalen. [...]: ook
misdoopt ghy de quaadaardigheyt met den tytel van geest; doch ghy zyt
bezeten in stee van aangeblaazen.5.
Uit dit citaat kan ik tevens opmaken dat Weyerman meer bezwaar heeft tegen
kwaadaardigheid en een slechte stijl, dan tegen Rabelais-‘plunderingen’, iets wat hij
blijkbaar donders goed door heeft.
Weyerman is niet de enige die Rabelais in zijn culturele bagage heeft. Ook anderen
herkennen hem en sommigen maken er zelfs een spel van die kennis te verwerken.
Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de ‘leugenboeken van Anna Folie’, beter bekend
onder de titel:
De lyste van Rariteyten, die verkocht sullen werden op den 32 van
Bokkemmaand, in den jare dat tweemaal drie soo veel doet als driemaal
twee. Ten Huyse
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van ANNA FOLIE. Alwaar de selve Rariteyten na de Verkooping van
niemand konnen gesien werden. Gedrukt in Arabien, midden op de
Sand-Zee, in 't vervalle Kasteel van den Rasenden Roeland.
Het boekje bestaat in feite uit twee rariteitenlijsten, twee spreekwoordenlijsten en
een inventarisatie van een (fictieve) nalatenschap. Zowel de rariteitenlijsten als de
inventarisatie bevatten bijzonder veel ontleningen. Niet alleen is er veel overgenomen
uit Rabelais' Pantagruel en Gargantua (in de eerste Nederlandse vertaling van Nic.
Jar. Wieringa in 16826.), maar ook uit Cervantes' Don Quichot, Salomon van Rusting,
Arnout van Overbeke, de klassieke geschiedenis en de mythologie.
Rabelais' werk is echter wel de grootste bron voor deze Lyste, niet in het minst
omdat hij de eigenlijke uitvinder van het genre van de ‘scherts-catalogus’ is. Hij
introduceert het genre in het eerste boek, over Gargantua, met de bibliotheek van
Saint Victor, indertijd één van de meest toonaangevende wetenschappelijke
bibliotheken. Gargantua bezoekt in zijn studietijd deze bibliotheek en Rabelais geeft
ons een lijst van de boeken die daar zoal zouden zijn aangetroffen. Hij bespot met
zijn lijst de scholastieke schrijvers, bekritiseert zijn onverdraagzame tegenstanders
en laat tevens zijn eigen voorkeur zien. De uitwassen van kerk, kloosterleven en
wetenschap sabelt hij, vaak in potjeslatijn, neer.
Zulke lijsten zijn dus ideaal om kritiek uit te oefenen op politieke, godsdienstige
of zedelijke wantoestanden, waarbij je als auteur je nek toch niet te ver hoeft uit te
steken. Daarnaast is het ook voor de lezer met enige algemene ontwikkeling een
aangenaam tijdverdrijf, om alle toespelingen, verwijzingen en verdraaiïngen thuis
te kunnen brengen.
Rabelais' boekenlijst is dan ook nagevolgd door een ieder die van mening was dat
de verloedering algemeen toegeslagen had, en dit kenbaar wilde maken of een
vermaak wilde verschaffen aan oplettende lezers7.. Dat het niet strict beperkt bleef
tot het ‘inventariseren’ van boeken, maar ook van schilderijen, beelden en natuurlijk
gebruiksvoorwerpen ligt in de lijn der verwachting. Om iets of iemand goed
belachelijk te maken, heb je vaak meer aan dagelijkse dingen dan aan boeken, die
zelfs nu nog een soort meerwaarde uitdrukken: wat gedrukt staat moet waar zijn.
Volgens Vriesema is het genre der scherts-catalogi in drie categorieën in te delen.
De eerste groep, waar hij ook de lijst van Rabelais onderbrengt, geeft vooral een
reactie op de tijdgeest; de tweede groep is grotendeels politiek geëngageerd en de
derde betreft met name de zedelijkheid8.. Volgens mij ontbreekt in deze onderverdeling
echter nog een groep, namelijk de catalogi die verstrooiend van aard zijn. Zo'n
verstrooiende catalogus hekelt ook politieke, religieuze en maatschappelijke
wantoestanden, maar is vrijblijvender in zijn kritiek. Daarnaast vind je er puur
‘lichtzinnig’ amusement. Deze Lyste is een mooi voorbeeld van een dergelijke
diverterende catalogus.
Hoe zijn de makers9. van deze Lyste precies te werk gegaan? Ten eerste is er veel
zonder meer overgenomen uit Rabelais' opsommingen. Voorts zijn er titels verzonnen
aan de hand van passages van Rabelais en andere schrijvers. Als laatste groep is er
een reeks oorspronkelijke titels, die gemaakt zijn volgens het recept van Rabelais.
Deze derde groep kan tevens enig inzicht geven in de identiteit van de makers van
dit boekje en, in het verlengde daarvan, in mogelijk publiek.
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Het grootste probleem is natuurlijk niet het signaleren van ontleningen aan of
verwijzingen naar passages in het werk van Rabelais, maar het definiëren van zijn
basisrecept. Simpelweg stellen dat Rabelais bepaalde werkelijk bestaande auteurs
of titels in het belachelijke trekt, is natuurlijk niet voldoende. Hij valt hypocrieten,
onverdraagzamen en scholastici aan door bijvoorbeeld de scholastieke ‘stijl’ op te
blazen door middel van overdrijving, profanatie door het toevoegen van seksuele,
scatologische en ‘alcoholische’ elementen. Hij neemt ofwel een bestaande ofwel een
mogelijke titel van de te laken schrijvers en vervormt die op genoemde wijze. Op
dit thema is het natuurlijk goed variëren, wat in dit boekje ook hartstochtelijk gedaan
is.
Daarnaast komt een ander probleem naar voren. De Lyste van Rariteyten is een
satire, maar de aanval is eigenlijk tegen alles en iedereen gericht. De lijst van wat
niet aangevallen wordt is aanmerkelijk korter dan de opsomming van wat wel
voorwerp van kritiek is. Een norm wordt zeker niet expliciet gegeven, maar het is
wel mogelijk die er zelf uit te destilleren. Men heeft kritiek op bijgeloof en blinde
gezagsgetrouwheid, twijfelt aan de verdiensten van voorbeeldige en hooggeplaatste
mensen. Kortom, men houdt alles tegen het licht, schudt ermee en test de houdbaarheid
van de oude ideeën. Dit wijst op jeugdig elan, revolutionair gedrag: een nieuwe
generatie, die de gevestigde orde toetst op haar levensvatbaarheid.
Op basis van deze objecten van aanval en de impliciete normen die de schrijvers
hanteren, kun je een beeld vormen van de auteurs. Nu terug naar de tekst.
Voorbeelden van Rabelais-ontleningen zijn er, zoals gezegd, te over. Zo is er de, ook
al door Vriesema gevonden, ‘bibliotheecq van Pasquijn en Marforio’10., die geheel
bestaat uit titels van Rabelais, die rechtstreeks ontleend zijn aan de vertaling van
Wieringa. Daarnaast staan er ook veel St. Victor-titels los tussen de andere
aanbiedingen. Men mag de bedenkers van deze Lyste echter geen totaal gebrek aan
originaliteit aanwrijven, want veel titels worden aangepast. Ze verzinnen er auteurs
bij, laten het werk in kwestie uit verschillende delen bestaan, of voorzien de werken
van illustraties.
Wieringa volgt in het algemeen Rabelais zeer nauwgezet in zijn vertaling. De
makers van de Lyste daarentegen hebben een aantal dingen flink aangedikt. Of ze
de oorspronkelijke grap nog vatten, is niet met zekerheid vast te stellen, wel dat ze
de grap duidelijk niet meer leuk genoeg vonden. Rabelais' ‘Le Moustardier de
Penitence’ wordt sec vertaald door Wieringa als:
De Mostard-maaler van berouw.11.
De Lyste-makers ervaren dit blijkbaar als niet grappig genoeg, dus voegen ze er van
alles aan toe:
De Mostertmaler van Berouw, door Jacobus Neusvattius, cum Notis
Variorum.12.
Inderdaad lijkt mij dat deze titel een minder ingewijd publiek eerder aanleiding tot
vrolijkheid zou kunnen geven. De parodie op de stichtelijke werkjes, waarin zondaars
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wel eens van het oplichters-type of nog veel erger konden zijn. Meteen daarop wordt
de plechtige toon hervat door de ‘gevarieerde noten’, die zogenaamd duidelijk moeten
maken dat we hier te maken hebben met een bijna wetenschappelijk werk.
Nog een zwaar aangezette St. Victor-titel is
Een curieus Boekje, gemaakt in Folio, gedrukt in Quarto, ingenaayt in
Octavo, en gebonden in Duodecimo; behelsende de Konst van eerlijk te
Vijsten in de Broederschap: beschreven en vers burlesque, door den
Wyngaardsnoeijer van Buyksloot, seer dienstig voor luyden die wat
winderig van poort vallen.13.
Rabelais parodieerde een door hem niet zo geliefd tijdgenoot; dat aspect is voor de
samenstellers van deze lijst weggevallen, dus wordt de titel enorm uitgebreid.
Wieringa noemt Rabelais' ‘meester Ortuyn’ overigens wel.14.
Naast de fictieve bibliotheek hebben de heren nog iets rechtstreeks ontleend aan de
Rabelais-vertaling van Wieringa, namelijk een lijst van beroepen, die door beroemde
personen uitgeoefend worden in het hiernamaals. Alleen geven ze hier, voor de goede
verstaander, eerlijk toe dat ze aan het kopiëren zijn:
Een Extract uyt zeker Boek van de andere Weerelt, geintituleert, Register
van alle Officianten der Elizesche Velden, gebonden in Boks-perkament,
Waar in te lesen is, hoedanig de navolgende Personaadjes in de andere
Weerelt haar selven aan de Kost helpen, namentlijk:15.
Alexander de Grote, die oude kousen zit te stoppen en zich zo in leven moet zien te
houden. De beroepenlijst eindigt met Caracalla16. die een karreman (= voerman,
vrachtrijder, ook wel vuilnisman) is.
Volgens de makers van de Lyste is ‘Alles breeder volgens het voorsz. Boek, waar
toe in desen werd gerefereert’17.. Dit is volgens mij overdreven. Alle door mij
ingekeken Franse edities geven de volledige opsomming, hoewel soms de volgorde
verschilt. Waarom deze opmerking geplaatst is, is voor mij onduidelijk. Het zou
kunnen dat de samenstellers de indruk wilden wekken, dat er toch nog iets extra's te
vinden is in hun boekje, en dat men met alleen Rabelais lezen toch iets gemist zou
hebben. Echter, iedereen die Rabelais gelezen heeft, moet het onmiddellijk door
hebben gehad.
Titels/omschrijvingen die gebaseerd zijn op passages uit de vijf boeken komen, zoals
gezegd, ook voor. Sommige schreeuwen luid en duidelijk het vaderschap van Rabelais
uit:
Pantagruel over de opkomst, uytvinding, Nuttigheyt en Gebruyck der
voorledene, tegewoordige en toekomende Naars-wissen: met de seer
uytvoerige en geleerde Annotatien van Gregorius Vegattius. editio optima.
cum figuris & Indice locupletissimo. 3 deelen.18.
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lijknamige held de beste gatwisser ontdekt. Vreemd is echter, dat de indruk gewekt
wordt, dat Pantagruel de hem ontdekt zou hebben.
Een passage die mijn lijstenmakers (terecht) bijzonder geschikt vonden om te
gebruiken voor hun Lyste, staat in het eerste hoofdstuk van het Quart Livre. Rabelais
vertelt wat Pantagruel en zijn maten zoal aan souvenirs kochten. De nummers 66 en
67 van de tweede Lyste geven het volgende te zien:
Twee curieuse en onwaardeerlyke Schilderyen uyt de Konstkamer van de
Provoost van Angola ende betaalt met Sinnepenningen, verbeeldende de
eerste een Persoon, na 't leven, die sich op hooger Recht beroept; ende de
andere de afbeelding van een Knecht die een Meester soekt, respective
met alle syne behoorlyke hoedanigheden van gelaat, gebaar, beweging,
gang, tronytrekken, en hartstochten.
Dit is bijna letterlijk overgenomen uit de Wieringa-vertaling, band II, p.7 en 8. Op
de laatstgenoemde pagina staat ook de bron voor no. 67:
Een schilderij, waar in na 't leven zijn geschilderd, alle de Denkbeelden
van Plato, ende de stofjes en veseltjes van Epicurus.
Behalve personages, gebeurtenissen en citaten uit de vijf boeken van Rabelais, hebben
de schrijvers ook beschrijvingen gemaakt op basis van andere bronnen, al dan niet
naar recept van Rabelais gebrouwen. In een van zulke beschrijvingen wordt iets van
de bewondering die zij hebben voor (onder andere) Rabelais, duidelijk:
Een Tractaatje, beschreven door den Domheer van Nova Zembla,
geïntituleert, l'Essai des Barbons Atrabilaires, behelsende in sich een
korte, doch seer stichtelyke onderwysinge om wel te leeren grommen tegen
den ouden dag; mitsgaders sonder het minste grimlagje, de aardigheden
van Rabelais, Boileau, Molliere en anderen, om dat men selfs tot diergelyke
vindingen niet in staat is, als lichtvaerdig te berispen. [...]19.
Ik heb niet de pretentie een volledig overzicht te geven van alle inspiratiebronnen
van dit boekje. Wel heb ik er een aantal uit gehaald, die ik zo goed mogelijk zal
trachten te verduidelijken met voorbeelden.
Allereerst is er een overstelpend aantal voorbeelden die de klassieke mythologie
parodiëren; de helden worden belachelijk gemaakt, de goden kluchtig voorgesteld:
't Originele Hand-schrift van Hercules, waar in den selven beschrijft sijne
samenspraak met de Wellust en de Deugd; goed voor een Poëet, om 'er
een Liedje van te maken.20.
De klassieke oudheid krijgt het zwaar te verduren. De helden uit dit tijdperk worden
van hun voetstuk afgeduwd en tot burleske figuren vervormd. Alle
bewonderenswaardige en navolgenswaardige eigenschappen worden hun ontnomen
en de nadruk wordt gelegd op hun gewoonheid, ja zelfs hun vulgariteit:
het Stilletje van Cato.21.
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neerhalen van historische helden. De eersten zijn immers in een Christelijke cultuur
sowieso eerder verstrooiend dan voorbeeldig. De grote Romeinen echter verbeelden
een burgerlijk ideaal, dat grote waardering krijgt in de zeventiende en achttiende
eeuw.
Echt literair wordt het met toespelingen op Don Quichot. Deze tragische ridder
wordt iedere keer te hulp geroepen als de heren zelf niets meer weten te bedenken.
Tal van smeuïge voorbeelden zijn te vinden, onder andere:
Een Penne-mesje gemaakt van de Houwdegen van Don Quichot.22.
Ook de zogenaamde middeleeuwse volksboeken op basis van ridderromans zijn goed
gelezen:
Het Plan van de Belegering der vier Heemskinderen, in het Kasteel van
Montalbaan, werdende gebombardeerd met Westphaalse Hammen.23.
Verder worden Oursson en Valentin24. en Faust25. veelvuldig genoemd. Aan de schelm
Tijl Uilenspiegel wordt een erg mooie beschrijving gewijd:
Alle de Werken van Uylespiegel in rijm, met de geleerde Aanteykeningen
in prosa van Doctor Quilelabius, met kopere platen.26.
Ik krijg hier het vermoeden, dat er sprake is van kritiek op het geannoteerd en
becommentarieerd uitgeven van komische litteratuur door droogstoppels en
kamergeleerden (ik denk hier bijvoorbeeld aan Horatius-uitgaven en
Juvenalisvertalingen, waarvan er tussen 1682 en 1709 minstens vier het licht zagen).
Een van de meest bekende helden uit de Nederlandse satirische literatuur is Broer
Cornelis. Ook hij wordt niet vergeten, al beschrijft men slechts één kant van hem:
Een kleyne Berken-roede met roode strikjes, en waar mee Broer Cornelis
van Brugge de boetvaardige Vrouwtjes disciplineerde; een groot Reliquie
en seer nuttig voor alle Biegtvaders.27.
Paters belachelijk maken is niet zo'n waagstuk, maar spotten met de bijbel ligt toch
wat gevoeliger. Weliswaar worden er geen echte heilige huisjes omgetrapt, maar
Samson, Jephta, Maria, Moeder Anna en de verloren zoon worden toch enigszins
bespottelijk gemaakt. Fraaie voorbeelden:
Het krulyser van Esau, daar hy sijn hayr mee placht te krullen.
De Sondaagse Kousen van de Ryke man.
De rekening van den onrechtvaerdigen Rentmeester, nevens de balans
desselven, tot waarschouwinge der syne broederen in 't licht gegeven.28.
Daarnaast komen er nog beschrijvingen in voor die een eventuele sleutel tot publiek,
makers en datering zouden kunnen zijn. Vooral in de eerste lijst komen veel
beschrijvingen voor die heel specifiek refereren aan de Leidse Academie. De stoepjes
(speciale soldaten, aangesteld om de studenten rustig te houden) komen er wel heel
slecht af:

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 12

14
Eenige Haringnetten, seer bequaam om by donker op de Straat te spreyen,
en de Stoepjes door middel van twee katrollen daar mee in de Lucht te
wippen.29.
't Geraamte van een Leyds Stoepje, die in sijn leven soo ver afgeweken
was van sijn aangeboren genereusheyt, dat hy 's nachts de loode Gooten
ging snoeyen; waarom hy wat op den rugge kreeg, dat hem smertelyker
viel als een Studente degen.30.
Minerva/Pallas klaagt over de luiheid van de studenten, wandelt met haar uil en haar
portret wordt aangeboden31.:
't Portrait van Pallas met haar Schild, dienende tot een Wapen der
Universiteyten, die te grond gaan.
Voorts citeert men uit en verwijst men naar de werken van Aernout van Overbeke.
Van Overbeke is een typisch voorbeeld van een pierewaaiende student. Hij kwam
uit een vermogende Leidse familie, studeerde rechten en schreef met name burleske
poëzie. Hij is lange tijd erg populair geweest onder studenten, waarschijnlijk omdat
zijn onderwerpen zo bijzonder goed aansloten bij het dagelijkse studentenleven.32.
De linker duym van Martialis, die in sijn leven seer stichtelijk was, doch
stak 'er de gek mee,
Hy sprak van een Kous, of hy van een stuk spek snee.33.
Deze beschrijving is gebaseerd op een gedicht/lied van Aernout van Overbeke,
getiteld Toegift34.. Een voorbeeld van verwijzing is de volgende aanbieding:
Een van de Kiesen van Mr. Aernout van Overbeke, welke als een
Perturbateur van des selfs dag- en nacht-rust zijnde een Proces Crimineel
door den selve is aangedaan.35.
Inderdaad heeft Van Overbeke een lang gedicht geschreven onder de titel: Proces
Criminel (‘Door Mr. Aernout van Overbeke. Patient van onverdraeglijcke Tantpijn,
Eyscher ter eener, contra Een van sijne Kiesen, als Perturbateur van des selfs dach
en nachtrust, Gedaeghde in 't voorschreven cas ten andren zijde’)36..
Nog een beschrijving die over het studentenleven gaat:
De oogen van een wild Varken, die by donker sulke blixem stralen
uytschieten, dat 'er een arm Student gemakkelijk by lesen kan.37.
Op grond van dit soort titels, die in groten getale in deze lijsten voorkomen, heb ik
geconcludeerd, dat deze voor en door studentenkringen vervaardigd moeten zijn.
Ten eerste zijn er titels/ beschrijvingen, die met het studentenleven te maken hebben.
Verder is er een overvloed aan mythologische en klassieke motieven en literaire
verwijzingen. Bovendien spreekt er een zekere laat-maar-waaien-geest uit de manier
waarop bijvoorbeeld de bijbel, klassiekers uit de letterkunde en helden benaderd
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samenstellers van de Lyste studenten geweest moeten zijn. In de Lyste is overigens
zo'n overstelpende hoeveelheid titels opgenomen, dat ik nauwelijks kan aannemen,
dat één persoon ze allemaal verzonnen heeft. Het lijkt mij, dat je er in je eentje snel
genoeg van krijgt. Ik kwam daardoor op de gedachte dat het boekje het resultaat van
een samenwerkingsverband moet zijn geweest. Harde bewijzen zijn echter niet te
vinden.
Wat de datering betreft, bepaalde beschrijvingen kunnen informatie geven over de
tijd van ontstaan:
Een Sandlooper van Cartesius, goed voor de Philosophen.38.
't Sterfbed van Domine Balthasar Bekker, seer dienstig voor Luyden die
's nachts niet gaarne van de Duyvel droomen.39.
De Nacht-tabbert van Proserpina, beschilderd met Anti-bekkeriaanse
stellingen.40.
Mede op grond van het veelvuldig verwijzen naar de strijd rond de boeken en
theorieën van Balthasar Bekker41. zou ik deze rariteitenlijsten willen dateren op ten
vroegste 1696 en ten laatste 1711. In 1711 is de polemiek rond de Betoverde Wereld
min of meer uitgevochten, dus neem ik aan dat het in ieder geval vóór 1711
geschreven moet zijn.
Vriesema is van mening dat de lijsten in 1706 zijn verschenen42.. De titel van de
‘leugenboeken van Anna Folie’ lijkt slechts onzin te bevatten. Met de aanduiding
dat ze uitgegeven zouden zijn ‘op den 32 van Bokkem-maand’ wordt waarschijnlijk
gezinspeeld op de betekenis van ‘een bokkem krijgen’: een schimpscheut. De bokking
kan tevens verwijzen naar de tijd van het jaar waarin slechts brood en vis op het
menu stonden, de vasten-avond. Dit is de tijd van schimpscheuten en gekkigheid, en
de 32-ste van die maand kan dan ook niet anders gezien worden als onzin. Overigens
komen dezelfde cijfers ook voor in het gegeven jaartal: het jaar ‘dat tweemaal drie
soo veel doet als driemaal twee’. Wanneer je in deze berekening zou machtsverheffen,
kom je uit op het jaar 1698. Voor de verwijzingen naar Balthasar Bekker levert deze
datering geen problemen op. In de Lyste wordt echter een groot aantal andere namen
genoemd die betrekking hebben op Nederlandse uitgaven, alle verschenen in de loop
van de zeventiende eeuw. Zo wordt gerefereerd aan De Doorluchtige Daden Van
Jan Stront, Opgedragen Aen het Kackhuys, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1696. Van
dit aan de Rotterdamse bakker Gerrit van Spaan toegeschreven werk, is geen eerdere
druk bekend43.. Aangezien ik er niet zeker van ben of de wijze van berekenen die
leidde tot het jaar 1698, juist is, ga ik ervan uit dat het boekje in ieder geval tussen
1696 en 1706 door verschillende (ex)studenten is gemaakt, met als voornaamste
doelgroep studenten. Ze hebben dankbaar gebruik gemaakt van de boeken van
Rabelais en de weg gevolgd die hij gewezen heeft.
Afsluitend een ‘titel’, die bijna alle aspecten van het boekje in zich heeft:
mythologie, nonsens en studenten en de vele ontleningen, hoewel niet van het soort
waar Weyerman moeite mee zou hebben:
Een authentijcke Oratie, gedaan door wylen Vader Bacchus, in het licht
gegeven,
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en met geleerde Aanteykeningen voorsien, par un savant du cóté de la
dive Bouteille.
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4. Den Vrolyke Tuchtheer, p. 180. Weyerman noemt het ongezouten (= flauw) bordeeltaal.
5. Den Vrolyke Tuchtheer, p. 180.
6. C.L. Thijssen-Schouten, Nicolaas Jarichides Wieringa, Een zeventiende-eeuwse vertaler van
Boccalini, Rabelais, Barclais, Leti e.a. (diss.) Assen 1939, p. 282.
7. Rabelais is niet alleen geïmiteerd in zijn vorm van kritiek, zijn boekenlijst wordt zelfs gebruikt
om kritiek te spuien. Ene Henricus Geldorpius wilde duidelijk maken dat de Bijbel het enige
ware boek is en dat alle andere eigenlijk weggeworpen kunnen worden. Als voorbeeld van
boeken die ‘niet kunnen’ haalt hij een aantal werken uit de lijst van St. Victor aan. H. Geldorpius,
‘Dialogus Epithalamicus’. In: Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scroptarum centuriae
tres. Quas passim ex Autographis collegit ac edidit Simon Abbes Gabbema. Harlingae Frisiorum,
Ex Officina Heronis Galama, 1564, pp. 205-214 (UBL 123 G 14).
Bij mijn onderzoek naar Rabelais-ontleningen heb ik gebruik gemaakt van de volgende edities:
F. Rabelais, Pantagruel. Première publication critique sur le texte original. Par V.L. Sautnier.
Genève 1965; F. Rabelais, Gargantua en Pantagruel. Vertaald door J.A. Sandfort. [Amsterdam
1980]; F. Rabelais, Oeuvres Complètes. Edition établie, annotée et préfacée par Guy Demerson.
Paris [1973].
Over de bibliotheek van St. Victor: J.D.P. Warners en H.C.D. de Wit, ‘De bibliotheek van
Sint-Victor’. In: Maatstaf 24 (1976), no. 3, pp. 18-37.
8. P.C.A. Vriesema, ‘Imaginaire bibliotheken in Nederland. Ontstaan en verspreiding van de
satirische catalogus’. In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel
samengest. door medewerkers van C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris
van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Hilversum, 1986, p. 328.
9. Ik heb reden aan te nemen, dat verschillende personen deze catalogus hebben samengesteld.
Dit zal later ter sprake komen en verdedigd worden.
10. Vriesema, p. 330-331.
11. F. Rabelais, Alle de geestige Werken van ...., Geneesheer; Vervattende in ses Boeken de dappere
Daaden en deftige Reedenen van d' overgroote Reusen Grandgousier, Gargantua, en Pantagruel;
[...]. Met groote vlijt uyt het Fransch vertaelt door Claudio Gallitalo (= N.J. Wieringa). t'
Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't oude Heere Logement, 1682 (UBL 1174
G 6). Dl. I, p. 261.
12. Lyste van Rariteyten, die verkocht sullen worden op de 32 van Bokkem-maand, in den jare dat
tweemaal drie soo veel doet als driemaal twee. Ten Huyse van ANNA FOLIE. Alwaar de selve
Rariteyten drie dagen na de Verkooping van niemand konnen gesien werden. Gedrukt in Arabien,
midden op de Sand-Zee, in 't vervalle Kasteel vann den Rasenden Roeland (UBL 1193 F 15).
Dl. II, p. 35 (no. 60, In Folio, no. 5).
13. Lyste II, no. 54.
14. F. Rabelais, Alle de geestige Werken [...]. Band I, p. 261.
15. Lyste II, pp. 41-46, no. 62. Vgl. F. Rabelais, Alle de geestige Werke [...], band I, p. 409 e.v.
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16. Keizer van Rome van 211-217, berucht om zijn gruweldaden en verkwistende aard.
17. Lyste II, p. 46.
18. Staat en Inventaris van de Nalatenschap van Don Gio dy Straatslypio y Pluggio, In sijn Ed.
leven Agent van Mas Anjello, en Vettewarier, residerende tot Boxdehoe. Gedrukt in Arabien,
midden op de Sand-Zee, in 't vervalle Kasteel van den Rasenden Roeland, p. 34 (Boeken In
duodecimo, no. 14).
19. Lyste II, no. 216. Barbons atrabilaires zijn zwartgallige, zeurderige opaatjes.
20. Lyste I, no. 917.
21. Lyste I, no. 381.
22. Lyste I, no. 172.
23. Lyste I, no. 116.
24. Lyste I, no. 305, 517, 773 etc.
25. o.a. Lyste I, no. 13.
26. Lyste I, no. 384. Quilelabius kan wellicht worden opgevat als ‘kwijllip’.
27. Lyste I, no. 60.
28. Lyste II, no. 228, 227 en 238.
29. Lyste I, no. 176.
30. Lyste I, no. 213. Ik heb deze anecdote niet nagetrokken, maar ik neem aan, dat er wel enige
grond van waarheid in zit.
31. Lyste II, no. 19 en Lyste I, no. 249 en 109.
32. Informatie overgenomen uit ongepubliceerde nota voor de B-werkgroep ‘Zeventiende-eeuwse
studentenpoëzie’, april 1988: Karin Schoneveld, Aernout van Overbeke, een studentikoos dichter.
33. Lyste I, no. 750.
34. [A. van Overbeke], De Rym-wercken van wylen Den Heer en Meester Aernout van Overbeke,
verzaemelt en uytgegeven door [de drukker?]. t' Amsterdam, By Jan Claesz. ten Hoorn,
Boeckverkooper, over 't Oude Heere-Logement, 1678 (UBL 708 F 4), pp. 143-144.
35. Lyste I, no. 744.
36. Te vinden in A. van Overbeke: De Rym-wercken [...], pp. 39-54. De tand wordt overigens
veroordeeld.
37. Lyste I, no. 630.
38. Lyste I, no. 82.
39. Lyste I, no. 198.
40. Lyste I, no. 239.
41. Balthasar Bekker publiceerde in 1693 zijn omstreden werk De betoverde Wereld, sijnde een
grondig onderzoek van 't gemeene gevoelen, aangaande de Geesten, derzelver aart, vermogen,
bewind en bedrijf, alsook hetgeen de Menschen door derzelver kragt of gemeenschap doen.
Hierin beweerde hij dat de invloed van geesten, duivels en ander gespuis op het menselijk
handelen onmogelijk was. Integendeel, meestal kwam het vreemde gedrag of het zien van
geesten voort uit bijvoorbeeld drankmisbruik of (auto-)suggestie. Bekker stelde, dat wie toch
aan de reële macht van de duivel geloofde, geen ware Christen was. Hierop brak de hel los en
vielen tallozen over hem heen, roepend dat Bekker het bestaan van de duivel ontkende en dus
ook dat van God.
Bekkers boek heeft een gigantische hoeveelheid pamfletten opgeleverd en de polemiek heeft
zeker tot 1711 geduurd. Zie hierover J.P. Arends, ‘Verhandeling over Balth. Bekker’. In:
Vaderlandsche Letteroefeningen. Tweede stuk voor 1829. Mengelwerk. Amsterdam 1829, pp.
713-743, en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Onder red. van P.C. Molhuysen
en P.J. Blok. Deel I. Leiden 1911.
42. Vriesema, p. 330. Hij beargumenteert zijn veronderstelling echter niet.
43. Zie Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700. Samengest. door
J.L.M. Gieles en A.P.J. Plak. Ingeleid door L.R. Pol. Nieuwkoop, De Graaf Publishers 1988.
De verwijzing naar Jan Stront is te vinden in Staat en Inventaris van Don Gio dy Straatslypio
y Pluggio, [...] (vgl. noot 16), Boeken In duodecimo, no. 17.
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Schimpschriften en gestempelde penningen. Over de voorrede bij
de Amsterdamsche Hermes.
Riet Hoogma *
‘een Weesjongens rok’: zo betitelde Weyerman de voorrede en de verklaring van de
titelprent van de Rotterdamsche Hermes.1. Hij hield uitgever Arnold Willis
verantwoordelijk voor deze misbaksels. Het zes pagina's tellende voorwoord bij zijn
tweede tijdschrift: Het papiere voorhangsel voor den Amsterdamssen Hermes kan
dan ook met recht zijn eerste voorrede als tijdschriftauteur genoemd worden. Het is
van belang door zijn programmatische karakter.
Zoals Weyerman zelf aankondigt, valt de voorrede in twee delen uiteen. De lezer
kan er ‘des Schryvers meening, benevens den oorsprong der Schimp - Hekel - en
Steek-dichten’ in vinden.2. Het literair-historische betoog over het schimpschrift
vormt het eerste en grootste deel van de tekst. Over het algemeen is Weyerman vrij
karig met het opgeven van bronnen. Bij een passage over de oorsprong van de term
satira verwijst hij echter in een noot naar ‘Casaubonum, & d'Acier’. Hij noemt hier
twee figuren die de gedachtenvorming over de satire in belangrijke mate beïnvloed
hebben, de eerste als geleerde, de tweede als popularisator. Alvorens Weyerman zelf
aan het woord te laten, wil ik deze bronnen kort bespreken.
Isaac Casaubon, de Franse classicus, publiceerde in 1605 zijn beroemde verhandeling
De satyrica Graecorum poesi & Romanorum satira libri duo. Vóór die tijd heerste
er in de literatuur over de satire grote verwarring over de etymologie van het woord
en de geschiedenis van het genre. Het woord satira leidde men doorgaans af van het
Griekse woord saturos (satyr), de bosdemon met bokspoten, die stond voor
zinnelijkheid en losbandigheid.3. Het genre had zich naar men dacht ontwikkeld uit
het Griekse satyrspel, de korte komedie die werd opgevoerd na afloop van de Griekse
tragedies.4. Casaubons verhandeling zette de zaken op wetenschappelijke wijze recht:
zijn theorie wordt in grote lijnen gedeeld door de hedendaagse filologen. Geen geringe
prestatie voor een zestiende-eeuwse geleerde!
Casaubon nu legde uit dat het woord satira afgeleid was van het Latijnse satur
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(vol, rijk beladen, verzadigd). Een satura (met het geïmpliceerde substantief lanx,
schaal) was een schaal met gemengde vruchten, die tijdens offerfeesten aan Ceres
en Bacchus geofferd werd.5. Het woord werd later toegepast op allerlei zaken van
een gemengd karakter. Aldus werden gedichten met een gemengde thematiek en
gevarieerd metrum saturae genoemd. Wat betreft de oorsprong van het genre stelde
Casaubon dat er geen relatie bestond tussen de Romeinse satire en het Griekse
satyrspel.6. Volgens hem was de satire een van oorsprong Romeins genre, zoals
Quintilianus (‘satura quidem tota nostra est’) en Horatius (‘quam rudis et Graecis
intacti carminis auctor’) verklaard hadden.7. De mening van deze auteurs was tot dan
toe terzijde gelegd, uitgaande van de populaire opvatting dat de Romeinen ‘alles’
van de Grieken hadden overgenomen.
Bij zijn omschrijving van het genre ging Casaubon uit van zijn etymologie. Hij
noemde de satire ‘verhalend’ (d.w.z. niet-dramatisch) maar vooral: een mengelmoes,
een mengeling van vele zaken.8. Alles behoorde tot de stof van de satire. Ondanks
tegenstand van o.a. Daniel Heinsius9. werd Casaubons theorie gaandeweg
geaccepteerd. Tegen het einde van de zeventiende eeuw verschenen er diverse
theoretische verhandelingen waarin men uitging van diens opvattingen.10. Eén van
deze essays werd geschreven door André Dacier, de tweede naam in Weyermans
voetnoot.
André Dacier (zeldzaam voorbeeld van ‘de echtgenoot van’) was getrouwd met
Anne Dacier, één van de protagonisten in de Querelle in Frankrijk. Zelf was hij een
niet onverdienstelijk classicus. In zijn Discours sur la Satire11. volgde hij Casaubon
op hoofdpunten, dat wil zeggen wat betreft de etymologie van de term en de oorsprong
van het genre. De grote Latijnse satirendichters worden uitvoerig besproken. Een
verkorte versie van zijn betoog werd gepubliceerd als voorwoord in deel 6 van zijn
editie (met vertaling) van het complete werk van Horatius.12. Via deze teksteditie
heeft Préface sur les satires d'Horace een veel grotere verspeiding gekend dan het
Discours. Als Weyerman Dacier zelf benut heeft (indirecte ontlening is evenzeer
mogelijk), dan zal hij eerder de Préface gelezen hebben dan het essay. Wat Casaubon
betreft, er zijn geen concrete aanwijzingen dat Weyerman rechtstreeks uit diens tekst
geput heeft.
Bezien we nu wat Weyerman over het onderwerp satire te zeggen heeft: ‘Het
Schimpschrift is bynaar zo oud als den mensch zelfs; want Schimp vergezelschapt
de overtreeding (...)’.13. Nadat hij gesteld heeft dat er een groot verschil is tussen de
Griekse en Romeinse schimschriften,14. citeert hij de eerdergenoemde uitspraken van
Quintilianus en Horatius: ‘Dit wist Quintiliaan wel, toen hy zeide; het Schimpschrift
is alleen eigen aan de Latynen: en Horatius noemt een Steekdicht (...) een Dichtkunde
onbekent aan de Grieken.’15. Vervolgens legt hij uit waar de term satira vandaan
komt:
Het woord Satyra spruit niet uit het woord Satyr een Bosgod, gelyk de
Schoolmeesters de onnozele Jongens wysmaaken, maar, ter contrarie, uit
het woord Satur, (dat is) Vol, om dies wil dat de Heidenen (...) een Koelbak
vol van allerhande vruchten, gewoon waaren te offeren aan Ceres en aan
Bacchus. Naderhand wierd het woord Vol vermengt onder allerlei
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zaamenmengselen, en een Dicht, 't zaamgekneet uit aangenaame en
kittelende vaerzen, wierd Satyra gedoopt; ja eindelyk
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viel het Schouwburg ook in de smaak der Schimpschriften, en het is, tot
dato deezes, in de bezitting gebleeven van die smaak.16.
Een beknopte en heldere uiteenzetting van de kwestie, waar weinig op aan te merken
valt. De hooghartige sneer naar de schoolmeesters dient Hermes' streven een beeld
van verbluffende geleerdheid op te bouwen: het waren geleerden als Scaliger en
Heinsius die deze opvattingen verdedigden.17.
Er volgt dan een parafrase van vers 275-77 van Horatius' Ars Poetica over Thespis,
‘de eerste, die de Blyspelen invoerde (...)’18.. Dit wordt verbonden met een uitval naar
de eigentijdse toneelspelers wegens veelvuldige dronkenschap. De functie van deze
hele passage is mij niet duidelijk.19.
Het sluitstuk van de verhandeling over het Schimpdicht is een opsomming van
namen van voorgangers en tijdgenoten. Drie groepen auteurs worden ten tonele
gevoerd en met een afnemende graad van waardering becommentarieerd. De eerste
groep wordt aldus beschreven:
De Poëet Menippus is een der allerbefaamste Schimpdichters geweest,
zynde in die styl, meesterlyk nagevolgt door Varro. Het boek van Seneca,
over den dood van Claudius, Boëthius vertroosting der Wysgeerte,
Petronius die Nero's wellust afmaalt, Erasmus lof der Zotheid, de Eutopia
van Morus, het sprookje van de Kuip, en alzulke tractaaten (Boethius echter
uitgezondert, die zo deftig prykt in een Inlandsche nachtrok, en in een
gestikte muts van Point de Marseille) zyn altezaamen Schimp - en
Hekelschriften.20.
Swift met zijn Tale of a Tub is hier de enige tijdgenoot. Dat de hele groep bij
Weyerman in aanzien staat, moet min of meer afgeleid worden uit zijn commentaar
bij de overige namen:
De Steekdichten van Regnier, Boileau, Oldham, Rochester, Bucquingam,
Prior, Bake, Vondel, en diergelyke welmeenende Fransse, Engelsse en
Nederlandsse Dichters, zal Hermes (nu ze al genoemt zyn) met een diep
stilzwygen, overstappen;21.
De derde groep:
de Wynmoer en Gest van een pak onaanmerkelyke Hekelschryvers, die,
gelyk als de Herdoopers hun eertyds opwierpen tot Profeeten, desgelyks,
onder den geusurpeerden term van vermakelyke Schryvers koomen
aankruipen, zyn onwaardig 't gewag, en de verontwaardiging van Hermes.22.
Volgen titels als Fabrikeur in brieven, Mensch ontmaskert, en natuurlijk Argus. Het
afgeven op deze collega-auteurs zal in de loop van Weyermans werk een toop worden.
Het zal duidelijk zijn dat deze catalogus van namen geen compleet overzicht van
de ontwikkeling van het genre wil geven. De Latijnse verssatire, van Lucilius tot
Juvenalis, wordt zonder meer overgeslagen. De prominente plaats krijgen de klassieke
menippeïsche satire (gekenmerkt door de vermenging van proza en poëzie) én de
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moderne proza-satire. Een voor de hand liggende keuze gezien de aard van
Weyermans werk. Het merkwaardige in de opsomming is dat Boethius eerst ge-
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noemd en vervolgens als het ware weer geschrapt wordt. Nu is Boethius ook een
uitzondering in deze groep. Zijn De consolatione philosophiae is een serieuze tekst
zonder enige satirische strekking, maar heeft de vorm van een menippeïsche satire.
Als zodanig wordt hij door zowel Casaubon als Dacier genoemd. Weyermans
(kennelijke) verwarring heeft te maken met de meerduidigheid van het begrip satire.23.
Het globale onderscheid dat in de moderne literatuur gemaakt wordt, heeft betrekking
op enerzijds het historisch begrensde genre van de Latijnse satire (de verssatire én
de menippeïsche) en anderzijds het ruime begrip van satire als spot, sociale kritiek,
in elke mogelijke literaire vorm.24. Tegen het einde van de zeventiende eeuw wordt
dit onderscheid door de theoretici voor het eerst geformuleerd, o.a. door Dacier.25.
Weyerman werkt zijn opmerking over Boethius helaas niet uit, zodat we in het
ongewisse blijven over zijn gedachtengang op dit punt.
Bijzonder diepgravend is Weyermans verhandeling over het schimpdicht niet. Wel
toont hij aan dat hij op de hoogte was van de theorievorming rond dit onderwerp.26.
De primaire functie van dit deel van het Voorhangsel is ongetwijfeld het zich plaatsen
in de satirische traditie, van Juvenalis tot Swift. Dit in aansluiting op de ondertitel
van de Amsterdamsche Hermes en het Juvenalis citaat op de titelpagina.27.
De aankondiging dat behalve het schimpdicht, ook de bedoelingen van de schrijver
in dit voorwoord aan de orde zullen komen, kan bij de literair geschoolde lezer
bepaalde verwachtingen hebben gewekt. De voorrede lijkt zich zo te plaatsen in de
traditie van de satire-apologie. Een traditie die gevestigd werd door de drie grote
Latijnse satirendichters en die in de zeventiende en achttiende eeuw nog springlevend
was.28. Het komt erop neer dat de satiricus (in een openingsgedicht of een voorwoord)
zijn keuze voor de satire rechtvaardigt door te wijzen op illustere voorgangers, en
vervolgens zijn eigen intenties verwoordt. Hij schrijft satiren uit een persoonlijke
impuls (verontwaardiging), omdat hij niet anders kan, of hij hekelt de feilen van zijn
tijdgenoten om de zeden te verbeteren.
Weyerman echter, formuleert zijn bedoelingen aldus:
Wat nu Hermes oogmerk zy, is als nog een geheim. Maar hy sustineert
(en met veel schyn van waarheid) dat zyn eerste oogmerk is, om de
geschreeve Copeijen tegens de gestempelde penningen, en om die
penningen tegens de vermakelykheden des leevens te verruilen (...) want
hy, die zig zo weinig bekreunt met het geen hem zelfs, en zelfs van naarby
raakt, bekommert zig zeer zelden met de uitkomst der zaaken van zyn
Tydgenooten; (...)29.
In de laatste drie pagina's van het Voorhangsel horen we niets meer over het
schimpschrift, laat staan over Weyermans motieven als satiricus. Het lijkt er veel op
dat we dit deel moeten lezen als parodie op de traditionele apologie van de satiricus.
Alleen in deze optiek is er een relatie te bespeuren tussen het eerste en het tweede
deel van het voorwoord.
Toch is er geen sprake van een complete omslag van ernst naar parodie. Terwijl
Weyerman de spot drijft met sociaal-ethische intentieverklaringen, formuleert hij
intussen wel in een paar alinea's een poeticaal program. Hij geeft een trefzekere
typering van zijn eigen werk en combineert dat met enkele uitspraken die als poeticale
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voorschriften opgevat kunnen worden.30. Het komt uiteindelijk neer op één norm:
variatie, en één doelstelling: het amuseren van de lezer. Geslaagd is de
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schrijver die ervoor zorgt dat zijn lezers niet in slaap vallen.

Eindnoten:
* Observatie, geschreven voor de jaarvergadering van 7 jan. 1989.
1. ‘Anubis aanmerking over de Voorreden, en de verklaaring der Titelplaat, van den Rotterdamschen
Hermes.
Ider eeuw brengt iets zeldzaams voort, gelyk als men klaarblykelyk bespeurt in de tegenwoordige
eeuw drie en twintig, waar in een Boekverkooper voor Snyder speelt, en Hermes papiere Wicht
een Weesjongens rok aan past, die zo zindelyk geplooit is als de huik van een Winkel diefegge,
die op 't feit betrapt zynde; door de barmhertige pooten van 't graauw in de modder gebalzemt
wordt (...)’. Amsterdamsche Hermes, dl. II, p. 135.
Zie over Willis: P. Altena. ‘Doldriftiger Monster verscheen ons noit aan de Maze’ in Med. JCW
10 (1987), p. 82 e.v.
2. Amsterdamsche Hermes, dl. I, p. [III].
3. Er circuleerden nog enkele andere afleidingen. Vgl. C.A. van Rooy, Studies in classical satire
and related literary theory. Leiden 1965.
4. J.C. Scaliger in zijn Poetices libri septem (1561) en Daniel Heinsius in De satyra Horatiana
(1612) verdedigden deze theorie, die overigens verband hield met enige misvattingen over het
Griekse satyrspel en de zg. Oude Komedie. Zie Van Rooy, a.w., hfd. 6, 7 en 8.
5. Isaac Casaubon, De satyrica Graecorum poesi & Romanorum satira libri duo. Paris 1605.
(geraadpleegd: A facsimile reproduction with an introduction by P.E. Medine. New York 1973)
p. 318-319.
6. Casaubon, a.w., p. 318-322 en 280-286.
7. Quintilianus, De institutione oratoria 10,1,93 (‘de satire is helemaal Romeins’). Horatius,
Sermones, I,10,66 (hij spreekt over Ennius ‘als de onervaren stichter van een door de Grieken
niet aangeroerde dichtkunst’).
8. Casaubon, a.w., p. 324.
9. Zie de in noot 4 genoemde titel.
10. Medine, inleiding bij de in noot 5 genoemde uitg., p. XI.
11. ‘Discours sur la satire, où l'on examine son origine, ses progrès, & les changemens qui lui sont
arrivez’ in: Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et belles lettres (...) Avec les Memoires
de litterature Tirez des Regîtres de cette Académie, depuis son Renouvellement jusqu’ en
MDCCX. Amsterdam 1719-1736. Dl. 3, p. 246-304. Het jaar van de eerste druk is mij niet
bekend.
12. Geraadpleegd: Ouevres d'Horace en latin et en françois, avec des remarques critiques et
historiques par M. Dacier. 5e éd. Hamburg 1733. (eerste druk Paris 1681-89).
13. AH I, p. [III].
14. AH I, p. [IV]. Weyerman spreekt van ‘Sillesche Schimpschriften’, verwijzend naar de Silloi,
fragmentarisch overgeleverde spotdichten waarover Casaubon en Dacier theoretiseren.
15. AH I, p. [IV]. Vgl. Dacier, Préface, p. IV.
16. AH I, p. [IV]. Vgl. Dacier, Préface, p. IV-V.
17. Zie noot 4.
18. AH I, p. [IV].
19. De passage zou eerder passen in een betoog waarin uitgegaan wordt van de associatie met het
satyrspel. Thespis is immers volgens de traditie de initiator van de Griekse tragedie, en het
satyrspel was daarvan de pendant. Daniel Heinsius meende overigens dat Thespis de uitvinder
van het satyrspel was. J.H. Meter, The literary theories of Daniel Heinsius. Assen 1984, p. 102.
20. AH I, p. [V]. Vgl. Dacier, Préface, p. XII: ‘Voila une légère idée des Satires Menippées de
Varron. Le livre de Séneque sur la mort de Claudius, celui de Boëce de la Consolation de la
Philosophie, celui de Pétrone sont autant de Satires entieremant semblables à celles de Varron’.
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Opvallend afwezig bij Weyerman en Dacier is de Griekse schrijver Lucianus.
21. AH I, p. [V].
22. idem
23. Zie J. Brummack, ‘Zu Begriff und Theorie der Satire’. In: Deutsche Vierteljahrschrift fÜr
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), Sonderheft, p. 275-377.
24. De Latijnse satire wordt doorgaans gedefinieerd aan de hand van het ‘gemengde’ karakter en
een aantal vormkenmerken. Een satirische strekking is geen onmisbaar kenmerk.
25. Volgens Brummack, a.w., p. 284, 308 was Dacier zelfs de eerste.
26. De relatief grote aandacht voor de etymologie van de term was een normaal verschijnsel in de
literatuur over de satire. Dit werkt nog altijd door in de moderne studies.
27. De ondertitel luidt: ‘Een historisch, poëetisch, en Satyrisch verhaal van de zotheden der voorby
zynde, der tegenwoordige, en der toekomende Eeuw; benevens eenige liefdens gevallen,
staatkundige Coffihuis opmerkingen, en Courant-perioden.’ Het citaat van Juvenalis is vers 1-4
uit zijn tweede satire en staat in forse letter op de titelpagina. Op pagina 2 wordt de openingsregel
van de eerste satire van Persius geciteerd. Het is overigens de vraag of Weyerman zelf
verantwoordelijk was voor de tekst van de titelpagina.
28. L.R. Shero, ‘The satirist's apologia’. In: University of Wisconsin Studies in language and
literature 15. Madison 1922. (Classical Studies II), p. 148-167. Voor achttiende-eeuwse
voorbeelden: C.M. Geerars, ‘Theorie van de satire’. In: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw
15/16 (1972), p. 1-41.
29. AH I, p. [VI].
30. AH I, p. [VII]:
‘Vorders zal de Leezer zien (mits dat zyn Lantaarens helderder zyn dan die van een stikziende
Mof,) dat de Hermetische styl los, en dat de weinige veerzen irregulier zyn, het geen een talent
is, dat Flaccus grootelyks admireert in zyn konst der Poëezy (...)
Zyn sprookjes zyn kort en beknopt, en zyn beeter gebonden dan heet zand, of de geschifte
saussen van Pieter oom (...) Het zweet breekt de toehoorders uit, wanneer een lam, loom, en
log Praatjes-maaker, een sprookje opheft; maar wanneer een verminkt Schryver, in een Styl,
die meer aazen te ligt weegt, dan een besnoeide spaansche Pistolet, zyn Leezers aanrandt,
verbeelt zig Hermes, dat hy een struikrover ontmoet, die de Reisigers met een snaphaan
attacqueert, waar van de vuursteen gemaakt is uit komyne Kaas.’ Als slot van het voorwoord
citeert Weyerman La Fontaine:
Bornons ici nôtre carriere,
Les longs ouvrages me font peur.
Loin d'epuiser une matiere,
On n'en doit prendre que la fleur.
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Weyerman en Amsterdam
Gerardine Maréchal en Barbara Sierman
Tijdens de afgelopen grondvergadering vertoonden ondergetekenden een dia-serie
over het Amsterdam zoals Weyerman dat kende. Leidraad daarbij was een wandeling
langs de plaatsen waar hij verbleven heeft. In het nu volgende gaan we wat dieper
in op de voornaamste van die locaties.
Over de exacte duur van Weyermans verblijf in Amsterdam is niets bekend. Vast
staat dat hij van 1729 tot 1741 in Amsterdam heeft gewoond, eerst enkele maanden
op de Reguliersgracht1. en vervolgens in de Wijde Lombaertsteeg.2.
Hij verliet Amsterdam waarschijnlijk in verband met de schulden die hij gemaakt
had met ‘negotie in boecken en het doen drucken van verscheyde wercken’.3. Niet
voor niets woonde hij bij de lommerd om de hoek! Al lang voor 1729 moest
Weyerman regelmatig voor zaken in Amsterdam zijn. Die boeknegotie is vermoedelijk
begonnen in 1721 toen zijn eerste Amsterdamse uitgave, de Amsterdamsche Hermes
verscheen bij Hendrik Bosch, de uitgever die later ook verantwoordelijk was voor
Den Ontleeder der Gebreeken (1723-1725) en Den Echo des Weerelds (1725-1727).
In die tijdschriften geeft hij er her en der blijk van goed op de hoogte te zijn van de
Amsterdamse situatie. In de hoedanigheid van de Echo wandelt hij er rond, betreedt
ordinarissen en koffiehuizen en ontmoet hij boekhandelaren, zoals Jacobus Lindenberg
die hij in december 1726 op de Dam tegenkomt. Uit het Brussels handschrift weten
we dat Weyerman ook in Amsterdam gelogeerd heeft in een Gaskons logement.4.
Dat zal beslist ook nodig zijn geweest ten tijde van de intekening op de Historie des
Pausdoms die hij volledig voor eigen rekening uitgaf. In juni 1724 zat hij zelf voor
intekening op het eerste deel in het Londense Koffiehuis in de Kalverstraat.5. Op het
tweede deel kon men precies een jaar later, in juni 1725 intekenen; vanaf 26 november
konden de intekenaars het afhalen ‘in de Brakke Grond, in de Nes, alwaar de
Exemplaaren door den schryver zullen afgelevert worden’.6.

De Brakke Grond
Op de plaats van De Brakke Grond stond tijdens de late middeleeuwen het voormalige
Sint-Margarethaklooster, waarin later een herberg, veilingzaal en theater werden
gevestigd. Het Nesplein ontstond door afbraak van de kloosterkerk.7. Volgens Van
Eeghen was hier tijdens zijn Amsterdamse periode Weyermans hoofdkwartier.8. Er
vonden vele verkopingen plaats in de herberg en men kon er zelfs in 1726 bij de
waard Jacob Lemmig intekenen voor een heruitgave in eigen beheer van Weyermans
blijspelen. Zoals gezegd konden de intekenaars op deel twee van de Historie des
Pausdoms hier hun exemplaren bij Weyerman ophalen en in mei 1726 kon men er
van de auteur zelf een exemplaar van Moses Marcus kopen, blij-
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kens een Advertissement in de Echo.9.
Het poortje van De Brakke Grond, dat waarschijnlijk nog van eerder dan 1624
dateert, vormt de toegang tot de Brakke Grond vanaf de Oudezijds Voorburgwal,
even voorbij de Bank van Lening en (dus) de Lombaartsteeg waar Weyerman in
1729 woonde.

Bank van Lening
In 1616 werden enkele turfpakhuizen aan de Oudezijds Voorburgwal door Hendrick
de Keyser verbouwd tot Bank van Lening. Aan deze gebouwen ontleent de
Lombaertsteeg zijn naam. De zijpoort was gelegen in de Enge Lombaertsteeg. Van
1658 tot 1668 vervulde de hoogbejaarde Vondel hier de functie van
suppoostboekhouder. Schuin tegenover dit poortje woonde naast en boven een
zij-ingang van de Brakke Grond rond 1728 Joris van der Woude, de voornaamste
verkoper van Den Vrolyke Tuchtheer (1729-1730). In het verlengde daarvan loopt
de Wijde Lombaertsteeg. Hier woonde Weyerman van 1729 tot zijn vlucht naar
Vianen in 1731 en kan men in juni 1730 intekenen op een heruitgave van de
blijspelen.10.

Rokin en Beurs
Komende uit de Wijde Lombaertsteeg zag men destijds eerst aan de rechterzijde het
oude Beursgebouw, dat in 1611 door Hendrick de Keyser aan het eind van het Rokin
was neergezet. Links stond de voormalige Nieuwezijds Kapel, die aan het begin van
deze eeuw is afgebroken; als herinnering aan dit kerkgebouw is onlangs een pilaar
uit die kerk opnieuw aan het Rokin neergezet. Als men vanaf de Wijde Lombaertsteeg
nu over het Rokin richting Dam loopt, ziet men links tegenwoordig een
kantoorgebouw, genaamd Rokin Plaza. In Weyermans tijd stond hier het ‘baaltjes
Koffy-huys’ waarover Weyerman in de Tuchtheer schrijft.11. Later stond hier Hotel
Polen. Ergens op dit traject moet ook de galanteriewinkel van ‘manneke Gietleugen’12.
hebben gestaan.
Aan het einde van het Rokin betrad men de Dam via de Beurssluis. Deze plek is
een van Weyermans favoriete Amsterdamse plekjes, althans in geschrifte. We citeren
hier als voorbeeld enkele verzen uit Den Echo des Weerelds van 17 januari 1726 (p.
100), waarin Weyerman een Westindieganger aan het woord laat in een ‘VAAR
WEL aan myn GEBOORTEPLAATS’:
... als de Klok van Eene slaat,
Dan weet Apollos Zoon geen raat
Om aan 't Servetsteegs dor Gebraat
Zig zat te Schranssen.
Dan stuyft hy als een Moffe veer,
Den Dam op en de Beurssluys neer,
Om, kon 't geschieden, op het Smeer
Eens Zots te teeren.
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En het luiden van de beursklok is een geliefde toop voor Weyerman als hij zich wil
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verontschuldigen tegenover zijn lezers in verband met tijdnood.13.

Dam en Kalverstraat
Thans afgesloten door de bouw Hotel Krasnapolsky kwam destijds op de Dam de
Servetsteeg uit, door Weyerman ‘alom berucht’ genoemd.14. wegens de mindere
kwaliteit van de daar gevestigde eethuizen. Naast Kras ligt nu nog de Pylsteeg
waarover Weyerman zich in dezelfde zin uitlaat in de Echo, p. 377:
Den Echo des Weerelds begaf zig reeds lang geleden in Franssche
Ordinaris, die wel in de Pylsteeg was opgerecht, doch die ter zelver tijd
gierde als een Wenteltrap, en wiens ingang hem al ommers zo vrolyk
voorkwam als den Intree van St. Peters berg buyten Maastrigt.
Behalve een groot aantal legale protituees woonde in de Pylsteeg de boekverkoper
Barent Dass, die wordt vermeld op het adres van Weyermans Verdediging tegen Le
Roux, in Utrecht gedrukt bij Muntendam in 1737. Hij verkoopt een jaar later ook als
enige Amsterdamse boekverkoper Weyermans Natuurkundige... Aanmerkingen en
De zeldzaame leevens-byzonderheden.
Komende vanaf de Dam zag men destijds aan de rechterzijde als vierde huis in de
Kalverstraat 't Gekroond Coffyhuys, een van de vele koffiehuizen daar. Later is dit
koffiehuis opgegaan in de sociëteit De Grote Club. Er vlak tegenover lag het Londens
Koffiehuis waar Weyerman intekeningen hield in juni 1724 voor het eerste deel van
de Historie des Pausdoms. Verderop waren in Weyermans tijd de boekhandels van
de fa. Wetstein en van Jacobus Loveringh, waar men in 1735 Weyermans Adelaar
kon kopen.

St. Luciënsteeg
Als men even terug denkt naar het punt waar we vanaf de Wijde Lombaertsteeg het
Rokin opkwamen en dan niet rechtsaf het Rokin oploopt maar oversteekt, in het
tegenover liggend steegje (de Duifjessteeg) duikt, dan komt men uit op het punt in
de Kalverstraat waar de St. Luciënsteeg begint. Zo ziet men hoe dicht Wijde
Lombaert- en St. Luciënsteeg bij elkaar lagen: Weyermans woonplaats en de winkel
van zijn voornaamste boekverkoper Hendrik Bosch. In de St. Luciënsteeg lag de
ingang van het Meisjesweeshuis. Tegenover deze ingang huisde Hendrik Bosch. Hier
bevond zich ook het koffiehuis ‘het paleys van de Faam’, een gekkenhuis volgens
Weyerman.15.

Botermarkt
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Loopt men door de Kalverstraat via de Munt naar de Botermarkt, dan komt men door
de Regulierbreestraat. Daar was destijds een wirwar van stegen die gebukt ging onder
de verzamelnaam Duivelshoek. In de Zeldzaame Leevensbyzonderheden, p. 45 schrijft
Weyerman:
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Den Duyvelshoek is een wyk tot Amsterdam, voor het grootste gedeelte
bewoont by Gaauwdieven, Hoeren, Beurzesnyders, en diergelyk soort van
Menschdoms onkruyden. Den Duyvelshoek kan in veele deelen worden
vergeleeken by Drury Lane in Londen, de straat La Huchette te Parys, en
het Walslant tot Vianen.
In de Reguliersbreestraat denkt u even aan Den Vrolyke Tuchtheer, p.89:
Dewyl ik altoos een liefhebber van het regulier ben geweest, ging ik laatst
van de Regulierstoren regulier na den Dam, en door dat regulier
voorneemen had ik het geluk van iets irreguliers te hooren ....
Vervolgens belandt u op het Rembrandtsplein, de voormalige Botermarkt, door
Weyerman vrijwel altijd in verband gebracht met kermis en kwakzalverij. Hier lag
ook de Herberg van den Olifant, waar Weyerman in het Vermakelyk Wagenpraatje
een bijeenkomst van kwakzalvers tegen de hen beconcurrerende boekhandelaren
situeert. Weyerman woonde er ook voorstellingen bij van het reizend toneelgezelschap
van Marc Antoine la Lauze tijdens de Amsterdamse kermis, met wiens gezelschap
hij na de voorstelling de Olifant indook.16. Ook in De doorzigtige Heremyt ontleent
hij anekdotes aan een wandeling over de Botermarkt.17.

Reguliersgracht (zie afbeelding)
Als men nu rechtsaf slaat en het Thorbeckeplein oversteekt, komt men op de
Reguliersgracht bij de Keizersgracht waar Weyerman in 1728 met Johanna Ernst
woonde. Hij woonde tussen de Keizersgracht en de Vijzelstraat aan de stille zijde
(?), blijkens een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 17 februari 1729 voor
de intekening van het derde deel van de Historie des Pausdoms.18.
Op dit punt eindigde de diavoorstelling tijdens de jaarvergadering. Lang niet alle
relevante plekjes zijn aangedaan. Zo ontbraken: de Oude Kerk waar op 18 mei 1730
dochter Johanna Jacoba werd gedoopt19., herberg het Zwyns Malta aan de Singel uit
Den Vrolyke Tuchtheer20., de Stilsteeg - nu de Paleisstraat waar Weyerman toetrad
tot de vrijmetselaarsloge - en Herengracht 319, het huis van de weduwe Pestalozzi
die door Weyerman gechanteerd zou zijn. Deze locaties vormen met de hierboven
beschreven wandelroute een leidraad voor diegenen voor wie één
JCW-expeditievergadering per jaar te weinig mocht zijn.
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Reguliersgracht bij de Keizersgracht, ca. 1721. tekening door Louis Chalon, bijgewerkt door F. Der
Kinderen in Litt. Jrb. Amstelodanum 1972, p. 145 (Historisch-Topografische Atlas van de
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam).

Eindnoten:
1. Blijkens een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 17 februari 1729 voor de intekening
van de Historie des Pausdoms.
2. zie Mededelingen p. 47
3. vlg. P. Altena en M. Gijswijt-Hofstra in ‘Weyerman in Vianen: zijn vrijgeleide in 1731’. In:
Mededelingen 6, 1983-3, p. 16-20.
4. zie Mededelingen p. 39.
5. zie Den Ontleeder der Gebreeken van 19 juni 1724.
6. zie Den Echo des Weerelds van 26 november 1725.
7. zie: H. de Schepper, H. Rau e.a., Wandelen door Vlaams Amsterdam. Amsterdam z.j., p. 4.
8. in ‘Jacob Campo Weyerman en de boekhandel’. In: Mededelingen 6, 1983-3, p. 11.
9. van 6 mei 1726 (p. 232).
10. zie Mededelingen p. 47.
11. zie Den Vrolyke Tuchtheer p. 19.
12. id. p. 63.
13. bijv. id. p. 153.
14. id.p. 11.
15. zie id. p. 3.
16. id. p. 137 en 145 e.v.
17. bijv. van 18 oktober 1728 (p.30-32).
18. N.B. Weyerman woonde niet op nr. 45, zoals abusievelijk zou kunnen worden afgeleid uit Van
Eeghens artikel over Weyerman en de boekhandel in Mededelingen 6, 1983-3, p. 11 - dit is
namelijk een nootnummer!
19. zie Mededelingen 353 (artikel Geerars).
20. a.w. p. 9.
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Zielverhuizing*
Een ‘cryptogram’ van H.K. Poot
Fons van Tuyl
Van Hubert Korneliszoon Poot verscheen in 1728, bij de Delftse uitgever Reinier
Boitet, het tweede deel van zijn Gedichten. In de afdeling Mengeldichten staat een
achtregelig vers onder de titel ZIELVERHUIZING1.:
Gy wert geboren, dapper Helt,
Terwyl uw vader 't leven liet,
Wiens narrekap en wapper 't velt
Der boeren aen u geven ziet.
't Ging vreemder dan men droomen kost;
De ziel vond fraeie hokken rasch,
Die in een' ezel komen most
Toen ze uit een' aep vertrokken was.

Het gedicht moet ontstaan zijn tussen 10 oktober 1721 en 4 november 1727. De
eerste datum staat onder het ‘Berecht’ van de eerste druk van de eerste bundel
Gedichten, de tweede onder dat van de eerste druk van het tweede deel van de
Gedichten. In het laatste ‘Berecht’ schrijft Poot: ‘Het (Werk) behelst dan altemael
vaerzen die ik sedert de uitgave des boeks, dat ik dan voor het Eerste Deel, als gezeit
is, aenmerk, gemaekt heb, en nogh noit in dus een' openbaeren Druk geweest zijn.’
De titel van het vers corresponderrt met de metamorfose, die in de daaropvolgende
regels beschreven wordt. Veel méér duidelijkheid lijkt de eerste lezing van
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dit intrigerend vers niet te bieden. Wel lijkt een scherpe tweedeling waarneembaar:
het eerste viertal regels bevat een aanspreking, het tweede viertal een mededeling,
vermoedelijk gericht tot de voordien aangesproken persoon, die de gestalte van een
ezel heeft aangenomen, na een voorafgaand leven als aap. De Attributen van de vader
- ‘narrekanp’ en ‘wapper’ - wekken bevreemding, onduidelijk blijft wat met ‘'t velt
der boeren’ bedoeld kan zijn en duister is de identiteit van ‘Gy’.
Het verlossend woord wordt niet door C.M. Geerars gesproken. In zijn proefschrift
moet hij erkennen: ‘Ook voor het korte gedichtje Zielverhuizing kan ik geen
bevredigende verklaring vinden.’2. Reden genoeg om het vers eens nader te
onderzoeken.
Tenminste duidelijk is dat het gedicht van Poot over een zielsverhuizing gaat. Over
zielsverhuizing in het algemeen schreef Poot nadien in het driedelig Groot Natuuren
Zedekundigh Werelttoneel, die belangrijke bron van het eigentijdse denken in beelden.
In het lemma Filozofy of Leer der Wysheit wordt de zielsverhuizing allesbehalve
serieus genomen: het is een ‘belachlyk gevoelen’ en met instemming wordt Lucianus
geciteerd die Pythagoras
invoert onder de gedaente eenes Haens, en hem doet zeggen, Dat hy was
geweest de hoer Aspazia, de Cinische Filozoof Krates, een Koning, een
arm man, een Persiaensche Landvoogt, een paert, eene kauw, een
kikvorsch, en duizent andere dieren meer, eer hy dus een Haen was
geworden.3.
De leer van de zielsverhuizing was Poot stellig nog bekend uit Vondels vertaling
van Ovidius' Metamorphosen. In het vijftiende boek kwam de leer van Pythagoras
aan bod, terwijl het gehéle werk een uitgebreide catalogus van ‘herscheppingen’ en
‘gestalteverwisselingen’ bood.
Erg vleiend is het vers ‘Zielverhuizing’ voor de onbekende, wiens ziel de gedaante
van een aap verwisselde voor die van een ezel, zeker niet.
Mogelijk dat de lijst van Poots ‘bêtes noires’ uitkomst biedt bij de identificatie
van de onbekende en bij de interpretatie van het vers. Daarbij liggen de papieren
voor Jacob Campo Weyerman gunstiger dan die van Arnold Willis, de ‘illegale’
herdrukker.
In een gedicht, dat net als ‘Zielverhuizing’ is opgenomen in de afdeling
Mengeldichten van de bundel uit 1728, laat Poot zijn mening over Weyerman wat
directer blijken. Het gedicht ‘Aen eenen Vrient, verraden van zyn’ verplichten
Schynvrient' - vormt ‘circumstantial evidence’: in het gedicht worden de praktijken
gehekeld van iemand, die zijn oude vrienden belastert. Vanwege de regels
'k Zie dorens, naeu t' ontloopen,
Aen Hermes vrederoê.
Hoe kout hy Argus oogen toe,
En Plutoos deuren oopen!

ontmaskerde Geerars de ‘Schynvrient’ als Jacob Campo Weyerman: de
Hermes-Argus-controverse maakt dat aannemelijk.4.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 12

Met de door Poot getrooste vriend wordt misschien Daniël van Beke bedoeld.
Mogelijk is hij de ‘Boereschout’, die in de Amsterdamsche Hermes een aantal ma-
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len onvrijwillig en onvoordelig optreedt. Van Beke, vriend en beschermer van Poot,
was schout van Bodegraven en had enkele jaren gastvrijheid verleend aan Weyerman
en van zijn gast onderricht in het schilderen gekregen. Of ‘'t velt der boeren’ dat van
Van Beke was, is onduidelijk.5.
Poot zelf werd evenzeer door Weyerman in geschrifte mishandeld. Toen Poot in
voorredes een robbertje vocht met Willis, beschreef de Amsterdamsche Hermes de
strijd en maakte Willis èn Poot belachelijk. Poot werd baatzucht verweten. Later zou
Weyerman - o.a. in de Keurdichten - nog herhaaldelijk Poot aanvallen, maar een
prominente plaats in Campo's pantheon van vijanden was voor Poot niet weggelegd.
In het werk van Weyerman komt het motief van de zielsverhuizing veelvuldig voor.
In nummer 10 van de Rotterdamsche Hermes van 15 oktober 1720 werd in een
gezelschap - met in het luidruchtig midden een dom heer, ‘geboren te Delf’ - ‘de
zielsverhuizing van Pythagoras gedebatteert:
Onze Delvenaar, om de Dames te vermaken, zeide: Mejuffers, daar is niets
zekerder dan die stelling, want het heugt my noch, dat ik over eenige
eeuwen het gulde Kalf was. Dan ben je zeer zuinig geweest (repliceerde
eene Dame) want t'zedert al dien tyt is 'er niet meer afgesleten dan 't
vergultsel.
Weyerman spotte en speelde graag met de leer van Pythagoras. In het een na laatste
nummer van de Rotterdamsche Hermes, nummer 58 van 28 augustus 1721, heet het:
Indien het Hermes geoorloft was om, volgens de Zielsverhuizing van
Pythgoras, in de gepluimde machine van eenig gevogelt te verhuizen,
verkoos hy liever die van een' Arent dan van een' Kerkuil. Moest zyn keuze
vallen op een viervoetig Dier, dan kroop hy liever in de vacht van een'
genereuzen Leeu dan in die van een Filozoofs Zwyn: en indien hy
delogeeren moest in eenig bloedeloos diertje, zou hy de geëmalieerde
wiekjes der Surinaamsche Vlinders den voorrang geven boven de dorre
en zwarte Schallebyters.6.
Dat laatste citaat wijst op de mogelijkheid de zielsverhuizing als metafoor te gebruiken
voor de overgang van 's schrijvers ziel van het ene in een jaargang voltooide weekblad
in een ander weekblad. De metafoor ligt voor de hand.
Of Poot het beeld aan het werk van Weyerman ontleende of niet, hij kende het
wekelijks werk van Weyerman zeker wel. Via Boitet - bijna altijd present in de stok
van Weyermans weekbladen - zal Poot onwillekeurig kennis hebben gemaakt. De
aanvallen van Weyerman zal hij zéker gelezen hebben. Op die aanvallen is
‘Zielverhuizing’ geen antwoord.
In grove trekken geschetst behandelt de inhoud van ‘Zielverhuizing’ het verschijnen
van een nieuw weekblad van Weyerman, terwijl een vorig blad heeft opgehouden te
bestaan. Of Poot in zijn vers de maskeradestijl van Weyerman - en het bij Weyerman
aangetroffen motief van de zielsverhuizing - bewust heeft gebruikt om daarmee het
mikpunt van zijn spot extra te treffen, is onzeker. Het is immers ook mogelijk dat
een dergelijke maskerade bij het polemisch hekeldicht paste.
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wijzen naar de attributen van Hermes: Muts en Slangenstaf. In de eerste regel spreekt
Poot de Hermes van de Amsterdamsche Hermes aan, terwijl de vader de Hermes van
de zojuist geëindigde Rotterdamsche Hermes is. Waar ‘'t velt der boeren’ betrekking
op heeft? ‘'t Velt der boeren’ is de waarnemer van de zielsverhuizing, van de
overdracht van de Hermetische attributen. Of het naar de Rotterdammer ommelanden,
waar de dichter-boer Poot thuis was, verwijst of een cryptische verwijzing naar
Campo (Velt) Weyerman is, kan hier niet beslist worden.
Het tweede viertal regels van het vers werkt de gedachte van het eerste viertal uit:
de ziel vond gemakkelijk een verblijfplaats in de gestalte van aap en later van ezel.
De overgang van Rotterdamsche Hermes naar Amsterdamsche Hermes is naar het
oordeel van Poot de metamorfose van aap in ezel. Deze karakteristiek is niet erg
vleiend of aanmoedigend.
Het beeld van de aap lijkt niet toevallig gekozen. In het emblematische naslagwerk
van Poot vinden we onder het lemma Akademie:
By de Akademi ziet men een' aep tusschen de boeken zitten, omdat dit
dier by de Egiptenaers voor een beelt van de kunsten gehouden, en om die
reden aen Merkurius, den eersten vinder van letteren en wetenschappen
toegeheiligt wiert, naer 't zeggen van Piërius.7.
Mercurius alias Hermes werd vergezeld door een aap. De aap was ook als ‘zinnebeelt
van onbeschaemtheit’ bekend. De verhuizing van Hermes' ziel van aap naar ezel
toont recidive: van verbetering geen sprake.
De titelprent van de Rotterdamsche Hermes bevat enkele elementen, die in
‘Zielverhuizing’ voorkomen en daarmee de interpretatie steunen. Hermes, narrekap,
wapper, aap, ezel - de twee laatste als keerzijde van menselijke ondeugden: ‘Traegheit,
geestelyke apery, en andre menschlyke euveldaden’, zoals de ‘Verklaring’ van de
titelprint wil.
Op grond van de tamelijk gematigde toon van het gedicht en de tijd waarin de
verhuizing van Hermes plaats vond, zou ik de ontstaansperiode willen stellen ongeveer
tussen oktober 1721 en mei 1722, hoe dan ook eerder dan het felle ‘Aen eenen Vrient’.
Hopelijk wordt met het bovenstaande een bevredigende verklaring ‘voor het korte
gedichtje Zielverhuizing’ gegeven.

Eindnoten:
* Ruim 25 jaar geleden schreef Fons van Tuyl, die Nederlands in Nijmegen studeerde, een
kandidaatsscriptie over een duister vers van Hubert Korneliszoon Poot, ‘Zielverhuizing’. Met
zijn Campistische interpretatie slaagde Van Tuyl erin het gedicht te verhelderen. Zijn bevindingen
zijn zo aantrekkelijk, dat - zelfs als men mocht vinden dat de interpretatie niet geheel voldoet
- alleen al de mogelijkheid dat Poots vers inderdaad betrekking heeft op Jacob Campo Weyerman
voldoende reden is om tot publicatie over te gaan.
Er is nog een andere omstandigheid, die publicatie rechtvaardigt. Dat in 1963 een
kandidaatsscriptie over Poot en Weyerman aan de Nijmeegse universiteit geschreven werd,
verdient in de geschiedenis van de Weyermanstudie gememoreerd te worden. En niet als incident.
De opmerkelijke belangstelling van katholieke intellectuelen voor Weyerman - meegesmokkeld
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met Poot - had al eerder tot publicaties geleid. Anton van Duinkerken, later hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit van Nijmegen, droeg in 1939 aan De Gemeenschap een artikel bij over
‘Poot en de Paus’, waarin het ook over Weyerman ging. Op 3 januari 1957 hield C.M. Geerars,
die enkele jaren daarvoor was gepromoveerd op een monumentaal boek over Poot, een voordracht
in de vergadering van de letterkundige Afdeling van het Thijmgenootschap over Jacob Campo
Weyerman. In zijn dissertatie over Poot had hij al vele pagina's aan Weyerman gewijd en net
als bij Van Duinkerken leidde bij hem de weg van Poot naar Weyerman.
De scriptie van Fons van Tuyl, Zielsverhuizing. Een ‘crypotgram’ van H.K. Poot, is gedateerd
op 1 juni 1963. De hier gepresenteerde tekst is een bewerking van de scriptie. Voor de bewerking
is niet de oorspronkelijke auteur, maar ondergetekende verantwoordelijk. Voor de verleende
toestemming dank ik Fons van Tuyl hartelijk. (Peter Altena)
H.K. Poot, Gedichten. Tweede Deel. Delf, Reinier Boitet, 1722, p. 422.
C.M. Greerars, Hubert Korneliszoon Poot. Assen, 1954, p. 269.
H.K. Poot, Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel, dl. 3. Delft, Reinier Boitet, 1750,
p. 534. Terzijde: het lemma is vermoedelijk van de hand van Poot, gezien de spelling van
‘Zielverhuizing’. Ouwens, die ook meewerkte aan het Werelttoneel, spelde ‘Zielsverhuizing’.
C.M. Geerars (1954), p. 270.
A. Blankert, ‘Daniël van Beke, schout, schilder en dichter.’ In: Oud Holland 82 (1967), p.
242-247.
Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, nr. 58 (28 aug. 1721), p. 402-403.
H.K. Poot, Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel, dl. 1, Delft, Reinier Boitet, 1743,
p. 60.
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Boekbespreking
F.G.A.M. Smit. Frans Greenwood 1680-1763. Dutch Poet & Glass
Engraver. Prodromus. Luton 1988. 194 blzz. f 48, -.
De naam Frans Greenwood zal de lezer niet onbekend zijn. Redelijk bekend is nog
zijn Boere-Pinxtervreugt (1733; repr. 1975). Ook kon deze auteur en glasschilder
niet zelden bij Weyerman op een onwelwillend onthaal rekenen. ‘Fransje
Groenewoud’, heet het denigrerend in de Echo des Weerelts II, 327. Meestal wordt
Greenwood gekarakteriseerd in zijn betrekking van kommies (douane-officier) te
Dordrecht of waar dan ook (al zijn inderdaad daarom nog niet alle Fransjes bij JCW
Greenwood; vgl. Peter Altena Med. JCW 10 (1987), p. 13-14).
Er kan ons niet gauw genoeg informatie bereiken over de literaire cercles te
Rotterdam en Dordrecht (woonplaatsen van Greenwood). Het belang van vooral
Rotterdam voor de literatuur in het eerste kwart van de achttiende eeuw is groot. Die
contreien leverden enorm veel materiaal, daarnaast, voor Poëtenstrijt en, natuurlijk,
het oeuvre van Weyerman. Het belang van informatie over een minor poet als
Greenwood is, dat daardoor juist allerlei verbanden zichtbaar gemaakt worden.
Nu is het niet zo, dat men hier een analyse van de literaire of historische entourage
van Greenwood of de Rotterdamse beau monde aantreft. Geenszins. Toch: over dit
boekje niets dan goeds. Ik heb zelden een zo grondig bijeengezochte verzame-
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ling archivalia gezien, betreffende één schrijver en zijn familie. Alles is bovendien
uitstekend verantwoord en geïndexeerd (er is zelfs een index op alle personen in
Greenwoods dichtwerken). Het boekje bedoelt trouwens niet eens een echte biografie
te zijn. In laatste instantie lijkt het vooral te gaan om een verheldering van de positie
van Greenwood als glasschilder. De produkten van die activiteit vindt men alle in
illustratie weergegeven - en dit opende nieuwe vergezichten voor uw recensent. Het
is verbazingwekkend welke scherpe erotische, realistische, satirische voorstellingen
men met de diamant op het zo kleine oppervlak van een wijnglas kan aanbrengen,
zo dat het kunst is. Daarbij: via deze afbeeldingen wordt men binnengevoerd in een
wat paganistische, hedonistische, beschaafde achttiende-eeuwse wereld. Een wereld
waarvan men zich de reuk herinnert: het parfum van Rochester, van Weyerman; van
levenskunst, van maniërisme? rococo? De inhoud van enkele archivalia schijnt een
dergelijke levenstrant ook wel te bevestigen.
Dit alles is te vinden in een derde, apart geïndexeerde afdeling. In de eerste afdeling
(Biography) en tweede (Art & Poetry) ontmoet men vele bekende namen, als: Poot,
Willis, Boon van Engelant, Zeeus; ook: Hoogvliet, Houbraken; en de violist
Quikklenberg. Met de schilderswereld blijkt Greenwood vele contacten te hebben.
In Dordrecht was hij lid van een select clubje tekenaars en schilders. Kwam Weyerman
via zo'n groep met Greenwood in kennis? Misschien was het eerder, in Rotterdam.
Greenwood en familie woonde in het gedeelte waar men de namen van Haringvliet,
Nieuwe Haven, Groenendal opduiken. Locaties, aan Weyerman zéér goed bekend.
Kortom, het boekje is een must voor eenieder die Rotterdam, Dordrecht, en de
achttiende eeuw een goed hart toedraagt.
Een verrassing was het overigens te merken dat Greenwoods vader het buiten
Vinkenburg te Wassenaar bezat. De familie had bovendien een plantage in Suriname.
Samen met de nog duidelijk bestaande Engelse contacten, wordt hier weer eens iets
zichtbaar van de nog duidelijk ‘mondiale’ allure van sommige Nederlanders in het
begin van de achttiende eeuw.
Het boekje is verkrijgbaar door het overmaken van f 48, - (f 42, - plus f 6, portokosten) op rekening 53.74.70.409 bij de ABN, Mariënburgsestraat, Nijmegen,
ten name van de schrijver.
AH
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Signaleringen
Bibliografie werken JCW
In het kader van een stage als onderdeel van haar studie Nederlands werkt Marleen
de Vries aan een Voorlopige Bibliografie van de werken van J.C. Weyerman. De
bibliografie wordt samengesteld op basis van de bestaande literatuur over Weyerman
en zal dienen ter vervanging van het artikel van D.J.H. ter Horst in Het boek 28
(1944-46), p. 227-240. Eventuele nog niet gepubliceerde gegevens zijn welkom via
de postbus van de Stichting.
M.C. Hoogma

JCW voor werklozen
De Landelijke Vereniging van Neerlandici geeft sinds een jaar het kwartaalblad
Vak-Taal uit. In het vierde nummer van de eerste jaargang steekt F.G. Breekveldt
de werkloze lezers een hart onder de riem. In ‘De toiletjuffrouw met de witte voet’
schetst hij de toekomstkansen van letterkundige Neerlandici. Daarbij geeft hij het
advies naast welke baan dan ook ruimte te creëren voor het schrijven van artikelen.
‘Het kan Jan van der Noot zijn of Weyerman - je moet nastreven op dat gebied een
werkelijk competent publicist te worden’.
M.v.V.

Verlokkend ooft beoordeeld
In De Nieuwe Taalgids 81 (1988), nr. 3 verscheen in de rubriek Aankondigingen en
mededelingen, onder de kop ‘Tien jaar Stichting Jacob Campo Weyerman’ een
bespreking door C.B.F. Singeling van Het verlokkend ooft (p. 276-7). De recensent
weet vooral waardering op te brengen voor de artikelen die verband leggen met
diverse aspecten van de eerste helft van de achttiende eeuw in het algemeen (De Vet,
De Blauw, Hanou) en signaleert een dreigende overmaat aan detaillisme waar de
bundel een duidelijk produkt is van ‘stichtingen en genootschappen die zich wijden
aan werk en leven van een auteur’. Met betrekking tot dit laatste punt noemt hij
Weyerman in een adem met Achterberg, Bilderdijk, Van Eeden en Multatuli.
Weyerman is nog steeds de minst bekende, maar aan de Stichting JCW zal dat niet
hebben gelegen, constateert Singeling.
A.N.

Nadrukkelijk Weyerman
Tijdschriften gaan en komen, niet alleen bij JCW. Een nieuwe ster aan het
20ste-eeuwse firmament is Nadruk. Tijdschrift voor literatuur, een uitgave van KRO
en NCRV. Het eerste nummer verscheen in oktober 1988. Nadruk zal voortaan van
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oktober t/m september 6 maal per jaar verschijnen. De artikelen in het blad zijn
gebaseerd op uitzendingen van beide omroepen en bestrijken het breedst mogelijke
terrein van de literatuur. Eén van de artikelen in het eerste nummer is getiteld ‘Jacob
Campo Weyerman (1677-1747), een tegendraads auteur’ (p. 91-94). Het is de neerslag
van een gesprek dat Peter Altena en Frans Wetzels hadden in het KRO-programma
Spektakel, uitgezonden op 6 augustus 1988; bij de bewerking is gebruik gemaakt
van Het verlokkend ooft.
Om de nieuwswaarde hoeft de Weyermankenner zich niet moe te maken deze
tijdschriftaflevering te bemachtigen. Verheugend is wel dat op smakelijke wijze
bibliografica van JCW aan een ‘lekenpubliek’ wordt gepresenteerd. Het artikel wordt
voorafgegaan door het bekende portret, gegraveerd door Houbraken.
A.N.

Weduwe en dochter in de bijstand
Mededelingen 6 (1983), nr.2 bevat een ingezonden bericht van het gemeentearchief
te Den Haag betreffende de bedeling door het Burgerlijk Armbestuur van Johanna
Ernst en Jacoba Weyerman vanaf 1770.
Onlangs (per brief van 13 december 1988) werd de Stichting opnieuw verblijd
met een Haags onderzoeksverslag, als vervolg op het vorige. De heer S.v.E.
Veldhuijzen, medewerker van het archief, heeft het spoor terug gevolgd en vond in
een register van bedelingsvoordrachten, gedaan door diakenen van de hervormde
gemeente (inv. nr. 458) van 7.8.1749 de naam van Johanna Ernst, weduwe Campo
Weyerman. Kort na de dood van haar man is zij in aanmerking gekomen voor bedeling
met 24 stuivers en 10 turven en deze ondersteuning is permanent geworden. Ruim
twintig jaar later, in 1770, wordt zij nog steeds bedeeld als zij van de diakonie wordt
overgeheveld naar het Burgerlijk Armbestuur omdat zij geen lidmaat was. Zij overleed
op 24.1.1775.
Dochter Jacoba Weyerman werd evenals

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 12

36
haar moeder vanaf 1770 door het Burgerlijk Armbestuur bedeeld. Blijkens het register
van lidmaten van de hervormde gemeente is Jacoba tegen Pasen 1780 op belijdenis
toegetreden (archief Kerkeraad, inv. nr. 268). Zij staat vermeld als ‘Johanna Jacoba
Weyerman, j.d. (jonge dochter), Moolenstraat’; de voornaam Johanna is ten onrechte
toegevoegd. Per 1 april van dat jaar is daarom de bedeling door het Burgerlijk
Armbestuur gestaakt.
Ook Jacoba Weyerman is vervolgens jarenlang bedeeld door de diakonie. Haar
overlijden werd aangegeven 21.1.1803, 71 jaar. Zij werd begraven op het
Noorderkerkhof, een armenkerkhof. Doodsoorzaak was ‘verval van krachten’. Blijkens
de gedrukte naamlijst van overledenen woonde zij aan de Vissersdijk. Dit was een
straat die op de Molenstraat uitkwam. Mogelijk is zij tussen 1780 en 1803 in hetzelfde
huis blijven wonen.
Tenslotte is de bedeling die in 1803 32 stuivers, 2 broden en 10 turven bedroeg,
op 10.2.1803 geroyeerd wegens overlijden (Diakonie herv, gemeente inv. nr. 77).
Er is geen enkel gegeven vermeld waaruit kan worden opgemaakt waarom moeder
en dochter permanent niet in staat waren zelf de kost te verdienen.
Aldus de brief van gemeentearchivaris H. Bordewijk.
A.N.

Recensies Weyerman-edities
Ongesignaleerd bleven tot nu toe twee recensies van Weyerman-edities, van de hand
van Pieter van Wissing, in 1985 verschenen in de Nieuwe Noordhollandse Courant.
De auteur stuurde fotokopieën voor het JCW-archief.
De eerste recensie, onder de titel ‘Een schelm als literaire prooi’, verscheen 9
maart 1985, en betreft de editie-Syberg. Een enkele evaluerende opmerking over de
tekst zelf: ‘Weyerman [...] treedt in dit boek op als misdaadverslaggever, bespringt
Syberg als het ware als een prooi, maar verkneukelt zich ook over de domheid van
Sybergs slachtoffers’. De recensie beslaat in dit blad overigens vier kolom.
De tweede recensie, verschenen 16 november 1985, betreft het Vermakelijk
Wagenpraatje. Eindzin: ‘Het werd hoog tijd dat een dergelijke tekst - en bovendien
van Weyerman - voor een groter publiek bereikbaar werd’.
AH

Geen nieuws uit de Classis Den Haag
Ook in Den Haag valt nog het nodige omtrent JCW uit te zoeken. Zo deelde juni
1981 Barbara Sierman, op basis van het archief van het Hof van Holland, mee, dat
eind 1739 de procureur-generaal zich wat bezwaard voelde om al die theologische
geschriften die de gevangen Campo begon te produceren op hun orthodoxie na te
gaan. Ook de daartoe aangewezen heren van het hof wensten daarmee ‘om derselver
menigvuldigheyt niet [...] lastig gevallen [te worden]’. Het Hof besloot daarop de
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theologische werken van Weyerman door de visitatores classis te laten controleren,
en de overige door de procureur-generaal (Med.JCW nr. 40, p. 413).
In de hoop opmerkingen over Weyerman en zijn geschriften te vinden onderzochten
wij het archief van de classis 's-Gravenhage (aanwezig ARA, arch. nr. 3.18.62), op
een vrije middag. Uit de notulen enz. bleek wel het bestaan van visitatores, maar
hoogst zelden werden concrete beoordelingen van geschriften ter sprake gebracht.
Bezien werden archiefnrs. 6 (Notulen classis 1739-1753), 96 (Financiën 1737-1771),
97 (Quaestor subsidiorum 1690-1775); tevens de nrs. 120 en 122, waarin het bezit
aan boeken van de classis in 1741, 1745, 1775 en 1779 werd opgegeven. In deze
catalogi ontbreekt elk werk van Weyerman. Dat laatste geeft aanleiding te
veronderstellen, dat als het besluit van het Hof van Holland Weyermans werk te laten
onderzoeken door kerkelijke keurmeesters ooit geëffectueerd is, dit misschien wel
door een commissie uit de Haagse kerkeraad gedaan is. De classis Den Haag omvat
namelijk niet veel meer kerkelijke gemeenten dan Den Haag zelf, en misschien was
het wel praktischer deze Haagse kwestie door de lokale kerkeraad te laten behandelen.
Iets voor een Haagse Campist?
André Hanou en Rietje van Vliet

Portretminiatuurkunst in de Nederlanden
In het Bulletin van het Rijksmuseum 36 (1988), nr. 3 wordt Weyerman genoemd in
twee artikelen van C.J. de Bruijn Kops. In ‘Twee Amsterdamse portretminiaturen
van Balthasar Denner (1685-1749)’, p. 163-180, wordt Weyermans ‘bijtend negatief’
oordeel uit de Konstschilders gesignaleerd (p. 167). Balthasar Denner was een
uitmuntend, veel gevraagd portretschilder die ook miniaturen vervaardigde. Hij was
‘uitsluitend geïnteresseerd in de koppen. De rest kon hem eigen-
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lijk niet zo veel schelen’. Daarom geeft De Bruijn Kops Weyerman gelijk wanneer
deze over Denner opmerkt, dat ‘hy een tamelyke Tronieschilder is, maar dan is alles
gezegt’ (p. 167). Denner heeft kunstenaarsbiograaf Jan van Gool (1685-1761) zijn
levensloop toegezonden. Toch geeft Van Gool in zijn De nieuwe schouburg der
Nederlantsche kunstschilders en schilderessen ('s-Gravenhage, 1750-1751, 2 dln.)
niet aan, dat Denner ook miniaturist was. Weyerman kende Denners miniaturen wel;
zelfs miniaturen die niet zijn overgeleverd, zoals de ‘vooze Tronie’ van de schilder
zelf. Weyerman zag deze in de verzameling van schilder Theodorus van Pee in
Maarssen (p. 175). In zijn Konstschilders maakt Weyerman melding van een miniatuur
door Denner van Adriana de Visscher. Uit de gegevens kan De Bruijn Kops afleiden
dat dit portret van de ‘levenslustige Adriana’ moet zijn geschilderd in 1714. Ook dit
portretje is helaas niet overgeleverd. De Bruijn Kops kan niet nalaten de oordelen
van ‘notoire zwartmaker en roddelaar’ Weyerman uitgebreid te citeren. Naar
aanleiding van de catalogus van de Weyermantentoonstelling en de uitlatingen van
Weyerman in de Konstschilders over Adriana de Visscher concludeert de auteur dat
Weyerman met haar ‘in boelschap vermaagschapt’ was (p. 171-172).
In ‘Een portretminiatuur door Rosalba Carriera (1675-1757) en de oorsprong van
haar schilderkunst op ivoor’, p. 181-210, wordt door De Bruijn Kops ook aandacht
geschonken aan de portretminiatuurkunst in Nederland. Weyerman wordt geciteerd
wanneer hij Henrietta Wolters-van Pee (dochter van Theodorus van Pee) vergelijkt
met haar wereldberoemde Venetiaanse tijdgenote Rosalba. Weyerman prijst
Henrietta's miniaturen en slaat ze hoger aan dan die van Rosalba ‘op zijn gebruikelijke
bloemrijke manier’ (p. 203). De Bruijn Kops wijst erop, dat het lijkt alsof Weyerman
miniaturen van Rosalba heeft gekend.
Jos Leenes
Ook al komt hij niet voor in het register, Weyerman figureert niettemin in de
Nederlandse vertaling van Schama's The embarrassment of riches (1987), Overvloed
en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1988, en
wel op p. 642 in de eerste noot bij het zesde hoofdstuk ‘Huisvrouwen en hoeren:
huiselijkheid en wereldsheid’. Daarin zegt Schama dat behalve ‘schoon’, ook ‘rein’
en ‘zindelijk’ werden gebruikt wanneer men doelde op zuiverheid. Hij voegt daaraan
toe:
Jacob Campo Weyerman, de geestige achttiende-eeuwse scepticus en
vrijdenker, schreef een satire op de huishoudelijke obsessie, Hollands
Zindelijkheid, Amsterdam 1717.
Zo zien we maar: ook historici kunnen niet meer om Weyerman heen.
Gerardine Maréchal

Kinker
Op maandag 19 september 1988 promoveerde André Hanou aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen op Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van
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de Verlichting, in de vrijmetselarij an andere Nederlandse genootschappen,
1790-1845. In zijn proefschrift, een rode deux-pièces (536 + 206 pagina's), maakt
Hanou aanmerkingen op het veld winnend idee dat de Verlichting in Nederland
welhaast exclusief Reformatorisch van karakter was. Behalve de christelijke
Verlichting, waarvan het bestaan niet ontkend wordt, meent Hanou ‘een ander type
Verlichting’ (paganistischer!) te kunnen onderscheiden. Vertegenwoordigers daarvan
zijn naast Kinker nog Weyerman en Van Woensel. Als bijdrage aan de geschiedenis
van die ‘andere’ Verlichting behoort dit boek over Kinker tot voor Campisten
verplichte literatuur.
Om nog een andere reden moeten de Sluiers van Isis hier gesignaleerd worden.
De auteur is een van de oprichters van de Stichting, dé meest geciteerde
Weyermanspecialist ter wereld en de lezers van de Mededelingen terdege bekend.
In het ‘woord vooraf’ beantwoordt hij de vraag waarom hij niet ‘op Weyerman’
wilde promoveren als volgt:
Maar - het werk van een auteur als Weyerman vind ik persoonlijk iets om
er een heel leven mee bezig te blijven. Eens per jaar of eens in de paar jaar
moet men daarnaar kunnen terugkeren, om gevoed te worden door die
brutaliteit. Ik zal dan ook in de toekomst herhaald terugkeren naar dat
merkwaardige prozalandschap tussen 1715 en 1740, levend gemaakt door
het naast elkaar voorkomen van de geysir Weyerman, de stroom Van
Effen, en de bergbeek van Van Swaanenburg. Dat ik hen een tijdlang in
de steek gelaten heb, zullen hun geesten mij niet kwalijk nemen: want het
kwam toch niet zelden tot
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een artikel of een tekstuitgave.
Overigens bleek Hanous oude liefde ook uit de stellingen, en wel vooral stelling VI:
‘Een analyse van de stijl en de bronnen van het werk van Jacob Campo Weyerman
(1677-1747) behoort tot de prioriteiten van het achttiende-eeuwse onderzoek.’
Het boek verscheen in twee delen, als nummer 5 van de Deventer Studiën, bij
uitgeverij Sub Rosa in Deventer. De prijs bedraagt f 64, P.A.

Den Adelaar
Ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Stichting werd op 7 januari jl. een
herdruk van de elf overgeleverde afleveringen van Den Adelaar (1735) van Jacob
Campo Weyerman gepresenteerd. De 88 pagina's zijn gefotostencild en door Peter
Altena van een korte inleiding voorzien. De oplage van deze ongeannoteerde uitgave
is beperkt. Men kan zich van een exemplaar verzekeren door overmaking van het
luttele bedrag van f 8, - (verzendkosten zijn hierbij inbegrepen) op postgiro 3848148
van de Stichting Jacob Campo Weyerman, Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam,
onder vermelding van Den Adelaar.
P.A.

Notulen van de grondvergadering van 7 januari 1989
Aanwezig:

P. Altena, K. Bostoen, J. Bruggeman, H.
Eijssens, A. Hanou, J. van Heemskerk
Düker, W. Hendrikx, J. van der Laan, J.
Leenes, B. Luger, G. Maréchal (wrnd.
voorzitter), A. Nieuweboer, A. van der
Plank, G. Postma, L. Preng, F. Roeper,
S. Sahadeo, B. Sierman, L.
Snelders-Hanou, D. van Toorn, P. Turk,
H. Verstraate, M. van Vliet, F. Wetzels.

Plaats:

De Brakke Grond (Vlaams Cultureel
Centrum), Nes, Amsterdam.

Bericht van verhindering ontvangen van R. Hoogma, M. de Vries, S. Onel, J.
Parmentier, E. Groenenboom, J. de Kruys, S. Gabriëls.
1.
2.
3.
4.

De waarnemend voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur.
Lezing uit Den Adelaar, nummer 1, pag. 1 en 2.
Aanstelling kascommissie: André Hanou en Karel Bostoen.
Notulen van de grondvergadering van 9 januari 1988: de notulen worden
goedgekeurd.
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5. Lezing door Peter Altena, getiteld ‘Liever een' arent dan een' kerkuil’. Over het
tijdschrift Den Adelaar (1735) van Jacob Campo Weyerman.
6. Observaties van de bestuursleden: Gerardine Maréchal en Barbara Sierman
houden een gezamenlijke observatie in de vorm van een diavoorstelling van
plaatsen waar Weyerman in Amsterdam is geweest.
7. Jaarverslag over 1988.
Na het drukke en van publiciteit overvloeiende lustrumjaar kon het aantal
stichtingsactiviteiten alleen maar geringer worden. Desondanks zijn er diverse
wapenfeiten te noemen. Meest in het oog springend is wellicht het artikel dat
Emile Blomme aan het JCW wijdde in het tijdschrift Literatuur 5 (1988),
238-241. Deze gratis reclame bezorgde ons vijf nieuwe vrienden, waarmee het
totale vrienden/ledenbestand nu op precies 150 is gekomen.
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Belangrijker voor het Weyerman-onderzoek is de descriptieve
persoonsbibliografie, die medio 1989 gereed zal zijn. Mede dankzij alert optreden
van André Hanou kon de stichting voor dit werk een stagiaire krijgen aan de
Universiteit van Amsterdam. Misschien kunnen we op dezelfde manier in de
toekomst ook een secundaire bibliografie verwachten.
De expeditievergadering bracht dit jaar een dertigtal Campisten naar ‘Brugge,
die scone’. Niet zozeer een plaats waar elke straathoek herinnert aan Weyermans
logeerpartijen, maar wel een fraaie historische tresoor. Karel DeGryse en Jan
Parmentier visten op kundige wijze het achttiende-eeuwse verleden tussen de
overvloedige middeleeuwse bezienswaardigheden uit. Zelfs voor de Vlaamse
kenners blijven vele vragen over Weyermans Brugse connecties onbeantwoord
(al weten we nu wat meer over zijn eerste drukker Jacob Bernaerts, zie
Mededelingen 11 (1988), 65-66).
Tijdens deze vergadering presenteerde het bestuur ook de nieuwe
prentbriefkaarten met Campo's beeltenis, die nog steeds verkrijgbaar zijn à f
10, - per 10 kaarten.
Ter gelegenheid van de promotie van ons lid A.J. Hanou op 19 september (op
Kinker!) richtte boekhandel Postma Scientific te Amsterdam kortstondig een
etalage in met Weyerman-publicaties - en natuurlijk het proefschrift van Hanou.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

De ‘mailing’ die het bestuur in december toezond aan verscheidene historici,
heeft tot nu toe geen nieuwe vrienden opgeleverd.
Verder is het bestuur van plan het eerste deel van de Amsterdamsche Hermes
op floppy te zetten. Via intekening kan iedereen de schijf plus uitdraai tegen
kostprijs kopen. Nader bericht hierover zal volgen in de Mededelingen.
Tenslotte werd de stichting tijdens deze grondvergadering verrast met een
uitgave van Den Adelaar (1735); een initiatief van Peter Altena waarvoor wij
hem erkentelijk zijn. Ook wordt dank gebracht aan de drukker van de
Mededelingen, Arno van der Plank, en de redactie daarvan.
Verslag van de penningmeester. Het gesuggereerde tekort is inmiddels
teruggevonden. De kas wordt door de kascommissie in orde bevonden. Overigens
heeft de suggestie van een ‘minimumcontributie’ tot een extra opbrengst van f
111,15 geleid.
De jaarlijkse bijdrage wordt niet gewijzigd: f 20, - voor student-vrienden, f 27,50
voor vrienden en f 32,50 voor leden.
Als nieuwe leden worden voorgesteld: Karel DeGryse en Maria d'Haene. De
vergadering gaat hiermee accoord en deze leden zullen door Gerardine Maréchal
worden benaderd.
De expeditievergadering zal dit jaar gehouden worden in Leiden op zaterdag
26 augustus.
Het nieuwe bestuur wordt benoemd: Gerardine Maréchal (voorzitter), Barbara
Sierman (penningmeester), Riet Hoogma (secretaris) en Adèle Nieuweboer
(secretarispubliciteit).
Rondvraag. Dick van Toorn meldt zich aan als vriend. Mevrouw Snelders wijst
erop dat, indien men de advertentieruimte in de Mededelingen zou willen vullen,
men actief zou moeten werven onder bijvoorbeeld antiquariaten.
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Er zal een aanvulling komen op de inventaris van het archief.
14. De voorzitter Gerardine Maréchal dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit
de vergadering.
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Leidse schilders beschreven.
Het leven van de Leidse kunstenaars volgens Jacob Campo
Weyerman.
Ton Broos
Leiden wordt door velen geassocieerd met de universiteit, de hortus en de
sterrenwacht. Aan een kunstmilieu denkt men niet zo direct en het is misschien niet
toevallig dat het stedelijk museum is gehuisvest in een ‘Lakenhal’. Uit de levens van
diverse schilders blijkt dat verschillende van hen weliswaar in Leiden zijn geboren,
maar dat ze vaak elders hun geluk zochten. Desondanks kan de zestiende eeuw in
artistiek opzicht voor Leiden geslaagd genoemd worden. In de zeventiende eeuw
duurde het een tijdje, maar rond het tweede kwart van die eeuw was er zich dan toch
een kleine kunstcirkel aan het ontwikkelen. Hiervan getuigen mensen als de Van
Swanenburchs (Jacob was Rembrandts leermeester) en de gebroeders Pieter en Otto
van Veen. De Dou-biograaf Wilhelm Martin spreekt over de leermeesters Aernout
en Louis Elsevier, Jan Adriaensz Knotter, en de beide Coenraeden: Van Schilperoort
en Van der Maes. Slechts hun leerlingen Jan van Goyen en Joris van Schooten vonden
echter hun weg naar de biografieën. ‘De eerste werkelijk moderne portretschilder
trad eerst op in David Bailly, dien we eigenlijk den leider kunnen noemen van de
schilders, die zich omstreeks 1630 in Leiden ontwikkelden. Weliswaar bestond er
naast den kring, die zich weldra om dezen kunstenaar vormde, een klein aantal
landschapschilders, doch dezen verloren na den dood van den zeeschilders Percellis
(1632) en het vertrek van Van Goyen naar den Haag (1631) hun eigenlijke leiders’,
meent Martin, die verder nog spreekt van enige kleinere meesters.1.
Leiden zou de stad gaan worden vooral bekend om zijn fijnschilders, te beginnen
met Gerrit Dou rond 1630 en eindigend met Frans van Mieris de jonge rond 1760.
Vorig jaar is daar in de Leidse Lakenhal een tentoonstelling aan gewijd en tezamen
met de aandacht die de JCW-stichting dit jaar aan Leiden geeft, biedt dit een prachtig
aanknopingspunt om Jacob Campo Weyermans aandeel en oordeel daarover in zijn
Konstschilders2. eens nader te bekijken.
De catalogus Leidse fijnschilders3. bevat 24 schilders. Daarvan zijn er 11 terug te
vinden bij Weyerman, 8 in het werk van diens voorganger Houbraken: Willem en
Frans van Mieris de jonge en N. de Moni zijn de toevoegingen. Deze laatste wordt
dan weliswaar genoemd, maar is toch, ondanks zijn Bredase afkomst, zo bekend aan
Weyerman als ‘den dag van overmorgen’.4. De Mierissen waren ten tijde van de
publicatie van Houbrakens werk nog niet tot een zekere roem gestegen en hebben
daarin begrijpelijkerwijs niet hun verdiende plaats gekregen.
Weyerman heeft de fijnschilders niet als iets aparts of als een typisch Leids fenomeen
besproken. Desondanks heeft hij wel een mening over enige, wat hij noemt
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‘stipte’ schilders. Dat laatste gebruikt hij, als hij schrijft over een tafereel ‘dat heerlijk
geschildert, en met een oneyndigen arbeyt en oplettendheyt was uytgevoert (mogelijk
met al te veel yver, gelijk als de stukken van Slingelant, van der Werf, en meer
andere stipte Schilders)’.5.
Dat Van der Werff als eerste de stijl van de Leidse fijnschilders toepaste, zoals Lyckle
de Vries in de vorige Mededelingen schreef, zegt Weyerman volgens mij niet met
zoveel woorden. Wél dat Van der Werff als leerling een stukje van Frans van Mieris
zo natuurlijk kopieerde, dat het ‘voor een Origineel van den grooten Frans van
Mieris is gegroet geworden’.6. Weyerman spreekt zijn verwondering uit over de tijd
en energie die sommige schilders aan zoveel werken besteden, omdat dat nauwelijks
rendabel kan zijn. Hij deelt Houbrakens verbazing over bij voorbeeld Van Slingelant,
die zes weken over een kanten bef schildert.
Het tegenovergestelde, de ‘schildersfabriek’, stelt hij daarnaast ook graag aan de
kaak. Hij geeft dan met name het voorbeeld van de Antwerpse batailleschilder
Kasteels en zijn vijf of zes zonen. Als vader hen aan tafel riep, kreeg hij bij voorbeeld
ten antwoord: ‘Ik kom, Monpeer, zo aanstonds, ik heb noch maar twee hondert pieken
te trekken’.7.
Om echter aan Leiden niet alleen maar het zegel van ‘fijnschildersstad’ te hangen,
bespreek ik de Leidse schilders zoals zij voorkomen in de Konstschilders.
Het zal bekend zijn, dat Weyerman voor zijn informatie, vooral over de zeventiende
eeuwers, ruim gebruik gemaakt heeft van Houbraken of diens voorgangers. Het heeft
hier daarom weinig zin om uitgebreid al deze schilders te gaan samenvatten, nog
afgezien van het feit dat de ruimte hiervoor te klein is. In mijn dissertatie zal ik daar
ruime aandacht aan besteden. Daarom volgt hier een overzicht met enige
karakteristieken, opmerkingen en observaties. In volgorde van verschijnen zijn de
volgende in Leiden geboren schilders te achterhalen.
Jan de Hoey. Weyerman weet niet veel meer dan zijn geboortejaar te vermelden en
neemt de rest over uit Florent Le Comte d.w.z. hij gebruikt hiervoor zijn voorganger
Houbraken.8.
Adriaan van der Spelt, ‘gebooren tot Leyden, by een zeker toeval, doch zijn afkomst
verschuldigt aan Gouda’, wordt in drie zinnen behandeld, waarna Weyerman de
gelegenheid te baat neemt om kritiek -eerder interessant dan humoristischop de vrouw
te geven.9.
Octavio van Veen ook bekend onder de naam Otto Venius, is een door Weyerman
vereerd persoon geweest, ook al vanwege zijn geleerdheid en gepubliceerde werken.
Hij geeft zelfs een lijst van zes uitgebreide titelbeschrijvingen van zijn boeken, die
hij onder ogen gehad moet hebben. Het maakt van hem een vroege bibliograaf op
kleine schaal.10.
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Isaak Nikolai. ‘Het is een wonderlijke zaak dat men het net bestek van zijn geboorte
niet kan naspeuren, te meer daar hy een Man van aanzien en meer dan eens
Borghermeester der stad Leyden is geweest’. Met ‘men’ bedoelt hij Houbraken en
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diens voorganger Van Mander.11.
Ioris van Schooten is geboren in Leiden in 1587. Weyerman gebruikt Houbraken
en laat diens autobiografisch fragment weg.
David Bailly. In navolging van Houbraken haalt hij Simon van Leeuwens Beschryving
van Leiden aan.12.
Jan van Goyen en Pieter Deneyn worden achtereenvolgens beschreven in
overeenstemming met Houbraken.13. Weyerman verhaalt van een ‘zwakheyt’ van
Van Goyen: hij kocht op de voddenmarkt in Den Haag bouwmateriaal en timmerde
dan een huisje dat hij verhuurde. ‘Doch bewoont by zulke Kapitalisten, dat den
vroomen Jan meer dan eens die zelve Deuren en Vensters moest opkoopen op die
plaatsen, daar hy dezelve voor de eerste maal tot zijn schade had gevonden’. Het is
onbekend waar Weyerman dit verhaal vandaan haalde.
Jan Parcelles [ook: Porcellis, Percellis] is de eerste schilder in Weyermans tweede
deel en Leidenaar van geboorte, hoewel daar zo'n beetje alles mee gezegd is wat
betreft zijn levensdata. In navolging van Houbraken refereert Weyerman aan de
Lierse schildersbiograaf De Bie en plaatst hij hem rond 1580-1600. Zijn beschrijving
wijkt qua woordkeus af van Houbraken, hoewel deze laatste hier voor mijn gevoel
niet voor hem onderdoet.14.
Justus van Egmont geboren te Leiden in 1602, was hofschilder bij Lodewijk XIII
en XIV en ‘waarschynlyk heeft hy eenige byzondere verdiensten bezeten’. Weyerman
heeft Lodewijk XIII toegevoegd.15.
De belangrijkste in Leiden geboren schilder is natuurlijk Rembrandt van Rijn
geweest. Weyerman noemt hem de ‘kunstzon’ maar heeft het merendeel van zijn
informatie uit het werk van zijn voorganger overgenomen, hoewel er hier en daar
wel verschillen zijn. Uitgebreid ga ik daar nu niet op in, omdat deze niet zozeer op
Leiden betrekking hebben. Om duistere redenen geeft Weyerman slechts Rembrandts
geboortejaar en niet ‘den 15 van Wiedemaand’. Het ligt wel in de lijn van zijn
opvatting, dat precieze data er niet zo erg toe doen, maar echt consequent kan men
Weyerman hierin niet noemen. Hetzelfde valt er te zeggen van Houbrakens citaat
uit Simon van Leeuwens beschrijving van Leiden, dat Joris van Schooten een
leermeester van Rembrandt was geweest. Weyerman laat dit weg.
Wie over Rembrandts leven schrijft, kan niet om zijn kunstmakker Jan Lievens
heen, ook al omdat we informatie uit de eerste hand van Constantijn Huygens hebben.
De vlijt en ijver die hem wordt toegeschreven en waarvan Huygens vertelt als hij
o.a. beschrijft hoe Lievens aan zijn portret werkt, lezen we bij de achttiende-eeuwers.
Zij spreken evenwel noch over diens dagboek noch diens portret. Weyerman munt
hier niet uit door oorspronkelijkheid.
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Esaias van de Velde woonde rond 1630 in Leiden, maar het is vooral Willem van
de Velde die naam maakte. De beschrijvingen van beiden behoeven weinig commen-
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taar, omdat er voor de Weyermanvorser geen eer te behalen is: het is totaal uit
Houbraken overgeschreven.
Ook bij Gerrit Dou geeft onze schrijver slechts het jaar maar niet ‘den 7 van
Grasmaand’. Zijn beschrijving van Dou is een pagina langer dan Houbraken, wat te
wijten is aan zijn schrijfstijl en de beschrijving van een schilderij, dat hij zelf gezien
heeft in de verzameling van De la Court te Leiden. Het gaat om een Heremiet bij een
boomstam, door Von Uffenbach gezien tijdens zijn reizen en door Weyerman
verheerlijkt. Hij heeft nieuwe informatie gegeven over Dou, zoals Martin in zijn
proefschrift van 1901 al aantoonde, hoewel niet zeer uitgebreid.16.
Weyerman was het eens met andere beschrijvers, dat Dou's manier van schilderen
verbazingwekkend genoemd mag worden. Allereerst was daar zijn leerlingschap bij
Rembrandt, die anders dan Dou bekend stond om zijn lossere stijl, echter niet in zijn
‘lentejaren’ voegt Weyerman toe. Daarna heeft hij zo precies geschilderd, dat het
bijna onbegrijpelijk is, dat hij in zijn leven zoveel heeft kunnen schilderen. Hij heeft
ongetwijfeld weinig tijd voor ‘spelemeyen’ en ‘spanseeren’ genomen. Een
Weyermanopmerking ligt hierna voor de hand: ‘als veel ons bekende Konstschilders,
die de week verdeelen in ongelijke deelen, in twee dagen die zy rusten, in vier dagen
die zy verorberen in niets te doen, en in eenen dag dat zy schilderen’.17.
Joachim van Sandrart, schrijver van de Teutsche Academie uit 1675, waarin hij
o.a. zijn verblijf in Amsterdam van 1637 tot 1645 beschrijft, had geschreven dat
Pieter Spiering, resident van Zweden in Den Haag aan Dou ‘jährlichen 1000 Gulden
Pension versprochen (hat), mit dem Geding dasz er nach eignem Gefallen das bäste
von allem was er mahlte gegen baarer Bezahlung nemen dörfte. Er verkauffte aber
seine Stücklein, dern die gröszte eine Spanne hielten, für 600, 800 bis 1000 oder
mehr Holl. Gulden’. Houbraken vertaalde dit met: ‘Gemelde Spiering gaf hem 1000
gulden Jaarlyks en betaalde daarenboven nog voor ieder Konststukje zoo veel geld,
als het tegens zilver geleid, wegen mogt’.
Hier moet Weyerman smakelijk om lachen en hij zegt tegen Houbraken: ‘Dan zou
er Gerart Douw geen zyde by hebben gesponnen, Vader Houbraken; doch wy
vergeeven uw dien misslag, dewyl ons niet onbekent is, hoe weynig gelegendheyt
dat sommige Schilders hebben, om het Gewicht van 't Zilver te weeten’.18. Het lijkt
me dat Weyerman terecht het gewicht van Dou's (in het algemeen kleine) panelen
niet erg hoog inschat, daarbij de lijst niet meerekent neem ik aan.
‘Gerard Pietersz. van Zyl was een Amsterdammer, andere Betweeters zeggen, een
Leydenaar’ begint Weyerman zijn beschrijving, waarbij hij zijn eigen ervaring als
enig nieuwtje toevoegt, dat hij werk van hem heeft gezien in Badmington bij de
Hertog van Beaufort (voor wie hij zelf werkzaam was).
De beschrijving van Mejuffrouw Rozee, bekend om haar ‘schilderijen’ van
uitgeplozen zijde, geeft in zijn laatste zinnen de gelegenheid om Houbrakens stijl
naast die van Weyerman te zetten. De informatie is identiek, maar Houbraken schrijft:
‘Zy stierf ongetrouwt in 't jaar 1682, in den ouderdom van 50 jaren’, terwijl Weyerman
hiervan maakt: ‘Vorders weeten wy van die Juffer niet anders te papegaayen, dan
dat zy door de dood wiert uytgepluyst gelijk als stofzijde, in den jaare duy-
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zent seshondert tweeentachtig, oud vyftig jaaren, en dat in den twyfelachtige staat
van een oude Maagd, maar om zêker te gaan, in die van een bejaarde Juffer’.19.
Jan Steen is een zoon van Leiden die uitvoeriger dan in dit artikel onder de loupe
genomen moet worden. Weyerman zegt midden in zijn verhaal tot de lezer:
Wy zullen den Leezer terloops waarschouwen van niet greetiglyk alles
wat 'er van Jan Steen is geschreeven, of wort gepraat, aan te neemen voor
zo veele onfeylbaare waarheden. Voor eerst is het Sprookje van den
Panharing, waar mee Jan Steen zijn Kinders docht om een luchtje te
zenden, niet hem, maar aan den schilder Quiring gebeurt, ofschoon Arnold
Houbraken dat op de rekening van Jan Steen boekt, in zijn Groote
Marionettentent der Schilders en Schilderessen. Van het zelve alloy is een
tweede vertellingje, by dien zelven Schryver gebeuzelt op den naam van
Jan Steen, waar in het verspeelen van het Goud wort aangehaalt, welk
Sprookje hy waarschijnlijk den Almanak heeft ontleent, om 'er Jan Steen
mee te ontcieren. Noch heeft dien zelve Arnold een loom lam sprookje,
over de leverantie van Brood aan het huysgezin van dien Konstschilder,
tot welk sprookje, zo droog als de scheepsbeschuyt onder de Linie, en alzo
waarschijnlijk als Pintos Voyagie, wy die Leezers renvooyeren, die zich
wel willen overgaapen aan het uytgedorschte Boonenstroo, en aan de
verzinningen der onweetende Schryvers.20.
Over Gabriel Metsu's beschrijving kan men kort zijn. Wie Weyermans verhaal leest
krijgt de indruk, dat hij in verschillende kunstkabinetten werk van hem heeft gezien.
Zij worden echter alle door Houbraken genoemd.
Wie in deze jaren niet kan ontbreken is Frans van Mieris de oude, die van Weyerman
geen geboorteplaats meekrijgt, doch van wie uit het verloop van het verhaal blijkt,
dat hij in Leiden woont. Als de groothertog van Toscane voor een kunstwerk
tevergeefs geld biedt, ‘zou die vervoering een groot verlies zyn geweest voor de Stad
Leyden’21. voegt Weyerman toe. De lezer wist dat hij een Leidenaar was en zijn zoon
en kleinzoon hebben ongetwijfeld in die roem gedeeld.
Willem van Mieris krijgt uitgebreid aandacht in het derde deel van de Konstschilders
en de biografie is betrouwbaarder dan de Fijnschilders-catalogus ons wil doen
geloven. In een voetnoot staat daar: ‘Willem van Mieris was op het moment van zijn
vaders overlijden achttien jaar oud’ (en niet negentien, zoals Weyerman zegt)’. Ik
wil graag dit spijkertje uit het lage water vissen en opmerken dat Weyerman schrijft:
‘toen dien Vader hem op zijn negentiende jaar kwam te ontvallen’ (oftewel in zijn
19e jaar = achttien!). Weyerman beschrijft vervolgens diverse door hem geziene
schilderstukken, die in de catalogus niet geïdentificeerd worden.
Hij besluit zijn beschrijving over Willem van Mieris: ‘die wy in een volmaakte
gezondheyt hebben gelaaten in het laatst van April des jaars duyzent zevenhondert
achtentwintig’.22. Dit geeft ons een indicatie, dat hij in die tijd waarschijnlijk aan de
laatste vijftig pagina's van zijn derde deel zat te schrijven, voor dit werk ongeveer
een jaar later gepubliceerd werd: er verschenen advertenties in juli 1729.
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netstukje onder handen voor den Heer Koenraat van Ryp, Sekretaris der Weeskamer
tot Leyden’. Dan volgt de beschrijving van het werk: een oude man onderhandelt
met een poelierster over duiven. Het is merkwaardig dat de samenstellers van de
Fijnschilders-catalogus niet proberen Weyermans beschrijving van dit werk en nog
twee andere schilderijen te identificeren. In hun beschrijving van de poelierswinkel
van vader Willem van Mieris, die opvallend veel overeenkomstige ingrediënten heeft
met Weyermans relaas van het schilderij van zijn zoon, haasten zij zich om op de
erotische strekking te wijzen, maar wordt ons Weyermans beschrijving van een
dergelijk tafereel ‘alle welke voorwerpen natuurlyk en bevalliglyk zyn geschildert’
onthouden.
Weyerman besluit zijn beschrijving met een lofzang op Van Mieris' ijver, die hem
naast het schilderen ook nog medailles en penningen deed natekenen en beschrijven.
Hij doelt hier op het in 1726 te Leiden verschenen traktaat over de bisschoppelijke
munten, waarvan hij een beschrijving van de titelpagina geeft. ‘Wy hebben dat
Traktaat met vermaak en niet zonder nut doorbladert’, prijst hij tenslotte.
Terloopse vermelding van Leiden vinden we in het tweede deel der Konstschilders:
Esaias van de Velde woonde er in 1630, Bernart Vaillant stierf er onvèrwacht23. en
Ook hebben wy 'er een paar zeer schoone Konststukjes van gezien, in het
Kabinet van den Heere Pieter de la Court van der Voort, tot Leyden.24.
Weyerman moet geregeld in het kabinet van De La Court geweest zijn en hij schrijft
erover met genoegen: ‘een Konstkabinet dat wy van tijd tot tyd zullen aanraaken,
dewijl daar in veele Meesterstukken van groote nederlandsche Schilders berusten,
dewelke wy ieder op zyn beurt zullen oproepen’.25.
Naast dit beroemde kabinet noemt hij bij de kunstkopers en de maecenassen o.a.
een zekere graaf Van Wakkerbaert ‘Generaal en Gonsteling des Konings van Polen’.
Onder invloed van Weyermans ruime citaten uit Houbraken, zijn ander werk en, wie
weet ook zijn biografie, is aan Van Wakkebaert nooit veel aandacht besteed. Het is
zonder meer een omissie dat hij in de Fijnschilders-catalogus ontbreekt. Toegegeven,
de naam Wakkerbaart lijkt meer op een fictieve handige koopman uit de literaire
galerij van Mevrouw Praatjeby, kolonel Leeuwevuur of jonker Snoeshaan. Toch is
het zelfs geen raadselnaam in de trant van Binnebeurs of Negra Croce uit zijn
satirische tijdschriften, maar een echt bestaandhebbende graaf en kunstkenner. Ook
Van Gool was met hem bekend en spreekt van ‘de vermaerde Kunstminnaer, de
Generael Graef van Wakkerbarth’.26. Het is volgens mij van belang dat deze graaf
van Wakkerbaert eens in het volle licht gezet wordt, om meer over de kunsthandel
en wandel in de eerste decaden van de achttiende eeuw te weten te komen. In haar
artikel over Pieter de la Court schrijft C. Willemijn Fock: ‘Beide auteurs [Weyerman
en Van Gool] vermelden de anekdote hoe de Poolse graaf Wackerbaart zo “om dit
stuk verslingert wiert”, dat hij niet rustte voordat hij het van De la Court had kunnen
kopen, waarop deze laatste door Van Mieris een tweede exemplaar liet schilderen...’.
De la Court zegt hierover niets in zijn eigen nauwgezet bijgehouden aantekeningen
en de schrijfster vraagt zich af: ‘Is het een verzinsel van Weyerman of schaamde de
kunstverzamelaar (...) zich ervoor deze
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keer te zijn gezwicht?’27. Het is tekenend voor de houding ten opzichte van Weyerman,
dat niet gevraagd wordt of het ook een verzinsel van Van Gool is. Of gelooft zij dat
Van Gool Weyerman overschrijft? Uit het vervolg van dit artikel zal blijken dat dat
niet helemaal uit de lucht gegrepen hoeft te zijn.
Van Slingelant is de eerste schilder die in Konstschilders deel III door Weyerman
wordt beschreven. Uit eigen ervaring spreekt hij van een schilderij in het kabinet van
Valerius de Roever ‘waar op een Jongetje dat met een vogeltje speelde stont afgebeelt,
in wiens blaauwe kousjes men de maazen van de breynaald kon tellen’. In de
Fijnschilders-catalogus wordt hier geen melding van gemaakt. De daar afgedrukte
studie in rood krijt van een zittende jongen met iets op zijn schoot is te onduidelijk
om juist te interpreteren. De suggestie van Scholten in 1904 dat het om een vogelnestje
zou gaan, lijkt mij ook onjuist, maar kan hem ingegeven zijn door de beschrijving
van Weyerman.28.
Weyerman blijft in zijn beschrijving van Ary de Vois en Jacob Torenvliet zijn
voorganger Houbraken volgen. Hij voegt wel toe dat er van de laatste in 1711 een
verkoping was van zijn tekeningen en schilderijen. Van deze Leidse schilders wordt
hun geboorteplaats vermeld. Isaak Paling wordt echter al bij zijn voorganger
Toorenvliet ingeleid: ‘om ter loops zijn Stadgenoot aan te raaken’. Weyerman geeft
nauwelijks informatie over hem en een door Houbraken genoemd jaartal waarop
Paling uit Engeland weerkeerde, 1682, neemt hij niet over. Jaartallen zijn niet de
belangrijkste gegevens voor Weyerman, hij schrijft liever over schilderijen of wat
hij gezien heeft: ‘Hoe dat hy op het beste van zijn tijd heeft geschildert konnen wy
niet zeggen, maar wy hebben konterfijtsels van zijne gryze dagen gezien die ons niet
aanstonden’.29.
Mathys Neveu's [ook: Naiveu] beschrijving is door Weyerman zo goed-als letterlijk
uit Houbrakens werk overgenomen. Toch maakt één woord van Weyerman een
verschil van belang. Houbraken beschrijft: ‘De voorwerpen zyner Konst zyn
doorgaans bevallig voor het oog, aangezien hy het meest vrolyke gezelschapjes,
Juffertjes en Heertjes die Tee-drinken, met de kaartspelen, of anderzins elkander
onthalen; ook wel kraamkamertjes, en dergelyke vertoonselen doet zien’.30. Weyerman
heeft het over dat laatste onderwerp als ‘alzulke moderne tafereelen’. Was het in die
tijd uniek en misschien zelfs taboedoorbrekend om een kraamkamer te schilderen,
wellicht te vergelijken met de silkscreens van de Campbell-soepblikjes van Andy
Warhol? De verheven schilderkunst krijgt in beide gevallen aardser trekken en wordt
dichter bij huis gehaald. Weyerman had dit scherp gezien en hoewel Naiveu's werk
van de laatste decade van de zeventiende eeuw dateert, bleef het een eenmalig
onderwerp, blijkbaar nog ‘modern’ ten tijde van de Konstschilders in 1729. Het was
Cornelis Troost die deze voorstelling uitgebreider zou behandelen in zijn series van
1735 en later.31.
Jan Bronkhorst is een te Leiden geboren schilder, ‘om en by die tijd’, zegt
Weyerman, waarbij de lezer moet aansluiten bij de voorgaande schildersbeschrijving
van Gerard Hoet, die in 1648 was geboren. Daaruit blijkt weer eens dat de
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moeten worden, maar als aaneensluitend verhaal. Zo kan Weyerman dan van diens
levensbeschrijving een vergelijkingenfeest maken. De schilder Bronkhorst werd nl.
pasteibakker, en toen hij trouwde ‘liet hy zich inschieten in den oven des huuwelijks’,
toen hij doodging ‘wiert hy in den kalkoven des doods geschooten’.
Van enig belang voor Leiden staat in het derde deel van de Konstschilders nog dat
Weyerman een zolderstuk van Pieter van Ruyven bij Pieter De la Court van der Voort
gezien heeft en dat Boerhaave in het bezit was van een schilderij van Simon Verelst.32.
De schilder die in het volle licht gezet wordt in deel IV van Weyermans Konstschilders
is Carel de Moor.
Hy was vrolyk van inborst, laghte en schertste aangenaamlyk, doch immer
met waardigheyt. Een iegelyk naderde hem met geen minder Vryheit als
omzigtigheit. Zyn Karakter was adelyk en gemaklyk; (...) Dit Karakter is
by my afgeschetst, na het leeven, alzo ik met dien beroemde Historie en
Konterfytselschilder gemeenzaamlyk ben bekent geweest, zo tot Leyden,
op deszelfs Buytenplaats tot Warmont, als elders.
Weyerman kon in zijn beschrijving van De Moor uitgaan van zijn eigen geheugen
en hij doet een volgens mij uniek verslag van de sessie waarbij tsaar Peter komt zitten
voor De Moor:
Laat ons nu eens een proef neemen, of het doenlyk is het mondgesprek
tusschen Czaar Peter den Eerste, Keyzer van Groot Ruslant, en Karel de
Moor, Konstschilder en Ridder, ten deele te verhalen by geheugen.
In het jaar duyzent zevenhondert en zeventien, wert den Ridder Karel de
Moor vriendelyk uitgenoodigt om te komen in 's Gravenhage, en aldaar
te konterfyten, Peter den Eerste en Catharina Alexitwa, Keyzer en
Keyzerinne van Groot Ruslant. Den Konstschilder verrysde uyt Leyden
na 's Gravenhaage, en vervoegde zich aan den Afgezant van dien Vorst,
welke hem verwelkomde met een hooge achting, en geleide in een grootsch
vertrek, om aldaar 's Keyzers komst af te wachten. Na dat de Moor aldaar
een geruime tyd was gezeten geweest, (een schielyke afvaardiging is juist
geen gewoonte aan de hoven van Souvereinen) verscheen den Czaar, en
alzo den Ridder onderwyl zyn palet had toebereid, wachte hy dat die
Majesteit zou gaan zitten; zulks te verzoeken was niet in den haak, als
zynde een overtreeding van de Hoofsche welleevendheit. Na dat den Czaar
eenige tyd had gewandelt met lange schreeden, viel hy in een leuningstoel,
welke gelegendheit Karel de Moor waarnam, om 's Keyzers tronie te
bewerpen met een pypaarde pen; maar korts daar aan verrees de Czaar
weer uyt zyn leuningstoel. De konterfeyter lei daar op de pen neer, en
volgde den Czaar met zyn oogen, die ten laatste zich weer neerzette op
den stoel. De Ridder bediende zich van dat gunstig toeval, en dewyl hy
reeds een vast denkbeeld had gevormt van 's Keyzers gelaats-trekken,
begon hy de tronie te doodverwen met meesterlyke penseelstreeken, toen
den Czaar het mondgesprek ontgon op deeze wyze.
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‘Is de schilderkonst niet moeijelyk myn Heer, en wert 'er geen groot gedult
vereischt geduurende deszelfs oefening?’ Ja Sire, het gedult eens heiligs
schiet noch somtyds te kort’ (antwoorde den Ridder stemmiglyk) vooral
als het voorwerp dikmaals opreist, of veel beweeging maakt met het hoofd
en met de handen. Aangaande
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Tsaar Peter door Carel de Moor
Stichting Historische Verzamelingen van het huis Oranje-Nassau, inv. nr. PL4
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de moeijelykheid in die konst vervat, heb ik de eere van te zeggen, dat een
dubbelde konst onderhevig is aan een dubbelde arbeid, en vooral in de
Schilderkonst; (...) De Keyzer scheen voldaan over dat prompt antwoort,
zonder eens acht te slaan, dat de eerste woorden des Konterfyters een
hoflyk verwyt aan dien Vorst inhielden, die niet lang kon duuren op eene
plaats. ‘Ik heb verstaan, dat gy voorneemens zyt u in den echt te begeeven
voor de tweedemaal, (herhaalde den Keyzer) is uw keus gevallen op een
oude of op een jonge vrouw’? De Ridder weder andwoorde, ‘Sire ik heb
my verbonden met een Vrouw ontrent van myn Jaaren, alzo een bejaart
Man, die een jonge vrouw trouwt, veeltyds het ongeluk heeft van te sterven,
voor dat zyn kinders zyn gekomen tot de jaaren van bescheidenheid’. ‘Daar
in gedraagt gy u gelyk als het een verstandig Man betaamt’, (herhaalde
den Czaar) ‘alzo 'er niets beter voegt als gelyke jaaren, ook kan een Man,
of noch zo jong, niet al te voorzichtig zyn ontrent die keus, voor al op het
eerste gezigt van een Vrouw, want by die gelegendheit wert het oog
veeltyds verschalkt: de cieraadiën, blanketsel, zwarte plystertjes, en schoone
kleeders, verheelen dikmaals veele wanstalligheden; want schoonheit slagt
de waarheit, en vertoont zich het alderbest in een zeedigen opschik’.
Tot dus verre reikt myn geheugen, zynde het veele jaaren geleeden, dat
den voornoemde Ridder my die byzonderheden, mede deelde, op zyn
Buyteplaats tot Warmont buiten Leiden. Ik zal den Leezer dan maar
alleenlyk zeggen, dat die Konterfytsels van den Keyzer en de Keyzerin
van Groot Ruslant slaagden, gelyk alle zyn voorige Konterfytsels, namelyk,
dat zy de verwachtingen van alle Kunstkundigen overtroffen.33.
Ik weet niet welke lezer uit dit verslag geconcludeerd heeft, dat De Moor en de tsaar
grote ruzie hebben gehad. Dit lezen de samenstellers van Carel de Moors biografie
in de catalogus Leidse fijnschilders er echter wel in. Zij kunnen echter alleen refereren
aan Van Gools opmerking: ‘doch eer dit Portret voltooit was, rees 'er tusschen dien
Vorst en onzen Kunstenaar zulk een hevig geschil, dat De MOOR zyn aengevaengen
werk niet wilde volvoeren, als met beloften, dat hem de Keizer niet meer met onnut
talmen en wachten moest ophouden’. Alweer worden Weyermans opmerkingen met
die van anderen op een hoop gegooid en amper geloofd. In een noot bij dit verhaal
heet het: ‘Weyerman beweert dat hem dit verhaal door Carel de Moor zelf verteld
is’.34.
Biografische feitencontrole geeft aan dat de gedateerde beweringen juist zijn. Peter
de Grote bracht in 1717 een bezoek in volle statie aan de Nederlanden, Carel de Moor
hertrouwde inderdaad in 1717 en wel met Johanna Louisa van Molenschot en ‘in de
tweede helft van de jaren twintig liet hij een buitenplaats onder Warmond bouwen’,
aldus de Fijnschilders-catalogus.35.
Een belangrijke aanvulling over deze schilder is te vinden in het manuscript van de
Konstschilders te Brussel. Dit verdient een veel uitgebreidere aandacht dan ik hier
kan geven en ik volsta daarom met enige opmerkingen. Allereerst een voetnoot: ‘Ik
heb uijt de mond van dien grooten Man in 1717. Dit volgende verhael gehoort’. Het
gaat om een geval waarbij De Moor een lijk drie dagen bij zich hield en er het hoofd
afsneed om naar het leven (liever gezegd: de dood) te kunnen schilderen. Het toeval

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 12

wil dat we hierover ook bij Van Gool lezen, met de toevoeging: ‘het geen my van
iemant is medegedeelt, die het uit des Ridders eigen mont had, en wegens deszelfs
zeltzaemheit hier geplaetst is’.36. De bewoording van dit verhaal is niet
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helemaal hetzelfde, maar ik geef een frase ter vergelijking: ‘des verzocht hy de
Regenten van het Gasthuis om een lyk, zo dra 'er den adem uit was’; (Van Gool) en
‘De Regenten van het Gasthuys versogt om een Lijk, soo dra er den Adem uit was’
(manuscript Brussel).
Van Gool besluit zijn verhaal met: ‘Waer mede wy het Toneelgordyn van 's Mans
Levens- en Kunstbedryf laeten vallen en zyn Grafzerk vereeren met dit Grafschrift:

Grafschrift:
Sta Wandelaer met eerbiet by dien Steen;
Hy dekt DE MOOR! die trots Natuur, het Leven
Aen doeken en paneelen wist te geven.
De Ridderlyke APEL van 't Leidsch Atheen,
's Lants TITIAEN, die vlees en bloed kon maelen,
Kunstwonderen wrocht, ligt onder dezen Zerk
Te rusten van zyn edel Schilderwerk:
Met gout noch diamenten te betaelen.’

Hetgeen ik graag leg naast het volgend: ‘waer mede wij Eynde[sic], en zyn grafzerk
met dit grafschrift vereeren

Graf-Schrift
Sta Wandelaar met eerbiet by dit Graf.
Hier rust De Moor! die trots Natuur, het leven
Aen doeken en Paneelen wist te geven.
De Tweeden Titiaen, die 't Leidsch Atheen ons gaf,
Een Schilderheld daer ieder van gewaegt
In Kunst, en wetenschap, een werelts wonder
Een Ridderlijke Apel, daar Holland roem op draagt
Den Prins aller schilders, leidt hier onder.’

De lezer zal gemerkt hebben dat ik niet gesproken heb over het manuscript van
Weyerman. Ik ben daar nl. niet van overtuigd en word daarin gesterkt door een
voetnoot waarin de dood van De Moors zoon in 1751 wordt vermeld. Het meest
frappante zit hem natuurlijk in de rol van Van Gool in deze zaak. Kende hij dit
manuscript? In deel I hiervan wordt in een voetnoot naar Van Gools werk verwezen.
Is een gedeelte misschien van hemzelf? Van wie is dit grafschrift? Van Gool moet
Weyerman gekend hebben, maar is in zijn werk nogal vijandig tegen hem.
Dat hier nog enig onderzoek voor het oprapen ligt, moge duidelijk zijn.
De gedrukte biografie van De Moor is tevens de laatste die we in het werk van
Weyerman tegenkomen over Leidse schilders. Zegt dit iets over een mogelijke
teloorgang van de schilders in Leiden volgens Weyerman? Men is geneigd dit te
denken. Ik ben daar wat voorzichtig mee omdat Weyerman zich hier niet echt over
uitspreekt. Hij heeft geregeld kritiek op de kladschilders, maar ook op de niet
betalende maecenassen. Dat dit te interpreteren is als algehele maatschappij- of
kultuurkritiek, lijkt me te zwaarwichtig. Wordt over tweehonderd jaar gesproken van
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een verval in de Nederlandse kunstwereld in de tachtiger jaren van de twintigste
eeuw aan de hand van de afschaffing van de BKR en de uitverkoop van Mondriaans
uit Nederlandse musea? Met hetzelfde gemak waarmee ik in het laatste gedeelte van
de vorige zin kon generaliseren, moet Weyerman sommige opmerkingen over de
schilderkunst en zijn vertegenwoordigers hebben geschreven. Het is moeilijk om dit
uit zijn persoonlijke en de historische bolster te halen. Lyckle de Vries is daar in zijn
artikel in de vorige Mededelingen naar mijn gevoel maar ten dele in geslaagd, al zal
het karakter van het stuk (verslag van een lezing) daar mede debet aan zijn. De
schaarse mededelingen die Weyerman doet over de fijnschilderij zijn daar een
voorbeeld van. Hij laat zich daar slechts een enkele maal over uit en meer in termen
van verbazing over de letterlijke overlevingskansen van dergelijke fijnschilders dan
als theoreticus. In de rol van de laatste is Weyerman, onkarakteristiek, inderdaad een
man van de middenweg, zoals De Vries terecht opmerkt. ‘Bij Weyerman, die
Houbraken weliswaar grotendeels plagieerde, vinden wij dergelijke “classicistische”
vooroordelen nauwelijks; hij keek meer als een echte “liefhebber” naar schilderijen’,
schrijft Eric J. Sluijter in de Fijnschilders-catalogus.37. Het is jammer dat juist in
datzelfde werk van Weyermans kunstzinnig oog nauwelijks gebruik is gemaakt en
dat ook de feitelijke gegevens, over b.v. De Moor, niet vanuit een juiste visie
behandeld zijn.

Eindnoten:
1. Voor Leidens schilders, zie Bob Haak, The golden age. Dutch painters of the seventeenth
century. New York 1984, p.222: ‘Leiden: a slow beginning’. Martins opmerkingen in: Wilhelm
Martin, Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven
van zijn tijd. Leiden 1901, p.26 (verder: Martin). Martin is een der weinige kunsthistorici
overigens die ander werk van Weyerman dan de Konstschilders noemt, met name diens Ontleeder
der gebreeken (p.76 en 86).
2. Jacob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche Konstschilders en
Konst-schilderessen. Den Haag/Dordrecht 1729-1769. In de tekst spreek ik van Konstschilders,
in de voetnoten heb ik dit verder afgekort met LK, gevolgd door het deel- en paginanummer.
3. Catalogus Leidse Fijnschilders. Van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de jonge (1630-1760).
Eric J. Sluijter, Marlies Enklaar en Paul Nieuwenhuizen (red.). (verder: Fijnschilders-catalogus).
4. Voor Moni, in het register foutief ‘Moin’ gespeld, zie LK IV * 75; het is merkwaardig dat
Weyerman hem niet kent, ook al omdat Moni's leermeesters de aan Weyerman niet onbekende
Jan Thomas van Kessel, medeondertekenaar in 1712 van een akte van Weyerman, en Jan Baptist
Biset waren. Ook was De Moni in 1729 ingeschreven aan de Leidse universiteit en woonde hij
daar sindsdien. Weyerman heeft hem daar blijkbaar niet leren kennen.
Voor Houbraken zie: A. Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders
en schilderessen. Amsterdam 1718-1721. (verder: Houbraken, gevolgd door deel- en
paginanummer. Ik gebruikte de facsimile-editie uit 1976, naar de herdruk van 1753).
5. LK I 57.
6. LK IV 70.
7. LK III 2.
8. LK I 202-3.
9. LK I 213-4.
10. LK I 215: ‘Den oorlog der Batavieren tegens de Romeynen tusschen Klaudius Civilis, en
Cerialis, verciert met heerlijke plaaten, gehaalt uyt het vierde en uyt het vyfde boek der
jaarschriften van Kornelius Tacitus.
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De wonderlijke Historie van de zeven Broeders van Lara, voorzien met zeer schoone
Konstprenten, ten getalle van veertig.
Natuurkundige en Godgeleerde Besluyten, opgeheldert met aanmerkingen en met figuuren.
Zinnebeelden gehaalt uyt Horatius Flaccus, voorzien met Latynsche, Italiaansche, Fransche,
en Vlaamsche Opmerkingen.
Het leeven van den Heyligen Tomas van Aquynen, gestoffeert met twee en dartig konstprenten.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Veele Zinnebeelden zinspeelende op de weereldlijke Liefde, beneffens andere Traktaaten over
de Goddelijke Liefde, opgeheldert met wonderlijk fraaije Ordannantien, beneffens meer andere
werken’.
Houbraken I 36.
LK I 120.
LK I 393-7.
LK II 1-2.
LK II 13.
Zie Martin p. X, 55, 76, 86, 92, 154. Op deze laatste pagina de beschrijving van het schilderij.
LK III 118.
Zie Martin p. 42, Houbraken II p. 4 en LK II 117.
Houbraken II 263 en LK II 293.
LK II 346.
LK II 344.
LK III 392.
resp. LK II 45 en 188.
LK II 365-6.
LK I 349; zie ook: C.W. Fock, ‘Willem van Mieris en zijn mecenas Pieter de la Court van der
Voort’. In: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1983), p. 261-282.
Johan van Gool, De nieuwe schouburgh der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen.
Den Haag 1750-1751, (verder: Van Gool, gevolgd door het deelnummer) dl. II, p. 194.
C.W. Fock, ‘Willem van Mieris en zijn mecenas Pieter de la Court van der Voort’. In: Leids
Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1983), p. 261-282.
LK III 2-3; Fijnschilders-catalogus p. 212.
LK III 6.
Houbraken III 228.
De samenstellers van de Fijnschilders-catalogus spreken van de originaliteit van het onderwerp
van Naiveu (p. 190). Een uitzondering moet misschien gemaakt worden voor een stuk dat
volgens Houbraken, en Weyerman neemt dit zeer letterlijk over, geschilderd was door Gabriel
Metsu en in het bezit van Jan de Wolf. Zie Houbraken III 41 en LK II 372.
Voor Troost zie: J.W. Niemeijer, Cornelis Troost 1696-1750. Assen 1973, nrs. 591-600.
LK III 134 en 249.
LK IV p.12-13.
Fijnschilders-catalogus p. 182.
aldaar p. 182.
Van Gool II 426.
Fijnschilders-catalogus p. 24.
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De Apokrijfe Schilder Jacobus van Bastrooij
Frans Wetzels
In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevinden zich in handschrift vier delen met
vertogen van Jacob Campo Weyerman. Deze handelen onder andere over
kunsthandelaars, kladschilders, schildertechniek en enige levensbijzonderheden van
de auteur zelf.1.
Het eerste deel van dit handschrift, getiteld Vertoogh over de Apokrijfe Schilders
en gedateerd 1730, schenkt ruime aandacht aan enkele Bredase kladschilders.
Weyerman wilde met zijn interessante verhalen over deze derderangs kunstenaars
een tweeledig doel bereiken: de lezer vermaken en de jeugd het verschil laten zien
tussen kunstschilders en klodderaars.
‘Doch wij zullen de Konstkopers voor eenige ogenblikken laten berusten om met
eenige Rampzalige Schilders ons bekent, en bij ons na het Leven bestudeert, den
Leezer te vervrolijken, en onder dat tal komen de Respektive Kladschilders in het
voorste gelit aen strijken’. Even verder noteert Weyerman: ‘.... wij zullen veel liever
eenige Apokrijfe Schilders aenhalen om de Jeughdt als in een spiegel aen te toonen,
dat 'er niets zoo heerlijk als een braef Konstschilder en niets zoo verachtelijk is als
een gemeen Penceelist’.2.
De Bredase vertegenwoordigers in het kladschildersgenre zijn Tens, Van Bastrooij,
Baldi, Micharius, Van der Locht en Kuningham. Een aantal van hen komt ook voor
in het vierde deel van De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders
en Konst-Schilderessen, dat in 1769 bij A. Blussé en Zoon in Dordrecht verscheen.
Het verhaal over Kuningham, de schilderende en verkwistende zoon van een Bredase
bakker, is vrijwel identiek aan de versie uit het Brusselse handschrift. Waarom niet
alle kladschilders opgenomen in de Levensbeschryvingen, het werk waarmee
Weyerman zijn grootste verkoopsucces boekte? Genoten Baldi, Tens en Jacobus van
Bastrooij geen landelijke bekendheid? Konden zij alleen maar rekenen op
overschatting van hun kunstwaarde door onkundige Bredanaars, ‘die door de Bank
zoo scherpzinnigh niet zijn, als die van Athenen’.3.
A. Blussé heeft bewust niet alles opgenomen wat hij in het manuscript aantrof,
dat op de publieke verkoping van M. Gaillards boeken aangekocht werd. Uit het
voorbericht blijkt dat hij bladzijden verwierp met aanstotelijke zaken, of met reeds

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 12

55
elders vermelde gegevens. Blussé handhaafde wel de stijl en de spelling van
Weyermans eigenhandige kopie, ofschoon ‘wy in het een zoo min als in 't ander met
hem gelyk staan willen’. Het verhaal over Van Bastrooij bevat mijns inziens geen
aanstootgevende passages en is ook niet elders vermeld. De vier delen in Brussel
zullen wel niet dezelfde zijn als Blussés manuscript, dat de basis vormde voor het
posthuum verschenen vierde deel over de ‘Konstschilders’.
Hoewel hij ontbreekt in de serie kladschilders die Weyerman laat paraderen in de
‘Aanmerkingen over het Betamelyke en Wanvoeglyke vande Schilderkonst’, wil ik
Jacobus van Bastrooij, een van de Apokrijfe schilders, toch onder de loep nemen.
Zijn werken en avonturen horen thuis tussen de scheepsladingen zeldzame
schildersbijzonderheden en de duizenden bladzijden die wel gedrukt zijn. Tevens
toont onderzoek in archief en museum aan dat Weyerman als vermakelijke biograaf
uiterst betrouwbaar is.
Jacobus van Bastrooij, zoals hij zelf een getuigenverklaring ondertekent, komt
onder verschillende schrijfwijzen voor: Baardstroo (bij J.C.W.), Van Bastroey,
Baesteroij en Baarstroo. Een keer noemt een gerechtsbode hem Bastiaen Schilder.
Hij stamt uit een Antwerpse schildersfamilie en staat in 1687-1688 in de liggers van
het St.-Lukasgilde van Antwerpen vermeld als wijnmeester.4. Nadien vestigt hij zich
in Breda, waar hij nogal wat opdrachten van de magistraat kreeg. Weyerman moet
hem daar tussen 1691-1717 zeker gekend hebben en wijdt niet minder dan negen
pagina's aan hem in het vertoog over de zwakke, door Campo apokrijf genoemde,
broeders in de kunst.5.
Weyermans vertoog over Van Bastrooij is uit vier delen opgebouwd: de
beschrijving van zijn artistieke prestaties, twee avonturen waaruit diens kluchtige
aard moet blijken en ten slotte een uitval naar de onrechtvaardige en corrupte Bredase
stadhouder Johan van Goor. Tussen de twee grappige voorvallen in heeft de biograaf
nog een fragment over Van Bastrooijs schilderijen ingelast. In zijn kritiek op de
fouten die hij daarin aantrof, vind ik Weyerman op zijn sterkst. De zinnen staan bol
van de vergelijkingen, waarmee hij de fouten aan de kaak stelt. Zo had Jacobus van
Bastrooij een zolderstuk geschilderd voor de gouverneur van Breda, generaal Van
Salisch (Baron Ernst Willem van Salisch). Daarop zagen de mannen eruit ‘als
Armuijdensche Krabbenrapers, woest van opslagh, en scheel van oogen’. Met de
vrouwen was het nog ernstiger gesteld, zij waren ‘zoo bleek gekoloreert als of zij
Hoofd voor Hoofd den Rol moesten speelen vant Spook in den gestraften Vrijgeest,
en daerbij waren zij zoo ouwerwets toegetakelt, als of de Eerste Moeder Eva, de
Draden gesponnen, en de Tabberden had gestickt met die zelve Naeldt, met dewelke
zij de vijgebladers, het eerste model van een Mennoniste voorschootie losies 't zamen
driegde, na het Peuzelen der verbode vruchten’.6.
Eerst stelt Weyerman deze Antwerpenaar, die zijn geluk in de Bredase
Turfschipvesting komt zoeken, aan de lezer voor. Hij vindt hem een algemeen
schilder, die hier zeker veel geld had kunnen verdienen. Immers, hij vervaardigde
niet alleen zolderstukken, maar ook: ‘Autaer-stukken, Boeren Gezelschappen,
Bordeelen, Bloemen en vruchten, Ja tot Tenten, Trommels, Rouwwapens,
Uijthangborden jnkluijs’. Van Bastrooij, de Sinjoor, had als deugdelijk schilder helaas
drie handicaps: hij was een dronkaard, een luiaard en een kakelaar. Deze drie
eigenschappen zijn typerend voor Antwerpenaars, het zijn de ‘geboorte merkteekens
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die niet uit deze stad afkomstig waren. Dus een Pagadder tegenover een Sinjoor.
Fr.W.).
Archiefonderzoek toont inderdaad aan dat Van Bastrooij een algemeen kunstenaar
was. Zo vervaardigde hij drie wapens voor het orgel in de Grote Kerk. Op 8 november
1717 heeft de magistraat een zekere beeldhouwer Block bereid gevonden om voor
130 gulden drie wapens uit te snijden voor dit orgel. Maar dat is kennelijk te duur.
Er wordt besloten om ze te laten schilderen ‘om de menage van de kerk te betragten’.
Dus goedkoper en ook toen al moesten de kerken op de centjes letten. Op 20 december
neemt Jacobus van Bastrooij het op zich om de drie wapens te schilderen, te weten
die van ‘den Coninck van Engeland hoogloffelijker memorie (Willem III) van dese
stad Breda, en van den hoog Ed: heere Drossaard’. Voor 40 gulden zal hij dit karwei
klaren ‘behoirlijk ende loffelijk binnen den tyd van ses weecken’.7. Deze wapens zijn
thans niet meer op het orgel te zien.
Kennelijk was hij zeer bedreven in dit soort werk, want de magistraat had hem al
eens eerder wapens laten schilderen. In 1703 bracht hij die voor 16 gulden aan op
de ‘vensters van de kamer van de koloveniers’.8. Daarnaast kreeg hij veertig gulden
voor het schilderen van figuren voor het stadhuis. Een jaar later betaalde het
stadsbestuur hem 1 gulden en 10 stuivers omdat hij het wapen van de stad en de
Baronie van Breda op papier geschilderd had voor de heer Pittenius.
De eerste vermeldingen van Van Bastrooij in de Bredase stadsrekeningen dateren
van 1692. Op 25 juli en 12 augustus blijkt dat er 26 en 18 gulden uitgekeerd is voor
doek en schilderwerk. Heel lucratief was de opdracht om de nieuwe collegezaal te
schilderen voor 100 gulden (op 4 oktober 1692).9. Een eervolle opdracht kreeg hij in
november 1697, toen de Vrede van Rijswijk gevierd werd. De stad spendeerde 84
gulden aan Jacobus van Bastrooij voor het ‘schilderen ende becostigen vant pampier,
olie, en verwe, tot de jlluminatie die gestelt is voort stadthuijs op den 7 november
1697 als wanneer den pais tusschen Vranckrijk en Hollandt is gepubliceert’. Boven
de illuminatie was een zeil gespannen en erachter stonden 292 lampen. Om dit werk
te klaren kreeg hij voor zes gulden hulp van Herman Wijgers.10.
Twee jaar later vervaardigt hij voor 32 gulden, 2 stuivers en 14 penningen een
Flora met blommen. Tevens mag hij voor 210 gulden (wat een weelde!) aan de slag
in de ‘nieuwe gemaeckte camer’ achter het stadhuis.11.
Deze Apokrijfe kunstenaar moet in de stad toch een zekere faam hebben genoten,
want de gilden der huidevetters, schoenmakers, zadelmakers en leerlooiers zochten
hem aan om hun patroonheilige te schilderen. Voor de som van 12 gulden maakt hij
een nieuwe St.-Crispijn. Een belachelijk laag bedrag in vergelijking met de uitgave
van 88 gulden aan verteringen van het gilde op de feestdag van St.-Crispijn (25
oktober). Gelukkig mocht Van Bastrooij voor 2 gulden en 2 stuivers verteren in de
gevangenis tijdens het schilderen van de schoenmakersheilige. Uit de rekeningen
van het gilde blijkt dat aan Magdalena van Middelburgh, de huisvrouw ‘vanden
suppier op den gevangen Thoorn’ op 14 maart 1709 de kwitantie voor Van Bastrooijs
verteringen voldaan werd. Alles moest goedkoop: het raamwerk voor 14 stuivers en
een lijst voor drie gulden en negen stuivers van de hand van Franck Verheyden. Ik
vermoed dat die beroemde beeldsnijder en leermeester van Jacob Campo Weyerman
wel eens duurdere lijsten gesneden heeft. Dit schilderij van 110 × 142 cm bevindt
zich in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum. Aan weerszij-
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den van het wapen van Breda (kennelijk Van Bastrooijs handelsmerk) staan
St.-Crispinus en St.-Crispinianus. Daaronder de tekst: ‘De Heer Johan Francois de
Raet van Kerckum, overdeken van Schoenmaker en Looijersgilde, Peeter Potters en
Johannes van Dulmen, dekens. 1709’. In 1710 moest hij het voor 1 gulden en 4
stuivers repareren. Geen degelijk werk, of waren de schoenmakers er weinig
zachtzinnig mee omgesprongen?12.
Uit het voorgaande blijkt dat onze Antwerpse avonturier in het gevang terecht
gekomen is, zoals we ook bij Weyerman kunnen lezen: ‘Na de Dood van zijne
Huijsvrouw, maakte hij zoo vele schulden, dat de overheijt hem in de gevangenis
(genaemt den gevangen Tooren) liet setten, om aldaer naerstiglijk te schilderen, en
op die wijze stuksgewijze, zijne schulden te betaelen’. Dat had weinig succes omdat
hij binnen de gevangenis nieuwe schulden maakte bij de cipier. Tussen de
processtukken van de schepenbank ligt een mapje dat handelt over een schuld die
Van Bastrooij in de loop der jaren heeft opgebouwd bij Leonard van Erffrenten,
oudtienraadsman en koopbrouwer in Breda. Uit de rekeningen voor geleverd bier en
aan ‘verschot aen leijsten, doecken, etc.’ blijkt de schuld tot meer dan 200 gulden te
zijn opgelopen. Op ‘minnelijcke’ wijze kan de brouwer niet aan het voorgeschoten
geld komen en daarom wendt hij zich tot de schepenen. Als de gerechtsbode met de
copie van de acte bij zijn huis komt, is Bastiaen schilder afwezig.13.
Waren het alleen onkundigen die Van Bastrooijs werken waardeerden, zoals
Weyerman suggereert? Een generaal Salisch, of de paters Kapucijnen in Meerseldreef,
of het stadsbestuur van Breda? Niets is minder waar. Immers, ook de kunstkenner
en -schilder Ferdinand van Kessel bezat een werk van Jacobus van Bastrooij, getiteld:
Koninck William te paerd. In diens inventaris zaten boeken en schilderijen van grote
kunstenaars als Brueghel en Brouwer en Vromans. Zelfs werk van J.W. (Jacob
Weyerman???).14.
In zijn vertoog heeft Weyerman volop aandacht besteed aan zijn confrater Van
Bastrooij. Met diens avonturen demonstreert hij hoe grappig deze wel was: zijn
vriend en spitsbroeder Du Pon leert hij hoe hij met een overspelige echtgenote moet
omgaan. Een advies van ongeveer anderhalve bladzijde moet de ongelukkige Du
Pon helpen om de liefde van zijn onkuise Messalina te heroveren. Hier lijkt de
biograaf de spreekbuis te worden van de kluchtige Sinjoor! Als Van Bastrooij door
de Bredase hapschaars (gerechtsdienaars) betrapt wordt op onvergeeflijk vloeken,
weet de sluwe vos de corrupte heren om te kopen met een halve pattakon. Hij kent
de wereld en weet dat een tiran als stadhouder Van Goor, tegen wie Weyerman aan
het eind van dit schildersavontuur zo fel uitvalt, het met zijn corruptie zo bont maakte
dat hij in 1701 van zijn functie werd ontheven. ‘Dien gruewzamen Justicier’, ‘den
oosterlingenschen wolf’ verzaakte zijn plicht en werd ‘onbeweegelijk, en blind op
het gezicht, en op den ontfangst van een handvol gouds, om de Doodwaardige
Misdaden te straffen, en om het Booze uijt het goede te schiften’. Iedereen kan
volgens Weyerman over diens grove schelmstukken lezen in de Sententie die daarover
gepubliceerd is.
De strenge schildersbiograaf waardeert Van Bastrooij om zijn geest en verstand,
daarvan heeft hij ook voorbeelden gegeven. Zijn artistieke prestaties slaat hij niet
hoog aan. Al met al een ‘Aerdig kaerel, altoos zoo vrolijk gehumeurt, als een
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Klosschool (School kantwerksters) speldewerksters, die mael ‘Jaers gaen Plaisieren
in het befaamt Mastenbosch, of het klooster te Meersel buijten Breda’.

Eindnoten:
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10.
11.
12.
13.
14.

Koninklijke Bibliotheek Brussel, afdeling handschriften II - 1608.
Deel 1, pag. 32 en 37.
Deel 1, pag. 32.
Liggeren St.-Lucasgilde, II, pag. 882.
Doopboek Waterstraatskerk: 23 - 2 - 1691 gedoopt Sara, vader Jacobus Baestroij, moeder Elisa
Maria Blommaert. Na 1717 heb ik geen vermeldingen meer van hem gevonden.
Deel 1, pag. 66.
G.A.B.H.39, pag. 327.
G.A.B.H.1681, pag. 132v.
G.A.B.H.33, pag. 145.
G.A.B.H.1676, pag. 140 en 141.
G.A.B.H.1677, pag. 11v.
G.A.B.H.430.
G.A.B.R.249-4.
G.A.B. Notarieel archief, inventaris F. van Kessel (1701).
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Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden*
Karel Bostoen
De Zuidelijke Nederlanden spelen in het leven en werk van Jacob Campo Weyerman
zo'n grote rol dat het ondoenlijk is om in een betrekkelijk kort bestek alles wat hem
met het Zuiden verbindt, te behandelen. Veel meer dan een schets zal ik hier niet
kunnen geven, maar ik hoop dat mijn bijdrage verder onderzoek in die richting zal
stimuleren.
Aan de volgende drie aspecten zal ik aandacht besteden, namelijk aan Weyermans
leven, aan de receptie van zijn werk en aan zijn uitspraken over personen, eet- en
drinkgewoonten, godsdienstige gebruiken en andere eigenaardigheden van de
Zuidelijke Nederlanden. Voor dit laatste aspect heb ik enkele aantrekkelijke passages
uitgezocht als demonstratiemateriaal. Volledigheid heb ik dus niet betracht.

Leven1.
Weyerman werd in 1677 in de buurt van Charleroi geboren. Hendrick Weyerman,
zijn vader, was ruiter van de Blauwe Garde in het leger van Willem III, met
standplaats Breda. Zijn moeder, Elisabeth Sommerel, was van Schotse afkomst.
Terwijl haar echtgenoot als militair deelnam aan de belegering van Charleroi, beviel
zij aldaar van een zoon, Jacobus geheten. Pas later zou deze zoon zich de naam
Campo
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aanmeten, naar verluidt uit erkentelijkheid tegenover een zekere kapitein Campo
Plantines aan wie de Weyermans - en speciaal Jacob jr. - kennelijk een en ander te
danken hadden. Helaas is nog altijd niet bekend waarvoor precies de Weyermans bij
de kapitein met zijn Spaansklinkende naam in het krijt stonden. Campo Weyerman
werd opgevoed te Breda, waar Willem III ter verfraaiing van het kasteel veel
kunstenaars aantrok, vooral uit de Zuidelijke Nederlanden. Niet alleen het kasteel,
ook het dagelijkse leven te Breda werd door deze kleurige import opgefleurd. De
jonge Weyerman zat daarbij als toeschouwer op de eerste rang, aangezien zijn moeder
in de plaatselijke horeca werkzaam was. Dat Elisabeth Sommerel, op wie de
opvoeding neerkwam, voor haar zoon een toekomst als schilder zag weggelegd, is
waarschijnlijk te danken aan haar persoonlijke bekendheid met een of meer van die
kunstenaars. Harde bewijzen hiervoor ontbreken evenwel. Weyerman ging te Breda
eerst in de leer bij de uit Antwerpen afkomstige schilder Ferdinand van Kessel en
kort daarna bij de eveneens Antwerpse bloemenschilder Simon Hardimé, in wiens
specialiteit hij zich zou bekwamen. En met succes: Weyermans bloemstukken brachten
goede prijzen op! Aan zijn opvoeding werd intussen nogal wat zorg en geld besteed.
Weyerman volgde eerst de Franse School, dan de Latijnse School en in 1695, het
jaar van het overlijden van zijn vader, werd hij uitbesteed bij een geleerde dominee
in de buurt van Delft waar hij privé-onderricht kreeg, terwijl hij bovendien
schilderlessen volgde te Delft bij Thomas van der Wilt.
Wanneer hij in 1699 terugkomt in Breda, ambieert hij eerst een militaire carrière,
maar na een financiële en amoureuse affaire met een plaatselijke slagersvrouw, komt
daaraan een eind. Weyerman trekt nu de wijde wereld in, reist in 1704 naar Antwerpen
en Brussel, daarna vanuit Den Briel naar Londen om er in het atelier van de
society-schilder Godfrey Kneller emplooi te vinden. Hij schijnt ook nog in 1705
enige tijd te Oxford medicijnen te hebben gestudeerd, maar reeds in hetzelfde jaar
is hij op terugreis via de Zuidelijke Nederlanden waar hij te Brugge zijn eerste werk
publiceert, namelijk het blijspel de Besweering van den desperaten Antwerpschen
Courantier. In 1709 vinden we Weyerman opnieuw te Londen, vermoedelijk samen
met zijn boezemvriend en kunstbroeder, de Antwerpse schilder Jan Peeters de Jongere2.
die in een Engelse contemporaine bron wordt beschreven als: ‘a proper lusty man of
a free open temper, a lover of good company and his bottle’ (een waarlijk vrolijk
man met een vrijmoedig open karakter, een liefhebber van aangenaam gezelschap
en van zijn fles).3. Aan het eind van dat jaar is Weyerman weer terug in zijn vaderland
waar hij vooral als kunstkoper een aardige duit verdient. In 1719 vinden we hem te
Antwerpen waar hij schilder- en beeldhouwlessen volgt bij Jan Claudius de Cock
die hij wellicht in 1696 had leren kennen, toen De Cock te Breda als decorateur op
het kasteel werkzaam was.
Vanaf 1720, wanneer Weyerman in Rotterdam woont, komt de stroom satirische
eenmanstijdschriften op gang waarmee Weyerman zijn lezers tot op de dag van
vandaag zozeer weet te verblijden. Het hoeft geen betoog dat daarin enige persoonlijke
wederwaardigheden uit zijn tijd in de Zuidelijke Nederlanden aan de orde komen.
Het komt mij voor dat men daarin een menigte details over het dagelijkse leven kan
vinden waar op een andere manier nauwelijks valt achter te komen. Voor de periode
vanaf 1720 tot zijn gevangenneming in december 1738 hebben we geen aanwijzingen
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geweest. Hij heeft er zich ongetwijfeld de nodige vijanden gemaakt, maar zeker ook
de nodige vrienden voor wie een bezoek van de boomlange, geestige en welbespraakte
man-van-de-wereld een feestelijk hoogtepunt in hun bestaan moet zijn geweest. Tot
zijn dood in 1747 zou Weyerman in de Haagse gevangenis verblijven nadat hij was
veroordeeld wegens chantagepraktijken.

Franciscus-Abraham Flanderin
Tot nu toe hebben we minder gegevens dan we zouden wensen over de receptie van
Weyermans werk in de Zuidelijke Nederlanden, maar het weinige dat hierover bekend
is, is nogal bijzonder. Vooreerst zijn daar de veertien Weyerman-uitgaven in de
veilingcatalogus van de Oostendse schepen en bibliofiel Franciscus-Abraham
Flanderin (1756-1829), wiens bibliotheek in 1829 te Brugge werd geveild.4. Hij was
de zoon van de Oostendse rijke koopman en schepen Andreas Jacobus Flanderin
(1708-1763) en van Isabella Bernaert, dochter van Louis Bernaert, commissaris van
de Oostendse Oost-Indische Compagnie. De veilingcatalogus bevat ongeveer 10.000
titels. Ongeveer één derde van de boeken is Nederlandstalig. De catalogus verraadt
de libertijnse mentaliteit van de Flanderins, met zijn erotica, medische werken (vooral
over onanie en verloskunde) en hermetica (werken in verband met de Rozenkruisers
en de Vrijmetselarij). Voor wie de achttiende-eeuwse cultuur bij ons bestudeert, is
deze catalogus duidelijk een uiterst belangrijke bron. Dat Weyermans werken in deze
catalogus goed vertegenwoordigd zijn, past bij het culturele klimaat dat uit de
catalogus spreekt.

Julius De Bock
Een tweede intrigerend voorbeeld van Weyerman-receptie treffen we aan te Brussel
in 1900. Dan verschijnt namelijk een boek, getiteld ‘Filosofen’, Schetsen uit het
Studentenleven, van de hand van de onbekende auteur Julius De Bock.5. Het is het
verhaal over twee Leuvense studenten, Lucas Klopstock en Jan Breughel6. die de
‘groen’ Jacob Steen wegwijs maken in het studentenleven. Jacob Steen wordt
voorgesteld als een ‘stadgenoot’ van Breughel (zonder dat helaas die stad wordt
genoemd) en als iemand die te Haarlem enige tijd een schildersopleiding heeft gehad
en daar tot het besef kwam dat hij voor dit beroep ongeschikt was.
We schrijven juli 1752 en de voornaamste plaats van handeling is een Leuvense
kroeg, de ‘Grot van Calypso’ genaamd, waarvan een zekere Ariaantje kastelein is.
Deze is rederijker en zelfs factor van ‘Het Kersouwken’. Op zijn dochter Grietje is
de student Lucas Klopstock verliefd. Het boek bevat veel beschrijvingen en
uitweidingen, maar nauwelijks een intrige. Afgezien van het bijzondere taalgebruik
dat erin wordt gehanteerd, is het in feite een onrijp werkje. Het telt 130 bladzijden
en zeven hoofdstuken. De auteur verraadt zijn voorliefde voor de schilderkunst door
zijn toespelingen op schilderijen van Jordaens, Rubens, Breughel, Brouwer, de school
van Frans Hals enz. Vanaf het vijfde hoofdstuk begint een Gaskonjer een rol te spelen,
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tje te zullen helpen met de voorbereiding van diens berijmde voordracht voor de
plaatselijke rederijkers over het ‘Beoefenswaardige der Dichtkunst’, maar doordat
alle voorbereidingen uitmonden in een drinkgelag komt daar niets van terecht.
Het boek werd later voor het toneel bewerkt door een zekere Lodelent, onder de
titel Studentenleven in de grot van Calypso. Volgens het Lectuur-Repertorium was
De Bocks boek geschikt voor volwassenen van 18 jaar en ouder, terwijl de bewerking
van Lodelent - naar ik uit de ‘zedelijke kwotering’ heb begrepen - ‘paedagogisch’
volstrekt ‘niet verantwoord’ was.7.
Wat het boek bijzonder maakt, is - zoals gezegd - het taalgebruik. Dit is namelijk
vrijwel volledig gebaseerd op dat van Weyerman. Niet alleen bepaalde woorden en
beeldende uitdrukkingen, maar hele paragrafen heeft De Bock aan Weyerman
ontleend, het meeste vermoedelijk aan Weyermans De Levens-beschryvingen der
Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen. Er is sprake van ‘masteluinen
ochtendstonden’, van ‘de strandreus Polifeem’, van ‘het rijfelkraam des huwelijks’,
van ‘hardebollen tegen de klip des doods’, van ‘de vlag van een
botermarktskwakzalver’, van ‘kortegaarsvloeken’ en ‘droogscheerders van het
tafellaken’, kastelein Ariaantje wil een redevoering houden voor de rederijkers ‘die
erover zoo verwonderd zouden staan, als destijds de profeet in de woestijn, toen hij
de zwartgekapte nevelkraai hoorde praten’ enz., enz.
Het boek is alleszins een merkwaardig verschijnsel. Het lijkt erop dat daar aan het
eind van de negentiende eeuw een jonge Vlaming te Brussel zodanig gegrepen werd
door zijn ontdekking van de taalvirtuositeit van Weyerman, dat hij die helemaal op
eigen houtje opnieuw tot leven wilde brengen. Zijn bedoeling maakt hij duidelijk in
de opdracht die aan zijn eerste hoofdstuk vooraf gaat met de woorden:
AAN
mijn doorluchtigen voorvader
Jacob Campo WEYERMAN
tot aandenken en verspreiding van zijn pittige taal.
Kennelijk moeten we De Bocks liefde voor Weyermans taal verbinden met zijn
flamingantisme. Dit laatste blijkt uit de keuze van het motto uit het werk van Jan
Ferguut dat De Bock aan zijn boek meegaf, namelijk: ‘Dietsch te “schrijven” met
aardigheid - en vaardigheid - is mijne eenigste hoovaardigheid.’8.
Over Julius De Bock zelf kan ik maar weinig meedelen en dit weinige heb ik dan
nog te danken aan de Vlaamse archivarissen, bibliothecarissen en kenners van de
Vlaamse Beweging die ik het laatste jaar regelmatig heb lastig gevallen en die
desalniettemin vriendelijk bleven. De enige verwijzingen in De Bocks boek die iets
met zijn afkomst konden te maken hebben, trof ik aan op p.9 waar hij de Veurnse
rederijkerskamer vermeldt met de kenspreuk ‘Arm in de borsse ende van sinnen
jonc’ en op p.64 waar de kamer van Nieuwpoort ter sprake komt met de kenspreuk
‘Van Vroescepe Dinne’.9. Dat hij een band had met de Westhoek van West-Vlaanderen
lijkt te worden bevestigd door zijn Schildersknepen, Blijspel met Zang in een Bedrijf,
Vrij naar 't Duitsch dat in 1897 te Veurne verscheen.10. Het stuk speelt te Antwerpen
rond 1630 en in de ‘Rollen’ figureert o.a. de bekende schilder Adriaan Brouwer.
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De belangrijkste feiten over De Bock dank ik aan Marc Somers van het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cutuurleven te Antwerpen. Volgens de aldaar bewaarde
gegevens publiceerde De Bock tussen 1900 en 1914 in de liberale krant van vader
Julius Hoste, De Vlaamsche Gazet, toen de beste Vlaamse krant. Tijdens de eerste
wereldoorlog werkte hij mee aan het aktivistische weekblad Vlaamsch Leven onder
allerlei schuilnamen, zoals J. van Beveren, J.C. de Beer en Frans J. de Vos.11.
De twee exemplaren van ‘Filosofen’, die in de Antwerpse Stadsbibliotheek
berusten, bevatten aantekeningen die ons nog wat verder brengen. Exemplaar 69.219
bevat een aantekening in potlood die luidt: ‘By den Schrijver Koekelberg Brussel’
(dit duidt erop dat het boek niet in de boekhandel verkrijgbaar was, maar bij de auteur
en dat het dus op kosten van die auteur was gedrukt). Exemplaar 181.318 bevat op
p.28 een doorhaling en een opmerking, beide in inkt. Deze doorhaling vindt men aan
het eind van De Bocks typering van de echtgenote van de kroegbaas Ariaantje:
Zoo pokdalig van aanschijn als een omgekeerde biekorf, droeg zij haren
zoo roskleurig gevlamd, dat een vermetele haar geen kus kon gunnen,
zonder zijne knevels te zien in brand vliegen. En vermetel mocht hij wel
genoemd worden die zulks wagen zou, buiten de echtelijke verplichting,
want haar gelaat was zoo bevallig, als het hoofd van een uitgehouwen
zeepaard op den achtersteven eener jodenschuit.
Van het laatste woord is het eerste lid van de samenstelling doorgehaald (dus: joden)
en de toegevoegde opmerking luidt: ‘jak antisemit’. Deze opmerking heeft
vermoedelijk de volgende strekking: Jakob Weyerman is een antisemiet. Interessanter
dan de vraag of ik deze opmerking correct heb geïnterpreteerd, is de vraag van wie
de opmerking in inkt afkomstig is. Ik meen van Julius De Bock zelf en wel om de
volgende reden. In het AMVC wordt sinds enige tijd ook het archief van de vroegere
flamingantische Antwerpse burgemeester en katholieke politieke voorman Frans van
Cauwelaert geïnventariseerd. Marc Somers en zijn medewerker ontdekten in dit
archief een brief van een zekere De Bock aan een onbekende, wellicht Van Cauwelaert
zelf. De brief dateert van 16 januari 1914 en handelt over een blad dat zou worden
opgericht.12. Het blad in kwestie was vermoedelijk de latere kwaliteitskrant De
Standaard. De Bocks bestemmeling vond kennelijk dat dit blad op 1 januari 1915
van start moest gaan en De Bock pleitte voor vervroeging van die datum tot 1 oktober
1914. De statuten van de N.V. De Standaard waren na maanden plannen, discussie
en propaganda in het Staatsblad van 24 mei 1914 verschenen. Op 1 augustus 1914
verscheen het tijdschrift Hooger Leven als ‘Standaard’-nummer. Tegelijk werd in
een circulaire gemeld dat het eerste nummer van de De Standaard op 22 november
1914 zou verschijnen. Omdat evenwel op 4 augustus 1914 de eerste wereldoorlog
uitbrak, zou dit eerste nummer in werkelijkheid pas op 4 december 1918 verschijnen.13.
Na de ondertekening van de brief volgde De Bocks adres: Felix Vandestraat 40,
Brussel. Dit moet een verschrijving zijn voor: Felix Vande Sandestraat (volgens een
spontane opmerking van Marc Somers, die niet wist van de potloodaantekening ‘By
den Schrijver Koekelberg Brussel’!). De Felix Vande Sandestraat is namelijk een
vrij bekende straat in Koekelberg, de gemeente waar onze Julius De Bock
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woonde blijkens de eerdergenoemde potloodaantekening in een van de Antwerpse
exemplaren van ‘Filosofen’. Het handschrift van de opmerking in inkt in het andere
exemplaar heb ik vergeleken met het handschrift van de brief. Daarin kon ik de
merkwaardig gevormde ‘a’ en ‘k’ identificeren als zijnde van een en dezelfde hand
afkomstig, terwijl de rest van de letters de identificatie niet tegenspraken. Verder
dan dat ben ik met mijn naspeuringen niet gekomen. Julius De Bock lijkt een
veelzijdig man te zijn geweest. Hij componeerde muziek, schreef toneel en vierde
zijn historische belangstelling bot in de betere Vlaamse bladen. Ik heb geen
aanwijzingen dat hij een universitaire opleiding had gevolgd. Gezien zijn
belangstelling voor de schilderkunst denk ik eerder dat hij enige jaren aan de Brusselse
Teken- en Schilderacademie gestudeerd heeft. De laatste publikatie die van Julius
De Bock bekend is dateert van 14 april 1918. Daarom bestaat de mogelijkheid dat
hij spoedig daarna is overleden, wellicht zelfs gesneuveld in dat laatste oorlogsjaar.14.

Lode Baekelmans
Een derde geval van receptie werd reeds door André Hanou uitvoerig behandeld in
het blad Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Het betreft hier
de Vlaamse literator Lode Baekelmans die een kleine veertig bladzijden in zijn
Oubollige Poëten (uitgaven uit 1920 en 1926) aan Weyerman wijdt, onder de titel
‘Een fameus libellist over de Sinjoren’. Zijn openingszin luidt: ‘Jacob Campo
Weyerman is een geteekend en geschuwd schrijver van libellen uit de XVIIe eeuw’.
Daarna volgt een voor die tijd zeer behoorlijk overzicht van de secundaire literatuur
over Weyerman die een staalkaart vormt van negatieve en positieve oordelen.
Baekelmans eigen uitspraak: ‘Dat Weyerman een hekel had aan de Brabanders,
inzonderheid aan de Antwerpenaars laat zich verklaren, door de onaangename
herinnering aan ons land, waar hij vertoefd had’ lijkt mij evenwel gebaseerd te zijn
op de apocriefe biografie uit 1758 van F.L. Kersteman. Verder heeft Baekelmans
vooral aandacht voor één bepaald werk van Weyerman waaruit hij uitvoerig citeert,
namelijk de Besweering van den desperaten Antwerpschen Courantier. In dit blijspel
steekt Weyerman de draak met Hendrick Aertsens, de uitgever van de Antwerpsche
Post-tydinge die onder de omineuze naam Arsenico optreedt en door straatjongens
wordt nageroepen: ‘Aarzens, wilde gay een leugenaar kayken? maak dat ge' in de
Spiegel ziet.’15. Voornamelijk op basis van hetzelfde blijspel zou Baekelmans zelf
een toneelstuk schrijven, getiteld: De Blauw Schuyte, Fantastische Levensinwijding
in 3 bedrijven. Het stuk verscheen in 1924 in twee afleveringen in het literaire
tijdschrift Groot-Nederland. Weyerman wordt in dit stuk voorgesteld als ‘eerzuchtig
en verwaten, belachen, uitgeschud door schelmse maten’ en bedrogen in de liefde.
Het toneel speelt zich hoofdzakelijk af in de Blauw Schuyte, een afspanning aan de
Paardenmarkt. De indruk die Hanou van de held van het stuk kreeg, was die van een
‘Weyerman in een vooroorlogs communiepakje’ en hij achtte het stuk iets ‘voor
patronaatsgebouwen’.16. Wat er ook van zij, opnieuw blijkt er iemand in het Zuiden
zo gegrepen door de figuur en het taalgebruik van Weyerman, dat hij eerst behoorlijk
wat onderzoek verricht en vervolgens de moeite neemt om Weyerman in een stuk
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enigszins halfzacht resultaat leidt, doet niets af aan
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de welgemeende intentie van de auteur.

Weyerman over de Zuidelijke Nederlanden
Maar het wordt tijd dat we ons buigen over het werk van Weyerman zelf. Ik heb een
aantal passages in zijn werk bij elkaar gezocht die een redelijke indruk geven van
Weyermans stijl. Tevens maken ze duidelijk maken dat er in dat werk tal van realia
verborgen zitten, die de volle aandacht verdienen van elke cultuurhistoricus die zich
met de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw bezig houdt. Ik vestig er hierbij
de aandacht op dat allerlei terloopse opmerkingen in Weyermans oeuvre interessante
gegevens kunnen bevatten. Zo schrijft Weyerman over de Oostendse tapijthandelaar
Leniers die hij goed moet hebben gekend,17. over de Borgerhoutse muzikant Toon
Onkruit die met de strop werd terechtgesteld,18. over de fysionomie en het
kunstenaarschap van de Antwerpse beeldhouwer Jan Claudius de Cock19. en over de
Brusselse arts Dr. Goossens - wellicht een rozenkruiser -die een medicijn had
uitgevonden dat eerst zijn patiënten en daarna hemzelf naar de andere wereld hielp.20.
Ook over eten en drinken weidt de auteur met veel genoegen uit, zo over de grote
kennis der Leuvense studenten van ‘hun strookoleuren bieren’,21. over de inferieure
kwaliteit van de Brusselse kalfschijven die alleen goed zijn om er kurken voor
wijwaterflessen van te fabriceren,22. over de diverse bereidingen van kalfsvlees in de
Nederlanden en daarbuiten23. en over het overvloedige gebruik van snuiftabak in
Antwerpen en Brussel om de geest te krijgen en over de twee soorten tabak die te
Brussel worden geprefereerd.24. Een komische schimpscheut aan het adres van de
Oostendse Compagnie ontbreekt al evenmin.25. Hij schrijft terloops over de Antwerpse
processie, de Ommegang, en de rangorde van de geestelijkheid daarin,26. over
Schaarbeek dat beroemd is om zijn ezelsfokkerijen27. en over het begijnhof te Turnhout
dat te Breda voor een waar serail doorgaat en voor dé plaats om de bloemetjes buiten
te zetten.28. Wie de moeite zou nemen om de registers van het tijdschrift Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman na te slaan op allerlei Belgische
plaatsnamen, zou mijn - noodgedwongen - beknopte overzicht met zeer vele
voorbeelden kunnen aanvullen. Maar ik wilde u niet lastig vallen met de presentatie
van allerlei korte stukjes die een al te verbrokkelend effect zouden hebben. Ik heb
er de voorkeur aan gegeven om een tweetal forsere stukken van Weyerman aan U
voor te leggen, in de hoop dat U niet alleen (on)aangenaam verrast zult opkijken
over zijn uitlatingen betreffende de Zuidelijke Nederlanden, maar ook opdat U kennis
zou maken met een weergaloos taalvirtuoos die met zijn taal, anderhalve eeuw na
zijn dood, een jongeman in het verfranste Brussel troostte en een gevoel van
eigenwaarde gaf.
Het eerste stuk gaat over Weyermans tocht met de trekschuit naar Laken, toen vooral
bekend als bedevaartplaats. Hij vertelt hierin over zijn ontmoeting met een non die
bij die gelegenheid de kap over de haag smeet, zonder dat onze auteur daar overigens
deze keer de hand in had.
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Brussel. De Aartshertoginne, die by het lof van O.L.V. van Laken heeft
geassisteert, doet den Kluyzenaar gedenken aan dat dorp, dat te gelyk is
vermaart we-
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gens de mirakelbron van die Madona, en wegens de fabryk van smaakelyke
boerevlaadjes. Gedurende de bestiering des Hartogs van Beyeren over de
Spaansche Nederlanden, viel 'er een avontuur voor naby dat dorp, dat ik
den Leezer zal verhaalen.
Ik voer op een heldere zomersche dag met de schuyt op Vilvorden tot aan
de Lakenbrug, en ik had het geluk van vlak tegens over een schoone jonge
Non te zitten, welke Vestaale wiert genaamt suster Angelika. Dat bekoorlyk
hemelwicht scheen buytenspooriglyk devoot, en ieder woord dat zy sprak,
was door den eed verzelt van, by Sinte Anna; waar uyt ik besloot, dat 'er
vry wat van die santinne schuylde onder haar Nonnenvacht, [wellicht een
toespeling op het moederschap van de H. Anna en dat van de non in
kwestie, K.B.] en dat was geraaden. Toen wy de brug van Laken naderden
bespeurde ik een groote ongeduurigheyt in die schoone onnoozele, welke
ongeduurigheyt ik toeschreef aan haar devotie voor O.L.V. doch een ander
soort van sant was het voorwerp van haar beevaart. Een Engelsch Kapiteyn,
een knaap die maar alleenlyk een paar afgoden aanbad, de Hoepelrok en
de Fles, beval de schuyt aan te leggen, en toen was 't woord, Qui vala? en
het bescheyt, Angelika. Dat onnoozel lam, die engelachtige Angelika, had
een besluyt genomen, om den droefgeestigen Nonnenstaat te verwisselen
tegens een aangenamer leevenswyze, waar van dien Officier zodra de lucht
niet kreeg, of aanstonds beukte hy die maagdelyke burgt ordentelyk door
eeden, en goude beloften.
Kortom, hy won zo veel gront op haar bloedlaauwe gesteltenis, dat zy
besloot om een veldtogt te waagen met dien jongen Mavors, en ten dien
eynde was de Lakenschebrug tot de vergaderplaats uytgekipt. Een Britsche
Schildknaap, die na het doorstaan van onderscheyde veldtogten, een
glorieryke helbaart had geobtineert onder de kompagni van dien Kapiteyn,
tilde het Nonnetje achter op het ros van zyn bevelhebber, die gelyk als een
tweede Jason ging stryken met dat ongeschonden gulden vlies. Een heer
onder ons gezelschap, die zo vrolyk was gelyk als een leeuwerik inde
hooimaant, riep dat doolent paar al laggchende na, ‘Zo, zo, Kapiteyn, dat
gaat voor wind en ty, konje nu hier ofte daar een draak opdoen, dan is 'er
kans om ongemerkt door te gaan voor den Ridder Sint Joris, en de maagd
Sinte Margariet.’29.
Het tweede stuk is de biografie van de Antwerpse bloemenschilder Gaspar Pedro
Verbruggen. Weyerman treedt hier o.a. op als kenner bij uitstek van het
bloemstukkengenre. Hij vertelt voorts over een man met talent die evenwel toch geen
grote naam heeft gemaakt met zijn kunst. Het dagelijkse leven: vooral het kroegleven
en het gezwets van Antwerpse kunstenaars komen uitgebreid aan de orde, ook hun
manie om voor het oog van de wereld voor levensgenieters door te gaan, terwijl hun
leven veelal door eigen toedoen uit kommer en kwel bestaat. Een vast thema bij
Weyerman is ook dat het huwelijk de oorsprong van alle ellende is. In deze
levensbeschrijving wordt dit opnieuw de lezer duidelijk gemaakt.
GASPAR PEDRO VERBRUGGEN.
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Is een Antwerpsche Sinjoor by geboorte en by Godsdienst, en geen
onverdienstig Bloem- en Fruytschilder, die zich een grooter naam heeft
verkreegen in zyn geboorte-plaats, als wel in andere Steden, en die zoet
en zuur heeft gesmaakt in de Konfituurwinkel des weerelds. Wy zullen
den Leezer eerst een beschryving geeven van zyn konst, en vervolgens
van zyn leeven.
Zyn Bloemtafereelen zyn inderdaad los, meesterlyk en fix geschildert, de
bloemen zyn krachtig, en voor al zo zyn de heulbloemen flodderachtig
behandelt, en de anemonien op een dartele wyze gepenceelt: maar die
zelve Bloemtafereelen ge-
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lyken niet na de doorschynendheyt en na de tederheyt van Floras
lenteschatten, zy vervatten meer geest als waarheyt, en zyn vry bar, hart
en getrokken verbeelt, en meer bekwaam tot groote Saalen, of tot
Zolderstukken, als om opgehangen te worden in Konstkabinetten. De
Fruytstukken van dien Baas zyn noch minder van deugd, want zyne
geschilderde Persikken en Abrikoozen schynen gebraaden, in stee van
overwaassemt met die blos, die de Natuur daar aan als tot een doorschynent
opperkleed heeft te kost gehangen. Wy konnen de Bloemstukken van dien
Pedro nergens beter by vergelyken als by den Noortwyksche Fruytvloot,
schoone koleuren, maar zonder oordeel of houding onder malkanderen
gerangeert; of by een omgekeerde Bibliotheek, hier en daar wat goeds,
maar wie wil zich zelve de moeite geeven om dat onder dien verwarden
hoop te gaan opzoeken; en by den opschik van een Marmerschilders winkel,
over al blixemende koleuren, doch by den ruys hier en daar gezet, gelyk
als een Boerenkoster handelt met de veelkleurige Roomsche Santyen en
Santinnen.
Eenmaal schilderde dien Gaspar Pedro Verbruggen een Bloemstuk in
duel tegens Simon Hardimé, een ander Antwerps Bloemschilder, welke
beyde stukken zouden hangen op het Hof van den Koning van Engelant
Willem den derde, tot Breda; maar het Bloemtafereel van den eerste wiert
verworpen, en dat van den tweede aangenomen, die voor of na geen
Bloemstuk dat half zo goed was schilderde. Daar in was dien S. Hardimé
gelyk aan den Fransche Poëet Monsieùr Chapelain, die eenmaal in zyn
leeven een goed gezang berymde, en naderhant dien roem in de assche
der verachting zag zinken door de uytgaave van zyn Heylige Roman,
getytelt, de Maagd van Orleans, en door eenige andere prulvaarzen van
dat zelve beslag. Vorders weeten wy niet te zeggen of te schryven, dat
dien Verbruggen ooit is gebruykt geworden by Souvereyne Vorsten of by
hooge Standspersoonen, maar wel dat zyne bloemtafereelen wel gewilt
waaren geduurende een zekere tyd by de Antwerpsche pannebroeken, by
de Brusselsche kuykenseeters, by de Mecghelse maanblusschers, by de
Liersche schaapshoofden, by de Leuvensche zatterikken, en by de Gentsche
stroppendraagers, doch buyten dien omtrek deeden zy geene byzondere
mirakelen. Ook schilderde hy veele stukken voor de Antwerpsche
Konstkoopers, die daar mee alle Markten en Kermissen afliepen, en op de
Frankfoorder en Lypziger Mis goede winsten aan hadden, dewyl de
Hoogduytschen zich vergaapten aan die vuurige en blixemende schoone
koleuren. Maar als die op den buyt waaren uytgestooven, dan zag men
doorgaans een half dozyn bloemstukken van Sinjoor Pedro voor de luyffels
der afslaagers hangen op de Antwerpsche Vrydagsmarkt, daar hy dan
tegens den tyd der verkooping, zynde meestentyds tegens elf uuren, eenige
by hem geinstrueerde en met roode mantels opgetraliede Heeren na toe
schikte, die dan tegens malkander opbooden, tot zo lang dat 'er een vreemde
Liefhebber op het laatste bot hoogde, waar op het fliuks was bons, want
den afslaager wist mee 't geheym van die Vrydagsmis, en dan zat dien
kooper te kyken voor de betaaling der ballen. Daar in, en in die krygslist
verbeelde Dom Pedro Verbruggen den Dopjeskramer, en de geposteerde
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Sinjoors de valsche speelders, die men dikmaals in de Veerschuyt ontmoet
tusschen Amsterdam en Ouwerkerk, die in den beginne onder malkanderen
speelen en handen vol geld opzetten, doch zo dra hapt een winzuchtig
Reyziger niet na dat vergult of verzilvert aas, of het is aanstonds, kip ik
hebje, hy krygt de haak in de keel, en wort zo geldeloos gespeelt, dat hy
nauwelyks een paar stuyvers overhout om een glas bier te konnen drinken
aan de pleysterplaats van de schuyt, een Herberg genaamt den Voetangel.
Doch de leevenswyze van dien Bloemschilder was zeer byzonder toen hy
woonde tot Antwerpen, want tegens elf uuren ging hy gemeenlyk
spansseeren op de Antwerpsche Meer, de vergaderplaats der leegloopers,
gebakert in een roode scharlaken mantel, gekoiffeert met een zindelyk
opgezette Spaansche Paruyk, de
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kroon van zyn hoofd geciert met een fraaie Kastoor, en voorts de rest den
opschik na behooren. Aldaar voegde hy zich by de wandelaars van de
eerste Klasse, die hem gaarn hoorden kouten, want hy was vrolyk van
humeur, en al vry aardig voor een Sinjoor, ging tegens twaalf uuren in het
Koffihuys van le Sieur Anthoine, en dronk aldaar zyn Koffy en zyn
Chokolaat, schreeeuwde in 't hondert, want zyn landluyden moeten
luydruchtig praaten, regeerde op zyn beurt de weerelt, rukte den Sultan
van den troon, tilde 'er den Keyzer boven op, herstelde den gevlugten
Jakob den derde, Koning van Engelant, wederom in de bezitting van zyne
drie Koningryken, konfineerde den Koning Willem en de Koningin Maria
in den Tour van Londen, bedwong den Koophandel der Hollanders, schonk
dat Gemeene Best, benevens de beyde Oostindien, aan de Koningen van
Spanje en Portugal, en liep dan tegens het klokslag van een uur spyzen in
het Ordinaris van Monsieur Laboureur op de Meer, of in het tonnetje op
de Eyermarkt. Na de maaltyd trok hy na zyn huys, onder het voorwendsel
dat hy gewoon was schielyk Thee te drinken na het middagmaal, en ging
dan zitten speelen met de penceelen, dat men 'er geen oog kon ophouden.
Maar zo dra als hy de klokken van O.L.V. Kerk het uur van sessen in de
zomer, en dat van drien hoorde beyeren in de winter, ley hy palet en
penceelen neer, om die zelve oefening te hervatten van 's ochtends, of hij
ging een glaasje Wyn of Bier drinken te Burgerhout, op den Dam, na de
Markgravenley, en alzulke vergaderplaatsen buyten Antwerpen, en tegens
den avond vloog hy na de Keyzerskroon, een Wynhuys na by de beurs,
daar de voornaamste op die tyd leevende Konstschilders vergaderden om
's winters een tonnetje oesters, nieuwe zoute visch, een stokvisch, en om
's zomers een kreeftje, een botje, en een schoteltje koude paling te eeten,
en braaf in de Wyn te laaten zwemmen. Onder die doorluchtig Societyt
bevonden zich de Konstschilders Spiering, Frank, van Schoor, Eykens,
Tyssens, Gillemans, en meer anderen, die standvastiglyk kompareerden
tegens de aankomst van de uylenvlugt, en die dan zo onvergeeflyk
schreeuwden, gilden en lolden, dat 'er de nabuurige kinders de stuypen
van op den hals kreegen, en onze Gaspar Pedro Verbruggen was Feytje
de voorste in dat adelijk plaisier. Tegens tien a elf uuren betaalde hy zijn
gelacgh en marcheerde half dronken na zijn wooning, doch niet om te
gaan rusten, maar om te gaan schilderen; want dan vond hy twee a drie
paletten met verf, schoongemaakte penceelen, en een begonne schildery
twee a drie gereet staan, die een van zijne Leerlingen aldaar had geplaatst
op zijn bevel, en daar mee den mantel en rok uytgetrokken, de Spaansche
Paruyk afgezet, een besmeerde japon aangetrokken, en een slaapmuts van
dito soort opgezet, en allegramento gevallen aan 't Bloemschilderen. En
waarom als een uyl de zon verzaakt, en het kaarslicht uytgekoozen? zal
ons misschien den Leezer vraagen; en wy zullen hem antwoorden; om
quansuys den grootschen duyvel te speelen, Moeder ik mosselen, ik behoef
maar een uur vyf a ses daags te schilderen om het Heertje te speelen, en
om alzulke glorieuze, maar armoedige beweegredenen, dewelke veracht
worden by de Wyzen, en dewelke de Zotten pryzen. Ook dobbelde den
Bloemschilder somtijds wel eens mee om tydverdryf, gelijk als hy dan
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eens een notabele som voor een Konstenaar, vier a vyf hondert guldens,
verloos aan eenige Antwerpsche Jonkers, die hem leelijk uytlachten na
zijn verlies, en hem schimpsgewijze toebeeten; Bai God! Peerke, jeert
gauw naar ou huys, en goot as een braaf manneke nieerstig zitten
blommekens schilderen, en as ge weer een stuyverke hebt gewonnen, komt
dan bai ons, waai zullen het dan op den zelven interest neemen.
Maar hy beging een zotte daad in de bloem zijns leevens, en toen zijn
konst op de hoogste markt was, welk bedrijf wel den eersten steen heeft
gelegt aan zijn verderf. Hy vryde over een braave Amtwerpsche Juffer,
die, zo men zegt, een kapitaal bezat van vijfentwintig a dertig duyzent
guldens, en dewijl hy een Jongeman
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fraai van leden en welbespraakt was, en noch daarenboven den naam en
ook de daad had dat hy veel geld won, kreeg hy het Jawoord van de Vryster
en van de Vrienden, en alles wiert vervaardigt tot het aanstaande huuwelijk.
Maar toen het op het nypen aankwam, zond den kwaalijk beraaden
Bloemschilder zijn kat na de Bruyd, den Bruydegom kreeg naberouw, en
hy liet de Bruyd en de vergederde vrienden bedanken voor de eer, welke
weygering hy met dit kompliment verzelde; Ken wil kik, bai God! main
persoon niet verslingeren aan een Uffrouw, wiens Vader is gefailleert
geweest; (gefailleert is bankrot gespeelt) moor ik zal kik een degelaike
Dochter trouwen, woor op niet eene jeer zal kannen gepopegaait worden.
Ook hield hy zijn woord daar in als een wijf, want korts daar aan ente hy
een jongen schilder op den Roozenstruyk van zijne eerlyke huysmeyd, die
hy gedwongen wiert om te trouwen, en na die tijd was het Predikheeren
processie, deerlijk zien, het spook dat dag en nacht in zijn huys waarde
was de armoede, dat niet eer verbannen wiert voor dat die gemalinne
hemelde, en na haar overlijden was den Bloemschilder weer spikspelder
nieuw, leefde als Rogier Vetpot, en liet fioolen zorgen.
Doch gelyk als alle ondermaansche geschapendheden onderhêvig zijn aan
onderscheyde beurtverwisselingen, zo was onze Dom Gaspar zo min vry
als een ander, het geen hem de Ondervinding, de Meesteres der Wyzen
en der Gekken, leerde tot zijne schade. De zo dikmaals met goede en met
kwaade bejegeningen afgezette Schuldeysschers begonnen te muyten; den
Schilder kreeg de eene Citatie voor en de andere na; zijn beste vrienden
waaren gestorven, en de overigen hadden hem begeeven; hy was oud en
verlept geworden onder het harnas van een Spaansche glorie; zijne affaires
waren verloopen, en hy had schulden zonder eynde; waar op hy schielijk
besloot van te veranderen van Luchtstreek, en om geen ergernis te geeven
verhuysde hy by nacht, eer dat zijn gebuuren noch eens waaren opgereezen.
Het kooprijk Amsterdam was de eersrte plaats daar hy halte hield, na het
ontsnappen van dien Antwerpsche brand van Troyen; en dewijl hy wel
eer eens had hooren zeggen, (zeggen moest het zijn, want hy las nooit of
zelden) dat den mensch een gezellig dier is, nam hy een geestelijke Dochter
mee om zijn bedroefde ziel te vervrolijken door eenige onstichtelijke
diskoersen, onderwijl dat hy tot een erkentenis van dien troost haar
hemdsmouw zou repareeren. Den vroome Willem vander Hoeven,
Koffyschenker en Dichter in de Kalverstraat, die onlangs door de dood zo
fijn is gemaalen als een loot verbrande Koffyboonen, heeft ons verhaalt,
dat hy een goeden opgang maakte in Amsterdam, doch dat hy genootzaakt
was over te vliegen na 's Gravenhage, daar hy zich verbeelde dat het geld
opgeschept stont met gantsche melkteylen, en dat de Afgezanten aldaar
resideerende hem zouden naloopen om zijne Bloemstukken te moogen
erlangen. Hy rekende ook niet t'eenemaal buyten den waard, en hy zou in
dat Hollands lustpaleys fatsoenlijk hebben konnen leeven, by aldien hy
meer tijd en oordeel had besteet op zijne bloemtafereelen; maar hy was
dat schrobben zo gewoon, dat hy twaalf Apostelen met eene streek moest
maalen, of hy kon niet bestaan volgens zijn bedunken. Daar op keeken de
Konstbeminnaars van die gedrukte bloemen af, en hy bleef zitten roesten
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met zijne stukken, zo dat goeden raad duur begon te worden by den
Bloemist, want den buyk is een ongeduldig Schuldeysscher; ook moest
het Klopje 's ochtends haar Koffy, en voorts den gantschen dag door haar
dubbelde Kraamanys [= soort sterke drank] hebben, benevens andere
koelwaters van dat soort, of zy stelde een keel op als een wapenkreet.
Gaspar Pedro Verbruggen vond ten laatsten een gevaarlyk huysmiddel
uyt tegens die kwaal, hier in bestaande, dat hy een dronke Wijf opliep, die
met zijne schielijk afgebakke stukjes onder haar visnets falie den gantschen
Haag liep afvourageeren, en die dezelven aanbood voor een klein prysje
in alle Koffyhuyzen, Wyn-en Bierherbergen, waar voor hy haar meer gaf
als
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hy kon missen, en noch daarenboven als de markt goed was dronken
maakte. In die bedroefde omstandigheden hebben wy dien Bloemschilder
gelaaten, zonder het alderminste vooruytzicht van verbetering, tot ons
leedweezen, daar hy, indien hy zijn fortuyn in acht had geslaagen, geteld
kon zijn geweest onder de gelukkigste Konstschilders.30.
Tot zover de teksten van Weyerman die ik aan U wilde voorleggen. Zoals U heeft
kunnen merken, komt daarin een menigte van details over het leven in de Zuidelijke
Nederlanden van zijn tijd naar voren. Niet alleen personen, kroegen, eet- en
overnachtingsgelegenheden en andere locaties die zouden kunnen worden
nagetrokken, maar ook omgangsvormen en details over het reizen en eetgewoonten.
Bij dat laatste viel mij trouwens op dat, met uitzondering van kalfsvlees, hoofdzakelijk
visgerechten worden genoemd. Wellicht was vlees toen in de Zuidelijke Nederlanden
nogal prijzig.
Kortom, ik hoop U duidelijk te hebben gemaakt dat Weyermans werken voor een
cultuurhistorisch onderzoek een bijzonder rijke bron vormen, nog afgezien van het
feit dat zij bijzonder vermakelijk zijn.

Eindnoten:
* Tekst van de lezing, gehouden te Leuven op zaterdag 22 april 1989 voor de NFWO Contactgroep
18de eeuw.
1. De biografische gegevens die volgen, zijn gebaseerd op P. Altena [e.a.]: ‘Jacob Campo
Weyerman - Overzicht van leven en werken’. In: Het verlokkend ooft, Proeven over Jacob
Campo Weyerman. ed. P. Altena, W. Hendrikx [e.a.] Amsterdam, 1985, 16-34; P. Altena:
‘“Eenige ongemeene leevensbijzonderheden des schrijvers”, Over het leven van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747)’. In: De satiricus Jacob Campo Weyerman, De luis in de pels van de
Verlichting. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Stichting Jacob Campo Weyerman in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 16 januari
- 28 februari 1987. ed. A. Bossers [e.a.]. 's-Gravenhage, 1987, 9-15.
2. Zie o.a. over hem Weyermans autobiografie in de Levens der Konstschilders Dl.4 (1769),
409-467, spec. p.460-464. Uitgegeven in Med. JCW. 1978, 50-51.
3. Volgens de Notebooks (1713-1754) van G. Vertue, hier geciteerd naar R.H. Wilenski: Flemish
Painters 1430-1830. London, 1960, 2 dln. Zie Dl. 1, 621. Bij Weyerman zelf wordt de Antwerpse
schilder steeds als N. Peeters aangeduid.
4. Zie hierover mijn bijdrage in de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 3
(1980), 322-323.
5. De Stadsbibliotheek te Antwerpen bezit twee exemplaren van dit werk (signaturen: C 22.078:
69.219 en 181.318) dat in de Centrale Catalogus van de KB te Den Haag niet wordt vermeld.
Met dank aan de studente Ariane Visser die deze werken ontdekte, toen zij op zoek was naar
materiaal ten behoeve van de Leidse doctoraal werkgroep over studentenpoëzie in het tweede
semester van 1987-88. Aan haar dank ik ook de fotokopieën van het exemplaar 181.318.
6. Vanaf p.34 bij vergissing ‘Brouwer’ genoemd, maar vanaf p.43 heet hij opnieuw ‘Breughel’.
7. Lectuur-Repertorium. Antwerpen [enz.] 1952, p.529.
8. Zie Jan Ferguut: Makamen en Ghazelen, Proeven Oosterscher Poëzie. Tweede Druk, Met het
portret van den Dichter. Roeselare, 1887, 3.
‘Makame’ is Arabisch voor berijmd proza, doorspekt met verzen. In het orgineel luidt het citaat:
‘- Dietsch te spreken met vaardigheid - en aardigheid, - is mijne eenigste hoovaardigheid’.
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Jan Ferguut is een pseudoniem van Jan Van Droogenbroeck (1835-1902), onderwijzer en leraar
aan de muziekschool te Schaarbeek. Over de auteur en zijn werk, zie b.v. J. te Winkel: De
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde Dl.7 (1927), 352-353. Te Winkel is zeer
lovend: ‘Met recht verdient Van Droogenbroeck bewondering voor de groote kunstvaardigheid,
waarmee hij zonder hinderlijke gekunsteldheid zoo kunstvolle dichtstukken vol klank- en
woordspelingen in onze taal wist over te brengen’. De eerste druk van de bundel stamt uit 1866.
9. De Bocks verwijzingen zijn correct. Zie A. van Elslander: ‘Lijst van Nederlandse
rederijkerskamers uit de XVe en XVIe eeuw’. In: Rederijkersstudiën 5 (1969), p.30.
10. Julius De Bock: Schildersknepen, Blijspel met Zang, In een Bedrijf, Vrij naar 't Duitsch. Veurne,
D. Desmyter, 1897, 8o. Evenals ‘Filosofen’ werd ook dit boek in eigen beheer uitgegeven. Op
p.4 vindt men o.a. de volgende tekst:
Dit Blijspel mag niet opgevoerd worden zonder de schriftelijke toelating van den schrijver.
Deze maakt geen deel van den Tooneelschrijversbond.
De muziek van den zang wordt met de toelating, kosteloos toegezonden door den schrijver.
VAN GAVERSTRAAT, 14, BRUSSEL.
(In 1897 woonde De Bock dus in de Van Gaverstraat. Deze straat ligt achter de Vlaamse
Schouwburg, in de buurt van de Antwerpse Poort, dus op loopafstand van het Noordstation).
Met hartelijke dank aan mevrouw E. Cockx-Indestege van de Koninklijke Bibliotheek Albert
I te Brussel, die zo vriendelijk was om mij fotokopieën van de titelpagina en van de eerste
bladzijde toe te sturen. De KB Brussel is in het bezit van een exemplaar van dit werk in een
verzamelbundel met negentiende-eeuwse toneelstukken, onder signatuur II 79.999 IV 11. Ik
heb het boek nog niet kunnen inzien.
11. Aan Marc Somers dank ik de fotokopieën van de volgende stukken:
- J. De Bock: ‘Wat Konstantinopel heeft gezien’. In: De Vlaamsche Gazet van 3 maart
1913. [Over de Val van Constantinopel in 1453].
- J. De Bock: ‘Honderd Jaar geleden’. In: De Vlaamsche Gazet van 7 augustus 1913. [Over
de corrupte Antwerpse politiecommissaris Bellemare ten tijde van Napoleon].
- J. De Bock: ‘Het Eeuwfeest van Richard Wagner’. In: De Vlaamsche Gazet? [datering
onbekend].
- J. Van Beveren: ‘De Gentsche “Mammelokker”’. In: Vlaamsch Leven 13 augustus 1917.
[In verband met de restauratie van de voormalige Gentse stadsgevangenis uit 1741, met
in de gevel een beeld van een meisje met ontblote borsten. Dit beeld zou zijn geïnspireerd
door een oude Gentse legende].
- J. Van Beveren: ‘Keizer Karel en de Aardrijkskunde’. In: Vlaamsch Leven 24 februari
1918. [Over een ets waarop Karel V is afgebeeld, terwijl zijn mantel de symbolische kaart
van Europa vormt. Hierbij dank ik Elly Groenenboom die mij een Tsjechische kaart met
een gelijkaardige (afgezette) ets uit 1592 stuurde, maar dan vermoedelijk met de afbeelding
van koningin Elisabeth].
- J. Van Beveren: ‘Een miskend Vlaamsch Genie’. In: Vlaamsch Leven 17 maart 1918.
[Over Wenceslas Cobergher die in 1618 de moerassen in de Westvlaamse Westhoek wist
droog te leggen].
- J. Van Beveren: ‘Een Vlaming als uitvinder der Boekdrukkunst’. In: Vlaamsch Leven 14
april 1918. [Over de Brugse drukker Jan Brito].

Volgens R. Roemans: Bibliographie van de Moderne Vlaamsche Literatuur, 1893-1930. Eerste
Deel: De Vlaamsche Tijdschriften. Kortrijk, 1930, 774, 776, 777 en 783, zijn onder pseudoniem
de volgende bijdragen van De Bocks hand in Vlaamsch Leven verschenen:
- Frans J. De Vos: Op Bezoek bij Wiertz'. In: VL 2 (1916-1917), 708-710.
- J. Van Beveren: ‘Een Folklore-Museum te Brussel’. In: VL 2(1916-1917), 776.
- J.C. De Beer: ‘Oude Vlaamsche Kranten’. In: VL 2 (1916-1917), 818-820.
- J. Van Beveren: ‘De Oekrainsche Republiek’. In: VL 3 (1917-1918), 258-286.
12. Hier volgt de tekst van de brief:
Brussel 16 Jan. 1914

Amice,
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Ik heb over de zaak eens grondig nagedacht en de slotsom der gemaakte
bespiegelingen is deze: principeile [sic] bezwaren bestaan er niet. Alles
bepaalt zich dus, tusschen ons gezegd, tot eene kwestie van minderwaardige
bekommernissen, aldus samen te vatten: welke bezoldiging denken die
heeren te kunnen aanbieden? Welk zal daar mijn [?] zoogenaamde
‘rechtstoestand’ zijn en welke schikkingen zijn genomen met het oog op
de zekerheidsstelling?...
Al 't overige zal wel van een leien dakje loopen, meen ik.
Zoo ge u in de gelegenheid bevindt hierover de gemoederen te polsen, zou
het mij genoegen doen, een woordje bescheid te ontvangen.
Naar ik verneem en lees bestaat het inzicht te wachten tot Nieuwjaar om
handelend op te treden. Dit is, naar mijne bescheiden meening, eene
vergissing. Het best geschikt tijdstip is eerste oktober. Ook voor de
vernieuwing der abonnementen van de volgende jaaren.
Zoodra ik iets van uwe hand ontvang, steek ik eens naar P/D.[?] over.
Hand en groet,
De Bock
Felix Vandestraat [sic] 40 Brussel.
P.S. Vriendelijk verzoek de toegezegde verzending van Ros Beiaard niet
te vergeten.
JDB.
13. Zie Uit het archief van Frans van Cauwelaert. 1. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en
Belgische Politiek 1895-1918. ed. R. de Schryver. Antwerpen, 1971, 185 noot 309 en M. van
Mechelen: Kroniek van Frans van Cauwelaert 1880-1961, Met naschrift door A.E. de Schryver.
Beveren [enz], 1980, 57.
14. De kenner bij uitstek van de Vlaamse Beweging, de heer Arthur De Bruyne uit Antwerpen,
schreef mij dat hem niets over Julius De Bock bekend was.
De heer Hendrik Verschave, geeentesecretaris te Alveringem, berichtte mij dat hij Julius De
Bock niet heeft gevonden in de registers van de Burgerlijke Stand van Beveren/IJzer. Hij was
tevens zo vriendelijk om navraag te doen in het Stadsarchief van Veurne. Helaas opnieuw met
negatief resultaat: ‘in de gemeenten van Groot-Veurne in de periode omstreeks 1900 [wordt]
geen enkele maal een familie De Bock aangetroffen’ meldde het Stadsarchief.
Van de heer Mark Derez van het Archief van de Katholieke Universiteit te Leuven vernam ik
dat hij Julius De Bock niet heeft aangetroffen in het ‘steekkaartenstelsel’ op met succes afgelegde
examens (de originele immatriculatieregisters uit de negentiende eeuw zijn - zoals bekend - in
1914 aan de ‘furor teutonicus’ ten offer gevallen). De Bock werd door Derez evenmin
teruggevonden bij de medewerkers van het studentenblad Ons Leven, noch bij de leden van het
letterkundig genootschap ‘Met Tijd en Vlijt’.
De heer R. Blondeau uit Roesbrugge heeft allerlei secundaire literatuur geraadpleegd, inlichtingen
ingewonnen bij diverse personen die verbonden zijn aan de stadsbibliotheken van Ieper en
Nieuwpoort, voorts op 19 januari 1989 een ‘zoekertje’ geplaatst in De Standaard, maar dit alles
heeft niet tot resultaten geleid. Hierbij bedank ik al deze bereidwillige medevorsers heel hartelijk.
15. In het artikel ‘Antwerpen-Documentatie’ van Peter Altena in Med.JCW (1982), 480-492 wordt
uitvoerig uit het Blijspel geciteerd. Het citaat vindt men aldaar op p.482. Zie van dezelfde ook
‘Antwerpen-Documentatie II’ in Ibidem, 529-535.
16. A. Hanou: ‘Een naieve Weyerman’. In: Med. JCW. (1978), 19-20, spec. p.20. Nol Sanders vond
een aparte uitgave van Baekelmans' stuk, uitgegeven te Antwerpen bij De Sikkel en te Santpoort
bij C.A. Mees (Ibidem, 38).
17. Over hem schrijft hij in De Merkwaardige Levensgevallen van den Beruchten Kolonel Charteris
(1730). Dit is een vertaling van het anonieme: Some authentick memoirs of the life of Colonel
Ch. (1730).
Ter vergelijking eerst de oorspronkelijke tekst:
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A letter from Brussels says, [...] At Ostend the Colonel rode about the
Streets in a strange unacountable Manner, with a great Mob about him;
and did the like there on the great Market-Place: It being said his Business
was, to confer with Mr. Leniers the Tapestry-Merchant, the Thing surpriz'd
the whole City; Mr. Leniers having always had the Reputation of a very
honest Gentleman.
Uit de kontekst valt af te leiden dat de beschreven gebeurtenis plaats vond na 29 december
1729, dus waarschijnlijk in het begin van januari 1730. Nu de vertaling van deze passage:

Den Kolonel Frans reed door Ostende op een wonderlyke wyze toegetakelt,
in het midden van een onnoemelyke getal van Janhagel, ook liet hy zich
in dien opschik zien op de groote markt: Daar wiert gezegt, dat hy was
overgekomen om met* Sinjeur Leniers te spreeken, een groot Koopman
in tapyten, welke zaak een ieder vreemt voor kwam, dewyl die Leniers
altoos den naam van een fatsoenlyk man heeft gehad, by alle die geenen
die hem hebben behandelt.
Met hartelijke dank aan Jos Leenes aan wiens doctoraalscriptie bovenstaande citaten zijn
ontleend.
* Dien Leniers is ons wel bekent, zegt den Vertaaler, die te gelyk een beroemt Verwer is, en door
een voorval, te lang om hier te verhaalen, tot het Tapytmaaken is geraakt. (p.97).
18. Zie J.C. Weyerman: Den Ontleeder der Gebreeken. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1724-1726.
2 dln. Exemplaar UB Leiden, Th. 1969.

De Antwerpsche Fioolspeelders, die de muuren der Burgerhoutsche
herbergen doen weergalmen, door de vrolyke Airtjes van Toon Onkruit,
die eerst, wiert opgehangen, en toen vogelvry verklaart, zeggen
eenpaariglyk; Dat 'er geen slimmer huis is dan dat van een Muziekant, om
dieswil, dat 'er het Spook van Armoede in domineert. (I, 65).
19. Klaudius de Kock*. is een Antwerps Beeldhouwer, die meer staale Bytels heeft stomp gevogten
op het Marmer, dan op Dixmuidensche Boter, en schoon dat Mannetje geen volwassen Steendog
ophaalt in de Waag, echter weegt hy zo zwaar in de Konst, als Plumier of Bourchet.
*. Klaudius de Kok is een van de kleinste Schepsels, in het Menschdom, en een van de konstigste
Beeldhouwers die ik ooit heb gekend. (Den Ontleeder der Gebreeken, I, 153).
20. Zie J.C. Weyerman: Demokriets en Herakliets Brabantsche Voyage, Klugtspel. [1726].
Exemplaar UB Leiden 1207 B20.
Over de Brusselse arts Dr. Goossens, schrijft Weyerman in zijn toelichting, getitelt De Sleutel
van Demokriets en Herakliets Pelgrimaasie:

Dat Manneke was een Brusselsch-Doktoortje, zo mismaakt als een
Thersites, zo gebogchelt als een Krates, zo krom gebeent als een Esopus,
zo dom als een Midas, en zo verlieft als een Pan. Onder een Schat van
halsbreekende Hulpmiddelen, had dat Doods Surintendantje een Favoriet
Ordonnantje, dat onfeylbaarlyk de Koorts, doch op dezelve tyd
onfeylbaarlyk het Leeven des Lyders verbrak, konnende den Schryver die
Stelling alsnog met ruym tweemaal Vyftig Weduwen, Weduwnaars, en
Weezen bewyzen. Eyndelyk stak het de moort aan dat zelve Medikament,
en wiert tot Brussel in zyn Moeder-aarde ondergedompelt. Requiescat cum
ceteris Sicariis. (p. 102-103)
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21. Het gebeurde eenmaal dat Pater slaa Dood, die de rypte van Maarts bier wist te gissen, gelyk
als de Leuvensche Studenten het drinkbaar Saizoen weeten uit te reekenen, van hun strookoleure
bieren, den Ontleeder der Feilen kwam uitnooden [...]. (Den Ontleeder der Gebreeken, I, 163).
22. Een*. Brusselsche Kalfschyf, zo overvloedig dor en droog dat den Ridder Rob Roy, die aldaar
getrakteert wiert op zyn beurs, vier half pintjes Maltheeser Wyn moest drinken, om vier stukjes
door te zwelgen. Een zeeker Koopman in Wywater, ziende dat die Schyf niet verminderde,
bood 'er een schoone Stuiver geld voor, om 'er kurken uit te fabriceeren; doch dat wiert
gerefuseert, dewyl die zelve Schyf daags daar aan, moest compareeren.
*. De Brusselsche Kalven vallen zo zwaar, dat 'er een Boer pas twaalf om zyn hals heeft hangen,
wanneer hy op de Markt komt, met het dertiende doet hy onderwege zyn ontbyt. (Den Ontleeder
der Gebreeken, I, 384).
23. [...] de Geleerdheid, Heeren, is niet anders dan een geslagt Kalf, den Engelsman braad 'er bout
van, den Nederlander steekt den harst aan 't spit, den Brabander maakt 'er Frikkadeelen, en den
Franschman een Ragou van, die van Antwerpen stooven de Karwey met look en uyen, de
Brusselaars gieten er pasteytjes van, de Littauwsche Boeren verslinden de huyd, en de
Leuvensche Studenten slingeren de pooten in, de Kop is een Italiaansche Schotel, en de Waalen,
geassisteert met een Mande vol Knoflook, een Ton Regenwater en een Emmer met Zout, kooken
een Soupe du pouvre Diablé [sic], van den afgezaagden hals. Het Kalf is en blyft een Kalf, maar
een ieder maakt 'er een saus over na zyn welgevallen. En dus is 't met de Konsten en
Weetenschappen geleegen, aandachtige Leezers, [...]. (‘De Ontleeding’ In: Den Ontleeder der
Gebreeken, I, (20)).
24. Wie weet niet dat de Antwerpenaars, die zommige plaatzen naast de*. Beotiers, die een Os
hadden tot hun Leidsman, dat zoort van Dui**s Nieskruid [= snuiftabak] inneemen tegens de
Leedigheid van hun Hoofd; en wie is onkundig dat de Brusselaars, hoe spaarzaam dat die ook
zyn in een verstandige Redenvoering, echter nog vry minder verstand zouden hebben, zonder
't herhaald gebruik van 't Prokureur en van Martini-que+.
*. Bos tibi, Phoebus ait, solus occuret in arvis, &c. Ovid. I,3. Febus gaf tot antwoord; Gy zult een
Os in 't Veld ontmoeten zonder Harder, volgt die, sticht aldaar een Stad, en noemt die Beotië.
+ Twee zoorten van Snuiftabak, waar op de Brusselaars aazen, gelyk als een zoort van Vliegen
aast op de valsche Kervelstruif van een grazende Melk-Koe. (Den Ontleeder der Gebreeken,
II, (3)).
25. J.C. Weyerman: Den Echo des Weerelds [...]. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1726-1727. 2 dln.
Exemplaar UB Leiden 1074 G7.
Uit een brief van ‘Mejuffrouw Masteluyn, thans gemainteneert by een Portugeesche Jood’, een
uitspraak over toegestaan bedrog:
Dat het al zoo min zonde is een Jood te verschalken, als het is een Ostendenaar een kans af te
zien ter Zee, of een Chevalier d'Industrie te verstrikken met valsche Teerlingen. (II, 10-11).
26. J.C. Weyerman: Den Vrolyke Tuchtheer. Amsterdam, voor den Autheur, 1730. Exemplaar UB
Leiden 1209 A12.
[...] het huwelyk slagt den Antwerpschen ommegang, het zwaarste volgt op 't laatst, en alhoewel
de bedelordens voorafgaan in het front, echter sluyten de Prelaaten den treyn. (p.363).
27. In de Opdracht van het tweede deel van Den Echo aan de stadsregering van Abdera [anagram
van Breda], vertelt Weyerman, die ondertekent met ‘Democritus Abderites’ dat hij eraan twijfelde
of hij zijn boek aan de Bredase regeerders zou opdragen dan wel aan anderen.
[...] of ik deeze Blaaden zou opdraagen aan uwe Achtbaarheden, dan of ik die zou dediceren
aan de viervoetige Inboorelingen van*. Schaarbeek die al ommers zo befaamt zyn door hunne
uitgestrekte Ooren, als veele uwer Inboorelingen berucht zyn door hunne langgetakte Hoorns.
*. Een Dorp buyten Brussel, befaemt door deszelfs stoetereyen van Ezels. (Den Echo des Weerelds,
II, Opdragt).
28. Het is waar dat zijn [namelijk van Advokaat Vroegryp] Isabella het*. Turnhouts begynhof
verkoos om haar bloempje niet te zien verdorren op den doorntak van een eyndeloos verlangen,
zynde de peyl der maagdommen op die tyd zo laag in de bedekte weg van die susterkens, dat
'er pas een ongevlymt wiert gestelt, tegens vyfentwintig ontgonne Geestelyke maagden.
*. Het Turnhouts begynhof was op die tyd berucht voor een Hoogeschool van kussen en dronken
drinken: en die groote waarheyt kan ik noch bewaarheden door eenige leevende Bredaasche
ligtemissen, die dagelyks daar na toe treeden als na een bevoorrechte schermschool. (Den
Vrolyke Tuchtheer, p. 116).
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29. J.C. Weyerman: Den Kluizenaar in een Vrolyk Humeur. Utrecht, Anselmus Muntendam, [1733],
95-96. Exemplaar UB Leiden 1191 D21.
30. J.C. Weyerman: De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen. Dl. 3 (1729), 220-228. Exemplaar UB Leiden 1190 E22-25.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 12

74

Boekbespreking
De Bredasche Heldinne. F.L. Kersteman. Uitgave verzorgd door R.M. Dekker, G.J.
Johannes, L.C. van de Pol. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1988. Deel 1 in de reeks
Egodocumenten. ISBN 90-6550-105-3.
Op Hemelvaartsdag, 20 mei 1751, verzamelden nieuwsgierige Bredanaars zich in
groten getale rond de Hoofdwacht op de Grote Markt. De toegestroomde menigte
vergaapte zich daar aan een bijzondere grenadier: Maria van Antwerpen. Onder de
naam Jan van Ant had zij bijna zes jaar als militair gediend en was zij meer dan twee
jaar gehuwd met een sergeantsdochter. Op weg naar de exercitieplaats werd zij door
de dochter van haar vroegere werkgever herkend. Daarmee kwam een eind aan haar
huwelijk en haar militaire carrière.
De sensatie in de Baronie van Breda was groot: velen hebben met haar gesproken
in de
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Hoofdwacht en na haar verbanning uit de stad in de buitenherberg ‘De Blomkool’.
De jurist en schrijver Franciscus Lievens Kersteman was op dat tijdstip toevallig,
ook als gevangene, in Breda gelegerd. Hij was als arrestant in de gelegenheid om
met Maria van Antwerpen te spreken. Haar verhaal vormde de basis voor zijn biografie
De Bredasche Heldinne, die in 1751 bij de gebroeders Van Thol in 's-Gravenhage
verscheen.
F.L.K. (zoals er op het omslag staat) presenteert De Bredasche Heldinne aan het
publiek als de autobiografie van Maria van Antwerpen. Zij vertelt hoe ze, door de
nood gedreven, besluit om haar dienstmeidenrok te verwisselen voor mannenkleren.
In Grave laat ze zich als Jan van Ant ronselen voor het regiment van Veltman. Zij
beschrijft de vele avonturen gedurende haar diensttijd, onder andere haar huwelijk
te Coevorden met Johanna Cramers. Het verhaal eindigt met de ontmaskering, toen
tevens bleek dat de echtgenote niets van Maria's ware sekse wist. Kersteman geeft
in het nabericht de sententie van de krijgsraad, die haar in een wijs vonnis de stad
laat uitzetten.
Wat Kersteman al vermoedde, gebeurde inderdaad vele jaren later. Maria, de
Heldinne, deed weer van zich spreken, toen zij in Gouda gearresteerd en verhoord
werd. Zij had weer dienst genomen als soldaat en ook nog een onwettig huwelijk
gesloten. De schepenbank verhoorde haar zes keer in februari 1769 en vonniste:
verbanning uit de stad. Na vele omzwervingen belandde Maria in Breda, waar zij in
1781 pro deo begraven werd.
De inleiders hebben niet alleen Kerstemans De Bredasche Heldinne in dit deel
Egodocumenten opgenomen, maar ook het verslag van de verhoren in Gouda en een
straatlied dat honderd jaar later over deze ongewone historie nog gezongen werd.
Het is een vermakelijk lied over een manhaftig Vrouwspersoon, die ‘de staeten van
Holland vyf jaer en zes maenden gediend heeft, als Grenadier binne Breda’. Er
gebeuren en gebeurden vreemde dingen in Breda. ‘Nu vrinden hoort zingen een lied
capitael....’
De verslagen van het rechterlijk verhoor vormen boeiende leesstof voor de moderne
lezer. De toevoeging van deze tekst aan Kerstemans biografie vind ik een gouden
greep. Telkens kan de lezer vergelijkingen maken tussen de schelm Jan van Ant en
de echte Maria van Antwerpen, die zich voor de schout en schepenen moet verdedigen.
Je kunt de tekst, opgetekend door F.L.K. uit de mond van de Heldinne, vergelijken
met de gegevens uit de verhoren. Wat is feit en wat is fictie? Voor mij is dat niet
altijd even duidelijk geworden. Maar de belangrijke vraag in het verhoor of zij man
dan wel vrouw was, beantwoordt zij met ‘in-de natuur een manspersoon, maar
uiterlijk een vrouwspersoon’ (blz. 85). Tegenwoordig zouden we in dit geval spreken
van een transseksuele geaardheid.
Aan de teksten gaat een korte inleiding vooraf met informatie over Maria van
Antwerpen, Franciscus Lievens Kersteman, de literair-historische achtergronden van
dit boek en het nieuwslied, waarmee deze uitgave besluit. De pseudo-biografie die
F.L.K. opdist, volgt het model van de picareske roman, een populair genre sinds de
zeventiende eeuw. Een werkje met het travistie-motief trekt ongetwijfeld een groot
publiek en betekent een financieel succes voor een schrijver met permanente
geldzorgen. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken kan Kersteman op het idee
zijn gekomen om in Maria's verhaal de ontmoeting met het hoertje Catootje in te
voegen. Zo plakt hij het ene avontuurlijke levensverhaal tussen het andere, en daar
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lust 't Gemeen wel pap van! Door dit boek heeft hij naar eigen zeggen zijn Bredase
schulden kunnen aflossen.
De inleiding tot deze uitgave vind ik tamelijk oppervlakkig. Na lezing en herlezing,
want Maria's relaas blijft boeiend, blijf ik toch met onbeantwoorde vragen zitten.
Hoe betrouwbaar is Kersteman als biograaf? Hoe groot was het verkoopsucces van
zijn biografieën? Hoeveel herdrukken beleefde De Bredasche Heldinne? Op welk
publiek mikt de auteur, m.a.w. wie behoorden tot 't Gemeen? Waarom werd hij geen
geacht schrijver? Kwam dat door zijn avontuurlijk leven, of zijn onderwerpen, of
zijn stijl? Over de stijl verneem ik niets. Jammer! Zijn lange zinnen moeten het
afleggen tegen het schitterende proza van Jacob Campo Weyerman, wiens biograaf
hij was, maar niet diens navolger. Een voorbeeld om
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dit te illustreren, blz. 80: ‘Sy heeft sig in dat huys [De Blomkool - F.W.] tot drie
uuren dien namiddag onthouden, wanneer een haarer Neeven, uyt vrees dat sy door
de wanhoop, of den drank, die men haar van alle kanten met volle maat toeschonk,
tot erger leeven mogte begeven; haar voorsigtelyk naar een versekerde plaats by het
Nieuw Klooster op Brabandschen bodem bragd, alwaar sy eenige daagen heeft
uytgerust; woonende tegenswoordig te Hoogstraaten bij een Slagter als meid, welke
huur de vrinden haar besorgd hebben’.
De trouwe lezers van Jacob Campo Weyerman en de Mededelingen zouden graag
iets meer vernomen hebben over de legendarische voorganger van Maria van
Antwerpen, namelijk Elisabeth Sommeruell. Aan haar heeft Kersteman in het
Aenhangzel Behoorende tot de Historie van Jacob Campo Weyerman veel aandacht
besteed. Dit aanhangsel is toegevoegd aan de tweede druk van Kerstemans biografie
over JCW en er zijn talloze overeenkomsten aan te wijzen tussen Lys Saint Mourel
en de Bredase Maria. Waarom nauwelijks oog hiervoor?
De geannoteerde uitgave is prettig leesbaar gemaakt voor een breed publiek. De
korte toelichtingen bij historische personen en ongebruikelijke woorden stellen
geïnteresseerden buiten ons vak in staat het boek zonder al te veel problemen te lezen.
Helaas ontbreken de woordverklaringen bij de verhoren door de schepenbank. Zijn
‘gepecceert’, ‘geapprobeert’, ‘apprehensie’ en ‘Minnebroederskerk’ algemeen bekend?
Daar kijk ik van op!
Zijn de voetnoten van goede kwaliteit, toch heb ik even mijn wenkbrauwen moeten
fronsen bij een aantal toelichtingen. Zijn ‘vrinden’ familieleden, blz. 29? Is een
‘fyne’, pag. 45, een kwezel? Wat te denken van ‘suyver’, blz. 64, dat vertaald wordt
door ‘net zoals’? De lezer wordt op blz. 80 geen steek wijzer met de opmerking dat
er verschillende gehuchten in Brabant Hoogstraten heten. Maria van Antwerpen gaat
via Meerselse Dreef (het Nieuw Klooster) naar Hoogstraten, een stadje ongeveer 25
km ten zuiden van Breda. Zo zit dat en de lezer heeft die informatie nodig!
Sommige voetnoten roepen bij de argeloze lezer nieuwe vragen op. Volgens een
voetnoot op blz. 57 is de Schans Bretang de vesting Boertange, vijftien uur lopen
van de hoofdstad Groningen gelegen. Vervolgens loopt zijn hospita de afstand van
Coevorden naar Bretang in één dag; zij wilde ‘des avonds weer t'huys’ zijn. Zoiets
hoort thuis in het Guiness book of records.
Op blz. 33 blijkt met groot handgeld het nieuwe regiment van Totleben te worden
opgericht, maar volgens de voetnoot is dat nooit het geval geweest. Kersteman
beschreef het leven van die oorlogszwerver Tottleven in 1761. Staat hij hier te liegen
of Jan van Ant? Het antwoord blijft achterweg.
In het algemeen kan ik, afgezien van wat detailkritiek, dit boek uit de reeks
Egodocumenten best waarderen. De combinatie van pseudo-autobiografie en verhoren
is uiterst leerzaam en boeiend. De afbeelding op de voorkaft spreekt mij nauwelijks
aan. De illustratie stelt Anna Snell voor, een Engelse vrouwelijke marinier. Was er
in heel Nederland geen ets van een echte Hollandse grenadier te vinden?
Frans Wetzels
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Redactioneel
Toen de Stichting Jacob Campo Weyerman in 1977 in het leven geroepen werd,
noemde ze als een van haar voornaamste taken ‘het bevorderen van de kennis van
leven en werk van Jacob Campo Weyerman’. Wie een blik in bijvoorbeeld de BNTL
werpt, of in de internationale bibliografie op het gebied van de boekwetenschap, de
ABHB, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat Weyerman in die afgelopen
tien jaar tot de beter gedocumenteerde Nederlandse auteurs uit de historische
letterkunde is gaan behoren: tekstuitgaven, studies, een Mededelingenblad.
Op de laatste expeditie-vergadering stemde iedere aanwezige in met de overtuiging
van Karel Bostoen, dat er nog voor vele jaren interessant onderzoek naar Weyerman
en zijn geschriften gedaan kan worden.
Dat neemt niet weg dat de redactie van de Mededelingen meent dat de tijd rijp is
om ruimte beschikbaar te stellen voor verslagen van onderzoek, dat in het verlengde
ligt van het Weyerman-onderzoek. Velen verrichten onderzoek - bijvoorbeeld in het
kader van hun doctoraalscriptie - naar personen of letterkundige verschijnselen die
ook voor de liefhebbers van Weyerman boeiend kunnen zijn. Lang niet alle studies
vinden hun weg naar een vaktijdschrift, en als dat al gebeurt kan het lang duren voor
ze gepubliceerd worden.
De Mededelingen zijn kwalitatief gezien een uitstekend blad geworden in de loop
der jaren, maar heeft toch geen hoge drempel. Het is in de ogen van de redactie
uitermate geschikt om studies die niet direct met Weyerman te maken hebben, maar
wel in de lijn van het Weyerman-onderzoek liggen een mogelijkheid tot publicatie
te bieden. Momenteel liggen er al enkele artikelen op de plank. Een ervan, over
schertsbegrafenissen in de 18de eeuw, treft u aan in dit nummer; in een volgend
nummer komt de 18de-eeuwse komische auteur Arend Fokke Simonsz aan bod.
Degenen die gebruik willen maken van de Mededelingen om het verslag van een
onderzoek te publiceren wordt verzocht contact op te nemen met een van de
redactieleden.

Johannes Onderzoeker en Bernardus Weetgraag.
Het aan Weyerman toegeschreven pamflet tegen de vrijmetselarij
nader ‘ontmomd’.
Karel Bostoen
In de Leidse universiteitsbibliotheek, onder de handschriften van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, bevindt zich onder signatuur Ltk 867 de nalatenschap
van D.U. Heinemeyer. Dietrich Ulrich Heinemeyer (1771-1814) was een advokaat
uit Jever, in het Duitse Oost-Friesland, die rond 1800 de bouwstoffen verzamelde
voor een lexicon dat onder de titel Das gelehrte Batavien had moeten ver-
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schijnen. Deze uitgave is nooit tot stand gekomen, maar Heinemeyers aantekeningen
kwamen in het bezit van Hendrik Willem Tydeman die ze in 1862 aan de Maatschappij
schonk.
Sinds kort is er een catalogus van die nalatenschap beschikbaar.1. Heinemeyers
aantekeningen over Jacob Campo Weyerman bevinden zich in doos WE-Z, 2, onder
de nummers 26, 35, 60, 131, 188, 203 en 559. De oogst was op het eerste zicht niet
bijzonder. Het ging om zeven papierstrookjes met verwijzingen naar secundaire
literatuur. De ontcijfering van het beruchte Duitse Gotische pootje vormde het enige
struikelblok.2.
Nr.26 bevat de volgende aantekening: ‘Leben Joh. Campo Weyermann der ins
Gefängnisse zu Haag gestorben. 8. *[Fcht uLpz*?] Wedel 1764, [*677...*]’. Er zijn
hier duidelijk nog transcriptieproblemen, maar misschien worden die in de toekomst
door iemand anders opgelost.
Nr.35 bleek een verwijzing naar de recensie van het in 1769 verschenen, vierde
deel van de Konst-Schilders te bevatten. Het gaat hier om een recensie in de Nieuwe
Vaderlandsche Letter-Oefeningen 4 (1770), 1ste Stuk, pp.323-326. Deze recensie is
de lezers van ons tijdschrift bekend uit de signalering van Barbara Sierman in Med.
JCW 1979, pp.142-143.
Nr.60 van Heinemeyer verwijst naar een recensie van Het Oog in 't Zeil in de
Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1780, 1ste Stuk, p.176. Een signalering
van deze recensie van de hand van Gerardine Maréchal is te vinden in Med. JCW
1980, p.318.
Nr.131 verwijst naar een titel die ik ontcijfer als ‘Kots bijv. D.III S.343-347’, maar
thuisbrengen kon ik die verwijzing niet.
In nr.188 vraagt Heinemeyer zich af: ‘Weyerman, J.C. in die ältere Epoche?’.
Nr.203 verwijst naar de recensie van het Aanhangsel behoorende tot de zeldzaame
levensgevallen van J.C. Wyerman [enz.] in de Vaderlandsche Letter-Oefeningen 3
(1763), 1ste Stuk, p.418 die werd gesignaleerd in de Med. JCW 6 (1983), pp.31-32
door Jan van Heugten. Van Heugten signaleert niet alleen, maar publiceert als enige
in extenso zowel de titel als de recensie.
Is de oogst uit de doos van Heinemeyer tot nu toe gering, dan levert het laatste
strookje, Nr.559, iets interessants op. Hier verwijst hij naar de Vaderlandsche
Letter-Oefeningen 1 (1771), 1ste Stuk, p.151-152. Wie het tijdschrift vervolgens
opslaat, treft het volgende aan:
Openhartige Catagismus of Belydenis der Vry Metselaaren, voorgesteld
in Vraagen en Antwoorden. Waar in aangetoond werden de Manieren,
dienende ter aanneeming van een Vry Metzelaar en om de Leezer een
volkome ontleeding van die Sositeyten te geeven, hebbe ik dit voorgesteld
by Vraagen en Antwoorden, bij de welke een Metzelaar aanstonds kenbaar
zyn moet. Gevonden onder de Schriften van den Wel Bekende Campo
Wyerman. Afgevalle medelit der Vry Metzelaaren. Gedrukt voor de Loge.
in 't geheel 27 bladzijden in Octavo.
Brief van Johannes Onderzoeker aan Bernardus Weetgraag, over de
Openhartige Catechismus of Belydenis der Vry Metzelaars; uitgegeven
op den naam van Jacob Campo Weyerman. Strekkende tot bewys dat
dezelve nooit uit zyn Pen gekomen, maar getrokken is, uit het Werkje de
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Metzelaar ontmomd, of het rechte Geheim der Vrye Metzelaaren ontdekt
door Thomas Wolson. Gedrukt voor den Uitgever. in 't geheel 16 bladzyden
in Octavo.
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Na de opgave van deze twee titels, luidt de enigszins merkwaardige recensie in de
V.L.O. als volgt:
TWee Stukjes, die geen byzondere aanmerking verdienen, als te gering
om 'er op staen te blyven; van waer we zelfs de titels niet gemeld zouden
hebben, was 't niet dat ons Projet, het opgeven van alle Nederduitsche
uitkomende Schriften, zulks van ons eischte.
Het eerste van deze twee pamfletten over vrijmetselarij zal de lezer van ons tijdschrift
bekend voorkomen. Geerars in zijn artikel in het Tijdschrift voor de studie van de
Verlichting 3 (1975) nr.1, dat in 1980 in de Med. JCW werd herdrukt, signaleert een
exemplaar ervan in de bibliotheek van de Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden te 's-Gravenhage.3. Hoewel in de titel van het pamflet
Weyerman niet als de auteur ervan werd aangemerkt (er staat slechts uitdrukkelijk
vermeld dat het na zijn dood tussen zijn papieren werd gevonden) twijfelt Geerars
aan Weyermans auteurschap op grond van een opdracht in een ander ongedateerd
werkje uit die tijd. Het betreft hier het Begin, opkomst en voortgang van het
genoodschap der Vrye-Metzelaars [...] door J.L.J.W.D. waarin de Catagismus aan
G. Smith, Meester in een Opebare Loge te Amsterdam, werd toegeschreven.
Bovendien bleek daaruit dat Smith uit bescheidenheid zijn Catagismus op naam van
Weyerman zou hebben geplaatst ‘waardoor de onkundige nog meer in verwarringe
zyn gebracht worden’.4.
Geerars maakt melding van zijn briefwisseling met B. Croiset van Uchelen, die
ernstig twijfelt aan deze voorstelling van de gang van zaken in het Begin, opkomst
enz., en hij citeert uit diens brief: ‘Men vraagt zich dan echter af, zou een vrijmetselaar
[G. Smith] als pseudoniem kiezen de naam van een overleden en “besproken” man,
niet lid [J.C. Weyerman]?’.
Het tweede pamflet dat ik via de doos van Heinemeyer op het spoor ben gekomen
bevestigt min of meer de twijfel van Croiset van Uchelen of het eerste pamflet wel
aan Smith moet worden toegeschreven.
Uit de titel van het tweede pamflet (helaas heb ik er geen exemplaar van weten te
traceren) blijkt namelijk dat de auteur zich met klem verzette tegen de toeschrijving
van de Openhartige Catagismus aan Weyerman. De auteur deed nog meer: blijkens
zijn ondertitel geeft hij aan dat het later aan G. Smith toegeschreven werkje (het
eerste pamflet) in feite was gebaseerd op Thomas Wolson: De Metzelaar Ontmomd,
of het rechte Geheim der Vrye Metzelaaren. Een exemplaar van de zesde druk van
dit octavootje bevindt zich in de Leidse Universiteitsbibliotheek onder signatuur:
Bolland 17 D 49.5. Hier volgt een transcriptie van de titelpagina:
DE METSELAAR ONTMOMD, OF HET RECHTE GEHEIM DER
VRIJ-METSELAAREN ONTDEKT: In allen deele oprechtelijk, en zonder
achterhouding, beschreeven door THOMAS WOLSON, EEN'
GEWEEZEN' VRIJ-METSELAAR.
Si mihi fas audita loqui, sit numine vestro
Pandere res altâ terrâ & caligine mersas
VIRG. AEneid.
MET KOPEREN PLAATEN. ZESDE DRUK.
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[Vignet: opgebouwd uit maçonnieke symbolen, met erboven: ‘M.B.’ en
eronder ‘I.B.’].
Vr. Indien een Vrij-Metselaar verdwaalde, waar zoudet gij hem
wedervinden?
Antw. Tusschen den Winkelhaak en den Passer.
[z.pl.; z.dr.] MDCCCV.
De verkorte titel op het omslag vermeldt (in tegenstelling tot de titelpagina) het jaartal
1806 en de prijs, namelijk ‘15 Stuivers’. Het boekje telt 96 bldz. Op fol.*2r en v
vindt men de ‘Opdragt aan alle de achtbaarheden van loges, broeders, meesters,
knechts, leerlingen, en andere suppoosten van de Metselaarij’. Wolson valt
onmiddellijk met de deur in huis: ‘Ik ben een Overlooper’ luiden zijn eerste woorden
en hij erkent de geheimhouding die hij ooit in de Loge gezworen had (‘een ijsselijken
eed’) met deze publikatie te verbreken ‘om Ulieden het geen ik van Ulieden ontvangen
hebbe weder te geeven’. De ‘Voorrede van den schrijver’ vindt men op fol.A3r-v,
maar ze bevat voor ons doel hier geen interessante gegevens. Anders is het met het
‘Bericht van den overzetter’ op fol.A4r-v. De vertaler weet te melden dat Wolson
door de Orde vervolgd is en dat deze daarom ‘uit Vrankrijk naar Brussel gevlugt is,
en dat hij, zich in die Stad niet veilig genoeg bevindende, van daar naar den Haag
geweeken is’. Maar ook in Den Haag voelde Wolson zich niet veilig voor de wraak
van zijn vroegere medebroeders en daarom week hij - nog steeds volgens de helaas
onbekende vertaler - opnieuw uit. Misschien naar Berlijn, aangezien daar in 1757
een uitgave van zijn boekje verscheen, maar dat komt nog ter sprake.
De vertaler beschrijft Wolson als ‘een man, die in eene der geregeldste Loges van
Engeland in de Orde aangenomen, en tot haare drie trappen, van Leerling, Knecht
en Baas, verheven is geweest, veertien jaaren daarin is gebleeven, de Loges in
verscheidene Landen bijgewoond en eindelijk de Orde uit walging verlaten heeft’.
Het boekje bevat drie uitvouwbare bladijden met maçonnieke symbolen, resp.
tegenover de bldz.36, 64 en 94. Stijl en betoogtrant zijn satirisch en de auteur toont
zich vooral verontwaardigd over de inhaligheid en de slempzucht der masons. Hierbij
wil ik de lezer een indruk geven van zijn geestige manier van schrijven die enigszins
aan die van JCW doet denken.
De Zoon van den Pretendent had eene landing in Schotland gedaan; en
'er zelf eenige voordeelen behaald, wanneer de Heer Cowens, mijn Vriend,
mij kwam aankondigen dat ons Regiment bevel gekreegen had om tegen
den Vijand op te trekken. Gij zult, zeide hij tegen mij, Londen verlaaten,
maar wilt gij u niet laaten deprophaniseeren voor uw vertrek? Dit vreemde
woord deed mij begrijpen dat hij mij in de groote Orde wilde doen treeden,
en dewijl ik wist dat onze hedendaagsche Salomons de deur van hunnen
Tempel niet openen, dan met een' gouden sleutel, vroeg ik hem hoe veele
guinies ik voor mijne intrede moest betaalen. Wat zegt gij, Prophaan! mijn
Vriend, riep hij: mij dunkt dat ik Simon den Tovenaar zie, die de gaaven
der Apostelen wil kopen. Wij zijn van alle baatzucht vrij, het zal u twaalf
ponden sterling kosten. Dat is maar eene beuzeling.6.
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In het volgende fragment, waarin Wolson een beschrijvng geeft van een z.g.
‘Tafel-Loge’, komt een Catechismus ter sprake die wellicht geïdentificeerd moet
worden met dé Catagismus, namelijk het aan Weyerman toegeschreven pamflet.
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Kennelijk wilde Wolson na de verschijning van zijn Metselaar Ontmomd een
dergelijke Catchismus in druk laten verschijnen.
De maaltijd was voortreffelijk: daar ontbrak niets aan, dan alleen de
maatigheid. Men had dezelfde vrijheid als de Oningewijden hebben, om
te spreeken en te eeten. Een ligt tikjen van punch en wijn begon het gesprek
te vervrolijken, wanneer zijn Hoog Achtbaare schielijk eens sloeg, en
zeide: Broeder, eerste Oppasser! in de Orde. Deze en zijn medehulp zeiden
elk aan hunnen kant: Broeders, in de Orde! De Slag, dien zijn
Hoog-Achtbaarheid gedaan had, had alles weder in alle stilte gebragt, en
deeze vermaaning, de aandagt gaande gemaakt hebbende, vroeg zijn Hoog
Achtbaare aan den Broeder Oppasser, of hij een Metselaar was? of de
Loge gedekt was? van waar hij kwam? wat hij medebragt? hoe laat het
was? en eindelijk opende hij de Loge.
Men zoude tegen de regels zondigen, indien men ooit eene van deze
ceremoniën in de Tafel- of andere Loge verzuimde; ik herhaal ze niet alle,
om niet wijdloopig te worden. De Catechismus, waarvan ik hier een' echten
en netten Druk zal geeven, zal, bij wijze van vraagen en antwoorden, de
manier behelzen, om de Loge's te openen en te sluiten; want ofschoon het
den Metzelaar niet verdriet, dezelfde dingen tienmaal te herhaalen, moet
ik mijnen Leezer ontzien, en hem niet lastig vallen met het moejelijke,
verdrietige geteem der Vrij-Metselaaren.
Vermits onze Hoog-Achtbaare Meester mij gaarne wilde onderwijzen,
ondervroeg hij de Broeders, om mij door hunne antwoorden te leeren. Ik
moet openhartig bekennen, dat het mij ten hoogsten vewonderde, redenlijke
menschen kinderachtige vraagen ernstig te hooren beantwoorden. In het
eerste meende ik, dat men die mogt beantwoorden zoals men wilde; maar
dewijl de geleerde Broeders aan de anderen, die zich verlegen vonden,
inluisterden, wat zij zeggen moesten, begreep ik haast dat 'er een Formulier
moest zijn, het welk geschreeven, of, door mondelinge overlevering,
aangenomen was.
Men staakte het vragen, zeggende: laadt, Broeders! en brengt de kanonnen
op eene rij. Elk gehoorzaamde terstond, vatte zijne ton rood kruid, of
punch, en laadde zijn kanon. Broeder Oppasser! zeide zijn
Hoog-Achtbaare, zijn de kanonnen gelaaden? De Oppasser geantwoord
hebbende dat zij alle gelaaden waren, stond zijn Hoog-Achtbaare van
zijnen stoel op, en wij met hem, het servet onder den arm, en het schootsvel
voor. Broeders! zeide zijn Hoog-Achtbaare, wij zullen het genoegen en
het vermaak hebben, om de gezondheidte drinken van den Prins van * *.
GrootMeester van alle Loge's van Engeland, met alle eer der
Vrij-Metselarij, driemaalen. In de Orde...: breng uwe rechterhand aan
uw geweer....hoog uwe geweer...leg aan...vuur...goed vuur...en wel heel
goed vuur, Broeders!
Het kanon gelost zijnde, hield men het tegen de lippen, en zag op den
Hoog-Achtbaaren; deze zeide: geeft acht op den geen die de exercitie
commandeert: presenteer uw geweer.... een..... twee.... drie. Men
presenteert het geweer, beschrijvende horisontaallijk drie driehoeken,
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waarvan de borst de basis is, de zijliniën komen voort uit de twee punten
der schouderen, en schieten al buigende naar boven, om in den top, die
recht over het midden der borst koomen moest, te zaamen te koomen. Dan
zegt de Meester: leg neder uw geweer.... een.... twee.... drie. Elk zettede
zijn kanon hard op de tafel neder, en zo behendig, dat alle de slagen maar
een' slag uitmaakten: men sloeg, in drie tempo's, negen maalen in de
handen, en den duim op den middelsten vinger zettende, riep elk met die
kragt, welke de hitte van den wijn de keelen bijzette: Hoezee! Hoezee!
Hoezee!
De kamer en de andere vertrekken weêrgalmden dilwijls van dit blijde
gejuich.
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Men loste het geschut voor het gansche Koninglijke Huis, voor de
Hoog-Achtbaarheden van alle Loge's, voor die van de onze, voor de
Broeders Visitateurs, voor mij zelven als een' nieuwelings ingewijden
Broeder, en eindelijk voor de Vrouwen en Meesteressen van alle
Vrij-Metselaaren. Deeze algemeene Salvo's benadeelden de schoten niet
die de Broeders voor hun eigen genoegen in het bijzonder deeden; want
de wijn zoet aan, en veele menschen vergenoegen zich niet, half dronken
te zijn, zij moeten een volkomen roes hebben.
Dit is, meen ik, het eenigste gebrek dat de Vrij-Metselaars van de
Ongewijden behouden hebben, of ten minsten het grootste dat door de
natuurlijke verdorvenheid der menschen in de Loge's geslopen is. De
kostelijkheid der maaltijden baart overdaad, en de veelheid van wijnen
brengt verwarring van taalen voort. Zijn Hoog Achtbaarheids moker slaat,
om weder in de Orde te roepen, maar 's Meesters stem wordt dikwijls
gestuit door een' zwaaren nevel, die de reden, in den boezem des lichts
zelven, verduistert.7.
De achterflap van het boekje bevat ook nog een uitgebreide mededeling van de
onbekende uitgever die mij om allerlei redenen interessant genoeg lijkt om hier te
publiceren.
Berigt van den Uitgever, bij de uitgave van dezen druk.
Thans verschijnt voor de vijfde maal weder een geheel nieuwe druk van
dit Werkje, door den beruchten WOLSON geschreven; een Werkje
waarvan, sedert deszelfs uitgave, meer dan 20.000 stuks verkocht zijn, en
nog dagelijks in menigte verkocht worden. Wij hebben omtrent dezen
Nieuwen Druk alleen aan te merken dat dezelve in zijn geheel met de
vorige drukken overeenkomt, uitgezonderd dat dezelve van spelfeilen
gezuiverd, en met een kleiner letter is gedrukt geworden; dat de Uitgever
door inkoop magtig geworden zijnde, het Werkje, getijteld, de
Allerverborgenste Geheimen van de VII. Hoofdgraden der Vrij-metselaren
ontdekt enz. enz. met Platen, à 15 St., en dat Werkje, onaffscheidelijk als
een vervolg op dit Stukje van Wolson dienende, en hetzelve met deze
kleine letter en op dergelijk papier gedrukt zijnde; hij besloten heeft dit
Werkje ook met die letter en even op zulk papier te drukken, makende nu
deeze twee Werkjes (in hetzelfde Formaat) eene volledige HISTORIE en
ONTDEKKING van alle de Geheimen der VRIJ METSELAREN, van
den Eersten en Minsten GRAAD tot deszelfs Volkomenheid toe, enz.
Het boekje van Wolson lijkt dus een grote verspreiding te hebben gekend, maar het
is nu eerder zeldzaam. Ik neem aan dat het oorspronkelijk in het Engels is verschenen,
maar zeker is dit niet. De oudste, mij bekende uitgave, te Londen in-12 in 1751
gedrukt, wordt vermeld in de British Museum General Catalogue, maar deze uitgave
is gesteld in het Frans en van de naam van de auteur worden slechts de initialen
‘T.,W.’ meegedeeld.8. Dat wijst erop dat in de Franstalige versie de volledige
auteursnaam ‘Wolson’ ontbreekt. Dit vermoeden wordt bevestigd in de Catalogue
général van de Bibliothèque Nationale te Parijs. Deze bibliotheek beschikt over een
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latere Franse uitgave, gedrukt te Berlijn in 1757. Misschien geeft deze plaats van
uitgave tevens een aanwijzing over de verblijfplaats van Wolson na zijn vertrek uit
Den Haag. In deze tweede Franstalige uitgave die ik ken, ontbreekt eveneens de
volledige auteursnaam. Slechts in de Nederlandstalige versie vindt men Wolsons
initialen opgelost.9.
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Tot besluit vat ik mijn bevindingen omtrent de Catagismus en Johannes Onderzoeker
en Bernardus Weetgraag nog eens samen.
Aangezien de Catagismus onder Weyermans papieren is gevonden na diens dood
beschikken we over een ‘terminus ante quem’. Die uitgave stamt dus uit 1747 of
daarvóór. Het is niet waarschijnlijk dat Weyerman de auteur is geweest van Johannes
Onderzoeker en Bernardus Weetgraag, een pamflet dat reageert op de Catagismus.
Dank zij de recensie in de eerste jaargang van de Vaderlandsche Letter-Oefeningen
weten we dat dit pamflet vóór 1770 moet zijn verschenen.
De Catagismus is vermoedelijk een bewerking van Thomas Wolsons Maçon
démasqué of van een in het Engels of het Frans gesteld vervolg ervan. Het is best
mgelijk dat Weyerman die Nederlandse bewerking op basis van een ons onbekend
Engels of Frans origineel heeft vervaardigd. Een Engelse uitgave van Wolsons Maçon
démasqué heb ik helaas niet weten te traceren. De oudstbekende Franse uitgave stamt
uit 1751, d.w.z. uit het vierde jaar na het overlijden van Weyerman. Volgens een
opgave in Lennhoff en Posner dateert de eerste Nederlandse uitgave van 1753.10. Veel
meer dan dat valt er op grond van de hier beschikbare gegevens niet over te zeggen.

Eindnoten:
1. Heinemeyers bouwstoffen voor een biografisch lexicon (Hs. LTK 867 en andere), bewerkt door
F.J.H. Hochstenbach en C.F.F. Singeling. Leiden, 1988. (Kleine publicaties van de Leidse
Universiteitsbibliotheek, 1).
2. Hierbij dank ik Prof. dr. H. Würzner van de Vakgroep Duits te Leiden die zo vriendelijk was
mijn transcripties te controleren.
3. Med. JCW 1980, 312 (c.q. Geerars, 1975, pp.54-55).
4. Ibidem, p.313 (Geerars, 1975, p.56).
5. Blijkens de Centrale Catalogus in de Koninklijke Bibliotheek zijn er in Nederland nog twee
exemplaren van dit werk (uitsluitend de druk van 1805!) in openbaar bezit, namelijk in de UB
Nijmegen en bij de Stichting Theologische Faculteiten te Tilburg (provenance: Groot Seminarie
te Haaren).
6. Wolson, 1805, pp.15-16.
7. Ibidem, pp.46-50.
8. BMGC Dl.251 (1964), kol.157: ‘W., T. Le maçon démasqué, ou le vrai secret des Francs-Maçons,
mis au jour, etc. [By T.W.] Londres, 1751. 12(o)’. Signatuur: 4783.aaa.33. In Dl.234 (1964),
kol.98 van dezelfde catalogus vindt men onder: ‘T., W.’ een werk met de titel: ‘The Wandering
Mason and other stories. By W.T. Illustrated. London, 1874. 8(o)’. Signatuur: 12637.cc.20.
Slechts autopsie kan duidelijk maken of het hier - ondanks het late jaar van uitgave - niet
eveneens om een werk van Thomas Wolson gaat.
9. Catalogue général Dl.226 (1977), kol.764: ‘Thomas Wolson: Le Maçon démasqué, ou le Vrai
secret des frans maçons, mis au jour dans toutes ses parties avec sincérité et sans déguisement.
A Berlin, aux dépens de la Compagnie (1757), In-8(o), 112 p. figure gr. au titre, pl. et musique
gr.’. Signatuur: 16(o) H 520. In de Parijse catalogus wordt nog de volgende toelichting gegeven:
‘L'épître dédicatoire est signé T.W.; initiales de Thomas Wilson ou Wolson d'après A. Wolfstieg.
Une note ms. à la fin de l'épître précise Wolson, forme qui apparaît au titre de l'édition
néerlandaise cata-loguée ci-dessous’. Daarna volgt een beschrijving van een exemplaar van de
Nederlandse uitgave, dat, zoals het Leidse exemplaar, een zesde druk uit 1805 is. Daarbij valt
op dat de Franse titelbeschrijving wel een impressum geeft, namelijk: ‘Antw. Tusschen den
Winkelhaaken den Passer, 1805. (sign. H 19646)’. Zoals we gelukkig op grond van het Leidse
exemplaar konden vaststellen is Antw. hier niet de afkorting van ‘Antwerpen’, maar van
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‘Antwoord’. Kennelijk worden Nederlandse titels te Parijs door Nederlandsonkundigen
beschreven. In The National Union Catalog Dl.353 (1974), p.515, nr.0088550 wordt een
exemplaar van een latere Franstalige uitgave vermeld, gedrukt te Frankfurt in 1786. Deze uitgave
bevat ook de Duitstalige versie onder de titel: Der entdeckte Maurer, oder das wahre Geheimniss
der Frey-Maurer... Het exemplaar is aanwezig in de New York Public Library. Daarna komt
een opgave van de Russische vertaling: Mason' b'ez' maskii; [etc]. St.-Petersburg, gedrukt bij
Ch. Genniga [= Hennig?, K.B.], 1784. Blijkens een opgave van de Centrale Catalogus berust
in de bibliotheek van de Orde der Vrijmetselaren te Den Haag telkens een exemplaar van de
drie resp. in noot 7 en 8 genoemde Franstalige uitgaven uit 1751, 1757 en 1786.
10. E. Lennhoff en O. Posner, Internationales Freimaurer-Lexikon. München 1980(2), k. 1644.
Onder het lemma ‘Verrätergeschrifte’ komt het werk van Wolson ter sprake. Voor de toekomstige
studie van het aan Weyerman toegeschreven pamflet lijkt mij een nadere bestudering van dit
lemma beslist noodzakelijk.
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De ‘Pottebakkers Huur-Galey’ van Frans van Oort*
Jeroen van Heemskerck Düker
Op gezette tijden verlaat Jacob Campo Weyerman zijn vertrouwde satirische
vocabulaire om zich te vermeien met een fraai getoonzette idylle. Bijvoorbeeld deze
‘locus est’-topos:
Naby het Stichtse spits, den Naneef een exempel,
Hoe dat geen Onweer viert een trotsen Domheers tempel,
Druipt de Oever van den Vaartschen Ryn,
Door Honing, Roozendouw, en Muskadelle wyn,
Een oogst van Goud gemerkt door een verheven stempel
Bezaait het marmer van een mingewyden drempel [...]1.

Uit de laatste woorden valt al op te maken dat de Hoogliedachtige schoonheid van
de plaats voornamelijk voortvloeit uit de aanwezigheid van ‘Ifis, Hermes Nymf, de
tederste aller vrouwen’. Zoals eerder duidelijk is gemaakt, verschuilt zich hierachter
Adriana de Visscher, ex-echtgenote van ‘Persiaansche Zydeweever’ Isaac Simons.2.
Vermoedelijk komt Weyerman rond de tijd van voorgaand citaat, nazomer 1723 dus,
bij zijn geliefde wonen op de Stichtse buitenplaats, die Rotsenburg blijkt te heten.
En al gauw krijgt de ontleder oog voor de gebreken. Zit hij als Hermes nog rustig
een boekje van Cornelis Agrippa te lezen in het prieeltje3., eenmaal geconfronteerd
met het wooncomfort van Rotsenburg zelf denkt hij er anders over:
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Rotsoord in 1688, voor de verbouwing. Gewassen pentekening van I. de Moucheron.
Het orgineel bevindt zich in Museum Flehite, Amersfoort.
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De Deuren van Rotsenburg zyn zo suffisant, dat een Podagrist, in 't hartje
van zyn acces, die kan openstooten, met zyn middelste vinger [...]. De
Kamers van Rotsenburg, zyn 's winter zo heet als Yskelders en 't Somers
zo koel als de Fornuizen eens Geelgieters, en de Vensters sluiten zo digt
dat 'er een gehoornt Hert zyn takken kan tusschen in voegen, zonder de
alderminste verhindering, of zonder dat zy daarom te digter sluiten.4.
Er heerst een voortdurende herrie in en om het huis, veroorzaakt door de slecht
sluitende ramen en deuren, en op de bovenverdieping is het helemaal niet uit te
houden.
De boven Kamers van Rotsenburg kraaken, dag en nacht, gelyk als de
verroeste herren van een dieve hok, de planke vloeren zyn in een
eeuwigduurende beweeging, gelyk als de deiningen van de Spaansche
Zee, en in het binnenste van die Kamers is de byeenkomst van de vier
Winden, gelyk als tot Alfen de byeenkomst is der Postreiders.5.
Pagina's lang spuit Weyerman zijn gal over het interieur van Rotsenburg, het
opvallende exterieur van Rotsoord - dat er pal naast lag - en de eigenaardigheden
van de familie in wiens bezit het landgoed annex steenfabriek was: de familie Van
Oort. Tot een behoorlijke welstand geraakt in de steenbakkerij, had Adriaan van Oort
in 1668 een lap grond gekocht nabij de Utrechtse Tolsteegpoort, aan de oevers van
de Vaartse Rijn. Een fraaie plek voor een buiten, en praktisch voor zijn steen- en
tegelbakkerij vanwege de rivier. Er zouden drie huizen verrijzen voor zijn drie zonen
Frans, Gerrit en Barend. Rots-Oort was waarschijnlijk het hoofdgebouw. Het werd
een hoog achthoekig middenhuis, bekroond door een koepel, met daaromheen vier
torenvormige paviljoens. De naam van het bouwsel moet ingegeven zijn door de in eigen bedrijf ontwikkelde - steensoort. Dat was een paarsachtig materiaal, dat via
een speciaal smeltingsproces op een grillig gevormd rotsblok leek.6. Op de gewassen
tekening uit 1688 is van die grilligheid niet veel te zien. Naast het door Weyerman
beschreven Rotsenburg moet er nog een ‘derde Misdragt’ zijn gebaard, Rotswyk,
waarvan ik echter geen afbeelding noch beschrijving aangetroffen heb.
In 1676 neemt de oudste zoon Frans (ook: François), van beroep advocaat, het
bloeiende bedrijf over.7. Hoe oud de man op dat moment is, heb ik niet kunnen
vaststellen; een jaar of 35-40 lijkt mij een goede gissing.8. Op 1 april huwt hij
Catherina Kool, dochter van een Lübeckse koopman en weduwe van een meneer
Luijster. Of Frans zijn oorspronkelijke beroep nog heeft uitgeoefend, is niet zeker.
Hij bemoeit zich intensief met het familiebedrijf.9. Zelf ontwikkelt hij een
marmerbewerking, die hij gebruikt als hij rond 1700 Rotsoort gaat verbouwen.
Weyerman beschrijft dit initiatief in de Ontleeder der Gebreeken I, p. 42-44. Van
Oort, die hier steevast Grillo (= sprinkhaan) wordt genoemd, ziet een paar
schooljongens een kaartenhuis in elkaar zetten. Onmiddellijk bestelt hij bouwlieden,
kunstenaars en materialen, nadat hij uit het ‘vuurig Orakel eens Tichel-ovens’
begrepen had
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als dat Grillo die Man was, die het Nootlot had voorschikt tot den
Grondslaglegger
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Rotsoord in 1780. Ets van J. van Hiltrop.
Het orgineel bevindt zich in Museum Flehite, Amersfoort.
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van Rotsoort, van dat Rolsoort, waarby de zeven wonderen des weerelds,
maar Neurenbergsche Vogelkooitjes zouden schynen, en waarby het
Stadshuis van Antwerpen (mirabile dictu) maar een Sentinels
Schildershuisje te vergelyken zou zyn.
Van Oort breidde Rotsoort uit tot het merkwaardige bouwsel - bijna te vergelijken
met de Britse follies uit de achttiende eeuw - dat op de tweede afbeelding te zien is.10.
Twee vleugels (‘by na zo lang als die van een Kuikendief’, aldus Weyerman) bouwde
hij aan weerskanten van het huis, uitlopend op ronde torentjes met afgeschuinde
daken. Achter het huis liet hij een halfronde tuin aanleggen met rotspartijen, een
taxus-labyrinth en diverse beelden.11.
Op Rotsoort woonde de oude Van Oort zelf, samen met een gouvernante12. en
waarschijnlijk met twee van zijn drie zonen, Adriaan (geboren in 1680) en Wouter
(geboren in 1683).13. Rotsenburg verhuurde hij kennelijk aan derden. Adrana de
Visscher woont er in elk geval, en Weyerman heeft het diverse malen over huurders,
het ongerief dat zij ondervinden en de desinteresse van de huisbaas. Wat betreft het
lawaai dat hij beschrijft14. zal hij geen ongelijk hebben gehad. De huizen lagen als
het ware midden in het bedrijf; verspreid over het terrein stonden huisjes (‘cameren’)
voor de tegelbakkers, er was een haventje voor de aan- en afvoer, kortom, rustig kan
het er niet geweest zijn. Ander ongemak vormden de ‘cartouchiaansche gedragingen’
der steenbewerkers; getuige ‘de Heer D + +, die meê anderhalf jaar heeft gegroeid
op de Pottebakkers Huur-Galey van Rotsenburg’, en die moest vluchten over de
Vaartse Rijn om aan de ‘Tegellisten’ te ontkomen. Weyerman verwijt Van Oort dan
ook in een fabel zijn huurders onder valse voorwendselen naar zijn rotsennest gelokt
te hebben.15. Enigszins teleurstellend is het zeker dat er tot nu toe geen contract boven
water is gekomen, noch een civiel proces over een huurkwestie, zoals Hanou
verwachtte.16.
In de loop der maanden wordt Weyerman iets gemener in zijn aanvallen op Van
Oort. Wel valt het op dat zijn poëzie slechts eenmaal badinerend wordt behandeld.
In het tweede deel van de Ontleeder der Gebreeken laat Weyerman Grillo uitroepen:
Ik heb de Dichtkunde maar Zylings begroet, dat is waar, want ik heb Taal
nog Vinding, nog Beschaafdheyd, en echter ben ik den Maro der
Tegelbakkers [...].17.
Dat is alles. Misschien waardeerde Weyerman zijn werk wel. De Vreede-toorts, met
vreugd ontstoken op Rots-oort (1713) is inderdaad een fraai episch dichtwerk, waarin
Van Oort in verheven verzen het verloop van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713)
beschrijft, vermoedelijk ter gelegenheid van de feestelijkheden in Utrecht tijdens het
sluiten van de vrede. Daarbij wordt de auteur telkens onderbroken door zijn
platvloersere alter ego, Grillo:
myn trouwen knecht, die op de woeste baren
Met my van kindsbeen af tot d' afgesloofde jaren
In 's werrelds oorlogschip veel stormen heeft gesmaakt,
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En menn'ge bittre saus met geuren soet gemaekt;
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Voor 't minst de nepen van het onweer doen versagten
Door kluchten, boertery en vrolyke gedagten [...].18.

Een soort Damon dus, Campo's ‘familiaare Geest’. Van Oorts gelegenheidspoëzie
is een stuk minder van kwaliteit.19. Overige dichtkundige produkten, die er geweest
moeten zijn20., heb ik niet kunnen traceren.
Naast Frans van Oort zelf komen enkele keren zijn zonen ter sprake; het meest
uitgebreid in de beschrijving van Grillo's vroegtijdige dood tijdens de
St.-Willibrordusnacht.21. Beiden lijken zich schuldig te hebben gemaakt aan moord
en doodslag, waarover echter in de rechterlijke archieven van Utrecht niets is terug
te vinden. De een heet Kaïn. Wijlen Abel figureert nog als geest in de Ontleeder I,
p.68. Hij moet wel de jongste broer Jacobus zijn, die jong gestorven is. Maar wie is
de broedermoordenaar? En wie is de tweede broer, Matta-Sierva ofwel ‘de
meidenslachter’, van wie Weyerman meldt dat hij ‘een Minne, die hem uyt Min
poogde te helpen, drie vierde part vermoort heeft’? De enige vage aanwijzing zou
het codicil bij het testament kunnen zijn, d.d. 12 augustus 1724.22. Daarin wordt
vastgelegd dat Wouter uit zijn legitieme portie f 2800,- moet overdragen aan zijn
broers, de tweeling Adriaan en Jan. Een reden is niet opgegeven. Een strafkorting?
Wouter wordt echter niet van zijn taken (o.m. de boekhouding) ontheven.
Voor Weyerman is Grillo, met zijn ravenzwarte allongepruik en belachelijke glazen
koets, zijn jaarlijkse spreeuwenmaaltijd en zijn vierkante gouvernante23., in de
Willibrordusnacht overleden aan de fatale geur van Onnoozelheyd en Goed
Vertrouwen. In werkelijkheid houdt Van Oort het nog vier jaar uit, tot hij op 2 maart
1728 op Rotsoort overlijdt. Zijn bouwkundige creatie raakt na zijn dood de reputatie
van spookhuis niet meer kwijt. Verre naneef F. Nagtglas, die er sporadisch kwam
aan het eind van de achttiende eeuw, herinnert zich diverse prettig gestoorde
bewoners.24. Zo woonde er een geleerde kluizenaar met een heuse electriseermachine:
nazaat van Grillo, die door Weyerman ook herhaaldelijk Doctor Faustus werd
genoemd?
In 1840 werd het hele complex gesloopt. Alleen het tuinhuisje mocht blijven staan,
tot dat in 1962 plaats moest maken voor woekerende revolutiebouw.25. Weyermans
wereld raakt steeds verder uit het zicht.

Eindnoten:
* Oorspronkelijk bestemd voor voordracht op grondvergadering van 7 jan. 1989.
1. Amsterdamsche Hermes II, p.370-371.
2. Zie A.J. Hanou, ‘Onterfd van f 8000 of Een minnares (?) van JCW: Adriana Simons-De Visser.’
In: Med. JCW 1978, p.88-97.
3. Amsterdamsche Hermes II, p.399.
4. Ontleeder der Gebreeken I, p.66.
5. Idem, p. 67-68.
6. Maandblad van Oud-Utrecht 30 (1957), 25n.
7. Buitens binnen Utrecht. Catalogus van de tentoonstelling [...]. Z.p., 1981, p.62.
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8. Geen doopdatum aangetroffen; ook in testamenten en andere stukken wordt zijn leeftijd niet
genoemd. Weyerman noemt hem afwisselend ‘Methusalem’ (Ontleeder I, p.122) en ‘de
honderdjarige’ (Ontleeder II, p.46). In 1668 krijgt Van Oort octrooi van het Hof; daarvóór was
hij advocaat. Zijn juiste leeftijd zal wel boven water komen bij eventueel nader onderzoek.
9. Zoals op te maken is uit diverse stukken in het GA Utrecht, Not.Arch., bijvoorbeeld U 080 a
008 (machtiging echtgenote), U 056 a 021 (zaken met de stad Lübeck) en Recht. Arch., Minuten
van transporten en plechten Tolsteeg.
10. Een derde afbeelding in Den vrolyke Tuchtheer (1729). Dl. II: kommentaar door A.J. Hanou.
Amsterdam 1978. Voor de hier afgedrukte afbeeldingen ben ik veel dank verschuldigd aan de
heer D.T. Koen van de Topografische Atlas in het Rijksarchief Utrecht.
11. Buitens binnen Utrecht (zie noot 7), p.62-63; vgl. C.J. Nagtglas, Utrecht tussen Pruis en Fransoos
1780-1800. Utrecht 1975, p.30. Weyermans beschrijving van deze verbouwing in Ontleeder I,
p. 49-51.
12. Aldus Weyerman in Ontleeder II, p.45: ‘een Gouvernante, die iets korter is van 't Hoofd tot aan
de Voeten, als van Heup tot Heup’.
13. In Van Oorts testament (GA Utrecht, Not. Arch. U 120 a 003) worden Wouter en Adriaan
minutieuze instructies gegeven aangaande de steenbakkerij, terwijl Jan wordt vrijgesteld van
verplichtingen; hij zit waarschijnlijk in Amsterdam. Campo spreekt steeds van twee zonen. De
twee dochters Elisabeth en Bartha laat hij onvermeld. Zie over de familie ook (maar
onnauwkeurig): Navorscher 9 (1859), p.269, 342-343.
14. Ontleeder I, p.69.
15. Beide Ontleeder I, p.123-125.
16. Zie Den vrolyke Tuchtheer (zie noot 10), p.315.
17. Ontleeder II, p.43.
18. Vreede-toorts, met vreugd ontstoken op Rots-oort, den 14. Somermaand 1713. Tweeden druk.
Te Utrecht, by Willem van de Water, boekverkooper. 1713, fo. A2. Al gaat het hier inderdaad
om een goed gedicht, ik kan de observatie van A.J. Hanou in Den vrolyke Tuchtheer (zie noot
10), als zou er ‘bepaald verwantschap’ zijn met de stijl van JCW, niet onderschrijven. Wel komt
uit dit gedicht, en uit de hieronder te noemen gelegenheidspoëzie een typische Verlichtingsfiguur
te voorschijn, met zijn geloof in de rede en vooral gezond verstand. Misschien klinkt er ook
nog een doperse moraal in door. Dat kan ik niet goed beoordelen. Van Oort heeft echter aan de
gevel van zijn lustoord en zijn tuinhuis diverse beelden van hervormers en wederdopers laten
plaatsen.
19. (a) Geboortetoorts, met veel vreugde ontstoken op den 63en verjaerdag van den doorluchtigen
heer Diderik van Veldhuysen, heer van Heemstede, enz. [...]. 1714.
(b) Huwelyk-toorts, met vreugde ontstoken door Frans van Oort, ter Bruylofte van den Heer
Wilhelmus van Eenhoorn, en Juffrouw Magdalena van Oort, in den echt vereenigt den Isten
dag van de 10de maend des jaers 1720.
(c) Mydrechtse vreugdegalmen over het verjaren van den doorluchtigen heer Cornelis Beerninck,
Heer van Outhuysen etc. oud geworden 58 jaren, den 27. van meymaend 1723.
Deze drie gedichten zijn bijgebonden bij de Vreede-toorts, in het ex. UBA 1147 D 2. Voor de
titelpagina van de Vreede-toorts is een franse titel geplakt: Frans van Oorts Gedichten. Joh.
van Abkoude noemt in zijn Naamregister (Leiden, by Samuel Genet en Cornelis de Pecker,
1745, p.269) nog een Ontstokene Roos en Stuarts ongelukkige heerschappy van 1650, beide
duodecimootjes. In het Aanhangsel en vervolg (Leiden, by Samuel Genet, 1745) echter, worden
de werkjes Ontlookene Roos [...] rakende Carel II. Dordt 1662, en Herstelde Majesteyt
toegeschreven aan een zekere J. van Oort. Zijn broer Johannes misschien?
20. Zoals blijkt uit diverse passages in de gelegenheidspoëzie: volgens Huwelyks-toorts, fo. A2,
zou hij kortelings een vers geschreven hebben over de ‘de dood'lyke gevaren van 't Echtebed’;
volgens Mydrechtsche vreugdegalmen, fo. A2v, heeft hij enkele jaren achtereen, waarschijnlijk
ter gelegenheid van zijn spreeuwenmaaltijd, ‘boertery en so wat kitteltuycht’ geschreven.
21. Ontleeder II, p.41-48.
22. GA Utrecht, Not. Arch. U 120 a 003.
23. Over de glazen koets: Ontleeder I, p.62 en 112. De spreeuwenmaaltijd: Ontleeder I, p.41.
24. C.J. Nagtglas, Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780-1800. Utrecht 1975, p. 31-32.
25. Maandblad van Oud-Utrecht 35 (1962), p.80 en 90.
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Rabelais-ontleningen bij Simon van Leeuwen S.J.Z*
Paul J. Smith
In reactie op het tijdschrift Den Vrolyke Tuchtheer (afk. VT) van Jakob Campo
Weyerman1. publiceert Simon van Leeuwen onder de schuilnaam Sulsis in 1729 een
nieuw weekblad met de spottende titel: De Broederlijke Vermaning, voor de
zogenaamde vrolyke tugt-heer (afk. BV)2.. De reactie van Weyerman laat niet op zich
wachten: naar aanleiding van reeds het tweede nummer van de Broederlijke
Vermaning haalt hij fel uit naar de ‘ongezulten Sulsis’ (VT, p.180), en beticht deze
van plagiaat: ‘Ghy, Sulsis, [...] plondert de Fransche schryvers, zonder 'er zelfs den
zwygende tol aan te betaalen’ (VT, p.180). Van deze schrijvers wordt er één met
name genoemd: François Rabelais (VT, p. 178). In dit artikel zullen we nader
bespreken wat Van Leeuwen in zijn Broederlijke Vermaning en andere geschriften
overgenomen heeft van Rabelais.
De Broederlijke Vermaning bevat vier directe ontleningen aan Rabelais: drie aan de
Gargantua en één aan de Pantagruel. Het gaat hier, om precies te zijn, om het eerste
hoofdstuk van de Gargantua (BV, p.9: algemene opmerkingen over het belang van
genealogieën), het derde (BV, p.10: de verwekking van Gargantua) en het zesde
hoofdstuk van hetzelfde boek (BV, p.11: de wonderbaarlijke geboorte van
Gargantua)3.. Uit de Pantagruel (ch.15) heeft Van Leeuwen de obscene fabel van de
leeuw, de vos en de oude vrouw (BV, p.11) overgenomen.
Ook in de opvolger van De Broederlijke Vermaning, het tijdschrift De Nieuwe
Modenze Gebrilde Brilleman, voor alle Natien en Volkeren (afk. GB)4., schroomt
onze Sulsis niet rijkelijk te putten uit het werk van Rabelais. Hier volgen in schema
de gevonden ontleningen:
GB
pp.21-22

episode
dialoog
Panurge-Dindenault

bron
Quart Livre, ch.6-7

pp.26-27

genealogie van Pantagruel Pantagruel, ch.1

pp.27-29

wonderbaarlijke geboorte Pantagruel, ch.2
van Pantagruel

pp.29-30

‘menus propos’ van
Broeder Jan

Gargantua, ch.39-40
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GB
pp.34-36

episode
apostrof tot lezer,
bijbelverhaal Koningen
6:1-7; 1e deel verhaal
Couillatris

bron
Quart Livre, Proloog

pp.37-38

2e deel verhaal Couillatris Quart Livre, Proloog

pp.57-58

apostrof tot lezer

Cinquième Livre, Proloog

De meeste en uitgebreidste Rabelais-ontleningen vinden we echter niet in het
polemische werk van Van Leeuwen, maar in zijn roman De verliefde reyziger door
Vrankryk en Italien (Amsterdam, 1730)(afk. VR). Hiervan heb ik de tweede druk
(Amsterdam, 1759) geraadpleegd5.. In het losse narratieve kader van deze libertijnse
roman zijn de volgende episodes uit Rabelais verwerkt:
VR
pp.39-41

episode
bron
Janotus de Bragmodo en de Gargantua, ch.19
klokken van de
Notre-Dame

pp.59-63

de storm op zee

Quart Livre, ch.18-24

pp.77-84

het land van Satijn;
Ouy-Dire

Cinquième Livre, ch.29-30

pp.84-87

de fabel van de ezel en het Cinquième Livre, ch.7
paard

pp.87-91

het eiland Ennasin

pp.110-126

discussie over het
Tiers Livre, ch.9-13
huwelijk; het Virgiliaanse
lot; droomuitlegging

pp.127-128

30 titels uit de
schertscatalogus van de
Bibliotheek van
Saint-Victor6.

pp.168-173

Panurge gevangen door de Pantagruel, ch.14
Turken

pp.184

Broeder Jan hangend aan
een boom

Quart Livre, ch.9

Pantagruel, ch.7

Gargantua, ch.42

Bovendien geven de pagina's 65-75 van de Verliefde reyziger een (gedeeltelijke)
vertaling van Rabelais' Pantagruéline Prognostication. Van deze beroemde
spotprognosticatie is dit dus de derde overgeleverde Nederlandstalige vertaling, na
de Lieripe (1561)7. en de Pantagruelische Prognosticatie van J.C. Wieringa (1682),
waarop we nog zullen terugkomen.
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In het overige werk van Van Leeuwen is, voor zover ik heb kunnen nagaan, vrijwel
niets aan Rabelais ontleend. Van de vier werken die ik, naast de bovengenoemde,
heb doorgelezen op Rabelais-ontleningen is slechts Den Hollandschen Droomer in
het Ryk van Pluto (1729)8. Rabelaisiaans van toon te noemen; precieze ontleningen
aan de Franse satiricus heb ik in dit werk echter niet kunnen ontdekken9.. In
tegenstelling tot wat men zou verwachten put het anti-feministische werkje Ernstige
en Boertige Redenvoering [...] (1733)10. geen enkel argument uit het Tiers Livre van
Rabelais, dat geschreven is in een anti-hoofse traditie die teruggaat op de
Middeleeuwen. De Critique en Politique Brieven (1729)11. en De eerbare en
Deugtlievende Vrouw [...] (1734)12. bevatten eveneens geen enkele Rabelaisontlening.
Enkele opmerkingen betreffende de werkwijze van Van Leeuwen. De
Rabelaisontleningen blijken meestal letterlijke vertalingen te zijn. Deze vertalingen
zijn echter vaak enigszins aangepast met het oog op de verwerking in Van Leeuwens
tekst. Dergelijke aanpassingen zijn narratief of argumentatief van karakter, maar
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soms ook satirisch (illustratief hiervoor is dat in de Broederlijke Vermaning de
geboorte van Gargantua vervangen wordt door de geboorte van Momus, de patroon
der satirici). Andere aanpassingen zijn te verklaren vanuit de 18e-eeuwse libertijnse
geest die kenmerkend is voor de geschriften van Van Leeuwen. Opvallend in dit
verband is de vertaling van ‘pages’ door ‘dienstmeisjes’ (BV, p.29) en ‘vous, Vérollez
trésprecieux’ (Cinquième Livre, Prol. p.706) door ‘gy Lieden die eens gaarn by een
mooi Meisje zit te praten’ (GB, p. 57). Het eufemistische ‘comment a nom’ (door
Rabelais gebruikt om het vrouwelijk geslachtsdeel aan te geven) wordt bij Van
Leeuwen: ‘het centrum waer op menige in haar tyd stomp op waren gestooke’ (BV,
p.12). De monniken worden bij Van Leeuwen wellustiger voorgesteld dan bij
Rabelais: zij komen, aldus Van Leeuwen, ‘alleenig in een huis om de beurzen te
legen, de Vrouw, de Dogter of de Meid te geryven’ (GB, p.50). En Van Leeuwen
laat Broeder Jan zeggen dat hij ‘uit medelijden en zonder intrest [...] de Meisjes de
Vloon in haar hembt [wil] helpen zoeken’ (GB, p.50), een opmerking die eerder
thuishoort in de mond van Panurge, of misschien meer nog in die van Arnolphe in
Molière's L'Ecole des Femmes (I,3).
Voorts zijn er vele toevoegingen waarin Sulsis flink uithaalt naar Weyerman. Zo
onderbreekt Sulsis zijn weergave van de episode van Dindenault met een lange,
heftige uitval: ‘Al waart gy ook zei den Boer den Vrolyken Tugt-Heer, dat lompe
beest, die zyn neus in alle mans drek steekt, daar vraag ik niet naar, maar dat ik wist
dat gy die was, zou ik u niet by myn Lam vergeleken hebben, maar by een swyn dat
ik heb, het welk hoe meer men het afborstelt, hoe meer het zig zelve in den drek
wentelt, want daar vind het geen been, nog minder zond in, want overal st...tje myn
speelt’, en zo gaat Sulsis, bij monde van de boer, nog een halve bladzijde lang door
(GB, pp.21-22). Ook wordt, zoals blijkt uit het eerste schema, het lang uitgesponnen
verhaal over Couillatris om deze reden onderbroken. We hebben hier met de
imprecatio te maken, een literair-rhetorisch procédé dat ook door Rabelais zelf wordt
toegepast: talrijk zijn inderdaad de passages waarin de Rabelaisiaanse verteller zijn
verhaal of betoog interrumpeert om zijn tegenstanders te beschimpen13..
Wat men ook van Van Leeuwen moge vinden, in zijn voordeel spreekt dat hij, in
tegenstelling tot enkelen van zijn tijdgenoten, bij zijn vertalingen de Franse tekst als
uitgangspunt genomen heeft, en dus niet de veelgeprezen vertaling van Wieringa14..
Nauwkeuriger lezing doet echter vermoeden dat Van Leeuwen de vertaling van
Wieringa wel zo nu en dan geraadpleegd heeft, zoals bijvoorbeeld bij de vertaling
van de volgende zin: ‘[...] exceptez les gammares et escrivices que l'on cardinalize
à la cuyte’ (Gargantua, 39, p.159). Wieringa vertaalt: ‘[...] uitgenomen krabben en
kreeften, die men in 't kooken Cardinalizeert [...]’ (t.I,p.153). Voor de lexicale
problemen van het Frans vindt Van Leeuwen dezelfde oplossing als Wieringa: ‘[...]
uitgenomen de Krabben en Kreeften die men Cardanalizeert [sic] in het koken’ (GB,
p.29). Een ander voorbeeld: als Van Leeuwen het keukenlatijn van de door wijn
benevelde Janotus de Bragmodo (cf. Gargantua, ch.9) probeert te vertalen, verzucht
hij: ‘de aerdigheid van zodanig latyn kan niet verduyst worden, want van quade wyn
kan men geen goet latyn maeken’ (VR, p.40). Hij neemt hier op ludieke wijze een
aantekening over van Wieringa die in de kantlijn van zijn vertaling over dezelfde
passage opmerkt: ‘Uit goede wijn quaad latijn’ (p.63). Men vergelijke ook de volgende
passages:
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Rabelais: ‘A ces motz, tous les vénérables Dieux et Déesses s'éclatèrent
de rire [...] Vulcan, avecques sa jambe torte, en feist pour l'amour de s'amie
trois ou quatre beaulx petitz saulx en plate forme. “Czà, çà!” (dist Juppiter
à Mercure) [...]’ (Quart Livre, Prol, p.577).
Wieringa: ‘Op dese woorden wierden alle de verwaarde Goden en
Godinnen [...] hartelyk lagchende [...]. Vulcaan met zyn krepel beentje
dee ter liefde van zijn vriendinne, drie of vier kleyne geyte sprongtjes
langs de vloer. Za, za, zeyde Jupiter tot Mercurius [...]’ (t.II, Voor-reeden
van den Schryver, z. pag.).
Van Leeuwen: ‘op die woorden begonnen al de Goden en Godinnen hartig
te laggen. Vulcaan met zyn kromme been, deed ter liefde van zyn Beminde
een sprong of drie in het rond; za, za zei Jupiter tegen Mercuur [...]’ (GB,
p. 37).
Dit laatste voorbeeld toont aan dat Van Leeuwen, zo hij al van Wieringa's vertaling
gebruik maakt, een originele vertaling wenst te leveren. Dat dit soms gepaard gaat
met fouten is, gezien de hoge moeilijkheidsgraad van de tekst van Rabelais, niet
verwonderlijk. Zo wordt de zin ‘Juppiter [...] feist une morgue tant espouvantable
que tout le grand Olympe trembla’ (Quart Livre, Prol., p.578) door Van Leeuwen
foutief vertaald met: ‘Jupiter [...] gaf een zo vreezelyke nies [sic], dat den gantschen
Berg Olympia [sic] daar van dreunde’ (GB, p.37)15.. Vele fouten zijn echter niet zozeer
te wijten aan gebrek aan woordkennis als wel aan onzorgvuldigheid (van Van
Leeuwen of van de drukker). Zo vinden we alleen al op bladzijde 27 van de Gebrilde
Brilleman de volgende slordige vertalingen:
Rabelais:
‘fille du roy des Amaurotes’

Van Leeuwen:
‘dogter van de Koning Amantares’

‘quarante et quatre ans’

‘twee en veertig jaren’

‘XXXVI moys’

‘drie-en-dertig maanden’

Het is overigens opvallend hoe vaak getallen door Van Leeuwen foutief vertaald
worden. Men krijgt zelfs de indruk dat hij dit met opzet doet.
Hoe dit ook zij, er zijn ten opzichte van de Rabelaisiaanse tekst enkele curieuze
afwijkingen aanwijsbaar die niet lijken voort te komen uit slordigheid, onbegrip of
opzet, onder andere in de weergave van niet-Franse woorden en uitdrukkingen. Een
van deze transcripties kan zelfs antwoord geven op de vraag welke editie Van
Leeuwen naar alle waarschijnlijkheid gebruikt heeft. Van Leeuwens transcriptie van
het Griekse ‘avios vios, vios aviothos’ (GB, p.34), komt vreemd genoeg in deze vorm
niet voor bij de meest voor de hand liggende Rabelais-edities, namelijk de beroemde
Le Duchat-editie uit 1711, of de zgn. ‘Hollandse’ edities, uitgegeven door Elsevier
in 1663 en door de pseudo-Elsevier in 1675 (deze laatste editie is door Wieringa
voor zijn vertaling gebruikt)16.. Met behulp van de onlangs verschenen New Rabelais
Bibliography (afk. NRB)17. kunnen we opmaken dat Van Leeuwen Rabelais' Oeuvres
waarschijnlijk gelezen heeft in de uitgave van ‘Loys qui ne meurt point’, Troyes,
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1613 (= NRB 92; cf. NRB, p.58)18.. Behalve in de weergave van het Grieks komt
Van Leeuwens vertaling op drie andere punten met deze editie over-
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een: a. het Duitse aberkeids wordt in de 1613-editie weergegeven met abet keids en
bij Van Leeuwen met Abetkeids (GB, p.35); b. het vloekwoord ‘Bren’ (Gargantua,
39, p.158) wordt in de 1613-editie verhaspeld tot ‘Bien’ (t.I,p.127), hetgeen Van
Leeuwen vertaalt met ‘Wel’ (GB, p. 29); c. in tegenstelling tot de meeste andere
edities, vermeldt de 1613-editie de zin ‘Du nombre d'Or’, etc. niet in de titel van de
Pantagruéline Prognostication maar onmiddellijk vóór de titel van het eerste
hoofdstuk ‘Du gouvernement et seigneur de ceste année. chapitre premier’. Deze
volgorde wordt door Van Leeuwen overgenomen: ‘Het gulden getal, en vind ik dit
Jaar niet, wat voor een uitrekening dat ik daar over gedaan heb. Wat de Bestieringe
van de Koningryken dit Jaar belangt [...]’ (VR, p.65)19..
Besluiten wij dit artikel met het noemen van enkele passages uit het werk van Van
Leeuwen die niet direct aan Rabelais ontleend maar wel door hem geïnspireerd
(kunnen) zijn20.. De facetieuze anecdote van de oude man met de twee mooie dochters
(BV, p.12-13) lijkt mij een contaminatie van twee passages bij Rabelais: Pantagruel,
ch.15 (de vader met de twee dochters) en Tiers Livre, ch.28 (de ring van Hans Carvel).
De slotbladzijden van de Gebrilde Brilleman, met name pp.99-100, zijn misschien
in de verte geïnspireerd op Pantagruel, ch.9, waarin beschreven wordt hoe de
hongerige Panurge zich in vele talen richt tot Pantagruel en de zijnen; cf. ‘Ach Heer!
ik versta geen Latyn, dan als ik honger heb [...]’, etc.(GB, p.100).
De titel Gebrilde Brilleman kan eveneens geïnspireerd zijn door Rabelais, die
zowel zijn verteller Alcofrybas als Panurge, een van zijn hoofdpersonages, van een
bril voorziet. De bril is bij Rabelais en zijn tijdgenoten (o.a. Sebastian Brant en
Erasmus) onder meer het symbool van een vorm van dwaasheid, namelijk de
boekendwaasheid, en behoort tot de attributen van de nar. In dit opzicht is het
interessant dat Van Leeuwen juist de brillen-passage uit de Proloog van het Vierde
Boek vertaalt: ‘Maar waar zijt gy? Ik kan u door myn Bril niet klaar genoeg zien,
[...]’ (GB, p.34). Hiermee wordt Van Leeuwens tekst in een karnavaleske kontekst
geplaatst, waarin de ik-figuur zich opstelt als een nar die, zoals Erasmus' Zotheid dit
doet, de anderen onder het mom van dwaasheid flink de waarheid zegt. De bril wordt
aldus het symbool van satire en ontmaskering van schijn en bedrog. Zo lezen we in
de Critique en Politique Brieven, pp. 12-13: ‘Pasquin op de te rugkomst van de Paus,
liep [...] vragende of men geen brillen kopen wilde. Marforio hem bij geval tegen
komende vroeg de redenen daar van: ‘[sommigen zullen de onfeilbaarheid van de
Paus] door brillen op de neus wel anders zien’. In deze kontekst is het niet
verwonderlijk dat in de Gebrilde Brilleman Van Leeuwen de bril maakt tot embleem
van zijn polemiek tegen Weyerman.
Dit brengt ons weer terug op Weyermans beschuldiging aan het adres van Van
Leeuwen, namelijk diens plagiaat van, of, om Weyermans woorden te gebruiken,
‘diefstal gepleegt op Rabelais’ (VT, p.178). Zonder te willen (en te kunnen) ingaan
op netelige kwesties als plagiaat en originaliteit ten tijde van Weyerman, kunnen wij
stellen dat de term ‘diefstal’ nogal sterk is, en ongetwijfeld ingegeven door de
polemiek tussen beide heren. Weliswaar noemt Van Leeuwen zijn bron Rabelais
nergens bij name (in die zin lijkt het verwijt van diefstal terecht), toch kunnen we,
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zoals we hebben gezien, Van Leeuwen een zekere originaliteit in het hanteren van
Rabelais' tekst niet ontzeggen, hetgeen zonder meer voor hem pleit.

Eindnoten:
* Ik dank Karel Bostoen en Susanne Lammers voor hun opmerkingen op eerdere versies van dit
artikel.
1. Jakob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer [...]. Gedrukt tot Amsterdam voor den autheur,
1730. Ex. KBH 234 K 27 2/.
2. Ex. KBH 234 K 27 3/. De laatste bladzijde (p.16) van het eerste nummer vermeldt: ‘Gedrukt
voor den Auteur, en [...] uytgegeven by Pieter Aldeweereld, Boekverkoper, in de Wolvestraat
op de hoek van de Keyzers-Gragt: Waer mede men alle Weeken op Dingsdag zal continueeren
'er een uyt te geeven’. Over Simon van Leeuwen Simonsz. Jansz. (de kleinzoon van de
gelijknamige Leidse rechtsgeleerde) en zijn polemiek tegen Weyerman zie Jos Leenes, ‘Simon
van Leeuwens vergeefse strijd tegen De Vrolyke Tuchtheer’. In: Med. JCW 8 (1985), pp.26-31,
en Susanne Lammers, ‘De aardigheden van Rabelais in de leugenboeken van Anna Folie’. In:
Med. JCW 12 (1989), pp.8-18.
3. Ik citeer Rabelais, tenzij anders vermeld, naar de Oeuvres complètes. ed. Guy Demerson. Parijs,
1973.
4. Ex. KBH 234 K 27 4/. De laatste bladzijde (p.8) van het eerste nummer vermeldt: ‘t’ Amsterdam,
By de Wed. Jacobus van Egmont, Papier en Boekverkoopster, op de Reguliers Breestraat, in
de Nieuwe Drukkery’.
5. Anoniem verschenen onder de titel De Bedreevene Galant of de Vermakelyke Levensloop van
een Hollands Edelman. Behelsende de Aanmerkelykste Voorvallen van zyn eerste Jeugd en
zeldzaame Ontmoetingen, in zyne omtogt door Vrankryk en Italien, met de Schoone Sexe. [...]
Doormengd met veele Snakerige en Koddige Gevallen en een zeer aardige Prognosticatie van
een Pater over het Huwelyk. [...]. t'Amsterdam, by Harmanus de Wit, Op de hoek van de
Molsteeg, 1759. Ex. KBH 3029 F 11.
6. Deze lijst van boeken afkomstig uit de bibliotheek van het klooster van Frere Andoulje hoort
thuis in het corpus van catalogi van imaginaire collecties waarover P.C.A. Vriesema heeft
gepubliceerd: ‘Imaginaire bibliotheken in Nederland. Ontstaan en verspreiding van de satirische
catalogus’. In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld
door medewerkers van C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Hilversum, 1986, pp.328-337.
7. Uitgegeven in Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte
jaarvoorspellingen. ed. Hinke van Kampen, Herman Pleij [e.a.]. Den Haag, 1980, pp.162-187.
8. Den Hollandschen Droomer in het Ryk van Pluto. Te Leyden by Johannes van Abkoude,
Boekverkooper in de Kloksteeg, 1729. Ex. UBL 1201 E 16.
9. Cf. S. Lammers, art. cit., p.8. Het zou interessant zijn Den Hollandschen Droomer te bestuderen
in de traditie van de zgn. ‘Dodengesprekken’, een genre dat teruggaat op Lucianus, en vanaf
de 16e eeuw veelvuldig beoefend wordt, onder meer door Weyerman in zijn Maandelyksche 't
Zamenspraaken tusschen de Dooden en de Leevenden. Amsterdam, 1726. Zie hierover André
Hanou, ‘Weyermans Maandelyksche 't Zamenspraaken’. In: Het verlokkend ooft. Proeven over
Jacob Campo Weyerman. Bezorgd door P. Altena, W. Hendrikx e.a.. Amsterdam, 1985, pp.
160-194. Het tweede deel van Den hollandschen droomer bevat bovendien ontleningen aan de
Gouden Ezel van Apuleius.
10. Ernstige en boertige redenvoering, tot bewys dat de vrouwen verre van edelder dan de mannen
zyn [...]. T'Amsterdam, voor den autheur, 1733. Ex. KBH 455 J 37.
11. Critique en Politique Brieven, verhandelende den tegenwoordigen staat van gantsch Europa.
Amsterdam, 1729. Ex. UBA 591 A 2.
12. De eerbare en deugtlievende vrouw, met derzelver uitmuntende hoedanigheeden [...]. By Pieter
Aldewereldt, Boekverkoper, op de hoek van de Keyzers-gragt en de Wolvestraat, 1734. Ex
KBH 917 G 24.
13. Voor de serieuze vorm van de imprecatie, zie Pierre Fontanier, Les Figures du Discours.
Introduction par Gérard Genette. Parijs, 1977 (oorspr. 1821-1830), pp.435-438. Voor het ironisch
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14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

gebruik van deze rhetorische figuur bij Rabelais, zie Mikhaïl Bakhtine, L'oeuvre de François
Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. Traduit du russe par
Andrée Robel. Parijs, 1970, pp.167 e.v.
Alle de geestige Werken van François Rabelais [...]. Met groote vlijt uyt het Fransch vertaelt
door Claudio Gallitalo [= N.J. Wieringa], t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over
't oude Heere Logement, 1682 (ex. UBL 1174 G 6). Tot degenen die de vertaling van Wieringa
gebruikt hebben behoren de anonieme schrijvers van de Lyste van Rariteyten (cf. S. Lammers,
art. cit.) en Willem van Swaanenburg in zijn tijdschrift De Herboore Oudheit, of Europa in 't
nieuw (cf. Hans Verstraate, Rabelais - Van Swaanenburg (ongepubliceerde nota voor de doctoraal
werkgroep ‘Rabelais in de Nederlanden’ (RUL: 1988)).
Vgl. de betere versie van Wieringa: ‘Jupiter [...] heeft [...] zoo schrikkelyken gelaat en gebaar
gemaakt, dat'er den geheele grooten Hemel af dreunde en beefde’ (t.II, Voorreeden van den
Schryver, z. pg.).
C.L. Thijssen-Schoute, Nicolaas Jarichides Wieringa, een zeventiende-eeuws vertaler van
Boccalini, Rabelais, Barclai, Letie.a. [...]. Assen, 1939, p.287.
S. Rawles en M.A. Screech, A New Rabelais Bibliography. Editions of Rabelais before 1626
[...]. Genève, 1987 (= Etùdes Rabelaisiennes 20).
Van de 1613-editie heb ik het ex. van de Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
te Göttingen geconsulteerd (cf. NRB, p.487). Ook NRB 89 en NRB 90, beide gedrukt, zoals
de titelpagina's aangeven, in Lyon door Jean Martin in 1558 [i.e. post 1600], kunnen, gezien
hun transcripties van het Grieks, door Van Leeuwen gebruikt zijn. Deze edities heb ik niet
kunnen inzien. Bestudering hiervan m.b.t. significante afwijkingen bij Van Leeuwen zal uitsluitsel
moeten geven.
Ook Wieringa heeft deze lezing, hetgeen ons op het spoor zet van de tweede editie van Rabelais'
Oeuvres die hij aldus Thijssen-Schoute (o.c., p.287 e.v.) zou hebben gebruikt.
In het artikel van Jos Leenes (p. 27) wordt als Rabelais-ontlening het personage Marforio
genoemd. Deze komt alleen voor als auteur van een van de titels in de catalogus van de
bibliotheek van Saint-Victor (Pantagruel ch.7): Marforii bacalari cubantis Rome, De pelendis
mascarendisque Cardinalium mulis. Ik denk dat de bron van Van Leeuwen hier niet het werk
van Rabelais is. In de Critique en Politique Brieven vormt Marforio met Pasquin een komisch
duo, bekend uit de Italiaanse Renaissance-literatuur, dat geregeld in dit werk optreedt (bijv. p.
12-13; 329-330).
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Spelen met de dood:
schertsbegrafenissen in de 18de eeuw
Machteld Bouman
Al sinds de Oudheid zijn schrijvers zich bewust van de literaire zeggingskracht van
(wat ik zou willen vangen onder de term) de sterfhuisconstructie, een vorm die door
de eeuwen heen op talrijke manieren is uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het genre
van de dodengesprekken - zeer geliefd in de 18de eeuw - waarin verschillen en
veranderingen op cultureel, politiek en literair gebied goed zichtbaar kunnen worden
gemaakt. De ‘gesprekken’ van Marita Mathijsen met 19de-eeuwse schrijvers
(gepubliceerd in NRC-Handelsblad) kunnen tot het genre worden gerekend, evenals
de in 1726 verschenen Maandelyksche 't Zamenspraaken, tusschen de Dooden en
de Leevenden van Jacob Campo Weyerman1.. Weyerman zou overigens in 1768 zelf
‘slachtoffer’ van het genre worden. In dat jaar zag het pamflet Nieuws tyding uit de
Andere Waereld het licht, waarin Franciscus Lievens Kersteman een in het dodenrijk
gevoerde discussie optekende tussen Weyerman en de in 1757 overleden ‘beruchten
Doctor en Astrologist’ Johan Christophorus Ludeman. Het was Kersteman vooral te
doen om een aanval op de patriotten of - beter gezegd - op iedereen die daarvoor
meende te kunnen doorgaan, waarbij Weyerman als zijn spreekbuis fungeert2..
Het dodengesprek blijkt zich uitstekend te lenen voor satirische doeleinden. Dit
kan zeker ook gezegd worden van een aanverwant genre, waarin we de
sterfhuisconstructie vormgegeven zien in een ten tonele gevoerde
begrafenisceremonie. Uit de 18de eeuw is een indrukwekkende hoeveelheid pamfletten
bewaard gebleven waarin soms daadwerkelijk overleden personen, maar veel vaker
nog, gestrande ideeën, opgeheven kranten, uitgeverijen enz. met leedvermaak ten
grave worden gedragen, soms nog verrijkt met een nauwkeurige afbeelding van de
rouwstoet. Een vluchtige ronde door het apparaat op de trefwoorden ‘uitvaart’,
‘lijkceel’, ‘lijkbriefje’, ‘leesceel’, ‘begrafenis’, ‘testament’ en ‘lijkstaatsie’ leverde
niet minder dan zestig titels op die zonder moeite tot het genre gerekend kunnen
worden.
Behalve de meestal slechts enkele bladzijden omvattende pamfletten zijn er kluchten blijspelen van grotere omvang. We zien hierin de tegenstander bespot met dezelfde
middelen, maar de satire strekt zich vaak uit tot het gilde der aansprekers. In hun
optreden belichamen en bevestigen deze begrafenisondernemers hun toentertijd
beroerde reputatie, maar tegelijkertijd fungeren zij - in hun oneerbiedigheid ten
opzichte van hun ‘overleden’ cliënt - als spreekbuis van de auteur. Zij vervullen de
klassieke rol van de nar en laten uiteraard geen kans onbenut hun verwantschap met
de cliënt te benadrukken, aldus diens reputatie omlaag trekkend naar hun eigen
niveau.
Het genre van de schertsbegrafenis, dat bij mijn weten nooit systematisch is
onderzocht, lijkt tevens een parodie te zijn op een ander genre: dat van het gewone
begrafenisverslag. In de 18de eeuw waren gedrukte en afzonderlijk uitgegeven
beschrijvingen van uitvaarten van beroemde of aanzienlijke persoonlijkheden niet
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ongewoon. Evenals hun navolgingen in de satire zijn dergelijke uitgaven dikwijls
voorzien van een afbeelding van de rouwstoet. Wie de plechtigheid gemist had of er
de herinnering aan wilde bewaren, werd zo in de gelegenheid gesteld de manifestatie
nog eens op zijn gemak te beschouwen.

De lol van de laatste eer
Gelijke tred houdend met de opvlammende strijd tussen patriotten en prinsgezinden
in de tweede helft van de 18de eeuw nam het aantal op de pamflettenmarkt
verkrijgbare schertsbegrafenissen toe. In het laatste kwart van de eeuw kan men
spreken van een ware hausse in het genre, met broodschrijver Nicolaas Hoefnagel
(1735-1784) voorop als een van zijn meest fanatieke beoefenaars3..
Maar ook al in de 17de- en in de eerste helft van de 18de eeuw droegen opponenten
elkaars gedachtengoed in woord en beeld welgemoed naar het graf. Weyerman echter,
had vermoedelijk weinig op met de schertsbegrafenis. Voor zover mij bekend heeft
hij het genre zelf nooit beoefend en de Rouwklagten van den Heer Jacobus
Veenhuyzen, over het droevig afsterven van zyn Goudvink, Kanary, Hond en Paard
(1736) van Robert Hennebo deed hem opmerken dat ‘Roberts meeste aardigheden
vry laag waaren van trant en nimmer konden springen buyten den omtrek van het
algemeene Borgerlyk’4..
Helaas is niet bekend wat Weyerman vond van een toneelstukje dat ongeveer een
jaar eerder het licht zag, getiteld De Uitvaert van het vryje Metzelaers Gilde5.. De
klucht is een produkt van het Haagse kunstgenootschap Ars Superat Fortunam (Kunst
overwint de fortuin), dat op dat moment waarschijnlijk nog maar uit twee leden
bestond: Albertus Frese (1714-1788) en Christiaen Schaef (1707-1772)6..
De gebeurtenis waaraan in dit kluchtspel wordt gerefereerd is niet moeilijk te
achterhalen: op 30 november 1735 hadden de Staten van Holland en West-Friesland
een resolutie uitgevaardigd waarin de vrijmetselarij in deze gewesten werd verboden.
Kort daarop volgden de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam dit voorbeeld
en ook het Hof van Holland liet zich niet onbetuigd7..
In De Uitvaert wordt een geënsceneerde begrafenis ten tonele gevoerd van de
‘gesneuvelde glorie’ van de vrijmetselarij. De broeders hebben zich in een
Scheveningse herberg verzameld om de doodkist met maçonnieke ‘Hoofd-deugden’
naar het strand te brengen. De kist zal in een pinkje naar Engeland worden gevaren,
terug naar de bakermat van de broederschap. Potsierlijke aansprekers, door de orde
ingehuurd om de ceremonie te organiseren, leveren ongezouten kritiek op de
vrijmetselaars, die zij overigens in losbandig gedrag naar de kroon steken.
De in de klucht beschreven begrafenisceremonie geeft het verbod op de
vrijmetselarij symbolisch weer, maar daarmee houden de satirische mogelijkheden
van het genre niet op.
De Uitvaert geeft een vertrouwd beeld van de toen in zwang zijnde
begrafenisgewoonten. Aan elk onderdeel van het ritueel was iets af te lezen over
afkomst, positie en verdiensten van de overledene en niet in de laatste plaats over
diens welstand. Frese en Schaef besteedden dan ook veel aandacht aan de organisatie,
samenstelling en uitmonstering van de uitvaart van het vrijmetselaarsgilde. Juist
daarmee kon de broederschap gekarakteriseerd, geparodieerd en bespot worden.
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Een deftige uitvaart
Uit enkele details in de door Frese en Schaef beschreven ceremonie wordt duidelijk
dat we te maken hebben met een deftige uitvaart, waarmee de auteurs blijk geven
op de hoogte te zijn van de dikwijls gegoede stand van de vrijmetselaars van het
eerste uur in de Republiek, een gegeven dat vermoedelijk algemeen bekend was. De
begrafenis blijkt bijvoorbeeld eerst in de avond plaats te vinden, ‘by brandende
flambouwen’ (vss. 159-160). Daarmee maakten de kluchtschrijvers hun publiek
duidelijk dat de vrijmetselaars zich een flinke boete konden permitteren. De tijd
waarin begraven mocht worden stond namelijk nadrukkelijk vast. Om te voorkomen
dat op ieder uur van de dag en de nacht graven open lagen, zowel in de kerk als op
het kerkhof, mocht in vrijwel alle steden en provinciën na drie uur 's middags niet
meer begraven worden, op straffe van boetes die met het uur hoger werden. Het
resultaat van deze maatregel was echter dat het begraven bij avond nu een teken van
deftigheid werd8., aangezien de nabestaanden extra veel zouden moeten en blijkbaar
ook konden betalen. Zag men 's avonds een lijkstoet passeren, dan wist de
achttiende-eeuwer onmiddellijk dat het een rijke dode betrof.
Ook het tijdstip waarop de baar bij het sterfhuis wordt afgeleverd - in De Uitvaert
gebeurt dat om zeven uur, bij de Scheveningse herberg - gaf de welgesteldheid aan
van de overledene. Le Franc van Berkhey wijdde in zijn Natuurlijke Historie van
Holland (1776) een hoofdstuk aan begrafenisgebruiken, waarin hij vermeldt dat
alleen bij deftige begrafenissen de baar pas vlak voordat de rouwstoet zich in
beweging zal zetten bij het sterfhuis wordt afgeleverd9..
Dat de uitvaart van het vrijmetselaarsgilde deftig was, blijkt niet in de laatste plaats
ook uit het feit dat de vrijmetselaars de organisatie ervan hebben uitbesteed aan niet
minder dan twee aansprekers. In minder deftige kringen regelden familie of buren
de laatste eer10..
Met de zorgvuldige tijdsaanduidingen en de aanwezigheid van aansprekers gaven
de auteurs van De Uitvaert aan dat de leden van de orde niet op een stuiver meer of
minder hoefden te kijken. Dit lijkt op het eerste gezicht een onschuldig detail, maar
dat was het zeker niet in 1735.

Overvloedige rijkdom leidt tot sodomie
Verschillende gedrukte bronnen uit die tijd maken gewag van onrust die onder de
bevolking zou zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting van vrijmetselaarsloges.
De beslotenheid van de bijeenkomsten en de uitsluiting van vrouwen wezen volgens
buitenstaanders in de richting van verregaande losbandigheden, die het daglicht niet
konden verdragen. Het meest expliciet hierover is het in 1736 verschenen vierde deel
van de encyclopedie Céremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du
monde, dat in 1738 in een Nederlandse vertaling op de markt werd gebracht: ‘zelfs
meenden eenige dat het godloze debauchanten waren, die de S... van den jare 1730.
wederom wilden invoeren’11.. Dat de schrijver hier op sodomie (waaronder toen werd
verstaan: anaal contact, d.i. het ‘vuyle werk’, waarbij zaaduitstorting plaatsheeft)
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doelde, lijdt geen twijfel. Het jaar 1730 was immers gemarkeerd geweest door het
begin van een grootscheepse jacht op sodomieten
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door de justitiële autoriteiten, toen uit het verhoor van een Utrechtse arrestant het
bestaan van een landelijk vertakt circuit van sodomieten gebleken was12.. Tot in 1735
werden in de Republiek jaarlijks sodomieten ter dood gebracht.
De vervolgingen veroorzaakten een enorme beroering in de Republiek. Een stroom
van publikaties volgde op de arrestaties en executies13., waaruit bleek dat sodomie in
het algemeen beschouwd werd als een symptoom van de verwekelijking en
verwildering van moraal en zeden, van de Franse verwijfde invloed die in een tijd
van voorspoed de Nederlanden zou zijn ingeslopen. De vrijmetselaarsbeweging
voldeed zowat aan alle voorwaarden om met losbandigheid en sodomie in verband
gebracht te worden. Een van die voorwaarden was de welstand der leden. Tijdens
de sodomietenvervolgingen deed namelijk de mening opgeld dat juist de hoogste
klassen de besmettingshaard vormden vanwaar het ‘vuyle werk’ zich had verspreid14..
Frese en Schaef wendden de begrafenisceremonie op alle mogelijke manieren aan
om hun slachtoffer, de vrijmetselaarsbeweging, in verband te brengen met
losbandigheid. De lokatie, Scheveningen, wijst in die richting, evenals de beroepen
der overige genodigden en de attributen die in de rouwstoet worden meegedragen.
Meer over de werkwijze van de twee Haagse schrijvers, en over de cruciale rol van
de aansprekers in dit kluchtige geheel, kunt u lezen in een volgende aflevering in
‘Spelen met de dood’.

Eindnoten:
1. Lees: André Hanou. ‘Weyermans Maandelyksche 't Zamenspraaken (1726)’. In: Peter Altena,
Willem Hendrikx e.a. Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo Weyerman. Amsterdam
1985, pp. 160-194.
2. [F.L. Kersteman]. Nieuws tyding uit de Andere Waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden
Schilder en Schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten Doctor en Astrologist Ludeman.
Uitgeg., ingel. en toegel. door Arno van der Plank. Deventer 1986.
3. Op het werk van Hoefnagel kom ik in een volgend artikel nog terug.
4. Jacob Campo Weyerman. De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius [...].
Amsterdam 1738, p. 30.
5. De Uitvaert van het vryje Metzelaers Gilde. Klugtspel. Tot Schevening, By Japik Krynsz:
Pannebier, in de Babylonsche Verwarring. Voor zover mij bekend zijn van De Uitvaert vier
exemplaren bewaard gebleven. Van de oudste uitgave berust een exemplaar in de bibliotheek
van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden te 's Gravenhage (sign.
4 B 70). In dezelfde bibliotheek is de klucht ook te vinden in een convoluut (sign. 5 A 44). De
Universiteitsbibliotheek Utrecht is in het bezit van een ander convoluut (sign. Te Winkel 938),
terwijl het toneelstuk ten slotte nog te vinden is in het eerste deel van Alle de Werken van het
Kunstgenootschap onder zinspreuk A rs Superat Fortunam, bewaard in de
Universiteitsbibliotheek Leiden (sign. 1088 F 19).
6. Voor een uitvoerige inleiding op deze klucht verwijs ik naar mijn doctoraalscriptie De Uitvaert
van het vryje Metzelaers Gilde. Een anti-maçonnieke klucht uit ca. 1735. Universiteit van
Amsterdam 1988. De Uitvaert zal in 1990 opnieuw worden uitgegeven in deeltje drie van de
eind 1989 ten doop gehouden Silhouet-reeks.
7. Zie ook: Machteld Bouman. ‘Het verbod op de vrijmetselarij in 1735. Een herziene analyse
van de motieven’. In: Skript jrg. 10 no. 3. Amsterdam 1988.
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8. H.L. Kok. De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, p. 237. Lochem 1970.
9. J. le Francq van Berkhey. Natuurlijke Historie van Holland. Derde Deel. Negentiende hoofdstuk,
Handelende over de Oude en Nieuwe Volkeigene Begraafnis-Plegtigheden der Hollanderen,
p. 1874. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1776. UBA 2327 G 6.
10. Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstellingscat. Centraal Museum
Utrecht. [Utrecht 1980], p. 10.
11. De passage over de vrijmetselarij (identiek met de Franse versie uit 1736) verscheen in het
zesde deel van de door A. Moubach verzorgde vertaling, getiteld Naaukeurige beschryving der
uitwendige godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt, p.
234, samengesteld door J.F. Bernard en B. Picart. In 's Gravenhage, te Amsterdam en te
Rotterdam, 1738. UBA 238 A 15.
12. Th. van der Meer, De wesentlyke sonde van sodomie en andere vuyligheeden.
Sodomietenvervolgingen in Amsterdam, p. 7. Amsterdam 1984.
13. Van der Meer, p. 149.
14. Van der Meer, p. 28.
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Signaleringen
Jan Frederik Helmers: Weyermanlezer
De auteur Jan Frederik Helmers (1767-1813), bij Knuvelder (5e druk, dl. III, p. 228)
gekarakteriseerd als ‘man van de verlichting, evenzeer voorstander van
verdraagzaamheid en vooruitgang’, behoorde tot de lezers van Weyerman, en dat is
gezien het citaat niet verbazingwekkend. Hij bezat enkele delen Weyerman. Dat
blijkt uit de Catalogus van eene fraaije verzameling [...] boeken [...] Meerendeels
naagelaten door wijlen den Heer [...] Helmers (A'dam 1813). Die catalogus is onlangs
gereprint en geïndexeerd door M. van Hattum als: Helmers' Veilingcatalogus
(Amstelveen 1989, Amstelveense Cahiers 6).
Hierin vinden we op p. 65, bij de rubtiek ‘Mengelwerk’:
67. Weijerman, Gevallen van Don Quichot, 'sHage 1746, met pl. h.e.b.
bis.
68 -------------- Leven der Schilders, 'sHage 1729, 4 d.m. pl.
69 -------------- Hist. des Pausdoms, 3 deelen, gr. pap.
Verderop vinden we nog, mysterieuzer:
73 Klug, Koophandel van Gr. Brittannien, Weijerman.
74. Ludeman, Brieven, Weijerman, Choul.
Misschien zijn de twee laatste nommers convoluten? Daarop wijst ook het item (p.
25, nr. 560):
Leven van Weyerman, Lady Williams, Geestrijk Kabinet, Vaakverdrijver,
Don Quichot.

Le Francq van Berkhey
Recent kreeg ik enkele oude dossiers terug, waarin aantekeningen over het archief-Le
Francq van Berkhey (GA Leiden). In band 3 daarvan zou zich een pamflet bevinden,
dan wel het eerste nummer van het tijdschriftje: Lelyveldiana of Poëten dievery No.
1: een geschrift rond 1774 gedrukt, 4 pagina's groot, door Jonas Anonymus (misschien
Berkey zelf. Het geschrift is een item uit een felle strijd in Leidse literaire kringen).
Op p. 4 wordt ironisch gezegd:
Hou de eer van Lelyveld, toch als Apol in stand,
En eer ook HOGEVEEN als zyne luitenant:
Maak Meerburg zyn tamboer! de tuyn maagd een van Merken;
Van Engelen zyn raad, als vaandrig van de Kerken.
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Zo word Woubrugge, (nu door dweepery verkeerd)
Door een Spinosa, en een Weijerman bekeerd.
Zoals bekend, was Berkhey iemand die zich graag bij het oude hield.
(AH)

Oude afleveringen van de Mededelingen
Het zal handig zijn te weten voor ‘nieuwe’ vrienden van het JCW (en trouwens ook
voor ‘oude’ vrienden die om de een of andere reden nummers missen), dat de oude
Mededelingen nog steeds verkrijgbaar zijn. Dat wil zeggen: vanaf jrg. 6 (oftewel
1983), nummer 3.
U kunt uw verzameling completeren door opgave te doen welke nummers of
jaargangen u wilt hebben, aan de Archivaris JCW, Gouden Leeuw 139, 1103 KB
Amsterdam. Het gewenste wordt u gestuurd zonder portokosten; wel wordt u f 2,50
per nummer in rekening gebracht (ten bate van de Stichting Weyerman, uiteraard).
(AH)

Alexander Pope: poëzie en ziekte
Alexander Pope was chronisch ziek gedurende het grootste deel van zijn leven: hij
had last van rachitis, een scheve en tuberculeuse ruggegraat, migraine, slapeloosheid,
een erge mate van bijziendheid en astma. Pas sinds kort is er aandacht besteed aan
de invloed die deze gebreken hadden op zijn correspondentie en poëzie. Zijn
geschriften zijn bezaaid met passages die nauwkeurig zijn aandoeningen beschrijven:
Ik voel me een oude vent van zestig, geplaagd door een grote hoeveelheid
kwalen: een voortdurende hoofdpijn, slechte eetlust, aambeien,
braakneigingen, buikloop en een overmatige winderigheid. Sommige ervan
volgen diract nadat ik andere kwijt ben en over het algemeen voel ik me
echt belabberd.
Ondanks deze narigheden was de literaire produktie van Pope kolossaal. De grote
hoeveelheden koffie die hij dronk om zijn migraine te verlichten, moeten hem nog
meer uit zijn slaap hebben gehouden en zo had hij extra uren waarin hij kon schrijven.
Zijn korte gestalte zette hem aan deugden van het klein zijn op te hemelen in twee
humoristische stukjes, getiteld: The Club of Little Men: I and II. To the Fictitious
Nestor Ironside, Esq., maar desondanks blijft er een gevoel van treurigheid en tragiek.
Pope gebruikte zijn pen ook om anderen aan te vallen, die, hoewel gezond van geest,
intellectueel verre zijn minderen waren. Hij schreef bijvoorbeeld gemene,
provocerende stukjes over Lady Mary Wortley Montagu en haar echtgenoot, die hem
overigens met gelijke munt terug betaalden. Opvallend genoeg was er geen
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zelfmedelijden of bitterheid in zijn werken. Hij aanvaardde zijn lot als deel van Gods
beschikking.
Bovenstaand artikeltje vertaalde ik uit The Lancet van 26 augustus 1989 (p. 518).
Weyerman was de eerste vertaler in het Nederlands van Pope's poëzie (vgl. Karel
Bostoens signalering in Med. JCW 11 (1988), 2, p. 64). We kunnen nu lezen welke
invloed chronisch ziekzijn had op Pope's poëzie en proza. Over de invloed van
Weyermans ongemakken is in de Mededelingen eigenlijk nog weinig geschreven.
Toch komen deze herhaaldelijk naar voren in zijn werk, zoals koude koorts, hoge
doktersrekeningen, behandelingen bij Boerhaave.
* E.M. Papper: ‘The influence of chronic illness upon the writings of Alexander
Pope’. In: Journal of the Royal Society of Medicine 82 (1989), 359-361.
Jos Leenes

Weyerman achterna
Gedurende de zomermaanden was in het Stedelijk & Bisschoppelijk Museum te
Breda de tentoonstelling ‘Schrijvers achterna, literatuur in Breda van 1463 tot heden’
te zien. In de vitrines lagen werken uitgestald van diverse auteurs die een plaats
hebben in de literaire geschiedenis van de stad Breda. Van Weyerman was uiteraard
ook een aantal werken aanwezig, onder andere Den Persiaansche Zydewever [...]
uit 1725 (expl. UBA) met de portretgravure van een huilende en lachende putto,
Heraclitus en Democritus.
Vlak tegenover de Weyermanvitrine hing
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het grote olieverfdoek uit 1733: De hertenjacht (collectie Sted. & Bissch. Museum
Breda). Helaas was dit schilderij door het kleine gangpad moeilijk goed te bekijken.
Het tentoonstellingsbericht, dat bij de ingang van het museum gratis te verkrijgen
was, weidt over drie schrijvers nog eens extra uit, onder wie Weyerman:
Een van de kleurrijkste schrijvers van Breda, de 18e eeuwse Jacob Campo
Weyerman, was naast venijnig auteur ook verdienstelijk kunstschilder [...]
Ook aan F.L. Kersteman en diens werken (bijvoorbeeld de Bredasche Heldinne) is
aandacht geschonken: ‘bajesklant, oplichter, advocaat van kwade zaken, begaafde
veelschrijver’. Tot zijn eer wordt hem nagegeven ‘het legendarische beeld van
Weyerman als losbandige en briljante avonturier’.
Wie deze kleine maar interessante tentoonstelling gemist heeft, zij niet getreurd.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling heeft de Stichting ‘Letteren’ van Breda het
volgende boekje doen verschijnen: Thera Boon-Corthals, Schrijvers achterna, Een
literaire wandeling door Breda (ISBN 90.800322.12; f 25,-). Met deze fraai
uitgevoerde en rijk geïllustreerde gids blijft een literaire pelgrimage mogelijk langs
locaties die een rol hebben gespeeld in bijvoorbeeld Weyermans en Kerstemans
leven. Vijf pagina's zijn hun toebedeeld.
Tenslotte is er in het kader van het project ‘Literaire Stadswandeling Breda’ een
lesbrief verschenen die middelbare-scholieren moet voorbereiden op een bezoek aan
de tentoonstelling, en een docentenhandleiding. De lesbrief geeft (summiere)
informatie over enkele panden op de Grote Markt te Breda, die in het literaire leven
een rol hebben gespeeld. Bovendien zijn er drie hedendaagse teksten die op de Markt
gesitueerd zijn, opgenomen. Weyerman en Kersteman worden hierin heel even
genoemd: ‘avonturiers die in Breda voor veel opschudding gezorgd hebben’. De
laatste krijgt in de docentenhandleiding extra aandacht.
Hulde aan de gemeente Breda wegens zoveel aandacht voor haar literaire verleden.
Nu nog een straatnaambordje.
M. van Vliet

Kersteman als jurist
Student aan de juridische faculteit van de universiteit van Parijs, Leiden, Utrecht en
tenslotte aan de Hoogeschool van Harderwijk: Kerstemans studie kan men niet
bepaald vlot noemen. Toch werd hij uiteindelijk in 1764 aangesteld als professor
honorair en lector juris van de stad Heusden. Snel verspreidde zich zijn reputatie als
bekwaam, maar vooral gewiekst jurist.
In de achttiende eeuw hadden juristen te maken met een rechtsstelsel dat veel
gecompliceerder was dan dat wat we thans kennen. Voor de Bataafse Omwenteling
in 1795 was er geen sprake van eenheid van recht. Er bestond een groot aantal
territoriale rechtskringen met eigen recht en eigen organen die dit recht moesten
handhaven. Verder had men te maken met Romeins recht, Canoniek recht en
Oud-vaderlands recht. Advocaten moesten plakkaten, keuren, ordonnantiën, statuten
enzovoorts raadplegen om hun cliënten met raad te kunnen bijstaan. Daarbij konden
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zij gebruik maken van diverse rechtskundige woordenboeken die in die tijd
verschenen. Een voorbeeld hiervan is het bij Ab. Blussé en Zoon te Dordrecht
verschenen anonieme Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de
woorden in de rechtskunde gebruikelyk (1785). Het wordt toegeschreven aan
Franciscus Lievens Kersteman; vergelijkbare juridische werken had hij reeds op zijn
naam staan. Ook hier was hij op zoek naar het gat in de markt. In 1988 verscheen in
fotomechanische herdruk bovengenoemd werk opnieuw: ingeleid door J.E. Ennik
en P. Brood, uitgegeven door Uitgeverij Verloren te Hilversum (ISBN 90.5028-009-9;
f 17,50). Handig voor hen die, op zoek naar velerlei gegevens over roemruchte
personen, zich soms daarbij een weg moeten banen door zeventiende- en
achttiende-eeuwse juridische geschriften. Interessant voor Kersteman-liefhebbers.
Goed dat rechtshistorici zich ook eens bezig houden met jurist Kersteman.
Na lezing van de korte inleiding (6 pagina's, waarvan 3.5 eigenlijke tekst) was
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ik echter teleurgesteld. Over Kersteman las ik geen nieuws; over zijn juridische
praktijken evenmin. De inleiders hebben volstaan met het inwinnen van informatie
over reeds bestaande literatuur, waaronder de autobiografie (sic!) van P.J. Buijnsters;
van eigen archiefonderzoek is geen sprake geweest. Geen oordeel van de
rechtshistorici verder over het woordenboek en zijn bruikbaarheid. Hierover had ik
op z'n minst wel een alinea verwacht. Ook geen verantwoording: waarom dit van de
juridische werken van Kersteman gekozen en geen ander? Welk exemplaar hebben
zij eigenlijk gebruikt? Dat van de UB Leiden, van het rijksarchief van de provincie
Drenthe of van het gemeente-archief van Leeuwarden?
Het blijft wachten op een gedegen studie over F.L. Kersteman. De editeurs hebben
hiertoe geen bouwsteentje bijgedragen.
M. van Vliet

Nieuwe Weyerman-stillevens
Naast de vijf bekende bloemstillevens van Weyerman (in Amsterdam, Cambridge,
Karlsruhe, Kassel en Noordwijk) zijn er nog eens vier door het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie (Den Haag) aan Weyerman toegeschreven. Alle
stillevens zijn geveild en in privébezit, maar de afbeeldingen zijn in de catalogi en
in het RKD te zien. Ook is er een copie van het schilderij van Karlsruhe onderkend.
In een van de komende Mededelingen een uitgebreider artikel.
Jos Leenes

Nieuwe Weyerman-portretten
In H. van Hall: Portretten van Nederlandse beeldende kunstenaars, Amsterdam 1963
(p. 370-371), worden vijf portretten van Weyerman genoemd: een gewassen
Oostindische inkttekening van Cornelis Troost (1725), die model stond voor
Houbrakens prent, een tekening met portret in rood krijt als titelblad voor de
Konstschilders, een miniatuur door A. van Halen en twee portretten door J. Brands.
Over deze portretten meer in een van de volgende Mededelingen. Een foto van het
schilderij van Cornelis Troost met de afbeelding van Weyerman, dat Marco de Niet
presenteerde tijdens de Weyermanexcursie in Leiden (26 augustus jl.), is aanwezig
in het RKD te Den Haag (doos ‘Voorordening 17e/18e eeuw: C. Troost, W. Troost’).
Jos Leenes

Nieuws van den dag
Een schets uit het leven van de avonturier Weyerman, die blijkt aan het eind van de
19de eeuw nog steeds een plaatsje te verdienen tussen actuele nieuwsberichten. Op
zaterdag 18 april 1891 verscheen in Nederlandsche illustratie, Geïllustreerd nieuws
van den dag op pp. 130-131 een - niet-geïllustreerd - artikel gewijd aan het toonbeeld
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van losbandigheid en ondeugd, Weyerman. Tussen de berichten over de opening van
een Nederlands hospitaal in Parijs en het rookverbod voor Russische soldaten konden
de lezers enkele gebeurtenissen uit zijn leven vernemen, zoals de avontuurtjes met
Gerritje en ander dames, en zijn ontmoetingen met Cartouche en ‘czaar Peter’. Het
artikel is gelardeerd met aardige dialogen - in de stijl van Kersteman - en
verzuchtingen: als Weyerman wat meer had gewild, zou hij zeker ‘een nuttig burger’
of een ‘onschadelijk dichter’ geweest zijn.
Van Nederlandsche illustratie, uitgegeven door F.B. van Ditmar te Utrecht
bevinden zich exemplaren in de UB Utrecht en in het Nederlands Persmuseum te
Amsterdam.
Marco de Niet

CCD
In 1985 verscheen de Centrale catalogus van dag-, nieuws- en weekbladen van
algemene inhoud in Nederland verschenen, kortweg ‘CCD’. Deze gedrukte catalogus
was verre van volledig; hij was dan ook bedoeld als een eerste, voorlopige uitgave.
In vier jaar tijd heeft het CCD-project het geautomatiseerde bestand meer dan
verdubbeld: van 3000 naar ruim 7000 titels. In totaal werden ongeveer 300
Nederlandse collecties geraadpleegd. Het was tijd voor een nieuwe uitgave en in mei
van dit jaar verscheen de nieuwe, tweedelige versie. In de nieuwe CCD is een
inleidend artikel opgenomen van Dr. R.A.H. Vos over de Nederlandse pers, zoals
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die zich de laatste vier eeuwen heeft gemanifesteerd, en over het pershistorisch
onderzoek in Nederland. Interessant voor ons is de eervolle vermelding van de
satirische tijdschriften van Weyerman en andere 18e-eeuwse auteurs als
uitzonderingen op de regel dat de Nederlandse berichtgeving tot ver in de 18e eeuw
kleurloos en voorzichtig was. Bijna alle bekende tijdschriften van Weyerman vinden
we terug in de nieuwe uitgave, waarin helaas een auteursregister ontbreekt: Den
kluyzenaar in een vrolijk humeur is het enige dat volledig ontbreekt. Grote winst is
geboekt met het uitbreiden van de vindplaatsen: we weten nu bijvoorbeeld ook dat
we onze schreden naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis kunnen
richten om de 14 nrs. van De naakte waarheyt in te zien.
Ter gelegenheid van de nieuwe CCD werd in de Koninklijke Bibliotheek van 11
mei tot 30 juni een tentoonstelling gehouden, geheel gewijd aan de Nederlandse
pers(geschiedenis). Ook hier werden de 18e-eeuwse satirische tijdschriften niet
vergeten: in een van de vitrines lag o.a. het KB-exemplaar van De Rotterdamsche
Hermes tentoongesteld.
Marco de Niet

De Franequer Los-Kop
In de 17de en 18de eeuw verscheen een bescheiden aantal studentenromans. Dergelijke
literatuur past binnen de zogenaamde lichtmissenliteratuur: over jongeren die niet
willen deugen. De Franequer Los-Kop, of Holbollige Student uit ca. 1685, van de
totnogtoe onbekende auteur J.W.D.V., behoort hier eveneens toe.
Van het enig bekende exemplaar (Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden) heeft
Peter Altena een (gefotocopieerde) herdruk gemaakt, voorzien van een inleiding. Op
de eerstvolgende jaarvergadering zal het te koop zijn voor ongeveer fl. 10,-. De
oplage is beperkt!
M. van Vliet

Ontleningen
Tijdens een onderzoekje dat Theresia Koelewijn in het kader van haar studie verrichtte
naar alchemistische passages in Weyermans Vermakelyk Wagenpraatje, stuitte zij
op een verwijzing naar Paracelcus (ed. Maréchal, pag. 73). Op zoek naar meer
gegevens hierover las zij onder meer E.J. Holmyard, Alchemy (Penguin, p. 167). Hier
wordt een citaat uit The anatomy of melancholy van Robert Burton gegeven, dat
verrassend veel overeenkomsten bleek te vertonen met een passage uit het Vermakelyk
Wagenpraatje (r. 859-861). Dit bracht haar tot een diepgaand afstudeeronderzoek
naar parallellen tussen beide werken. Haar bevindingen heeft zij verwerkt in een
artikel dat in de volgende Mededelingen zal verschijnen.
Oktober jl. verdedigde Ton Harmsen zijn proefschrift Onderwys in de
tooneel-poëzy, De opvattingen over toneel van het Kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum (Rotterdam, Ordeman 1989). Een van zijn stellingen luidde: ‘Ruim
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vijfentwintig passages, waaronder bijna alle verwijzingen naar klassieke auteurs, in
het Vermakelyk Wagenpraatje van Jacob Campo Weyerman (1739), zijn ontleend
aan R. Burton: The anatomy of melancholy (1621)’. Ongevraagd is hier reclame
gemaakt voor het artikel van Theresia Koelewijn.
M. van Vliet

Travestie
Rudolf Dekker, Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren, De geschiedenis van
een tegendraadse traditie, Europa 1500-1800. Met een voorwoord van Peter Burke.
Amsterdam, Wereldbibliotheek 1989. 167 p.: ill. Fl. 29,50. ISBN 90.284.1557.2.
In de film Yentl komt een verkleedpartij voor. Een joods meisje wil studeren, maar
dit is alleen voor jongens weggelegd. Het meisje vermomt zich dan ook, trouwt zelfs
met een ander meisje, maar raakt in de knoei door haar vrouwelijke gevoelens.
Mijn buurmeisje wilde altijd meedoen met voetballen, en als ze haar zin niet kreeg,
kon ze goed stompen en schoppen. Ze had een hekel aan haar lange haar en stopte
dat daarom bij haar trui in. Op haar veertiende raasde ze al door het dorp op een
Mobyletje en wij konden nog niets vrouwelijks aan
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haar ontdekken. Haar blonde haar stond in stekeltjes overeind. Toen haar borsten
niet langer in bedwang gehouden konden worden door strak insnoeren, deed ze haar
zwart-leren jekker niet meer uit. Vóór haar achttiende had ze een dikke BMW-motor
en rookte zware shag. Voor ons was het al duidelijk dat zij liever een jongen was
geweest.
Tegenwoordig kijken we niet meer op van mannen met vrouwengevoelens en
vrouwen die zich als man gedragen. Een van mijn collega's liet zich onlangs
‘transformeren’ en functioneert nu als coördinatrice. Zij loopt in rok met z'n kinderen
de locale vierdaagse: soit, dat-moet-toch-kunnen?
Dat er vroeger veel kon, maar niet geoorloofd was, laten Dekker en Van de Pol zien
in hun werkje over de travestietraditie tussen 1500 en 1800. Uit de inleiding van
Peter Burke (van wie onlangs een geïllustreerd werk van 96 pagina's verscheen met
de veelzeggende titel De Renaissance) moge blijken dat Vrouwen in mannenkleren
bestemd is voor de internationale markt. Burke vergelijkt Dekker en Van de Pol met
iemand als Le Roy Ladurie en dit komt vreemd over wanneer beide auteurs zelf
zeggen, dat ze niet systematisch naar verklede vrouwen hebben gezocht, maar slechts
hebben genoteerd wat ze toevallig tegenkwamen. Het boekje kan dan ook het best
worden gezien als een populair-wetenschappelijke studie, met de nadruk op populair.
Dat er zo'n belangstelling voor is, ligt mijns inziens aan het thema.
Man-vrouw-verhoudingen zijn in de hele wereld onderwerp van studie. De
‘historisch-antropologische invalshoek’ van het schrijversduo kan daarbij worden
gebruikt om contemporain onderzoek in historisch perspectief te plaatsen.
Weyermans moeder komt ook voor in Vrouwen in mannenkleren; helaas via het
register niet te vinden onder Weyerman of Someruell, maar onder haar voornaam:
Elisabeth Sommeruell (sic). In de 120 stuks tellende naamlijst van vrouwelijke
travestieten (van 1550 tot 1839, en niet van 1500 tot 1800) bekleedt zij de 41ste
plaats als Tobias Morello, soldaat, sergeant en tamboer in 1673. Onder dit nummer
wordt verwezen naar de literatuur over Elisabeth, waaronder ook de Mededelingen.
Hier wordt nog eens de beperktheid van het register benadrukt: noch de 17 pagina's
noten, noch de 12 pagina's van de naamlijst worden door dit register ontsloten. Net
als in Daar was laatst een meisje loos (van dezelfde auteurs; Baarn, Ambo 1981)
wemelt het ook hier van de slordigheden. Een voorbeeld: in de tekst staat ‘In een
werk uit 1766 lezen we dat de naam van Elisabeth Sommeruell “nog bij veel
Bredanaars in geheugen was”’ (p.60). In de bijbehorende noot wordt verwezen naar
Kerstemans werk van 1763! Dekker en Van de Pol hebben overigens Kersteman
gewoon gebruikt als historische bron en verder niet nagezocht in hoeverre alles klopt
met wat hij beweert. Volgens hen leefde Elisabeth ‘jarenlang in de stad [Breda] van
een pensioen dat ze had verdiend als soldaat in de oorlog tegen Frankrijk in de jaren
1672-1678’. Volgens Dekker en Van de Pol is een zwangere marketentster dus een
soldaat. Een populaire onderzoekswijze?
‘Volgens een Schots verhaal leefde er in de 17de eeuw een meisje dat loos wou gaan
varen, Marie Lamont. De zee had een onweerstaanbare aantrekkingskracht op haar,
maar volgens het bijgeloof onder zeelui in die dagen brachten vrouwen aan boord
ongeluk. Marie Lamont stierf dan ook als heks op de brandstapel’. Tot zover de
Avrobode, Ned. 3, 16 november 1989. Aan dit verhaal is een nieuwe tv-serie
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opgehangen en het toont nog eens de belangstelling voor het travestiemotief. Daarom
zal het werk van Van de Pol en Dekker heus wel een internationale toekomst tegemoet
gaan. Ik hoop dat daardoor wat serieus wetenschappelijk onderzoek zal worden
gestimuleerd.
Jos Leenes
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