Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman. Jaargang 14

bron
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14. Stichting Jacob Campo
Weyerman, Amsterdam 1991

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_med009199101_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

‘Ik voltizeer als een pikeur’
Jacob Campo Weyerman en de Franse réfugiés*
Christiane Berkvens-Stevelinck
In het werk van Jacob Campo Weyerman wemelt het van de Franse woorden en
uitdrukkingen. Talloos zijn de anti-Franse grappen die uit zijn pen vloeien. Deze in
die tijd vaak voorkomende gewoonte hoeft echter niet te betekenen dat Weyerman
zelf anti-Franse gedachten koesterde.
Wellicht is deze anti-Franse satire nog het beste te vergelijken met de latere
Belgenmoppen: niemand bedoelt (hoop ik) te zeggen dat het hele Belgische volk
dom is, maar in de vertelde grappen komt de ‘Belg’ toevallig wel zo over.
Over Frankrijk en de Fransen in het algemeen is in Weyermans oeuvre het een en
ander te vinden - daar zal ik straks heel in het kort wat over zeggen. Veel vaker echter
komen de Franse réfugiés, de protestantse vluchtelingen, die door het Franse
absolutisme gedwongen werden te emigreren, aan de orde. Tienduizenden van hen
kwamen naar de Republiek. Weyerman was zelf getuige van deze volksverhuizing.
In 1685, het jaar van de herroeping van het edict van Nantes was hij twaalf jaar oud.
De refuge - dus de periode waarin de vluchtelingen aankwamen en op allerlei
manieren hier werden opgevangen -, duurde echter veel langer: tot in de jaren twintig
van de achttiende eeuw vluchtten nog Franse protestanten naar het noorden.
Als Weyerman het over de Franse réfugiés heeft, dan spreekt hij met de ervaring
van iemand die deze vreemde ‘Franse injectie’ in de Nederlandse cultuur meegemaakt
heeft en hij uit zich daar bijzonder kritisch over. Daarin is Weyerman zeker niet de
enige. Maar was zijn houding ten opzichte van de Franse réfugiés, de taal en de
cultuur die zij met zich meebrachten, anders dan die van zijn tijdgenoten? Dat is de
vraag die ik met u onder de loep wilde nemen, aan de hand van citaten uit Weyermans
oeuvre.

Frankrijk
In de Rotterdamse Hermes staan enkele anecdotes over het Franse koningshuis en
Franse adellijke families. Als bron gebruikt Weyerman doorgaans de Franse pers.
De Fransche doen ons gelooven, dat'er sterk aan eene verzoening tusschen
den Hartog en Hartoginne du Maine, die malkander t'zedert hun
bannissement niet hebben gesproken, gearbeit wort. (RH 166)
In wezen dient deze mededeling slechts om een harde aanval op ouder wordende
tirannieke mannen in te luiden.
Later, als Hermes het heeft over de mildheid van de Franse koning jegens de
musicus Desmarets, die dankzij een ‘heerlijk muzyk’ aan een doodvonnis vanwege
het ‘schaken van een meisje’ wist te ontkomen, is het veel meer om de vergelijking
met Engeland dan om een uitgesproken mening over de Franse koning:
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In Engelant zou hy 't met geen Airtje afgelegt hebben; voor 't minst zou
die vleesgierige Natie, die op het chapitre van den rozenkrans zeer streng
is, hem fynder hebben doen zingen. (RH 165)
Afgezien van deze twee voorbeelden, houdt Hermes zich nog bezig, hoewel weinig
serieus, met de oorsprong van de titel ‘dauphin’ voor de eerstgeboren zoon van de
Franse koning.
Voor zover mij bekend, valt bij Weyerman geen duidelijk standpunt te bekennen
ten opzichte van de Franse koning, of van diens politiek. Met andere woorden, men
vindt bij hem geen sporen van kritiek op het verjagen van de protestanten. Dit werpt
al enigszins licht op zijn houding ten opzichte van de réfugiés.
Het Franse absolutisme behoort niet tot zijn interessesfeer. Franse jezuïeten wel:
zij vormen het onderwerp van bijtende anecdoten. Van de ‘sierlijke latynsche oratie
van de Franse Jezuit Poiré’ (‘'t geen ruim zoo goet is als poivré’) laat Hermes weinig
over (RH 167) en de lafheid van de ‘Paters van de Societeit’ komt meer dan eens ter
sprake (RH 134).
Toch moet geconcludeerd worden dat, alles bij elkaar, Frankrijk en de Fransen op
zich weinig en maar zijdelings bij Weyerman aan bod komen.

Franse réfugiés
De Franse réfugiés daarentegen komen meerdere malen aan de orde. De manier
waarop ze door Weyerman genoemd worden, spreekt op zich al boekdelen: ‘gauloisch
refugié’ (AH i, 27) staat naast ‘het Gaulois vale van de Fransche Refugiees’ (RH
[22]); ‘Franschen vluchtelingen’ (RH 113 et 133) komt dicht bij ‘vrypostige
Vluchtelingen’ (RH 137). Echt positief kan men de aanduidingen van de Franse
réfugiés niet noemen. Deze indruk wordt bevestigd door de beschrijvingen van de
leefsituatie van de vluchtelingen.
Omtrent een jaar na het sluiten van de laatste Vrede wert ik by geval door
een' Franschen Vluchteling ontdekt, die, by faut van deze ontdekking,
gelyk onze eerste Voorouders, zyn' maaltyt met drooge eikelen zoude
hebben gehouden. Deze droeg my, na een klein gebet, dat hy uit een tedere
zucht voor zijn appeteit abrevieerde, met een onbegrypelyke vergenoegen
naar een Fransche Ordinaris; viel als verwoet op een' schotel souppe, die,
zonder den overvloet van twee a drie emmeren waters, excellent zou
geweest zyn; dronk de gezontheit van den Pretendent en de geheugenis
van Lodewijk den XIV; nam ieder moment een prise du Tabac; wies zyne
handen, zong een air a boire, en decampeerde, zoo wel voldaan, als of hy
by Pierre C**** aan d'eerste tafel geregaleert was geweest. (RH 133)
Het beeld dat hier opgeroepen wordt, is het beeld van zogenaamde vrome slachtoffers
die gewetenloos en arrogant van de te grote goedheid van het gastland profiteren,
ondanks een zekere welstand (RH 316). En dit terwijl in dat gastland zelf de nodige
armoede heerst. Opmerkelijk is dat Weyerman hier aangeeft dat de Franse vluchteling
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een toast brengt op de pretendent en op Lodewijk de XIV. Wij weten dat de
vluchtelingen uit de eerste refuge inderdaad trouw bleven aan de Franse dynastie.
Misschien is hier sprake van een correcte weergave van dit gevoel.
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‘Vrijpostig’ noemt Weyerman de vluchtelingen die ‘onder de gescheurde liermantels
van eene plausibele en quasi propter penetas vrijwillige verhuizing, eene reeks van
onbekende zonden in ons lant hebben ingevoert...’ (RH 117-118)
Vandaag zouden wij hier over ‘economische vluchtelingen’ spreken...
Bij de armoede en de erbarmelijkheid van de réfugiés zet Weyerman duidelijke
vraagtekens. Enig verband tussen dit standpunt en Weyermans biografie valt wellicht
te leggen: werd zijn moeder niet bankroet verklaard in Breda midden in de periode
van de Franse refuge, zonder dat een helpende hand haar toegestoken werd? Is het
is dan zo verwonderlijk dat Franse réfugiés die op meer of mindere frauduleuze wijze
fortuin maken en gaan rentenieren, niet op Weyermans mildheid hoefden te rekenen
(RH 211)?

Franse taal, Franse mode, Franse stijl
In de lijn van veel Nederlandse auteurs - zoals Andries Pels bijvoorbeeld -, neemt
Weyerman het nabootsen van de Franse taal, het slaafs volgen van de Franse stijl,
op de korrel. En net als bij Andries Pels verschijnt, symbolisch, een aap:
Merkuur, die een naamrol opgesteld had van de gantsche generatie, begon
(na dat hy alvoorens, als Pere Maillard, ettelyke maalen gehoest en gehemt
te hebben) de namen ordentelyk op te leezen. Die het allereerst wierd
opgeroepen was den aap; (het schynt dat aapen veeltyds de voorrang
hebben) en Yupin vroeg hem, of hij content was met zyne taille? Hy
repliceerde hier op aanstonds, na alvoorens verscheide strykades en
complimenten, waar na de dansmeesters hunne passen copieren, gemaakt
te hebben, jaa sire; wat zou 'er aan haperen? Immers heb ik eene lieffelyke
tronie, welgemaakte armen en beenen, eene fyne taille, en een treffelyke
staart; ik voltizeer als een pikeur; ik sny kabriolen als een dansmeester,
en ik maak kromme sprongen, trots de beste Fransche springer. (AH (26))
Niet veel vlijender is de beschrijving die een schone dame van de kleding in opera's
en schouwburgen geeft.
Genoemde dame ‘die ruim twee parten van haar leven in een koets (het schynt dat
juffers gaern gehossebost worden) en een derde in de operas en schouburgen had
gepassert’, vertelt aan Hermes hoe belachelijk het theaterpubliek zich tegenwoordig
kleedt: ook hier ontbreekt de réfugié niet.
Sommige zyn gejuweelt als Oostersche Koningen, andere opgetralyt als
wasse poppen; dees is behangen met een' zyden en wollen buit, in vollen
vrede op een' ligtgeloovigen Winkelier behaalt; geene bralt met de
nieumodische galonnen van een' besnuifden Franschen Vluchteling; een
derde pronk met een Tabatiere [etc...] (RH 113).
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Franse keuken
Hoe gek en overdreven het naäpen van de Franse taal, de Franse mode en de Franse
stijl ook mocht zijn, de Franse keuken tart iedere beschrijving. Deze ‘doodelyke
konst’
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(RH 137) is zelfs zo erg dat de vluchtelingen ‘als weldoenders der Geneesheren,
Chirurgyns en Apothekers, die stof van Erffenis perfectionneren’ (RH 138) beschouwd
kunnen worden.
Maar het gaat eigenlijk om veel meer dan om afwijkende smaken. De Franse haute
cuisine schijnt morele consequenties met zich mee te brengen en zelfs de toekomst
van de jonge dames in gevaar te brengen:
Hermes is van gevoelen (mogelyk dat zyne inbeelding in 't kinderbet legt)
dat de meeste liefdezwakheden van Vrouwen en Juffers, in ryke en
weelderige familien uit de Pandorâs-doos van die verhittende Ragouts, tot
de teeling aanzettende Pasteien, en al te kittelende Souppes opstygen. Want
een lekkere toebereide schotel vol morilles, truffes, hanekammen,
aspergietopjes, stoelen van artichokken, vermicelli, zweeserikken, enz.
deelt altoos meer begeerte mê dan voetzame kracht, en verhit het bloet en
lichaam. Een Fransche Ragout is ruim zoo verderffelyk voor de maag als
een bokaal voorloop van Brandewyn. De eerste instelling van die gemengde
vodderyen is geweest om den zieken appetyt te verwekken, en niet om
den smaak der hongerigen te verzaden. De voornaamste kwalen van onze
jonge Heeren zyn te wyten (de Juffers en het wynzwelgen uitgesloten) aan
die vervloekte compositien van vergiftige Fungi en Champignons, aan die
slymerige Oievaars-traktementen van groene Kikvorssen, en de
Reigers-ordinarissen van stinkende Waterrotten: zullende Hermes de
Karakollen of gehuisde Slakken, alzoo de Heeren Doktoren die met hun
medicinale bescherming hebben vereert, thans niet eens aanraken. Ook
zal hy, wegens de achting voor de onrype vruchten, en verachting van de
rype, dit alleenlyk zeggen, dat, zoo die wellustige pestwint wakkert, het
te duchten is, dat jonge Dochters van vier- a zesentwintig jaren alzoo deger
uit de mode zullen geraken, als de manhafte knevelbaarden van onze
eerelyke Voorouderen. (RH 138)
Hier gaat het dus niet alleen om het bekende Nederlandse gezegde ‘wat de boer niet
kent, dat lust hij niet’, maar om iets veel ergers: zelfs wat de boer geproefd heeft,
lust hij niet!
Nu kan wellicht enig begrip opgevat worden voor de afschuw van ‘Campo ironice’
voor het eten van kikkerbilletjes. Maar men kan zich niet aan het gevoel onttrekken
dat van de kikkers misbruik wordt gemaakt om de Franse réfugiés volstrekt belachelijk
te maken.
Onder de titel ‘Waarschouwing of dreigement’ meldt de Rotterdamse Hermes het
volgende:
Eerstdaags zal de Heer Grenouille en Ville, een Bas-Normand, de
doorgeleerde verhandeling, om de groene Kikvorssen voort te planten,
aan de Drukpers overgeven. Na dat hy in twee deelen, groot folio, de
differente geslachten van de Kikkers opgetelt heeft, proponeert hy, om
tegens den voortyd eenige tonnen vol Fransche Vorssen, die door
verscheide gevarelyke sprongen proeven van hunne bekwaamheit hebben
gegeven, benevens eenige Scheepsladingen sperma ranarum, in Hollant
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over te voeren, en dat alles in behoorlyke vyvers te verdeelen, om dezelve,
ryp en volwassen zynde, aan de Fransche Refugiés (die geheele dagen, ten
nadeele van vrou en kinderen, met een boogje of angelroede alle slooten
afloopen) voor een' civilen prys over te laten. (RH 176)
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Ongetwijfeld is de ‘civilen prys’ alhier een typische Hollandse toevoeging die in de
richting van een grotere integratie van de vluchtelingen in de Republiek gaat. Maar
dit neemt niet weg dat de wijze waarop Weyerman de liefde van de Fransen voor dit
specifieke gerecht beschrijft, een wijd verspreide afschuw vertaalt. Hetzelfde kan
gezegd worden van de unieke passage over de Franse koks in de Vrolyke Tuchtheer.
Heb ik het nooit gezegt, dan zeg ik het als nu, dat een gebooren
Franschman, een man der mannen, en een hoogleraar is, in de gevaarlykste
konsten en wetenschappen van een Parisiaans keukengift. Zo een knaap
schetst, tekent, schildert, beeldhout, vergult, bouwt, versterkt, en maakt
keurlyke visch- vleesch- en vogelvestingen; hij palissadeert mergpypen,
graaft halvemaans pasteyen, en tot zyn buytenwerken recht hy bolwerken
op, 't zamengestelt uyt een gefeuilleteerde korst, zo dubbelzinnig als de
beloften eens geneesheers ten opzigt van een prompte herstelling. Ook
kent een Fransche kok de invloeyendheydt der starren op zyn verwronge
gerechten, benevens alle de saisoenen, gestaltens, eygenschappen, om daar
na zyn smaaken en saussen onordentlyk te richten: Hij kamert de natuur
in een kasterols smeltkroes, ten spyt aller stofscheyders, en roozenkruys
broeders. Met een woord, een Fransche kok is een bouwheer, een ingenieur,
een soldaat, een geneesheer, een arts, een filosoof, een algemeen
wiskonstenaar, ja in zyn woede een poeet, want in de hette van zyn
keukenstryd ziet hy zo min op een pollepel vol ziedent vleesnat, als een
vischtreef op een drom van geapprobeerde vloeken. (VT 4-5 [Ed. Hanou
16-17])
Weyerman heeft ook elders over koks en kokkerellen geschreven, en heus niet alleen
over Franse koks en hun kookkunst. Maar het is duidelijk dat, in dezen, juist ‘the
French connection’ zich het beste voor een satirische aanpak presenteerde.
Vanuit dit oogpunt kan men dus niet concluderen dat Weyerman het op de Fransen
en in het bijzonder op de Franse réfugiés gemunt had. Zijn schrijfgenre voedde zich
met lachwekkende of prikkelende situaties. Franse koks, de Franse kooktraditie waren
voor hem dankbare onderwerpen.

Literatuur
Weyermans aanvallen op Franse schrijvers zijn van een ander gehalte. Over het
algemeen irriteren Franse dichters, toneelschrijvers en journalisten hem behoorlijk
en hij neemt hen, net als de modebewuste dames, de koks en de kikkerliefhebbers,
danig op de korrel.
Maar als men, aan de hand van de desbetreffende passages, de werkelijke oorzaken
van Weyermans irritatie probeert vast te stellen, dan blijkt al gauw dat dit onderwerp
veel dieper ingrijpt dan de vorige zaken.
De poëzie maar vooral de poëtische regels van Nicolas Boileau-Despréaux blijken
in staat Weyerman tamelijk furieus te maken (VT 23 [35]). Hoe zou een veelschrijver
als Weyerman de auteur van ‘cent fois sur le métier remettez votre ouvrage’ kunnen
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toejuichen? Daarnaast hield Weyerman duidelijk niet van moeizaam tot stand gekomen
poëzie. Maar wat hem wellicht het meest irriteert, is de blinde bewondering van velen
onder zijn collega's voor de Franse dichter: een bewondering die tot naäpen leidde,
een bewondering die op den duur het verlies van de eigen identiteit tot gevolg zou
kunnen hebben.
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Bovendien groeide in de Republiek een duidelijke tendens om de eigen literatuur,
poëzie en theater überhaupt lager aan te slaan dan de buitenlandse produktie.
Vertalingen en adaptaties uit het Frans waren daarvan het gevolg.
Aan het einde van een Nederlandse vertaling van enkele verzen van Boileau lezen
wij:
Ook eyndigt die weergaa van le Sr. Despreaux zyn overnatuurkundig dicht, in deeze
klanken:
'k Verzoek een ruyltje, zo geen vriendschap uw beviel,
Laat my de linkerhelft of rechter van uw ziel.
Laat iemant die niet wil uytgelagchen worden, dien dicht-trant eens navolgen.
P.S.
Nota bene, dat wy boven ons vermoogen zyn gegaan, in de natuurlyke stramheyt
van dat onvergeeflyk Fransch gedicht na te bootsen in onze Nederduytsche vertaaling.
(VT 23 [35])
Het mag duidelijk zijn: Weyermans ironie dekt slechts een deel van zijn oprechte
opstandigheid jegens de Franse pretenties en van zijn onbegrip voor Nederlandstalige
schrijvers die hun eigen traditie verloochenen om nabootsers van de Fransen te
worden.
Toch kan men niet zeggen dat Weyerman de Franse literatuur niet apprecieerde.
Integendeel. Hij heeft alleen zijn eigen voorkeuren, bij voorbeeld op toneelgebied:
De Fransche schryven, dat men in het toekomende, in plaats van Les Folies
de Cardenio (een spel dat al te lang is voor de Fransche langkmoedigheid)
het blyspel van Don Japhet d'Arménie in de Tuileries zal vertoonen. De
fundatie van een goet spel bestaat (volgens Horatius) in eene goede
bevatting; en Mr. Waller pryst de Franschen hierin, dat zy eerst schryven,
en naderhant denken. Doch Hermes gelooft, dat zulks maar applicabel is
op de yskoude huurlingen van Pierre Marteau, die geen ander talent
hebben, dan eene transplantie van woorden, en de twee laatste syllaben
te doen klinken; maar geenszins op den aangenamen Molière, Monsieur
Le Noble, Racine, noch den hoogdravenden Korneille, die, als een Arent
op zyn eigen pennen na by de Zon zwevende, schoonheden heeft ontdekt,
die aan Ouden onbekent zyn geweest. (RH 155)
Men kan dus bij Weyerman een duidelijk standpunt ten opzichte van het theater
signaleren: over toneel schrijven en spelen had hij een uitgesproken smaak.

Journalisten
Eén type Franse réfugiés was in staat om Weyerman tot woede te brengen: de
journalisten, de ‘kourantiers’ zoals hij hen noemt. Daarin staat hij overigens niet
alleen: vooral de Franse broodschrijvers die eind zeventiende, begin achttiende eeuw
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de Republiek overspoelden, veroorzaakten veel spanning, ongenoegen, jaloezie en,
niet in de laatste plaats, verlies aan werkgelegenheid. In de Vrolyke Tuchtheer van
31 oktober 1729 raakt de auteur aan de praat met een zijner vrienden:
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Ik vroeg hem of hy zich op het geheym der droomen verstont, en vooral
om die uyt te leggen? waar op hy repilceerde[sic!], van ja, en dat hy die
konst had geleert by een Fransch autheur, die met de uyterste omzigtigheyt
zyn weekelyksche droomen beschreef, en die dan liet drukken: geen gering
bewys, dat de Nederlanders mal genoeg zyn om zich op den tuyl te laaten
houden, ten kosten van hun beurs [...]. (VT 137 [149])
Maar niet alleen de kwaliteit - of eerder gezegd het gebrek aan kwaliteit van het
aangebodene - staat Weyerman dwars: het opzettelijk misleiden van de potentiële
kopers, van het publiek, gaat hem echt te ver:
Dewyl ik my tot een Tucht-heer heb opgeworpen, zonder voorrecht, gelijk
als eertijds een Fransch kourantier een gasette drukte zonder privilegie,
neem ik de vryheyt om myn gevoelen over een bedrukt en gedrukt lofdicht
te uyten.
Onlangs kreeg ik een Fransch vaars in de hand, opgestelt, verzonnen en
berymt by een Nederlands poëet, zo heerlijk van styl en 't zamenstelling,
dat 'er reeds meer dan een dozyn Fransche liefhebbers der dichtkunde in
de wanbetaaling zyn gestort op deszels gezigt, daar wort by ons niet eens
gerept van leezen. (VT 22 [34])

Conclusie
Of het nu om de Franse taal, de Franse keuken of de Franse literatuur gaat, Weyerman
werpt zich enerzijds op als een scherpe inhoudelijke criticus en anderzijds als een
trouwe exponent van de samenleving waarin hij leeft. Beide elementen zijn, naar
mijn mening, in de gelezen voorbeelden aan te wijzen en ze worden door Weyermans
bijtende satire verenigd.

Eindnoten:
* Lezing, gehouden op de grondvergadering d.d. 12 januari 1991 te Amsterdam

Erotica bij Weyerman*
Gerardine Maréchal
Tot Weyermans topistiek behoort een steevaste serie boektitels en auteursnamen die
het verlichte libertinisme vertegenwoordigen. Her en der in zijn werk treffen we
zulke opsommingen aan. Uit de vele vindplaatsen citeer ik er éen:
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Zo in de voorgaande als in de hedendaagsche eeuw, zag Bato's
nakomelingschap de Cocceaansche Venus, of de Min in Salomoos Tempel,
de t'zamenspraken van Aloisea Sigea, Philopater, le C[l]erk's Mintafereel,
het sprookje van de Ton, Koerbags Woordenboek, de dwalende Hoer, en
een overgrote zwarm van Aretynsche en Atheistische schriften komen
aandonderen, in Nederduytsche kleders opgeschikt. (Vermakelyk
Wagenpraatje, p. 109)
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In een notedop vindt men hier belangrijke schandaaltitels uit de wereld van het
toenmalige boek bij elkaar: vrijwel alle titels werden om hun inhoud verboden en
spraken als zodanig zeker tot de sensatiezucht van Weyermans lezers. Maar ze waren
kennelijk ook representatief voor een wezenlijk aspect van de tijdgeest. Dat wordt
treffend geformuleerd door Foxon in zijn studie Libertine literature in England,
1660-1745:
It seems that the revolt against authority first took the form of heresy, than
politics, and finally sexual license; clearly pornography is closely related
to this revolt1..
Exact de drie genoemde verlichtingskenmerken zijn in het voornoemde
Weyerman-citaat vertegenwoordigd: heresy in Koerbags Woordenboek en Philopater,
politics in het sprookje van de Ton (elders zijn ook Hobbes en het politieke werk
van Spinoza inbegrepen) en sexual license.
Geerars heeft zich in zijn artikel over Weyermans vrijdenkerij bezig gehouden
met heresy en politics, maar laat de sexual license onaangeroerd2.. Ik vandaag niet:
ik wil met U ‘inzoomen’ op de genoemde erotische werken, of in Buijnsters'
terminologie: libertijnse erotica. Dit genre voorziet Buijnsters van de volgende
kenmerken:
- de grondhouding van de auteur wordt bepaald door ‘een min of meer
filosofisch gefundeerd streven om de gangbare moraal op seksueel gebied te
“ontmaskeren”’;
- de structuur is die ‘van een initiatie, waarbij ook de lezer voortdurend geschokt
wordt’; vaak wordt de dialoogvorm gebruikt;
- de plaats van handeling is meestal salon, boudoir, slaapkamer of klooster.

In 1738 klaagt Weyerman in de Natuurkundige historiesche, ernstige, schertsende,
en vrolyke aanmerkingen (...) over de grote stroom nieuwe boeken waarvan sommige
‘eenvoudig’ (= simpel, dom) zijn, andere ‘ketters’ en weer andere ‘dartel en geyl’
zoals ‘de Dwaalende Hoer, geschreeven of vertaalt by Romeyn de Hooge’ of ‘het
schandelyk Mintafereel, verduytscht by den geduchten Le Clerq’. Beide werken zijn
door Weyerman ondanks (of juist dankzij) hun schandaalreputatie ingelijfd bij zijn
indrukwekkende regiment metaforen, net als de samenspraken van Aloisea Sigea:
- een dame wordt in de Tuchtheer (p.106) onderhouden door een heer met
‘sprookjes uyt de worstelkonst van Aloisea Sigea’;
- en in dezelfde Tuchtheer (p. 95) behangt een Dordtse schout zijn slaapvertrek
‘met de printverbeeldingen van Aretyns schermschool’.

Kwantitatief spant de laatste, Aretino, in Weyermans werk de kroon: in De naakte
Waarheyt3. besteedt hij zelfs een derde van een speciaal nummer over vrijgeesten
aan hem. Foxon laat bij hem de libertijnse literatuur beginnen. Pietro Aretino
(1492-1556) was de in de zeventiende en achttiende eeuw veelgelezen
satirisch-humoristische auteur, die vooral bekend was om zijn ‘postures de l'Aretin’
- door hem in dichtvorm bezongen paringshoudingen. Over dit thema verscheen in
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1650 het in proza gestelde werk La puttana errante, waarnaar Weyerman veelvuldig
verwijst als De dwalende hoer. Overigens staat dit werk ten onrechte op naam van
Aretino; onderzoek heeft uitgewezen dat het vermoedelijk is geschreven door Niccolo
Franco, over welke informatie Weyerman en zijn tijdgenoten nog niet beschikten4..
Het werk was in de Nederlandse versie van 1677 voorzien van gravures door de
etser-schilder Romeyn de Hooghe (1645-1708), die trouwens een fragment uit een
ander populair Aretino-produkt, de Ragionamenti in 1680
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ook had uitgegeven onder de titel: Het leven en d'arglistige treken der courtisanen
te Romen (Leiden 1680)5.. Die uitgave had gezorgd voor veel beroering in de
Republiek: de Hooghes politieke tegenstanders - hij was een fervent aanhanger van
stadhouder Willem III - klaagden hem aan wegens zijn obscene illustraties6.. Dit werk
werd echter niet verboden, maar De dwalende hoer wel. Dat verklaart wellicht waarom
Weyerman het toch altijd maar over die zwerfhoer (‘Dwalende Kruysmadelief’ heet
ze zelfs in het Wagenpraatje) heeft en zelden verwijst naar Het leven en d'arglistige
treken der courtisanen te Romen, waaraan het aandeel van De Hooghe - namelijk
als illustrator en uitgever - veel groter was.
Er is nog een andere reden waarom Weyerman verzot was op verwijzingen naar
Aretino: de auteur en de hem omringende geur van libertinisme waren overbekend
in de Republiek. In de populaire schelmen-roman De Leydsche straat-schender of
de roekeloose student (Amsterdam 1683) lezen studenten volgens de anonieme auteur
meer in de werken ‘van Aretin als in die van Aristoteles of Cartesius’ en bevalt hun
het disputeren uit ‘de Putain errante’ het beste.
Hetzelfde argument van populariteit gold ook voor Weyermans talrijke
verwijzingen naar Aloisea Sigea, want de Rotterdamse romanauteur Gerrit van Spaan
vermeldt in Het koddig en vermakelijk leven van Louwtje van Zevenhuizen (Rotterdam
1704) dat zijn hoofdpersoon Louw ‘De schouwburg van Aloisea Sigeja van Toledo’
in zijn boekenkast had staan7.. We hebben het over de roman Satyra sotadica de
arcanis amoris et Veneris uit 1660 die werd toegeschreven aan de Spaanse hofdame
Aloysia Sigea (1530-1560). In de Amsterdamsche Hermes (Amsterdam 1721-1722)8.
zegt Weyerman over deze ‘Zanggodin van Toledo. Die delikaate Juffer heeft nooit
iets toebetrouwt aan de drukpars, ook was zy al te kuisch om haare schriften te
bezoedelen met die kleevende zwakheden. Diergelyke Messalinas getydboekjes zyn
gesprooten uit de geile inbeeldingen der fransche zangers...’ Weyerman had gelijk:
de echte auteur was de Franse advocaat Nicolas Chorier (1622-1692). In deze
dialoogroman brengt de gehuwde Tullia de jongere Octavia ter voorbereiding op
haar huwelijksnacht diepgaande kennis in sexualibus bij. Foxon noemt dit werk
‘pornographically the most advanced’ en een blik in L. de Vries' Venus' Lusthof
(Amsterdam 1977), waarin de Nederlandse vertaling Akademie der Dames of
vermakelyke Gesprekken van Alosia is opgenomen, bevestigt dat.
Minder expliciet erotisch was Le Clerq's werk: dit betrof het erotisch leerdicht het
Huwlijks mintafereel (Amsteldam 1722) naar een Latijns origineel van Claude Quillet,
vrij in het Nederlands vertaald door Pieter le Clerq (1692-1759). Het werk wordt
voorafgegaan door een ‘Uitlegging van de titelprent’ van Pieter Langendijk en een
lofvers van Daniel van Hoogstraten. Daarin worden de erotisch-didactische
bedoelingen van de vertaler geprezen en de mogelijke pornografische motieven bij
de lezer gehekeld. Zonder preutsheid wordt de lezer voorgelicht met betrekking tot
de ideale geslachtsgemeenschap om bijvoorbeeld zonen te verwekken, tijdens de
eerste huwelijksnacht. Er wordt echter wel volop gemoraliseerd: men moet lichamelijk
gezond in het huwelijk treden en de partners moeten bij voorkeur even oud zijn. Er
zijn voorschriften voor het gedrag van zwangere vrouwen en voor de opvoeding.
Het werk heeft door zijn geciseleerde verzen en talrijke citaten uit de klassieken een
erudiet karakter en wekt dan ook de indruk voor de beter ontwikkelden te zijn
geschreven. Eenzelfde indruk wordt gewekt door de Akademie der Dames, om welke
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reden deze werken wel in verband gebracht worden met de onder classici verbreide
gewoonte klassiek erotisch werk te verzamelen; een voorbeeld daarvan hier te lande
is Vossius geweest.9.
Welke associaties (behalve dan erotische) riepen deze door Weyerman haast
gemetaforiseerde titels nu op bij zijn lezers? In de eerste plaats appelleerde Weyerman
met
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deze tot topen gedoopte titels aan een zekere sensatiezucht bij zijn publiek. Aan elke
titel blijkt een schandaal verbonden door het extreem hoge pornografische gehalte
(Chorier) of de vervolging (De dwalende hoer) en de daarmee gepaard gaande
beroering bijvoorbeeld rond Romeyn de Hooghe.
Maar verder valt op dat zowel Aretino's als Choriers werk behoort tot de klassieke
hoogtepunten van de libertijnse literatuur. Sterker nog: ze maken de helft uit van het
aantal titels dat Buijnsters tot die hoogtepunten rekent. In elk geval waren ze bedoeld
om in verband gebracht te worden met libertinistische opvattingen. Maar wel een
‘libertinage érudit’, gezien het karakter van Le Clerq en Chorier. Dat ze Weyermans
voorkeur hadden om hun specifieke libertijnse karakter, wordt ook ondersteund door
het merkwaardige verschijnsel dat hij in zijn oeuvre relatief weinig refereert aan
oorspronkelijk Nederlandstalige erotica, zoals bijv. D'Openhertige juffrouw of
d'ontdekte geveinsdheid (Amsterdam 1699), een levensbeschrijving van een prostituée
of De Doorluchtige Daden van Jan Stront (Z.p., z.j.; ca. 1700). Van dergelijke werken
heeft Haks namelijk aangetoond dat ze, ondanks hun schuine inslag, bedoeld waren
om de bestaande sexuele orde in stand te houden, in tegenstelling tot de libertijnse
romans10.. Dat bevestigt dus het libertijnse karakter van de wel gebruikte titels als
specifiek argument voor Weyerman om ze alsmaar weer te noemen. Niet alleen een
Henk van der Meyden dus, die Weyerman, gelukkig ook nog wat Jan Blokker.

Eindnoten:
* Observatie gehouden op de grondvergadering van 12 januari 1991.
1. Geciteerd door P.J. Buijnsters in zijn artikel ‘Libertijnse literatuur in Nederland gedurende de
18e eeuw?’. In: De Nieuwe Taalgids 71, nr. 1 (jan. 1978), p.50-59.
2. Vgl. C.M. Geerars: ‘De vrijdenkerij in de journalistieke werken van Jacob Campo Weyerman.’
Oorspr. in: Tijdschrift voor de studie van de Verlichting 3 (1975) nr. 1; overgenomen in: Med.
JCW, p. 290-316.
3. a.w. p. 26-27.
4. Zie: P. Englisch: Geschichte der erotischen Literatur. Stuttgart 1927, p. 600.
5. Een eerdere vertaling is: Het net der wellustigheyt (Z.p., 1646), in 1982 fraai heruitgegeven
door A.N.W. van der Plank als dl. 2 in de reeks Populair proza uit de 17e en 18e eeuw.
6. Zie over hem en deze kwestie: J. Landwehr: Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator.
Amsterdam 1970.
7. a.w. II, p. 206.
8. a.w. I, p. 154.
9. Vgl. D. Haks: ‘Libertinisme en Nederlands verhalend proza, 1650-1700’. In: Soete minne en
helsche boosheit, Seksuele voorstellingen in Nederland, 1300-1850. Samengest. door Gert
Hekma en Herman Roodenburg. Nijmegen 1988.
10. Zie noot 9.

Met de eige hand van den Autheur geschreven
Weyerman-autografen in de Naamlyst van een uitmuntende fraaije
verzameling van gebonden tooneelspelen, 1772*
Henk de Kooker
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Er verscheen tot op heden slechts één publikatie over Weyermanniana die voorkomen
in de veilingcatalogus van een achttiende-eeuwse privé-bibliotheek1.. Dat is weinig.
Het is voor het onderzoek naar de receptiegeschiedenis van Weyermans werk immers
noodzakelijk om te weten welke achttiende-eeuwers zijn werken bezaten en voor
het
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nageslacht hebben bewaard. Er is nog een reden om veilingcatalogi bij het onderzoek
te betrekken: de titelopgaven die ze bevatten maken het soms mogelijk om een
bijdrage te leveren aan de overleveringsgeschiedenis van bronnen. In dit artikel vraag
ik aandacht voor de Weyerman-autografen die voorkomen in een veilingcatalogus
waarin de naam van de voormalige bezitter van de collectie niet is vermeld. De tekst
op de titelpagina luidt:
Naamlyst van een uitmuntende fraaije verzameling van gebonden
tooneelspelen, bestaande in ruim vierduizend stuks, de meeste weinig,
vele onafgesneden, andere even afgerand, waar onder een overgroot getal,
die zeldzaam voorkomen; benevens nog eenige ongedrukte, en door eene
fraaije hand, of die der autheuren zelfs, geschreven; in alles een kabinet,
zoo groot en raar, als mogelyk ergens bekend is; met vele moeite en
overgroote kosten byeen verzameld, door een voornaam liefhebber; welke
alle zullen verkogt worden te Rotterdam, op de Zaal boven de Beurs, op
woensdag den 22 van april 1772, en volgende dagen, op de gewoone uren,
door de boekverkoopers, J. Burgvliet en R. Arrenberg, alwaar de Naamlyst
te bekomen is voor 5½ stuiver aan den armen. Daags voor de verkooping
zullen dezelve, door de liefhebbers, kunnen bezien worden, 's morgens
van 9 tot 12, en 's nademiddags van 2 tot 5 uren2..
De Naamlyst is een uitgave in-octavo met een totale omvang van 220 pagina's3.. De
hoofdindeling van de catalogus is naar het formaat van de boeken: namelijk de
rubrieken Folio, Quarto en Octavo4.. De drie rubrieken zijn onderverdeeld in
subrubrieken: eerst de boeken met auteursnaam, daarna de anonieme werken, die
gevolgd worden door bijzondere categorieën van boeken5.. De ordening binnen de
subrubrieken is alfabetisch op auteursnaam of titel.
De catalogus bevat 1358 genummerde kavels. Afzonderlijke titelopgaven binnen
de kavels zijn van eigen nummers voorzien. De meeste kavels bevatten meerdere
titels, sommige meer dan dertig6.. De titelopgaven zijn tamelijk uitvoerig; de meeste
bevatten de plaats en het jaar van uitgave en vaak is ook de naam van de boekverkoper
toegevoegd.
De Naamlyst bevat een groot deel van de Nederlandse toneelliteratuur van de
zestiende tot en met de achttiende eeuw en niet alleen de bekende werken, maar ook
rariora7..
Er zijn van deze catalogus drie exemplaren bekend8.. Het door mij gebruikte
exemplaar is eigendom van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
(UB Leiden, 1087 C 2)9.. Dit exemplaar is volledig doorschoten. De overgrote
meerderheid van de toegevoegde folia is echter blanco gebleven. Na de gedrukte
titelpagina volgt een toegevoegd folium waarop in handschrift: ‘Bijéénverzamelt
door de Heer Leempoel Med. Doctor te Rotterdam.’ Een aantal titelopgaven is
voorzien van handschriftelijke opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen die ik
alleen bespreek voor zover ze met Weyerman verband houden.
Over de voormalige bezitter van deze verzameling, de Rotterdamse arts Johannes
Franciscus van Leempoel, zijn we tamelijk goed ingelicht. Hij werd in 1696 te Gouda
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geboren, schreef zich in 1722 te Leiden als student in en promoveerde daar tot doctor
in de medicijnen op 24 april 1725. Hij vestigde zich te Rotterdam en werd daar in
1733 als poorter beëdigd.
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In 1747 trad hij in het huwelijk met Marie Louise van Montfort. Uit dit huwelijk is
een dochter geboren. In 1749 trouwde hij opnieuw; nu met Clara van den Bergh. In
1750 en 1751 zijn kinderen uit dit huwelijk in de katholieke kerk gedoopt. In
november 1776 heeft hij zijn huis aan de Leuvehaven verkocht. Hij overleed op 30
april 1777. Het is niet bekend waar hij is gestorven; in ieder geval niet in Rotterdam10..
Van Leempoel was in 1755 de oprichter van het Rotterdamse Genees- en
Heelkundig Gezelschap dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de preventie van
de pokken in Nederland11.. In 1757 verscheen bij de Rotterdamse boekverkoper
Reinier Arrenberg De inenting der kinderpokjes in hare groote voordelen
aangewezen12.. In dit lijvige en grondig gedocumenteerde werk geven de leden van
het Gezelschap een systematisch overzicht van de door hen gehanteerde en
gepropageerde methode van preventie van de pokken. Van Leempoel heeft binnen
dit gezelschap een hoofdrol vervuld; hij correspondeerde namens de leden met
beroemde geleerden als Schwencke en Van Swieten13..
In 1769 werd te Rotterdam het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke
Wijsbegeerte opgericht, met als doel het bevorderen van de welvaart en gezondheid
van het Nederlandse volk door toepassing van de natuurwetenschappen14.. Van
Leempoel was in 1769 de eerste die tot gewoon-lid van het Bataafsch Genootschap
werd benoemd15.. Waarschijnlijk was hij een passief lid; de Verhandelingen van het
Bataafsch Genootschap bevatten geen bijdragen van hem en ook van zijn eventuele
andere activiteiten binnen het genootschap is niets vastgelegd16..
Van Leempoel had een grote belangstelling voor het toneel; dat blijkt genoegzaam
uit de collectie die in de Naamlyst bijeen staat17.. Mogelijk zou nieuw en diepgaand
biografisch onderzoek kunnen verklaren waarom hij vijf jaar voor zijn overlijden dit
onderdeel van zijn verzameling heeft afgestoten. Het staat vast dat de Naamlyst
slechts een deel van de bibliotheek van deze geleerde bevat. Bij gebrek aan gegevens
lijkt het me zinloos om te speculeren over wat er met de rest van zijn bibliotheek
gebeurd kan zijn.
Het blijkt echter mogelijk om door middel van een andere veilingcatalogus te
achterhalen wat voor boeken Van Leempoel zich verwierf. Tijdens mijn werk aan
de registratie van Nederlandse boekhandelscatalogi stuitte ik op het enig bekende
exemplaar van de veilingcatalogus met de boeken, medailles en ‘liefhebberyen’ van
Michiel Oudaan uit 1766, waarin bij alle kavels de naam van de koper en de
opbrengstprijs is genoteerd18.. Van Leempoel heeft op deze veiling zo'n dertig boeken
gekocht: uitgaven van de klassieken, gedichtenbundels, wetenschappelijke werken,
enz19.. Hij heeft niet één van de toneelstukken uit het bezit van Oudaan gekocht en
géén van de wel op de veiling Oudaan verworven boeken komt in de Naamlyst voor.

De Weyerman-autografen in de Naamlyst20.
Rubriek in-folio, nr. 10 op p. 2 (Cursief gedrukte tekst is als zodanig weergegeven.
Handschriftelijke opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen zijn vet afgedrukt):
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O. 10 Weyerman (J. Campo)
matig 1

De schoone Dwaalster, of de verëenigde
Liefde, Blysp. de Schoone dwaalstar,
of de Vereenigde gelieven, Blijspel.
opgesteld in het jaar 1704. 75 pag

2

De Vruchtbaare Juffer, Blyspel. 48 pag.
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3

Den Wandelende Jood, Treur
Blyeindendspel [de twee laatste woorden
zijn doorgehaald, de verbetering luidt]:
is geen spel. maer een tijdschrift waer
in een ontwerp tot een
Treurbijeindspel[!]. 50 pag., met de eige
hand van den Autheur geschreven, en het
eenige dat 'er te vinden is.

De handschriftelijke aantekeningen zijn door een onbekende aangebracht. Ze zijn
op verschillende tijdstippen gemaakt; de anonymus heeft eerst een aantal van de voor
hem interessante kavels met het teken O gemerkt. Dat moet zijn gebeurd vóór hij de
boeken in handen heeft gehad; bij Kruls Tooneelpoëzy (nr. 150 op p. 31) is aan het
teken O de opmerking ‘mits goed’ toegevoegd: hij had deze boeken dus nog niet
gezien. Hieronder staat met een andere pen (en in een andere hand?) de toevoeging
‘afgezette pl.’ Die aantekening kan alleen maar zijn gemaakt door iemand die zelf
heeft geconstateerd dat in deze boeken met de hand ingekleurde platen voorkomen.
Uit de aanvullingen en verbeteringen en het gebruik van de kwalificatie ‘matig’
(overigens alle in dezelfde hand), blijkt dat de onbekende ook de
Weyerman-autografen heeft gezien. De aanvulling bij De schoone Dwaalstar is
letterlijk van het titelblad van de autograaf overgeschreven en de tekst van het
toneelstuk beslaat inderdaad 75 genummerde pagina's. De verbetering bij Den
wandelende Jood moet zijn aangebracht door iemand die de tekst van de autograaf
heeft doorgenomen.
De handschriften zijn sinds het einde van de achttiende eeuw eigendom van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (UB Leiden, Handschrift Ltk.
533)21..
Deze band bevat achtereenvolgens: De schoone Dwaalstar (ff. 1-39), De
vruchtbaare Juffer (ff. 40-64), Den wandelende Jood (ff. 65-89), een klad van een
bruiloftsgedicht (f. 90) en Den Heer is betoovert (ff. 91-131)22..
Ieder onderdeel heeft een eigen paginering die door Weyerman zelf is aangebracht,
waarbij hij het bruiloftsgedicht bij Den wandelende Jood heeft gerekend. De band
is later van een doorlopende foliëring voorzien.
Aan de titelopgave in de Naamlyst ontbreekt Den Heer is betoovert. Dit toneelstuk
moet na de veiling aan de drie andere onderdelen (en die ene kladpagina) zijn
toegevoegd; het is uiterst onwaarschijnlijk dat degene die de moeite nam om in de
Naamlyst bij te schrijven uit hoeveel pagina's De schoone Dwaalstar en De
vruchtbaare Juffer bestaan, een compleet toneelstuk met een omvang van 40 folia
zou hebben overgeslagen.
Den Heer is betoovert moet zijn toegevoegd vóór de band in het bezit van de
Maatschappij kwam, wat mogelijk voor het einde van 1778 is gebeurd; in een
handschriftelijke catalogus van de Maatschappij wordt het geheel vermeld als: ‘De
schoone dwaalster of de vereenigde gelieven. door Jakob Campo Weyerman. Blyspel
[in een andere hand:] & drie andere stukken’23.. Ik ga er van uit dat met ‘drie andere
stukken’ wordt gedoeld op De vruchtbaare Juffer, Den wandelende Jood, en Den
Heer is betoovert. Het bruiloftsgedicht beslaat maar één folium en is bovendien niet
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afzonderlijk gepagineerd; het zou mijns inziens niet als afzonderlijk ‘stuk’ zijn
genoemd.
‘Waar komt het handschrift vandaan?’ vroeg de editeur van de toneelstukken uit
deze band24.. Die vraag wordt nu beantwoord: uit het bezit van dokter Van Leempoel25..
Dit gegeven roept echter onmiddelijk andere vragen op.
Op welk moment zijn de in de Naamlyst vermelde autografen in het bezit van Van
Leempoel gekomen? Ze laten zich niet dateren; het is onbekend hoe lang ze hebben
rondgezworven26.. Het is mogelijk dat ze vóór Van Leempoel andere eigenaren hebben
gehad.
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Wie kreeg de autografen na de veiling in zijn bezit? Ze zijn mogelijk pas aan het
einde van 1778 in het bezit van de Maatschappij gekomen, dus meer dan vijf jaar na
de veiling in 177227.. Heeft die eigenaar Den Heer is betoovert toegevoegd28.?
Misschien worden ook deze vragen eens beantwoord. In ieder geval is nu een
voormalige eigenaar van de Weyerman-autografen geïdentificeerd en is er iets meer
bekend over diens leven en werk en voorkeur wat betreft het verzamelen van boeken.
Het is mijns inziens zinvol om Weyermanniana in veilingcatalogi en andere
registraties van boekenbezit te signaleren en biografische gegevens over de eigenaars
te vermelden; afgezien van de gegevens die dit voor de receptiegeschiedenis oplevert,
zal voortgezet onderzoek het mogelijk maken om tot een profiel van de contemporaine
Weyermanlezer te komen29.. In het geval van de Naamlyst blijkt bovendien weer dat
vermeldingen in veilingcatalogi wezenlijke bijdragen aan de
overleveringsgeschiedenis van bronnen kunnen leveren30..
Het lijkt mij wenselijk dat aandacht voor het kopen, lezen en lenen van Weyermans
werk uit zal groeien tot een vast onderdeel van het onderzoek naar deze auteur31..

Appendix
Cursief gedrukte tekst is als zodanig weergegeven.
Rubriek in-quarto, p. 50:
267 Weyerman (Jacob Campo) Tooneelpoëzy, bevattende:
1 Den Persiaansche Zydewever, Blyeinde-treursp.
2 Demokriets en Herakliets, Brabandsche Reize, Kluchtsp.
3 De Hollandsche Zindelykheid, Blysp.
4 De Bezweering van den Desperaten Antwerpzen Courantier, ibid.
5 De Gehoornde Broeders, of het Vrouwelyk Bedrog, Kluchtsp. voor
den Autheur.
6 Den Maagdenburgschen Alchimist, of den Gewaanden Baron van
Syburg Ontmaskert, Blysp. Utrecht, Paddenburg en Muntendam,
1733. Hier zyn verscheide Sleutels en andere Gedichten bygevoegt.

Idem, p. 61:
39
Amsterdamschen Hermes &c. &c. 2 deelen, met pl. Amst. voor den Auth. en
by Hendrik Bosch, 1722 en 1723. NB. In het tweede Deel pag. 189 vindt men,
Den Bloodaard, Blysp. en Consultatie Spel pag. 299.

Rubriek in-octavo, p. 147:
393 Weyerman (Jacob Campo)
1 Democritus en Heraclitus, Brabantsche Voyage, Klugtsp. Amst.
Christ Petzold, 1712.
2 Bezweering van den desperaten Antwerpschen Courantier, Klugtsp.
ibid. 1712
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De Gehoornde Broeders, ofte Huwelyk van Bedrog, Klugtsp. ibid.
1712.
Voorspel van de Gehoornde Broeders, ibid.
De Hollandsche Zinnelykheid, Blysp. ibid. J. Oosterwyk en Hend,
[!] van de Gaete, 1713.

394 - Zeldzame Levensbyzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo
Weyerman, Robertt [!] Hennebo en Jacob Veenhuyzen, en veele andere beruchte
Personaadgien. Amst. Barent Das, 1738.
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NB. Hier in vind men:
De Gramschap, Treureindspel.
395 - Maendelyksche 't Zamenspraaken, &c. van July tot Decemb. 1726. Amst Hend
Bosch, met de plaet.
Idem, p. 156:
492
Geest van Jacob Campo Weyerman, &c. 's-Hage, H. Bakhuisen, 1757. met
de plaat
Idem, p. 212:
841
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte boertige en ernstige Zamenspraak tusschen
een Protestant, Jansenist en Jesuit, Op 't Kerkhof van St. Medard, 1727.

Eindnoten:
* Ik dank Jos Leenes voor zijn hulp bij het identificeren van de Weyermanniana in de Naamlyst
en zijn verwijzing naar de advertentie in de Leydse Maandagse Courant. Bert van Selm was
zo vriendelijk een eerdere versie van dit artikel van zijn kritische opmerkingen te voorzien.
1. A.J. Hanou: ‘Weyermanniana in de auctiecatalogus-Dierkens (1761)’, in: Med. JCW nr. 1
(januari 1978), pp. 2-4. Dit artikel gaat over geschriften van en over Weyerman die voorkomen
in een ‘zeer rijke catalogus’ met ‘duizenden banden’. In het door Hanou gebruikte exemplaar
van deze Haagse veilingcatalogus uit 1761 (UB Amsterdam, 1353 G 23) zijn opbrengstprijzen
in margine bijgeschreven. Hanou geeft geen biografische informatie over de voormalige eigenaar
van de geveilde collectie. Deze Cornelius Dierkens (1715-1761) is familie van Nicolaus Dierkens,
die de overgrootvader was van zowel Johan Meerman als van Willem Hendrik Jacob van
Westreenen. De liefde voor het boek kende in deze familie een lange traditie die uiteindelijk
resulteerde in de stichting van het Nederlandse Museum van het Boek, het Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum; vgl. D. van Velden: De geschiedenis van het huis Prinsessegracht
30 en omgeving. 's-Gravenhage 1972, pp. 20-21 en J.H. Kernkamp: Inventaris der
familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme aanwezig in het Museum
Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1948, p. 68.
2. Een advertentie voor deze veiling en de Naamlyst komt voor in de Leydse Maandagse Courant
(1772), nr. 42, verschenen op 6 april (UB Leiden, V 516). Band V 516 bevat twee qua inhoud
verschillende nummers 42, beide verschenen op 6 april 1772. Slechts één daarvan bevat de
bovengenoemde advertentie, die overigens geen informatie bevat die niet ook in de Naamlyst
is vermeld. Ik heb niet gezocht naar eventueel in andere kranten verschenen advertenties met
betrekking tot de veiling en de Naamlyst.
Aan de Naamlyst is eerder aandacht besteed door Lode Baekelmans: ‘Over oude
boekencatalogussen’, in: Handelingen van het Eerste Wetenschappelijk Vlaamsch Congres
voor Boek- en Bibliotheekwezen, Antwerpen 25-28 april 1930. Antwerpen 1931, pp. 45-48, ook
verschenen in: De Gulden Passer 9 (1931), pp. 49-52.
3. 8o: π2 A-N8 O4; [4] 216 pp. Het voorwerk bestaat uit de titelpagina (fol. π1r), op fol. π1v staat:
‘Het verkogte zal aan den kooper overgeleverd, of door het volk van de verkoopers bewaard
worden, zonder dat het nogtans voor eenig vermis of schade zal instaan’ en fol. π2r-v bevat het
‘Bericht van den verkooper’, waarin de inhoud van de catalogus nog eens wordt aangeprezen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

4. De titelopgaven zijn per rubriek genummerd: 1-17 (pp. 1-3), 1-476 (pp. 4-78) en 1-865 (pp.
79-216). De rubriek in-octavo bevat ook boeken in nog kleinere bibliografische formaten, die
overigens niet als zodanig zijn aangegeven.
5. In de rubriek met quarto's volgen na de titels met auteursnaam en de ‘Tooneelpoezy, van
onbekende of onzekere autheuren’ nog ‘Byzondere stukken, welke onder de toneelpoëzy kunnen
gebragt worden’ en ‘Antwoorden, beroepen van kameren der redenrykers, referynen, &c. en
daar toe behoorende.’ Bij de octavo's volgen na de anonieme toneelspelen nog eens tien
subrubrieken.
6. Rubriek in-quarto, nr. 24 met 34 nrs. Tooneelpoëzy van Cornelio de Bie; rubriek in-quarto, nr.
59 met 32 nrs. Tooneelpoëzy van Samuel Coster; rubriek in-octavo, nr. 662 met 39 nrs. Nil
Volentibus Arduum, enz.
7. Vgl. Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob Roemans en Hilda
van Assche. 7e, bijgewerkte dr. Antwerpen cop. 1979. (Klassieke Galerij 123). Hierin is voor
het onderdeel ‘Tekstoverlevering’ gebruikt gemaakt van aan de Naamlyst ontleende gegevens,
zie de pp. 61-62 met de noten 111 en 112 waar wordt verwezen naar B. van Selm: ‘Aanvullingen
op de bibliografie van Lanseloet van Denemerken’, in: Dokumentaal 7 (1978), pp. 92-95 en R.
Resoort en H. Pleij: ‘Nieuwe bronnen en gegevens voor de literatuurgeschiedenis van de
zestiende eeuw uit Parijse bibliotheken’, in: Spektator 5 (1975-1976), pp. 636-659.
8. Ontleend aan de registratie van afzonderlijk verschenen Nederlandse boekhandelscatalogi
1599-1800 die onder leiding van prof. dr. B. van Selm bij de Leidse Vakgroep Nederlands
wordt bewerkt. Op dit moment bevat de registratie meer dan 3.300 catalogi. Al deze catalogi
zullen door de firma Inter Documentation Company te Leiden worden verfilmd en in de vorm
van microfiches in de handel worden gebracht. Onlangs verscheen de eerste aflevering met 806
catalogi, die door E. Hofland in een bijbehorende alfabetische lijst op beknopte wijze zijn
beschreven en ontsloten. Vgl. B. van Selm: ‘Een nieuwe toekomst voor oud “handelsdrukwerk”,
De bibliografie van Nederlandse boekhandelscatalogi gedrukt vóór 1801’, in: Open 22 (1990),
pp. 335-339.
9. Blijkens de Leidse registratie is er nog een exemplaar van de Naamlyst aanwezig in de UB Gent
(signatuur 39 H 8). Vgl. F. Vandenhole: Inventaris van veilingcatalogi 1615-1914 met
topografische, alfabetische en inhoudsindexen. Dl. 1 (Leuven 1987). (Rijksuniversiteit van
Gent, Centrale Bibliotheek. Bijdragen tot de Bibliotheekwetenschap 5), p. 14. Volgens
Vandenhole's Inventaris bevat dit exemplaar geen prijzen en/of namen van kopers. De naam
van de voormalige bezitter van de boeken is vermeld als: ‘[Leempoet [!]]’. Ook de bibliotheek

10.

11.

12.
13.

14.

15.

van de Vereeniging bezit een exemplaar van de Naamlyst (signatuur Nv 387a). Dit exemplaar
bevat evenmin prijzen of namen van kopers. Op de titelpagina staat in handschrift: ‘[D.
Leempoel.]’; vgl. Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels te Amsterdam. Dl. 8 Supplement-catalogus 1932-1973 (Amsterdam 1979), p.
394.
Vgl. E.C. van Leersum: ‘Johannes Franciscus van Leempoel’, in: Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek. Dl. 1 (Leiden 1911), kolommen 1260-1261 en G.A. Lindeboom:
Dutch medical biography, A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons
1475-1975. Amsterdam 1984, kol. 1153.
Vgl. M.J. van Lieburg: ‘De geneeskunde en natuurwetenschappen binnen de Rotterdamse
genootschappen uit de 18e eeuw’, in: Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde,
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 1 (1978), pp. 14-22 en 124-143, m.n. de pp.
126-127.
UB Leiden, 631 D 39.
Vgl. J. van der Hoeven: ‘Letters of Thomas Schwencke on the inoculation of smallpox’, in:
Janus. Archives Internationales pour l'Histoire de la Médicine et de la Géographie Médicale
25 (1921), pp. 323-329 en E.C. van Leersum: ‘A couple of letters of Gerard van Swieten on
the “Liquor Swietenii”, and on the inoculation of smallpox’, in: Janus. Archives Internationales
pour l'Histoire de la Médicine et de la Géographie Médicale 15 (1910), pp. 345-371, m.n.
356-364.
Vgl. M.J. van Lieburg en H.A.M. Snelders: ‘De bevordering en vervolmaking der
proefondervindelijke wijsbegeerte’, De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de
geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988). Amsterdam
[etc.] cop. 1989. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en
Natuurwetenschappen 29).
Van Lieburg/Snelders, ibid., p. 10.
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16. Vgl. M.J. van Lieburg: Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te
Rotterdam 1769-1984, Een bibliografisch en documenterend overzicht. Amsterdam 1985.
(Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en Natuurwetenschappen
18).
17. Ondanks zijn letterkundige belangstelling was Van Leempoel geen lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, die in 1766 werd opgericht.
18. Catalogus van een fraaye verzameling, welgeconditioneerde boeken, in verscheiden taalen en
weetenschappen, waar onder uitmunten voornaame en kostbare werken [...]. Alles by een
verzameld en nagelaten door den voornaamen konstminnaar den heer Michiel Oudaan.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

Rotterdam: J. Bosch, J. Burgvliet en R. Arrenberg, [1766]. 8o: [2] 1-75 [1] pp. UB Leiden, 1165
G 4. De veiling vond plaats te Rotterdam op dinsdag 23 september 1766 en volgende dagen.
In het volledig doorschoten exemplaar van de catalogus Oudaan zijn aankopen van Van Leempoel
genoteerd op folia die zijn ingeschoten bij de pagina's 19, 20, 24, 42, enz.
De gedrukte Weyermanniana zijn in een appendix opgenomen.
De drie toneelstukken uit deze band zijn als tekstuitgave verschenen, vgl. Jakob Campo
Weyerman: Den heer is betoovert, en de juffer is behext, De schoone dwaalstar, of de vereenigde
gelieven, De vruchtbaare juffer. Naar het handschrift uitgegeven door A.J. Hanou. Amsterdam
cop. 1979. (In het vervolg aangeduid als: Weyerman, ed. Hanou 1979.)
Het bruiloftsgedicht en De wandelende Jood zijn door Hanou diplomatisch geëditeerd in de
Med. JCW; vgl. ‘Een bruiloftsdicht’, in: nr. 15 (mei 1979), pp. 155-157 en ‘Den Wandelende
Jood 1-3’, in: idem, pp. 158-161; no. 16 (juni 1979), pp. 162-171; no. 17 (juli 1979), pp. 172-174.
Vgl. Lijsten der boekwerken v.d. Maatsch. der Nederl. Letterkunde, opgemaakt door J.
Steenwinkel en F. van Lelyveld, benevens eene lijst der handschriften en boeken door Alewijn
vermaakt. 1785-1789. UB Leiden, Handschrift Ltk. 977, fol. 2. Het mogelijke tijdstip van
verwerving door de Maatschappij en de verwijzing naar bovengenoemde Lijsten heb ik ontleend
aan Weyerman, ed. Hanou 1979, pp. 5-6.
Weyerman, ed. Hanou 1979, p. 5.
Helemaal zeker is dat niet; er blijft altijd de mogelijkheid dat de autografen in de Naamlyst zijn
ingestoken (uit een ander bezit toegevoegd). Vgl. Bert van Selm: Een menighte treffelijcke
boecken, Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. Utrecht 1987,
p. 95.
Vgl. de overwegingen van Hanou met betrekking tot de datering van de autografen (Weyerman,
ed. Hanou 1979, pp. 2-5).
Vgl. de mededeling van Louis D. Petit in deel 1 van de catalogus van de bibliotheek van de
Maatschappij (1887), p. ix, dat blijkens de Verslagen van de Maatschappij pas in 1777 voor
het eerst boeken zijn aangekocht. Vanzelfsprekend kunnen de Weyerman-autografen ook voor
of na die datum aan de Maatschappij zijn geschonken. Uit de in noot 23 genoemde Lijsten valt
niet op te maken op welke wijze de Weyerman-autografen in het bezit van de Maatschappij
zijn gekomen.
Het is in ieder geval niet zo dat ook andere met O gemerkte unica uit de Naamlyst, zoals
handschriften van Witbol, Wels en Susanna Brand, in het bezit van de Maatschappij zijn
gekomen; vgl. respectievelijk: rubriek in-folio, nr. 11 en rubriek in-octavo, nrs. 397 en 766.
Vgl. B. Sierman: ‘Fanclub 18e eeuw’, in: Med. JCW nr. 3 (mei 1978), p. 22. Sierman citeert
de titels van werken van Weyerman uit vijf achttiende-eeuwse inventarissen-na-overlijden,
aanwezig in het Haagse Gemeente-archief. Er is geen biografisch onderzoek naar de eigenaars
van deze boeken verricht. Naar de bezitters van boeken van andere auteurs is wel onderzoek
gedaan; zie bijvoorbeeld de dissertaties van Pieter Visser: Broeders in de geest, De doopsgezinde
bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in
de zeventiende eeuw. Deventer 1988 (Deventer Studiën 7). 2 dln. Met name Bijlage 2 in deel
2, ‘Druk- en verspreidingsgeschiedenis van de Lusthof des gemoets, d. Titels van Jan Philipsz.
Schabaelje in 17e- en 18e-eeuwse Friese boedelinventarissen’ en Ph. Breuker: It wurk fan
Gysbert Japix, 1. Tekst yn facsimile, 2. Oerlevering en ûnstean. Ljouwert 1989. 2 dln.
Amsterdam. Met name deel 2, hoofdstuk 3 met de onderdelen: ‘Tekstoerlevering, Opjeften út
katalogi, argivalia en literatuer’ en ‘List fan lêzers en brûkers’.
Vgl. B. van Selm: ‘Hooftiana in veilingcatalogi’, in: Spektator 14 (1984-1985), pp. 115-124.
Van Selm, ibid., p. 115.
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Jean Paul en Weyerman
Peter Altena
In Leben des Quintus Fixlein van de Romantische Titaan Jean Paul, verschenen in
17951., wordt de gewoonte van de voorrede danig op de hak genomen. Elders wilde
Jean Paul daar ook nog wel eens serieus over zijn, zo decreteerde hij: ‘Eine Vorrede
soll nichts sein als ein längeres Titelblatt.’ Gelukkig hield hij zich daar zelf nauwelijks
aan, want behalve een eenvoudig ‘briefje aan mijn vrienden in plaats van de voorrede’
voegde hij aan zijn Leben des Quintus Fixlein een ‘Geschichte meiner Vorrede’ toe.
In die ‘Geschichte’ liet Jean Paul zich bij een maaltijd betrappen. De situatie is licht
overspelig; de verteller dineert met de aanstaande van een goede bekende:
Ich dinierte froh mit der Jungfer Braut, deren künftiger Ehemann und
Ehe-Peischwa oder Ehe-Bey und maitre des plaisirs niemand wird als der
uns allen recht gut bekannte Herr Gerichthalter Weyerman.
De verteller lijmt zijn disgenote op een voor de ‘gerichthalter’ weinig vleiende manier:
‘Du bist zu etwas Besserem geschaffen, aber du wirst es nicht werden (wofür dein
armer Weyermann nichts kann, dem es der Staat selber nicht besser macht)’2..
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In de recente Nederlandse vertaling van Leben des Quintus Fixlein plaatst vertaalster
Ingeborg Lesener bij de eerste, hierboven geciteerde passage de kanttekening dat
Jean Paul hier misschien ‘de Nederlandse schilder, satiricus en plagiator Jacob Campo
Weyerman op het oog heeft’3.. Of dat zo is, zal het vervolg leren.
In de door mij geraadpleegde München-editie van Jean Pauls Werke staat bij dezelfde
passage een noot, die naar het oordeel van de editeur een toevoeging uit de ‘Ausgabe
letzter Hand’ is. De noot verwijst de lezer naar Siebenkäs, waarin genoemde
Weyerman al zou voorkomen. Helaas, de laatste hand tastte mis. Niet in Siebenkäs
trad ‘de ons allen zo bekende Heer baljuw Weyerman’ op, maar in de ‘Satirische
Appendix’ van de ‘Biographischen Belustigungen’, die gedateerd zijn op 1796. In
de ‘Erster Appendix’ - ‘Die Salatkirchweih in Obersees, oder fremde Eitelkeit und
eigne Bescheidenheit’ - komen we een Weyerman tegen:
Vor 13 Jahren wurde der geduldigde Juris-Praktikant Weyermann, der fast
nichts einzunehmen hatte als die copiales für seine Schriften, die er selber
mundierte, im Frühjahr so glücklich, dasz ihm die ganze Gerichtshalterei
Obersees anfiel, eine der besten in Lande, dem Kaufherrn Oehrmann
belehnt und 4 Meilen von der Stadt gelegen. Ich und Weyermann wohnten
in dieser. Er hatte mich lieb und kopierte oft meine Exhibita und oft mein
Betragen.4.
Of genoemde kopieerarbeid vertaalster Ingeborg Lesener tot de identificatie met
Jacob Campo en tot de kwalificatie ‘plagiator’ heeft verleid, is onzeker. In elk geval
valt in het door Jean Paul geschetste karakter van de goedmoedige en wat onnozele
jurist Weyerman, die nota bene zijn aanstaande de tafel liet delen met de gevaarlijke
Jean Paul, weinig Campo te herkennen. Hoe veelbelovend de aanduiding ‘maitre des
plaisirs’ ook moge klinken.
De geringe gelijkenis tussen Campo en ‘Herr Gerichthalter’ hoeft niet te betekenen
dat Jean Paul geheel onbekend met Jacob Campo Weyerman was. In de Duitse landen
genoot Jacob Campo Weyerman daarvoor te veel bekendheid.
De roem die Weyerman in de Duitse landen kende, was voornamelijk gebaseerd
op de vertaling van de Kersteman-biografie, de Merkwürdige Lebensbeschreibung
von Jacob Campo Wyermannen, die in 1764 in Frankfurt en Leipzig het licht zag.5.
Dat Weyerman in het Duits als ‘Wyermann’ het leven rekte - en dan nog voornamelijk
als ‘merkwürdige avonturier’ -, blijkt wel uit het zevende deel van Friedrich Carl
Gottlob Hirsching's Historisch-litterarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger
Personen welche in dem achtzehten Jahrhundert gelebt haben.6. Dat deel, dat in 1815
in Leipzig verscheen, opent met de biografie van ‘Wyermann (oder Weyermann),
Jacob Campo, ein durch Schriften berühmter, zum Theil berüchtiger Mahler’. Die
biografie telt 42 pagina's en is gebaseerd op de Merkwürdige Lebensbeschreibung,
die ‘hier fast ganz mitgetheilt’ is, zoals naar eer en geweten bekend wordt.
Behalve een verwijzing naar de Merkwürdige Lebensbeschreibung bevat het
lemma-Wyermann tot tweemaal toe een verwijzing naar ‘allgem. Künsterlexic. S
710’, waar Weyerman en zijn leermeesters genoemd worden, en eenmaal naar de
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Lebensbeschreyvungen der Nederlandschen Konstschilders, s'Gravenhage 1729. 3
Bde. 4.’
De reputatie van Jacob Campo Weyerman in de Duitse landen werd, zo blijkt, ook
op een tweede manier gevestigd: Weyerman als schilder en schilderbiograaf. De
exemplaren die in Duitse bibliotheken van de Konstschilders gevonden zijn, maken
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aannemelijk dat Weyerman op grond van eigen werk ook op enige bekendheid mocht
rekenen. In een tweetal Duitse musea bevinden zich bloemstukken van de schilder
Weyerman, naar we nu weten. Voor wie zich realiseert hoe populair de Nederlandse
schilderkunst en speciaal het modieuze bloemschilderen in de Duitse landen waren,
is het goed voorstelbaar dat Weyerman ook als bloemschilder ‘drüben’ naam had.
Jean Paul kan de naam Weyerman - een enkele maal goed gespeld, maar meestal
met een dubbele n - ontleend hebben aan de Konstschilders. Een ontlening aan de
Merkwürdige Lebensbeschreibung met de hardnekkige Kerstemanse spelwijze
‘Wyerman’ lijkt minder waarschijnlijk. Wat natuurlijk gewoon een goede
mogelijkheid blijft, is dat Jean Paul de naam Weyerman introduceerde zonder
Campistische bijgedachte of inspiratie. Weyerman was immers een in de Duitse
landen - en dan met name in Gulik (Jülich) - regelmatig voorkomende naam: diverse
inschrijvingen aan Nederlandse universiteiten bewijzen dat.
In Leiden schreven zich in 1680 Johannes Weyerman en in 1684 Wynandus
Weyerman in. Beiden kwamen uit Gulik, beiden studeerden theologie. Het lot van
de laatste - hij werd op 2 juni 1685 in Leiden ‘buyten de Mare-Port’ ‘seer gequetst’
en in het water gegooid, ten gevolge waarvan hij zeven dagen later overleed7. - deed
naar alle waarschijnlijkheid de familie in 1689 besluiten Caspar Weyerman naar
Franeker te sturen. Ook deze Weyerman studeerde theologie8.. Een rechtenstudent
Weyerman - de latere ‘Gerichthalter’ - kwam in Leiden en Franeker niet voor.
Hoe het ook zij, of Jean Paul ‘der uns allen recht gut bekannte Herr Gerichthalter
Weyerman’ nu ontleende aan de Merkwürdige Lebensbeschreibung of aan de
Konstschilders, of de Duitse familie Weyerman bij de naamgeving een rol gespeeld
heeft, of dat Jean Paul de naam geheel verzon, het blijft jammer dat Jean Paul het
werk van Jacob Campo Weyerman niet (of onvoldoende) kende.

Eindnoten:
1. Hoewel de titelpagina van Leben des Quintus Fixlein aus fünfzehn Zettelkästen gezogen; nebst
einem Mustheil und einigen Jus de tablette (Bayreuth) als jaar van uitgave 1796 geeft, verscheen
het boek al eind 1795.
2. Jean Paul, Werke. Ed. N. Miller. München 1962. (Vierter Band. Kleinere Schriften 1796-1801),
p. 32, 34.
3. Jean Paul, Het leven van Quintus Fixlein. Vert. door Ingeborg Lesener. Amsterdam 1981, p.
209. De passages over Weyerman staan in de vertaling op p. 179, 181.
4. Jean Paul, Werke. Vierter Band, p. 363. Genoemde noot op p. 1146.
5. Naar deze uitgave verwees Heinemeyer met zijn strookje 26, waarvoor Karel Bostoen in Med.
JCW 12 (1989), p. 78 een nadere oplossing wenste. Heinemeyer kende kennelijk de Duitse
vertaling van Kerstemans Weyerman-biografie.
6. Friederich Carl Gottlob Hirsching, Historisch-litterarisches Handbuch. Reprint Graz 19766,
dl. 7, pp. 1-42. Op het bestaan van dit uitgebreide Weyerman-lemma werd gewezen door H.
Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten. Tilburg 1979, nr. 5833.
7. Med. JCW 42 (oktober 1981), pp. 446-447.
8. Georg Becker, Die Deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. [Z.pl.]
1941, p. 60, 68. Ook Caspar kwam uit Jülich. Onderzoek naar de Gulikse familie kan wellicht
uitsluitsel geven over de vraag of Jacob Campo behalve half Schots ook half Duits was.
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De datering van de ‘Lyste van Rariteiten’
Jan Bruggeman
Enige tijd geleden publiceerde Susanne Lammers in de Mededelingen een belangrijk
artikel over de Lyste van Rariteiten1.. De Lyste van Rariteiten is een tweedelig werk,
waarvan elk deel zijn eigen paginering en katernsignatuur heeft. De delen bevatten
een opsomming van allerlei absurde voorwerpen, boeken, portretten enzovoort, en
worden afgesloten met een lijst van spreekwoorden. Susanne Lammers toont in haar
publikatie duidelijk aan, dat het werk van Rabelais de belangrijkste bron is geweest
voor deze rariteitenverzameling. Verder schetst zij het milieu waaruit de samenstellers
afkomstig moeten zijn en tracht zij het werk te dateren.
Op grond van de vele verwijzingen naar Balthasar Bekker en de polemiek rond
zijn boek De betoverde Wereld komt zij op een datering van ten vroegste 1696 en
ten laatste 1711. Paul Vriesema, die al eerder schreef over de imaginaire bibliotheken
in de feestbundel voor C. Reedijk2., meende dat het werk in 1706 was verschenen,
maar hij droeg daarvoor geen argumenten aan. Susanne Lammers neemt verderop
in haar artikel het jaartal 1706 als uiterste verschijningsdatum over, omdat de
Nederlandse boekuitgaven die in de rariteiten verwerkt zijn, alle verschenen in de
zeventiende eeuw.
Dit laatste is echter niet juist, Uit een van de rariteiten blijkt namelijk dat de
samenstellers vertrouwd waren met een Nederlands boek dat dateert uit het begin
van de achttiende eeuw, waardoor de terminus a quo voor het tweede deel van de
Lyste van Rariteiten in ieder geval in de achttiende eeuw komt te liggen. Op bladzijde
160 lezen we:
269.

't Geraamte van de Heer Artemon
Clazomonus, zijnde seer curieus en in sijn
geheel, uytgesondert dat 'er noch eenige
ribbens en schinkels manqueren: den
selven heeft, op de jacht zijnde, de eerste
Schildpad gevangen, waar van hy te
Krinkekesmes een curieuse Tabaksdoos
liet maken; wordende deselve doos seer
hoog gewardeert, als zijnde over eenige
jaren gekomen uyt de Raryteytkamer van
den Professor van Kormandel3..

Krinke Kesmes is de naam van het land uit het imaginaire reisverhaal Beschryvinge
van het magtig Koningryk Krinke Kesmes van Hendrik Smeeks. Dit werk verscheen
in 1708 bij Nicolaas ten Hoorn in Amsterdam. De naam Kesmes is een anagram van
de achternaam van de auteur en kan dus voor het verschijnen van het boek niet eerder
zijn voorgekomen. De vroegste publikatiedatum van het tweede deel is hiermee
verschoven naar 1708.
Ook voor het eerste deel van de Lyste van Rariteiten is een gedateerde bron aan
te wijzen, waarmee de vroegste verschijningsdatum nauwkeuriger vastgesteld kan
worden. Susanne Lammers geeft enkele voorbeelden van rariteiten die refereren aan
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de Leidse academie en het studentenleven. Een van de citaten herinnerde ik mij al
eens eerder gelezen te hebben in een bijdrage van Rietje van Vliet, die handelt over
de Haegse Mercurius4.. In de aflevering van 7 juni 1698 van dit tijdschrift beschrijft
Hendrik Doedijns twee varkens die te Rotterdam verkocht zullen worden.
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A propòs van Beesten, tot Rotterdam zyn te koop twee wilde Varkens,
geen Vrouwluy, weegende 200. ponden vuil aan de balk. Zy hebben ieder
een bonte rok aan, die den Kooper zal toe hebben. Haar tanden behoeven
niet te wyken aan die van een klein Olyphantje. Met het schuim, dat uit
haar bek komt, kunnen de Barbiers wel vier Boeren raseren, of den baard
afmaayen. De oogen schieten by donker zulke blixemstraalen, dat 'er een
arm Student gemakkelyk by leezen kan. Haar gekners en naar geluid lykend
naar den Donder in de Maart. Den aassem is zoo brandig, dat men 'er
kinderluyren by droogen kan5..
Van deze opmerkelijke advertentie hebben de samenstellers van de Lyste van
Rariteiten drie kavels gemaakt.
186.

Een flesje met Schuym uyt de mond van
twe wilde Varkens, zeer dienstig voor de
Barbiers, om 'er Boere tronien mede te
razeren, in plaats van Spaanse Zeep.

187.

Den aassem van een verdroogde Wolf,
zynde zo vuerig, dat men 'er gemakkelyk
kinder lueren by kan drogen.

630.

De oogen van een wild Varken, die by
donker zulke blixem stralen uytschieten,
dat 'er een arm Student gemakkelyk by
lezen kan.

Toen ik eenmaal had ontdekt dat de Haegse Mercurius als bron gebruikt was, ben
ik verder gaan zoeken of dit tijdschrift nog meer materiaal aangedragen had. Dat lag
voor de hand, want de Haegse Mercurius bevat satirische catalogi in de afleveringen
van 30 juli 1698 en 21 februari 1699. Daarnaast geeft Doedijns in de afleveringen
van 9 juli 1698 en 18 juli 1699 op humoristische wijze een beschrijving van de lading
van de ‘Oost-Indische Retour-Schepen’. Van al die lijstjes hebben de samenstellers
van het eerste deel dankbaar gebruik gemaakt. In totaal heb ik 51 nummers kunnen
traceren, waarvoor als bron de Haegse Mercurius gediend heeft6..
Voor de datering van de Lyste van Rariteiten betekent dit, dat het eerste deel in ieder
geval na 1699 is verschenen en het tweede na 1708.
Als terminus ad quem kan ik slechts 1741 opvoeren met als bewijsplaats Abkoudes
Naamregister. Hierin staan de boeken vermeld die tot dat jaar zijn verschenen. In
het tweede stuk van het eerste deel wordt de Lyste van Rariteiten genoemd. De prijs
voor de beide delen bedroeg toen 1 gulden en 10 stuivers7..
We zullen nu moeten zoeken naar een advertentie in een krant of tijdschrift om
de definitieve verschijningsdatum te kunnen achterhalen, en het zou me niet verbazen
als die datum nog iets verder in de achttiende eeuw zou komen te liggen, dan we nu
op grond van de gebruikte bronnen kunnen vaststellen. Baarden van moppen zijn
vaak langer dan we denken.
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Eindnoten:
1. Med. JCW 12 (1989), pp. 8-18.
2. ‘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 dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris aan de
Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage (Hilversum 1986), p. 336. Ook C. Kruyskamp plaatste
het werk in 1706 in zijn bundel apologische spreekwoorden Allemaal mensen... 3e verm. dr.,
's Gravenhage 1965, p. XV.
3. Ik maak gebruik van mijn eigen exemplaar. De titelpagina hiervan wijkt enigszins af van die
van het Leidse exemplaar dat Susanne Lammers raadpleegde.
4. Med. JCW 9 (1986), pp. 17, 19.
5. Het citaat is overgenomen uit mijn eigen exemplaar, een tweede druk uit 1735,
6. De 51 rariteiten zijn aan de hieronder vermelde afleveringen ontleend.
Lyste van Rariteiten deel 1

Haegse Mercurius

95-114

afl. 97, 9 juli 1698

115-132

afl. 103, 30 juli 1698

176

afl. 76, 26 april 1698 en afl. 73, 15 april
1699

186, 187, 630

afl. 88, 7 juni 1698

198

afl. 16, 27 sept. 1698

205

afl. 19, 8 okt. 1698

227-230

afl. 100, 18 juli 1699

671-673

afl. 58, 21 feb. 1699

7. Joannes van Abkoude: Naam register of Verzaameling van Nederduytsche Boeken, die zedert
de jaaren 1640. tot 1741. zyn uytgekomen. Dl. 1, 2e st. Leiden 1743, p. 232.
In het Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, [...]
voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude, [...]. Nu overzien, verbeterd en tot in het
jaar 1772 vermeerderd door Reinier Arrenberg (Rotterdam 1773) wordt aan de titel nog
Rotterdam en H. Maronier toegevoegd. Het boek is dan niet meer verkrijgbaar, want er staat
bij ‘uitverkogt’. Of Maronier de uitgever is geweest, is niet met zekerheid te zeggen. Maronier
was volgens Ledeboer (De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland
(Deventer 1872), p. 232 en Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in
Noord-Nederland (Utrecht 1876), p. 115) werkzaam van 1706-1777, of tot 1784, maar volgens
Gruys en De Wolf (Thesaurus 1473-1800 (Nieuwkoop 1989), p. 118) van 1738-1784.
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Boekbesprekingen
Ton J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van de schilders beschreven
door Jacob Campo Weyerman (1677-1747). Amsterdam [enz.], Rodopi, 1990. Atlantis
1. [= diss. Nijmegen, 1990]. ISBN 90-5183-202-8. 384 pp. f 100,-.
In de jaren '60 begon een reeks facsimile's te verschijnen van belangrijke gedrukte
bronnen voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstgeschiedenis, hoofdzakelijk
uitgegeven bij Davaco. Naar verluidt, heeft Jan Emmens hierbij een belangrijke
adviserende rol gespeeld. Jacob Campo Weyermans Levens-Beschryvingen der
Konst-Schilders en Konst-Schilderessen [voortaan LK] ontbreken opvallend in deze
rij en dit is kenmerkend voor het gebrek aan waardering, dat het vierdelige boek tot
voor kort heeft ondervonden. Sedert de oprichting van de Stichting Jacob Campo
Weyerman was duidelijk, dat hierin verandering moest komen. Het langverwachte
eerherstel is nu een feit: mede-oprichter Ton Broos heeft een proefschrift met 236
pagina's tekst en meer dan 150 pagina's noten, bijlagen etc. aan de LK gewijd. Een
neerlandicus heeft ze uit de coulissen en voor het voetlicht gehaald; kunsthistorici
zullen er voortaan meer aandacht aan moeten schenken dan tot nu toe bleek uit hun
geringschattende voetnoten.
In hoofdstuk III, waarin de LK in de traditie van het literaire genre der biografieën
wordt geplaatst, is voelbaar hoe Broos ‘zijn’ Weyerman in bescherming neemt tegen
ongefundeerde beschuldigingen van plagiaat en roddelzucht. Hoofdstuk VIII, waarin
de latere reacties op de LK worden besproken, toont het duidelijkst wat Broos bij
zijn onderzoek gedreven heeft: de behoefte om Weyerman te rehabiliteren. Het is
inderdaad bar en boos wat kunsthistorici over de LK geschreven hebben en hoe ze
elkaar hebben nagepraat. Het euvel was des te onuitroeibaarder, doordat het weinig
in grote publikaties aan het daglicht trad; in voetnoten en bijzinnen staken de oude
vooroordelen steeds weer de kop op. In 1888 werd weliswaar voor het eerst voor
eerherstel gepleit, maar zonder merkbaar resultaat [F.A. van Wolffers, L'école
Néerlandaise et ses historiens, Brussel 1888, hoofdstuk XI en Aanhangsel C; niet
door Broos vermeld]. Drie jaar later noemde J.M. Brans (ook hij zou voorlopig geen
gehoor vinden) onze schrijver ‘dien onwrikbaren verdediger van goeden smaak’. Dit
zou het motto kunnen zijn van alle verdere studies over Jacob Campo Weyerman en
zijn Levens-Beschrijvingen. Broos' verdienste is, dat hij de literatuur- en kunsthistorici
daarbij is voorgegaan, dat hij het terrein heeft verkend en in kaart gebracht en dat
hij heeft aangegeven, welke vragen bij nader onderzoek aan de orde zullen moeten
komen. Niemand zal Weyermans vier delen nog kunnen raadplegen, zonder dat
Broos' proefschrift opengeslagen naast de LK ligt.
De kennis omtrent Weyerman berust vooral bij de leden van zijn fanclub. Hun
bulletin wordt door buitenstaanders niet stukgelezen en daarom is het goed, dat Ton
Broos in zijn eerste hoofdstuk de biografie van zijn held in detail weergeeft; hij heeft
hierbij de beschikbare gegevens zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Dit verslag van
de
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stand van zaken in het onderzoek kon uiteraard niet een biografie opleveren, die even
prettig leesbaar was, als Weyermans kunstenaarslevens. Ook hoofdstuk II is vooral
nuttig door zijn degelijkheid. Hierin vertelt Broos hoe de LK zijn voorbereid en
uitgegeven. Gezien Weyermans eigen voorpublikaties, de postume uitgave van deel
IV en de recente ontdekking van een manuscript was er aanleiding hieraan ruime
aandacht te geven.
Zoals gezegd plaatst hoofdstuk III de LK in de literaire traditie der biografieën.
Het genre moet in de vroege achttiende eeuw nogal populair zijn geweest. Men
publiceerde in die tijd niet meer alleen levensverhalen van voorbeeldige helden. Men
bood ook vermaak met teksten over ‘roekelooze pachters, lacqeijen, dienstmeisjes,
zedyks Meerminnen, haagsche Najaden’ etc. Het is goed dit niet uit het oog te
verliezen; met de beroepsblindheid van een kunsthistoricus zou ik de LK met Vasari
en zijn Nederlandse navolgers hebben vergeleken, niet met de zojuist aangeduide
amusante lectuur. Binnen het genre der biografieën vormen de ‘vitae’ van kunstenaars
een ondersoort met een eigen traditie. Zoals bekend, was Houbrakens Groote
Schouburgh Weyermans belangrijkste (gedrukte) bron en zijn meest herkenbare
voorbeeld. Het verschil tussen beide auteurs wordt door Broos meer beschreven en
met citaten gedemonstreerd, dan geïnterpreteerd. Aan hun beider voorgangers zoals
Van Mander of De Bie wordt maar heel weinig plaats ingeruimd. Dit is
betreurenswaardig, maar alleszins te billijken. De Nederlandse kunstenaarsbiografieën
worden veel als bron gebruikt, maar ze zijn als samenhangende groep nooit goed
onderzocht.
Waarom Weyerman zijn meest omvangrijke publikatie heeft geschreven is niet in
twee woorden te zeggen. Een auteur die zich bij een algemeen aanvaarde traditie
aansluit (biografieënbundels, dissertaties, recensies bijv.), zal zich niet steeds verplicht
voelen om te definiëren wat het doel van zijn onderneming is. Weyerman spreekt
zich niet onomwonden uit en Broos is er de man niet naar om hem hiervoor op de
pijnbank te leggen; in plaats van de vijf bladzijden van hoofdstuk III:2 had hij zijn
hele dissertatie aan de waarom-vraag kunnen wijden. Uiteraard wilde Weyerman de
faam der door hem beschreven kunstenaars doen voortbestaan; dit is inherent aan
het genre biografie. Meer aandacht gaat naar Weyermans streven tot het verenigen
van het nuttige met het aangename; hiermee lijkt Broos de spijker op de kop te slaan.
Na de pedanterie van Houbraken en de benepenheid van Van Gool is de lectuur van
Weyermans LK een verademing, maar hoeveel nut bracht dit vermaak met zich?
Weyerman lijkt er zich geen zorgen over te hebben gemaakt. Iemand die ‘geest
genoeg bezit tot het voeren van een vrolyke en luchthartige pen’ zou moeilijk kunnen
schrijven zonder dat zijn werk enig nut had, vond hij. Aan de kunstenaarslevens, die
duurzamer dan brons moesten zijn, wilde Weyerman biografieën van ‘apocriefe
schilders’ toevoegen; jammer genoeg is dit doel in zijn postuum verschenen vierde
deel niet naar plan uitgevoerd. Toch bevatten de LK meer informatie over degenen
die in de marge van de kunstwereld leefden dan Van Manders, De Bie's, Houbrakens
en Van Gools boeken bij elkaar.
Wat Weyerman voorts wilde, was ondermeer het voorbehouden van voorbeelden
aan ‘praktizeerende Konstschilders’ (LK III:392, Broos 79). Met deze uitspraak stelde
hij zich op één lijn met andere opvoeders der ‘schilderjeugd’, zoals Houbraken en
Van Mander. Dit educatieve aspect blijft bij Broos helaas onbesproken; toegegeven
moet worden dat Weyerman er niet veel nadruk op heeft gelegd. Voor hem sprak
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het immers vanzelf, dat aangename lectuur van kunstenaarsbiografieën ook nuttig
zou zijn. In een paragraaf over Weyerman als kunsthistoricus citeert Broos (blz. 170)
een passage uit het Brusselse manuscript, waaruit Campo's didactische intenties
helder naar voren komen.
Een biograaf moet ook feitelijke informatie geven; Broos wijst er op, dat Weyerman
hier niet te zwaar aan tilde. Zelfs waar zijn bronnen jaartallen opgaven, liet hij ze
vaak weg. Een index op vermelde (vaak identificeerbare) kunstwerken zou hebben
kunnen aantonen, dat de LK wel degelijk veel exacte informatie bevatten, zij het van
een andere aard. Als een van zijn doelen heeft Weyerman het bespreken van
kunstwerken beschouwd; dit blijkt o.a. uit het citaat (LK IV:247) dat Broos op blz.
80 geeft. In Broos' hoofdstuk III:2 (‘doel en opzet’) zou Weyermans intentie om
kunstkritisch commentaar te leveren m.i. wat meer aandacht hebben moeten krijgen.
Weyerman was de eerste schrijvende recensent van ons land en door zijn toedoen
heeft de kunstenaarsbiografie er een nieuwe functie bij gekregen: presentatievorm
van kritische oeuvrebesprekingen. Gelukkig komt Ton Broos op het punt van de
kunstkritiek terug in een later hoofdstuk.
Uit Broos' bespreking van Weyermans bronnen blijkt, dat de LK veel informatie
uit de eerste hand bevatten. Ondanks de omvangrijke bewerking van Houbrakens
Groote Schouburgh nemen de gedrukte bronnen een ondergeschikte plaats in. Veel
gegevens zijn verzameld tijdens persoonlijke contacten met schilders of hun
verwanten, bij bezoeken aan verzamelaars, of door correspondentie. Weyermans
faam van onbetrouwbaarheid blijkt inderdaad onverdiend te zijn. Met recht
concludeert Ton Broos dat Weyerman de ontvangen gegevens niet verdraaid heeft
en dat hij geen ‘feiten’ uit zijn duim heeft gezogen. Een index op Weyermans bronnen
of een schematisch overzicht van de verwerking ervan in de LK zou het betoog hier
kracht hebben bijgezet en het verdere onderzoek vergemakkelijkt.
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Als ik reageer op Broos' uitspraken over de letterkundige aspecten van de LK, zal ik
op neerlandici wellicht de indruk maken van de spreekwoordelijke blinde, die over
kleuren oordeelt. Gezien het feit, dat het hier om het op één na kortste hoofdstuk van
het proefschrift gaat, waag ik het er maar op. Het eerste dat me opviel, was dat
literatuurhistorici geen beter instrumentarium hebben voor het definiëren van stijlen,
dan kunsthistorici. Vanzelfsprekend kan ik Broos daarover geen verwijt maken. Bij
zijn dappere poging om Weyermans stijl te karakteriseren gaat hij uit van het Engelse
begrip ‘wit’. Ik vermoed, dat de WNT-omschrijving van ‘geestig’ even goede diensten
had kunnen bewijzen: ‘begaafd met levendig vernuft, dat zich in oorspronkelijke,
fijne of puntige en verrassende gedachte uit’. Het probleem is, dat met zo'n aanduiding
geen analyse van de gebruikte vormen mogelijk is, zonder dat de daarin vervatte
inhoud mee beoordeeld wordt. Het WNT spreekt over vernuft, dat zich uit in
gedachten, maar die gedachten zijn weer geuit in woorden. Addison, door Broos
aangehaald, beschouwt ‘wit’ als ‘lying most in the assemblage of ideas’, waardoor
ook bij hem woordkeuze, woordvolgorde en zinsbouw als elementen van stijl naar
de achtergrond worden geschoven.
Het aangestipte probleem lijkt te zijn gecompliceerd doordat het samenhangt met
dat van de definitie der genres. Naar mijn vermoeden heeft Weyerman voor zijn
spectatoriale geschriften een schrijfstijl ontwikkeld, die de toon tracht te treffen van
de geestige conversatie in de salons van voorname lieden met een goede smaak en
een uitstekende opvoeding. Weyermans gebruik van de directe rede, van dialecten,
de nadruk die hij zelf legt op het informele van zijn stijl, zijn afwijzing van vaste
voorschriften, lijken even zo vele verwijzingen naar de gesproken taal van zijn tijd.
Om op deze hypothese een tweede, niet beter gefundeerd vermoeden te laten volgen:
ligt het bijzondere van de LK niet hierin, dat de stijl en de toon van de tijdschriften
gebruikt zijn voor het van oudsher veel plechtstatiger genre der
(kunstenaars-)biografieën? En komt Weyermans geestigheid niet gedeeltelijk voort
uit zijn onverwachte combinatie van (nieuwe) vorm en (traditionele) inhoud?
Kennelijk is de tijd voor een antwoord op deze vragen nog niet rijp.
In een veel omvangrijker hoofdstuk worden Weyermans denkbeelden over kunst
besproken, zowel de kunstkritische als de kunsttheoretische. De conclusie dat
Weyerman geen theoreticus was of wilde zijn, komt niet onverwacht. Of dit ook
betekent, dat van Weyermans opvattingen geen helder beeld te vormen is, staat mijns
inziens nog te bezien. In zijn Rembrandt en de regels van de kunst noemt Emmens
de opvattingen van vóór ca. 1650 ‘proto-classicistisch’. Hierop variërend zou ik
Weyerman een ‘neo-proto-classicist’ willen noemen. Ik zie hem als iemand, die na
het kortstondige succes van theoretici als De Bisschop en De Lairesse teruggreep op
de normen en waarden van het midden van de zeventiende eeuw: werken naar het
leven, natuurlijkheid, waarschijnlijkheid, geen geloof in een strenge hiërarchie van
genres, nadruk op de aangeboren aanleg van een kunstenaar, twijfel aan het leerbare
van de kunst. Met de beide laatstgenoemde punten zou een ruime aandacht voor het
verschijnsel ‘inspiratie’ samen hebben kunnen gaan, maar het behoorde tot de
Nederlandse traditie om dit woord te vermijden. Ook Weyerman gaat niet verder
dan ‘een zeker iets [...] boven het begrip [...] der Wysgeeren’ (LK IV:222). Net als
Samuel van Hoogstraten achtte hij eer, gewin en kunstliefde gelijkwaardige drijfveren
voor de kunstenaar; een rechtgeaarde classicist zou niet zo openlijk als Weyerman
hebben erkend, dat de hoop op geldelijk gewin hem stimuleerde in zijn werk.
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‘Niets is duurzamer dan het geene zich schoeit op den leest van de Natuur. Een al
te gestrenge Wysbegeerte, maakt weinig Verstanden; een al te streng bestier, weinig
goede Onderdanen; en een al te bepaalt bestek in de Schilderkonst, weinig goede
Schilders’ (LK IV:187; Broos 151). Met dit credo zet Weyerman de theoretici [en
theoretici waren per se classicisten] overboord, om een ereplaats te kunnen geven
aan de ‘natuurlijkheid’: dit is wat de achttiende eeuw zo bewonderd heeft in de kunst
van de zeventiende eeuw. Weyermans kritiek op het in zijn tijd furore makende
fijnschilderen is ongekend fel. Ook Van Gool verafschuwde ‘styvigheit’, het tegendeel
van natuurlijkheid; dit gevaar lag vooral op de loer bij het fijnschilderen, vond
Weyermans opvolger. Het past in dit beeld, dat de enige theoretische bron waarvan
Weyerman uitgebreid gebruik maakt, de Réflexions critiques van Abbé Dubos zijn
[niet vermeld in Broos' bibliografie]. In Weyermans bewerking is het meer dan een
pleidooi voor het handhaven van het ‘decorum’, een waarschuwing geworden tegen
anachronismen en andere inbreuken op waarschijnlijkheid en natuurlijkheid.
Met het werken naar het leven hangt het probleem van de selectie samen: een al
te getrouwe afbeelding van de werkelijkheid werd immers geacht niet meer dan een
kopie te zijn. Het zou Broos' betoog helderder hebben gemaakt, als dit onderwerp
niet slechts naar aanleiding van het portretschilderen zou zijn besproken. Het al of
niet vleien van de voorgestelde hangt niet alleen samen met artistieke opvattingen
over realisme en natuurlijkheid, maar ook met de beperkingen die de samenleving
aan een portretschilder oplegt.
Alle schrijvers over kunst waren uit op verhoging van de status van kunst en
kunstenaars; Weyermans opmerkingen over het aanzien van schilders in zijn tijd
moeten in dit licht worden gezien. Broos' conclusie, dat Weyerman de ideale schilder
zag als iemand die in adellijke kringen verkeerde, lijkt me onzorgvuldig. Het valt
juist op,
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hoe vaak de pretenties en het vertoon van de adel door Weyerman op de korrel zijn
genomen. In hoeverre er volgens hem sprake behoorde te zijn van maatschappelijke
gelijkheid tussen kunstenaar en opdrachtgever is mij nog niet duidelijk. Wel, dat de
kunstbeschermers uit de hoogste kringen moesten komen, maar Campo zal hierbij
minstens evenveel aan het patriciaat als aan de aristocratie hebben gedacht. Johan
van Gool had op dit punt zeer uitgesproken opvattingen: een succesvolle
kunstenaarsloopbaan mondde volgens hem uit in opname van de schilder onder de
notabelen van zijn stad.
Weyermans uiterst negatieve oordeel over de kunsthandel moet zijn voortgekomen
uit zijn ideeën over de gewenste maatschappelijke positie van kunstenaars, die een
schril contrast vormde met de praktijk van alle dag. De vele schilders die de strijd
om het bestaan hadden verloren beschrijft Weyerman met clichés uit de traditie van
‘hoe schilder, hoe wilder’. Het kleurrijke contrast tussen geslaagde en mislukte
kunstenaars lijkt mij in de LK te zijn aangebracht uit didactische overwegingen en
vanuit een helaas maar zelden verwerkelijkt ideaal: de goede kunstenaar, wiens
verdiensten erkenning vinden en die door kunstliefhebbers uit de hoogste kringen in
hun midden wordt opgenomen.
Samenvattend kan gezegd worden, dat Broos' gedetailleerde en zorgvuldige
bespreking van Weyermans opvattingen minder resultaat heeft opgeleverd dan
mogelijk geweest zou zijn. Het lijkt soms alsof de auteur te voorzichtig is om
conclusies te trekken. Als hij zich, met Jan Emmens' proefschrift in de hand, wat
meer van de laat zeventiende-eeuwse theoretici had losgemaakt, zou dat wel degelijk
mogelijk zijn geweest, zoals ik hierboven heb geprobeerd aan te geven. Ook in de
bladzijden over Weyerman als kunstcriticus wordt de lezer uitgenodigd zijn eigen
conclusies te trekken uit het materiaal, dat Ton Broos voor hem klaar heeft gelegd.
Mijn teleurstelling hierover komt waarschijnlijk voort uit een verschil van opvatting
over wat wetenschap is. ‘Uitgebreider kunsthistorisch onderzoek en definiëring der
terminologieën zijn [...] vereist’ zegt Broos over Weyermans kunstkritische
opmerkingen (blz. 166) en natuurlijk heeft hij gelijk. Maar niemand zou beter in de
positie zijn geweest om iets over Weyermans terminologie te zeggen dan Ton Broos
zelf.
Tekenend voor Weyermans kunstkritische oordeel lijkt mij de anekdote (een
historisch voorval zal het wel niet zijn geweest), waarin portretten door Rembrandt
en Jacob van Campen worden vergeleken (LK III:217-219). Weyerman stelt zichzelf
voor als iemand die tegen de gevestigde opinie in Rembrandt even hoog acht als de
aarts-classicist Van Campen. Ook zijn voorkeur voor De Lairesse boven Van der
Werf lijkt tegen de smaak van de tijdgenoten in te gaan. Nog markanter is Weyermans
vernietigende oordeel over de fijnschilders. Al met al lijkt Weyerman zich van de
generatie van Van der Werf te hebben afgewend om eerdere generaties als richtlijn
voor zijn kunstoordeel te nemen. Als deze indruk juist is, was hij een der eerste
vertegenwoordigers van een trend, die weldra veel algemener zou worden. Na Van
der Werfs dood in 1722 moest zijn schoonzoon diens schilderijen op veilingen
opkopen om te voorkomen dat de prijzen van het werk van de beroemdste moderne
schilder van Noord-Europa al te sterk zouden gaan dalen. Broos' terughoudendheid
in zijn uitspraken over Weyermans kunstkritiek lijkt deels voort te komen uit de
wijze, waarop hij zijn materiaal heeft gerangschikt. Bij een bespreking van
Weyermans opinies per genre komen allerlei opmerkingen aan bod, die weliswaar
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gemaakt zijn naar aanleiding van (bijvoorbeeld) bloemstukken, maar die betrekking
hebben op compositie, kleur, penseelvoering, etc. Hierdoor is de argumentatie met
betrekking tot de hiërarchie der genres vertroebeld, die betreffende de kunstkritiek
verzwakt.
Afsluitend nog enkele losse opmerkingen. Het ligt meer op de weg van een
neerlandicus dan op de mijne om de stijlbloempjes uit Broos' tekst te plukken, maar
ik betreur het dat Weyermans voorbeeld de pen van Broos niet wat meer zwier heeft
gegeven. Bij een zorgvuldige eindredactie zou ‘goede trouw’ in ‘Goed vertrouwen’
zijn veranderd (blz. 100), zou een overbodig werkwoord geschrapt zijn in ‘dienen
aan een formule gebonden te moeten zijn’ (blz. 238), etc.
Aangezien Broos terecht concludeert, dat de LK veel betrouwbaarder zijn, dan de
kunsthistorici tot nu toe hebben willen geloven, mag worden verwacht dat het gebruik
ervan als informatiebron zal toenemen. Dit gebruik zou sterk vergemakkelijkt en
(dus) bevorderd zijn door de samenstelling van enige indices op de LK. Deze nuttige
monnikenarbeid heeft Broos niet op zich genomen en ik weet uit ervaring wat hij
zich daarmee heeft bespaard. Toch vraag ik me af hoe het mogelijk is, dat een Lijst
van plaatsen genoemd in de LK ruim 50 punten telt, terwijl het Register op
plaatsnamen op Broos' eigen proefschrift meer dan drie kolommen vult. De plaatsjes
Berchem en Hoboken bij Antwerpen komen in geen van beide voor; wel in een citaat
uit de LK op Broos' blz. 198. Jan Steen wordt genoemd op blz. 65 van het proefschrift;
deze blz. wordt onder Steen niet vermeld in het Register op persoonsnamen.
Tenminste tweemaal heeft Ton Broos mij de eer bewezen op een publikatie van
mijn hand te reageren. In mijn proefschrift van 1977 heb ik de ‘vitae’ van Jan Steen
bij Houbraken en Weyerman vergeleken. Mijn conclusie was, dat Houbraken zijn
anekdotes vooral in de biografieën invlocht om kunsttheoretische punten te illustreren.
Zo vertelt hij dat Jan Steen aan het portret van zijn tweede vrouw door de voorname
Carel de Moor een teken van haar nederige broodwinning zou
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hebben toegevoegd: een mandje met schaapskoppen. Het was strijdig met de
classicistische opvattingen, dat het portret binnen het bereik van alle bevolkingsklassen
was gekomen. Zo heeft De Lairesse zich kwaad gemaakt over de populariteit van
het portret in ‘burgerlijke’ kringen - - zonder resultaat, uiteraard. In Houbrakens boek
voegt Jan Steen het mandje met koopwaar toe ‘om dat haar de luiden zouden konnen
kennen’. Het door Jan Steen toegevoegde attribuut was volgens Weyerman een
bakkers kerfstok ‘om duydelyk aan te toonen, dat zo een welgekleede vrouw brood
haalt op de pof’. Dit laatste lees ik, in de context van een boek waaraan de kunsttheorie
vrijwel geheel ontbreekt, als kritiek op de voorgestelde, niet op het schilderij (dat
nooit bestaan heeft). Broos vindt dat mijn interpretatie van Houbrakens tekst te ver
gaat en dat ik daardoor het verschil tussen Houbraken en Weyerman te veel heb
aangescherpt. Misschien heeft hij gelijk; zoals uit het voorgaande blijkt hebben we
niet hetzelfde temperament. Ik ben geneigd reeds tot het trekken van conclusies over
te gaan als er nog veel reden voor discussie is; Broos is voorzichtiger en wil, voor
hij conclusies trekt, meer vaste grond onder zijn voeten hebben dan zijn materiaal
hem kan geven.
Als een neerlandicus zegt, dat het achttiende-eeuwse woord ‘braef’ niet met
‘verdienstelijk’ moet worden vertaald, zoals ik heb gedaan in mijn bespreking van
Van Gool, maar met ‘voortreffelijk’, past het mij te zwijgen. Het was mij echter
opgevallen, dat Van Gool de woorden ‘fraei’ en ‘braef’ elk zo'n vijftig keer gebruikt
heeft in minder dan tweehonderd, soms zeer korte, biografieën. Mijn indruk was dat
er bij de bedoelde epitheta wat inflatie moest zijn opgetreden, doordat Van Gool ze
zo frequent toepaste. Ook in dit geval heb ik conclusies getrokken, die sommigen
tot tegenspraak zullen uitlokken: Broos heeft de spits afgebeten. Zijn conclusie over
Weyermans gebruik van epitheta is echter dat ‘consistentie of een patroon [...] niet
aan te geven’ zouden zijn. Als Jacob Campo Weyerman werkelijk zo weinig
duidelijkheid zou hebben gegeven omtrent zijn voorkeuren, hoe kan een eerdere
auteur hem dan ooit ‘dien onwrikbaren verdediger van goeden smaak’ hebben
genoemd?
Dankzij Broos' uitvoerige en zorgvuldige bespreking van de LK is de bestudering
van deze belangrijke bron eindelijk op het vereiste niveau gebracht. Hoe meer studie
aan Weyermans omvangrijke biografieënbundel zal worden besteed, hoe meer
discussie er zal ontstaan en deze zal niet besloten blijven binnen de kring der
‘Campisten’. Dit is verheugend, want zonder discussie kan het onderzoek geen
voortgang vinden. Het is niet mijn bedoeling geweest om deze boekbespreking te
misbruiken voor het berijden van mijn stokpaarden. Uit de confrontatie van mijn
eigen onderzoek en dat van Broos kwamen allerlei discussiepunten als vanzelf naar
voren. Uit niets kan het belang van Broos' publikatie beter blijken, dan uit de mate
waarin ze de uitwisseling van opinies omtrent Weyerman en zijn werk zal stimuleren.
Op mij is Tussen zwart en ultramarijn al begonnen het gewenste effect uit te oefenen;
op vele anderen zal het dezelfde stimulerende invloed hebben. De kunsthistorici
hebben niet minder reden dan de literatuurhistorici om Ton Broos erkentelijk te zijn.
Lyckle de Vries
Karel Bostoen, Jacob Campo Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpse
pannebroeken, Brusselse kuikensetters, Mechelse maanblussers, Lierse
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schaapshoofden, Leuvense zatteriken en Gentse stroppendragers1.. Brussel 1990.
Cahiers van het Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde nr. 4. 66
pp. + 2 ill. (In Nederland te bestellen door f 15,- (incl. porto) over te maken op rek.
nr. 13.06.25.787 van de Rabobank Luycksgestel o.v.v. het deelnummer én ‘Te zenden
aan [eigen naam en adres]’. Belgische lezers kunnen het voor 300 BF verkrijgen na
storting op nr. 431-2017069-21 van Cahiers 18e-eeuw).
Een bijdrage schrijven over Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden lijkt op het
eerste zicht een ware uitdaging, omdat er nog maar weinig wetenschappelijk
onderzoek is verricht naar Weyerman en zijn bekendheid in deze contreien. Anderzijds
geeft het de auteur de mogelijkheid om iets nieuws, iets verfrissends naar voor te
brengen.
Het artikel vangt aan met een summiere biografische schets van Campo's voetstappen
in enkele Vlaamse steden. Dit onderdeel brengt jammer genoeg geen nieuwe data
aan het licht. Het is een goed geschreven compilatie van gegevens geleend uit Het
verlokkend ooft en uit de Mededelingen. Wel geeft het een verhelderend beeld van
het kleurrijke leven van Weyerman en komt zijn veelzijdigheid goed tot uiting.
In een tweede luik besteedt de auteur aandacht aan de receptie van Weyermans
werk, waarbij het schrijnend tekort aan enig uitgebreid onderzoek opvalt. Persoonlijk
zou ik het woord receptie niet durven gebruiken wanneer men slechts drie personen
bespreekt die Weyerman koesterden. Aan de boekencollectie van Franciscus-Abraham
Flanderin wijdde Karel Bostoen reeds een artikel in de Med. JCW van 1980. We
kunnen de biografie van deze verzamelaar aanvullen met enkele gegevens die we
recent vonden in de lokale uitgave Ostendiana; Flanderin wordt daar beschreven als
een uitzonderlijk figuur die binnen zijn kleinsteedse leefgemeenschap zeker niet een
exponent was van het lokale cultuurklimaat2.. Wel zijn deze figuur en zijn catalogus,
zoals de auteur zegt, een uiterst belangrijke bron voor wie de
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achttiende-eeuwse cultuur bestudeert. Flanderin is eerder een type-voorbeeld van
het ontluikend vrijzinnig en liberaal denken in de late achttiende eeuw, dat
voornamelijk in de intellectuele kringen van de grootsteden furore maakte.
De tweede vondst over Julius De Bock, een campist avant-la-lettre, vinden we
bijzonder geslaagd. Deze nobele onbekende uitte een voorliefde voor de taalvirtuositeit
van Weyerman, zowel tijdens zijn Leuvense studententijd als in zijn latere
journalistieke loopbaan. Het leven, het werk en de opvallende genegenheid voor
Jacob Campo van De Bock zijn door Bostoen op een boeiende wijze uitgewerkt. Een
verdere bestudering van De Bocks activiteiten zal vermoedelijk nog heel wat gegevens
over zijn Weyermania opleveren.
Met de Vlaamsgezinde literator en dramaturg Lode Baekelmans, die door André
Hanou reeds is doorgelicht, sluit de auteur zijn drie receptievondsten, die, misschien
toevallig, alle in het vrijzinnige milieu te situeren zijn.
Is er iets bekend over de verspreiding van Weyermans schilderijen in de Zuidelijke
Nederlanden? Bostoen zwijgt hierover in alle talen. Blijkbaar ligt hier nog een
onontgonnen terrein voor ijverige kunsthistorici.
De Zuidelijke Nederlanden in het literaire werk van Weyerman wordt op een
originele en amusante wijze naar voor gebracht door Jacob Campo zelf aan het woord
te laten via drie uitstekend gekozen fragmenten, die twee derden van dit artikel
uitmaken. Gelukkig liet Bostoen zich niet verleiden om volledigheid na te streven
en een gevreesde saaie opsomming van data die Weyerman over zijn tweede vaderland
neerpende, te produceren.
De eerste passage gaat over Weyermans tocht met de trekschuit naar de Brabantse
bedevaartplaats Laken, waarbij de clerus op de korrel wordt genomen. Dit stukje
deed ons denken aan Chaucers Canterbury tales. In de andere fragmenten bespreekt
Weyerman het liederlijke leven van de Antwerpse bloemenschilder Gaspar Pedro
Verbruggen en verhaalt Jacob Campo zijn hachelijk liefdesavontuur met een Spaanse
schone in Brussel.
Weyermans caleidoscoop van de achttiende-eeuwer in al zijn facetten biedt een
schat aan wetenswaardigheden die de lezer blijven boeien. De geschriften van
Weyerman zijn een belangrijke bron om het dagelijkse leven in de Lage Landen
tijdens de achttiende eeuw te leren kennen.
Over het uitgebreide notenapparaat en het naamregister niets dan lof. Het is in de
eerste plaats een nuttige hulp om de drie fragmenten tot in de finesses te vatten.
Tot slot kunnen we beamen dat Karel Bostoen zeer duidelijk heeft aangetoond dat
er in Vlaanderen nog een ‘Brakke Grond’ ligt voor Weyerman-minnenden
Jan Parmentier

Eindnoten:
1. De JCW-leden en vrienden zullen wel reeds begrepen hebben dat dit cahier een verder uitgewerkt
stuk is van Bostoens artikel in de Med. JCW 1989, nr. 2
2. L. Danhieux, ‘De vernieuwing van de magistraat van Oostende in 1788’. In: Ostendiana 3
(1978), pp. 167-176.
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Signaleringen
Oproep
Hierbij herhaalt de redactie de oproep die Marleen de Vries deed op de
grondvergadering van 12 januari jl. Een ieder die wijzigingen of aanvullingen heeft
op haar Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman, hoe klein ook, wordt verzocht deze door te geven aan Marleen zelf
(Weesperstraat 47, 1018 DN Amsterdam).

Weyerman in het Zinryk en Schertzend Woordenboek (1759-1761)
In het voorwoord van zijn studie De spectatoriale geschriften van 1741-1800 (2de
dr., Utrecht 1890, pp. 5-6) steekt J. Hartog zijn afkeer van Jacob Campo Weyerman
niet onder stoelen of banken:
Ook de Rotterdamsche Rhapsodist, die in 1776 het licht zag [...] bevat
voor het meerendeel niet anders dan vertalingen en navolgingen. Evenmin
reken ik mij verplicht af te dalen tot de vuile blaadjes, ook al in dien vorm
uitgegeven door den beruchten N. Hoefnagel, van Monnikendam geboren.
Zij zijn in denzelfden smaak als de bekende schotschriften van Jacob
Campo Weyerman, maar zoo mogelijk nog grover en gemeener. De
Herbergspraat, de Mercurius, de Nederlandsche Faam, de Nederlandsche
Echo, de Overweger, gaan alle perken te buiten en zijn afschuwelijk. Geen
wonder dat hem een gelijk lot trof als Weyerman, die in de gevangenis
werd gezet, terwijl de regeering zijne schimpscheuten verbood. In dit slijk
te wroeten heeft niet het minste nut, aangezien het ons niet te doen is om
de chronique scandaleuse. Wij zullen buitendien reeds ergernissen genoeg
op onzen weg ontmoeten.
Tot die ergernissen behoorde ook ‘de Snelziende Lijnceus, berispende op een vroolijke
wijze de
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gebreken dezer Eeuw, Amsterdam bij G. de Groot 1748-49, twee deelen’, waarvan
Hartog zegt slechts spaarzaam gebruik te zullen maken, ‘want al zegt de Schrijver
in zijn eerste vertoog blz. 6: “mijn stijl aangaande, ik neem die van Campo tot mijn
voorbeeld zonder deszelfs brutaliteiten, en die van Doedeins zonder deszelfs obscoene
uitdrukkingen”, zoo is nochtans de natuur sterker bij hem geweest dan de leer.’
Een bron die Hartog wel veelvuldig gebruikt is het driedelige Zinryk en Schertzend
Woordenboek, te Amsterdam, By S.J. Baalde, 1759-1761, dat in de meeste
universiteitsbibliotheken aanwezig is (zie P.J. Buijnsters: ‘Bibliografie 18e-eeuwse
spectatoriale tijdschriften in Nederland’ in Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw
2 (febr. 1969) p. 22). Hartog vermeldt op pp. 17-18 enige bijzonderheden over dit
werk, waarvan de samenstellers hem onbekend zijn. Zich vooral baserend op
mededelingen die het Zinryk en Schertzend Woordenboek zelf bevat, constateert
Hartog:
In den beginne scheen het nog al opgang te maken [...]. Maar de vinnige
toon, waarin deze Spectator sprak, haalde hem telkens meer vijanden op
den hals. Tegen alle spectatoriale gewoonte voer hij o.a. hevig uit tegen
de Roomschen en deed zijn best om hen bespottelijk te maken. Hij werd
ook beschuldigd van hatelijke personaliteiten, terwijl anderen meenden,
dat 't hem toch aan kracht ontbrak en er ‘peper noch zout’ in zijne vertogen
te vinden was.
De vinnige toon, de vijanden, de bestrijding van het rooms-katholicisme en de
‘hatelijke personaliteiten’ doen vermoeden dat het werk de geest van de (overleden)
voorganger Weyerman ademt. Reden genoeg om het Zinryk en Schertzend
Woordenboek eens aan een nadere inspectie te onderwerpen.
De titel Zinryk en Schertzend Woordenboek blijkt nogal misleidend te zijn: van
een woordenboek in eigenlijke zin is geen sprake. Het werk blijkt te bestaan uit een
bundeling van 155 wekelijks verschenen ‘papieren’, gewijd aan een woord of begrip
in de meest brede zin des woords of begrips. Hoewel de auteur uitermate breedvoerig
kan zijn, heeft hij voor de opzet en het doel van zijn ‘weekelyks Schrift’ geen omhaal
van woorden nodig. ‘Ik zegge maar kortelyk, dat myn voorneemen is om tot vermaak,
en, zo ik hoop, ook eenigzins tot nut van de Liefhebbers der weekelykse papieren te
schryven: en ten dien einde zal ik altoos het een of ander Woord of Zinspreuk
uitkippen, om daar over myne gedagten uit te breiden’, schrijft hij in aflevering 1
van 16 januari 1759, handelend ‘Over de Geleerdheid’. De laatste aflevering, ‘Over
het Woord Hoop’, dateert van 29 december 1761.
De 1248 pagina's die de drie delen in totaal aan ‘weekelyks Schrift’ bevatten,
bevestigen de al eerder geuite veronderstelling dat Weyermans geest volop aanwezig
is: niet alleen de sterk satirische inslag, de vaak zeer felle uithalen naar personen en
instellingen, de onderwerpen die ter sprake komen enz. enz., maar ook de stijl in het
algemeen en de vermenging van genres herinneren sterk aan het oeuvre van
Weyerman. In één passage - die voor zover ik kan nagaan niet eerder werd
gesignaleerd in de Med. JCW - komt de verwantschap met Weyerman expliciet aan
de orde.
Aflevering 97 van het Zinryk en Schertzend Woordenboek verschijnt op 18
november 1760, gaat ‘Over de woorden Zout en Peper’ en begint aldus:
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Onlangs van een buitenlands reisje in de Stad komende, overviel my eenen
sterken stortregen, waar door ik genoodzaakt wierd, wilde ik niet tot op
myn huid doorweekt worden, eer ik myne woning kon beryken, mynen
toevlucht te nemen in een voornaam Wynhuis. Daar vond ik een goed
gezelschap Heeren van aanzien; ik voegde my met myn half flesje, dat ik
geordineert had, by hen, alwaar ik de volgende redenering hoorde; wat tot
dit gesprek aanleiding gegeven had weet ik niet, vermits ik in het
gezelschap kwam vallen, gelyk het spreekwoord zegt, als een Eend in het
wak. ‘Onder de zedekundige Schriften (sprak een Heer van aanzien)
behaagen my meest de zoodanigen, als uit de penne van Jacob Campo
Weyerman gevloeid zyn. Een vermakelyke scherts heeft meêr invloed op
de hartstogtelyke genegendheden der Menschen, dan een koele en zedige
vertoning der gebreken. Het eerste leest men met vermaak en opmerking,
en het kan niet missen of iets, dat behaagt, zal ons een afkeer inboezemen
voor het geene, dat op zoo een schertzende toon word voorgesteld; daar
in tegendeel het laatste, om deszelfs laage en laffe uitdrukkingen, met
onlust word gelezen, en met lust in eenen hoek gesmeten, zonder dat zulke
stukken in staat zyn iets van 's Menschen hebbelykheid te hervormen (Deel
II, pp. [369]-370).
Even later vraagt een van de aanwezigen wat de heer van aanzien van het Zinryk en
Schertzend Woordenboek denkt en het apodictische antwoord luidt:
Daar is nog Zout nog Peper in. De Schryver of Schryvers [sic!] van dit
weeklyks Blaadje gaan den Kreeftgang; dat is, zy scheinen reeds uitgeput
van geest te zyn, en zoeken nu hunne Lezers te paaijen met wat
opgewarmde huspot, die op de tong van een kies oordeel weinig smaakt.
Ik kan niet begrypen
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hoe Luiden, die eerst zulke doorwrogte stukken de geleerde Waereld
hebben medegedeelt, eindelyk tot die laage lafheid kunnen vervallen, als
allerwegen in de laatste Vertogen uitblinkt.
In het vervolg klaagt de schrijver van het Zinryk en Schertzend Woordenboek uiteraard de auteur van de reeds vermelde ‘doorwrogte stukken’ - zijn collega's aan
die tijdens zijn afwezigheid zulke zouteloze kost in zijn woordenboek hebben opgedist
en hij neemt zich voor om het werk - geheel in de geest van Weyerman - weer rijkelijk
van zout en peper te voorzien. Hij besluit de aflevering - en wij besluiten deze
signalering - met enige versregels waarin hij zijn voornemen nog eens samenvat:
Wy zullen, op het spoor van grooten Juvenaal,
Met eene stoute taal,
De Monsters dezer eeuw, in hun verborgen hoeken,
Ontbloot van vrees, opzoeken,
En slepen ze, hoe snood, hoe gruwelyk, in 't licht
Voor ieders aangezicht;
Op dat de waereld, die te elendig word bedrogen,
Eens ziet uit andere oogen,
En kiest voor klatergoud het wezenlyke goud,
Dat altoos proef behoudt.
Rob Tempelaars

Campist avant la lettre
De Helmondse J. Heeren blijkt in zijn artikel ‘Tulpenhandel te 's Hertogenbosch’ in
Tax [een soort Navorscher] 24 (1917), pp. 10-13, niets te moeten hebben van het
minachtend neusophalen voor Jacob Campo Weyerman. Integendeel: ‘Waagt men
het een blik in zijn werken te slaan, dan treft terstond de buitengewone losheid en
natuurlijkheid van z'n stijl, waarvan de weerga in de achttiende eeuw te vergeefs zal
gezocht worden. Ik voorzie den dag, dat ook aan zijn werk eenmaal een plaats zal
worden gegeven, evenals dat indertijd met Breeroo's werk is geschied. Bij dergelijke
vuilschrijverij meenden immers onze eerste literatuur-historieschrijvers zich ook niet
op te moeten houden.’
Niet alleen de stijl van Weyerman slaat Heeren hoog aan, ook diens historiciteit,
met name betreffende de Noordbrabantse geschiedenis: hierover bevatten Weyermans
werken ‘menige bijzonderheid, die men nergens elders kan vinden. Jammer echter
zijn 't meestal moeilijk te begrijpen toespelingen’.
Vervolgens parafraseert Heeren enkele passages uit Weyermans werk over de
windhandel, passages waarin Pain et Vin of wel Brood en Wijn een rol speelt. Op
zijn vraag wie achter deze naam schuilt, wist de redactie van Tax niet meer te melden
dan: ‘Lambert Pain et Vin was van 1707-1719 (toen hij overleed) lid der regeering
van 's Hertogenbosch.’ Dankzij de dissertatie van Ton Broos is inmiddels veel meer
bekend omtrent deze tulpenspeculant.
M. van Vliet

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

Tentoonstelling Bibliotheca Hermetica
In 1471 verscheen in druk de eerste Latijnse vertaling van het toen recent ontdekte
Corpus Hermeticum van de hand van Marsilio Ficino. We hebben hier te maken met
een aantal hermetische teksten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Als auteur
van dit oorspronkelijk in het Grieks ontstane werk geldt de mysterieuze Hermes
Trismegistos, de Driemaal Grote. De religieuswijsgerige inhoud gaat terug op vroegere
Griekse, Joodse en Egyptische achtergronden en heeft vooral in de Renaissance een
buitengewoon grote invloed gehad. In 1574 werd in de kring van Plantijn in
Antwerpen het Corpus Hermeticum in het Nederlands vertaald, maar niet
gepubliceerd. Dat was wel het geval met een vertaling van de hand van de Alkmaarse
boekbinder, astronoom en alchemist Gerrit Pieter Schagen. In 1607 verscheen ‘een
Boeck Pymander beschreven van Mercurius driemaal de grootste, die oock een
Philosooph en Priester, en Coningh soude in Egypten gheweest hebben, in de tijdt
van Moses’ als toevoeging bij een boek voor Cornelis Drebbel, Wonder-vondt van
de eeuwighe bewegingh. Deze Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum
werd in 1643 gevolgd door Hermes Trismegistus. Sesthien boecken. Met groote
naarstigheyt, uyt het Grieckx gebracht in ons Neder-duytsch. De vertaler is de bekende
verspreider van het werk van Jacob Boehme, Abraham Willemsz van Beijerland.
Voor de kennis van de hermetische filosofie is het Corpus Hermeticum van groot
belang. Recent is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen van de hand van R.
van den Broeck en G. Quispel. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling van de
Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam, een van de rijkste particuliere
bibliotheken van Europa, over de historische bronnen van het Corpus. Aan de hand
van 91 handschriften en gedrukte tekstuitgaven, die voor niet minder dan twee-derde
gedeelte uit eigen bezit komen, wordt een fascinerend overzicht van de
tekstgeschiedenis van het Corpus geboden. De prachtige catalogus (Hermes
Trismegistus, Pater Philosophorum, Textgeschiedenis van het Corpus Hermeticum,
Amsterdam 1990, xix + 152 pp.) is samengesteld door F. van Lamoen, die in een
inleiding op heldere wijze de verspreiding van het Corpus Hermeticum schetst.
H.A.M. Snelders
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Weijermanstraat in Wassenaar
Van Annette Weijerman-Kruys uit Den Haag kreeg de redactie een aantal foto's
toegestuurd van de opening van de Weijermanstraat in Wassenaar in 1924. Een van
deze foto's is hierbij afgedrukt: de destijds reeds gepensioneerde directeur van de
Haagse Tramweg Maatschappij, A.W.E. Weijerman. Bij die gelegenheid werd er
tevens een ‘Weijerman-kastanjeboom’ geplant.

De Weijermanstraat ligt nog altijd parallel aan de A44 (Wassenaar-Den Haag). De
straat ligt er verlaten bij. Van de kastanjeboom geen enkel spoor en van de vroegere
bedrijvigheid die de HTM-remise aan de Weijermanstraat met zich meebracht, is
niets meer te bekennen.
Wordt het niet eens tijd dat er een nieuwe Weyermanstraat komt, deze keer
vernoemd naar Jacob Campo?
M. van Vliet
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Veilingcatalogi
In het artikel van Henk de Kooker in dit nummer wordt duidelijk aangetoond, dat
veilingcatalogi belangrijke bronnen zijn voor literair onderzoek. De appendix bij het
artikel levert veel informatie over wat er met Weyermans werken gebeurde. Nummer
267 uit de rubriek in-quarto toont aan, dat de verzamelbundel met de Persiaansche
Zydewever uit elkaar is gehaald en los verkocht. Opvallend hierbij is, dat in hetzelfde
kavel ook de Maagdenburgsche Alchimist is opgenomen, nota bene met de sleutels
van de vijf boeken van de Persiaansche Zydewever. Ook het Voorspel van de
Gehoornde Broeders kon los worden verkregen: rubriek in-octavo nr. 393. Een
aanvulling voor de bibliografie?
Hoezeer de titelopgaven in deze catalogus op de toneelliefhebber gericht zijn blijkt
uit het opnemen van de Amsterdamschen Hermes en de Zeldzaame
Leevens-byzonderheden van Laurens Arminius [...]. Hierbij wordt de kanttekening
gemaakt dat deze werken een toneelspel bevatten (resp. Den Bloodaard en De
Gramschap). Toch worden er ook werken genoemd die geen toneelstukken bevatten,
zoals Piet fopt Jan, De geest van Jacob Campo Weyerman en de Maandelyksche
'tZamenspraaken.
De catalogus geeft ook nieuwe informatie over De Geest van Jacob Campo
Weyerman: de drukker is H. Backhuyzen uit Den Haag en het werk werd gedrukt in
1757. Dit is een waardevolle aanvulling voor de Weyermanbibliografie van Marleen
de Vries. Zij signaleerde immers al, dat in fondslijstjes van Backhuyzen uit 1758 De
Geest werd vermeld. Bekend was dus wel, dat hij dit boekje verkocht, maar nu weten
we ook dat hijzelf de drukker was en in welk jaar De Geest uitkwam.
Jos Leenes

Reactie
In de Mededelingen JCW 13 (1990), pp. 92-94 verscheen een bespreking van Marleen
de Vries' Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747).
De recensie is van de hand van Henk de Kooker. De gedachte om publikaties die
door leden van de Stichting of onder auspiciën van de Stichting vervaardigd zijn, te
laten beoordelen door ‘buitenstaanders’ is mij sympathiek. Ongunstige besprekingen
moeten vervolgens sportief geïncasseerd worden. Maar dat mag niet betekenen dat
dergelijke publikaties lichtvaardig ondergeschoffeld worden. De bespreking van
Henk de Kooker nu is zo onrechtvaardig dat een weerwoord geboden is. Daarbij is
de toon die hij aanslaat zo honend dat er wel erg veel onverschilligheid of zelfhaat
gevraagd wordt om dit zo maar te laten passeren.
De recensie van Henk de Kooker geldt niet zo zeer de Aanzet, die hij te bespreken
heet, als wel een boek dat niet verschenen is. Ober, de spinazie is niet goed, want
het is geen boerenkool. Dat is niet alles. Behalve de typische recensentenfout het te
bespreken boek te vergelijken met het door de recensent gewenste boek maakt Henk
de Kooker nog een fout. Een fout die ernstiger is: hij meent zich een neerbuigende
toon te moeten veroorloven. ‘Adding insult to injury.’
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‘En heeft Marleen de Vries wel precies gelezen en netjes overgeschreven?’ Flinke
vent! ‘Bij een werkstuk van een student verkeert de recensent in een onmogelijke
positie. Moet hij zich als pedagoog opstellen en nagaan of de betrokkene binnen de
gestelde tijd de opdracht naar behoren heeft uitgevoerd?’ Meester De Kooker
worstelt... en blijft boven ten koste van een ander. Voor studenten valt te hopen dat
zij nimmer worden blootgesteld aan dit type pedagoog.
Meer valse neerbuigendheid blijkt uit zijn beoordeling van Jacob Campo Weyerman
en de Mededelingen. ‘Of Weyerman als een van de literaire grootheden van de
achttiende eeuw moet worden beschouwd, is een vraag die ik hier graag in het midden
laat.’ Graag! Die vraag wordt Henk de Kooker helemaal niet gesteld, zijn
onverschrokken poging de vraag - hij bedoelt de beantwoording - in het midden te
laten, maakt niet erg benieuwd naar zijn antwoord.
Volgens Henk de Kooker is Weyerman maar zo zo. Wat vindt hij dan wel goed?
Zijn recensie opent met de stelling dat Bredero, Vondel, Huygens, Hooft en Cats
‘algemeen’ beschouwd worden als de belangrijkste Nederlandse auteurs van de
zeventiende eeuw. Nounou! Boude stelling, hoor!
Persoonlijke smaak bezit de recensent niet in overdreven mate. Liever hecht hij
waarde aan wat in het algemeen gevonden wordt, dat spaart een hoop tijd en moeite.
En Weyerman, ach ja, die wordt toch niet ‘algemeen’ gewaardeerd! Of
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Henk de Kooker als een groot licht beschouwd moet worden, is een vraag die ik
graag onbeantwoord laat.
De Mededelingen zijn evenmin veel soeps, zo lees ik in de Mededelingen. Al is
het stuk van Henk de Kooker natuurlijk gewoon goed. Het tijdschrift van de Stichting
is volgens de criticus een ‘fanclubblad’. Weyerman als Gerard Joling. Henk de
Kooker, die de Mededelingen pas leest sedert zíjn aflevering, is onverbiddelijk met
zijn zweep: hij zwiept en zwiept en raakt alleen zichzelf.
De standpunten van Henk de Kooker lijken mij kenmerkend voor het dominante
bibliografen-‘discours’. Met de door bibliografen gekoesterde term ‘discours’ - in
Frankrijk is de term verschrikkelijk ‘has been’ - schermen de heren graag wanneer
ze de voortgang van de wetenschap monopoliseren. Henk de Kooker wijst vol verdriet
op de gebrekkige persoonsbibliografieën van de vijf auteurs die ‘algemeen’ beschouwd
worden als de belangrijkste Nederlandse auteurs van de zeventiende eeuw. Dat er
van het werk van die vijf geen betere bibliografie verschijnt, wijt hij deels aan
bestaande bibliografische registraties die onbevredigend zijn, maar tevens verbetering
in de weg staan. Een zotte verklaring.
Ideaal acht Henk de Kooker de Smallegangebibliografie van P.J. Verkruijsse. Dat
zal ik niet bestrijden. Intussen constateer ik wel dat het model-Smallegange nog
weinig navolging heeft gevonden. Of toch... ook de doctoraalscriptie van Jan
Bruggeman is uitmuntend en voorbeeldig.
Dat persoonsbibliografieën van Bredero c.s. - om te zwijgen van auteurs van wier
werk nog in het geheel geen inventarisatie heeft plaatsgevonden - maar niet
verschijnen willen, kon wel eens een oorzaak hebben die bibliografen onaangenaam
treft. Zijn de normen die met de Smallegange-bibliografie gesteld zijn niet te veel
van het goede? Als de Smallegange-bibliografie jaren vergt, hoe moet het dan met
de gouden vijf? En op betrouwbare persoonsbibliografieën van andere auteurs hoeven
we dan in dit leven niet meer te rekenen.
De eisen die Henk de Kooker aan een persoonsbibliografie stelt, zijn die van een
dolgedraaid bibliograaf. Het ontgaat me wat er mis is met de ‘voorlopige’ bibliografie
die Marleen de Vries heeft samengesteld. Haar Aanzet - aan bescheidenheid toch
waarachtig geen gebrek - overtreft de bibliografie van Ter Horst moeiteloos. Daarover
van de recensent geen woord. In vergelijking met de even voorbeeldige als
ongepubliceerde tijdschriftenbibliografie van Jan Bruggeman bevat de Aanzet
verbeteringen die de recensent ontgaan zijn: de principiële fout die Jan Bruggeman
bij de Rotterdamsche Hermes maakt, zien we Marleen de Vries niet maken. Het
spreekt vanzelf dat óók de Aanzet niet van fouten vrij is. Maar het gaat niet aan het
belangrijke werk van Marleen de Vries te kleineren.
Te meer daar de voorlopige bibliografie van Weyermans werk er tenminste is.
Wat koop ik voor persoonsbibliografieën die perfect zijn, maar niet verschijnen?
Perfectie is prachtig - hoewel, een perfecte persoonsbibliografie is een doodskist -,
maar praktischer lijkt het me uitvoerbaarheid en bruikbaarheid als bibliografische
deugden te huldigen. Bruikbaar voor nader Weyerman-onderzoek is de Aanzet zéér.
Misschien is de Aanzet wel het beste dat het Weyerman-onderzoek sinds jaren heeft
opgeleverd. En uitvoerbaar is de persoonsbibliografie volgens de pragmatische
maatstaven van Marleen de Vries evenzeer. De methode die Marleen de Vries gevolgd
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heeft, is produktiever voor literatuur-historisch onderzoek dan dat wat Henk de
Kooker wenst.
Hopelijk zal de recensie van Henk de Kooker niemand ontmoedigen het
samenstellen van verantwoorde persoonsbibliografieën aan te vatten.
Peter Altena

Naschrift redactie
In de recensie van Henk de Kooker in het vorige nummer van de Mededelingen wordt
de Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman
(1677-1747) getoetst aan de criteria van de analytische bibliografie. Voor De Kooker
staat vast dat eerst tot publikatie kan worden overgegaan, wanneer onderzoek volledig
is afgerond en resultaten voldoen aan deze criteria. Peter Altena daarentegen neemt
een pragmatisch standpunt in: liever beschikbaar werkmateriaal dan perfectie op
lange termijn. Uit beider stukken blijkt de principiële controverse ten aanzien van
de analytische bibliografie als zelfstandige dan wel hulpwetenschap.
Discussie gesloten.
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De vochtige universiteit
Weyerman in het ‘Leiderdorps’ Fonteintje
Karel Bostoen
Uitgedost als Hongaars edelman, dit is gestoken in een goedkope jas van warrelig
ruig schapebont, bezocht de 47-jarige Weyerman op maandag 17 april 1724 de
herberg ‘Het Fonteintje’, waar Leidse studenten zich plachten te oefenen in de
vochtige kunst van het innemen. Dit deed hij om stof te verzamelen voor de aflevering
van Den Ontleeder der Gebreeken van 1 mei van hetzelfde jaar.
Weyerman kende het Leidse studentenleven enigszins uit eigen ondervinding.
Toen hij 37 was, op 2 mei 1714, liet hij zich inschrijven als student in de medicijnen,
een inschrijving die op 14 februari 1715 in de z.g. Rolle van Recensie werd herhaald1..
Maar het is de vraag of onze satiricus de hele periode in Leiden heeft doorgebracht.
We twijfelen hieraan vanwege nieuwe gegevens, afkomstig uit de Leidse registers
in verband met accijnsvrijdom. Die gegevens wijzen erop dat Weyerman mogelijk
slechts in mei en juni 1714 daadwerkelijk in Leiden heeft gewoond2.. Toen hij 60
was geworden, liet hij zich in 1737 opnieuw als student inschrijven. We vinden nu
in de eerdergenoemde registers helemaal geen data meer genoteerd3.. Dat Weyerman
niet van zijn academisch privilege gebruik heeft gemaakt, wijst eerder op een
kortstondig verblijf dan op een langere periode in de Sleutelstad. In elk geval lijkt
hij zich niet al te zeer in het Leidse studentenleven te hebben gestort. Wat er ook van
zij, tien jaar na zijn eerste inschrijving aan de universiteit, treffen we hem opnieuw
aan in het Leidse academische milieu.
Onze satiricus en journalist had zich vermomd, want hij wilde zijn werk kunnen
doen zonder door de overige bezoekers van Het Fonteintje te worden herkend. In die
opzet lijkt hij te zijn geslaagd, want hij voert geen enkele bezoeker op die verrast
uitroept: ‘daar heb je den Ontleeder der Gebreken!’. Misschien kende men hem in
Leiden nauwelijks nog, want hij woonde toen al weer enige tijd in de buurt van
Utrecht, op zijn buiten Rotsoord aan de Vaartse Rijn. Vanwege die woonplaats in
het Utrechtse nemen we ook aan dat hij uit de richting Utrecht was gekomen, en dat
met de trekschuit. Hij vertelt immers dat hij ‘aan land kwam’ bij Het Fonteintje.
Bij zijn landing viel onze journalist meteen met de neus in de boter: een bezopen
student zakte steeds van zijn paard en weet dat aan wangedrag van zijn vervoermiddel.
Nadat onze auteur beide ‘dieren’ met een welgekozen woord tot kalmte had gebracht,
ging hij, voorzien van een fles wijn en zes schone pijpen, buiten onder een boom
zitten, waaronder onlangs nog een baron zich met een winkelmeisje had vermeid.
Nauwelijks was hij gezeten, of een blondgepruikte kartuizer voegde zich bij hem.
Deze monnik was door het goede leven in omvang zodanig uitgedijd dat hij niet
langer meer in zijn kloostercel paste. Daarop had hij het kloosterleven vaarwel gezegd
onder meeneming van tienduizend gulden aan contanten. De weggelopen monnik
deelde onze auteur ongevraagd mee dat rijkdom en macht de belangrijkste kardinale
deugden zijn en aan een uitvreter, zijn trouwe schaduw, vertelde hij dat hij zijn
ordestichter St.-Bruno zozeer vertrouwde dat hij hem in de ure des doods zijn ziel
zou schenken. Dat kan je rustig doen, repliceerde zijn maat, want de H. Bruno zal
jouw ziel toch niet in ontvangst nemen.
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Op dat ogenblik verscheen een verwaande en rijk uitgedoste dichter onder de
herbergklanten. ‘Hoe komt die aan zijn kleren?’, vroeg zich een kunstbroeder af, die
zich had gespecialiseerd in lofdichten ten behoeve van studentendisputaties, ‘want
die leeft toch van plagiaat?’. ‘Dat maakt hem nu juist zo rijk’ antwoordde een
verdienstelijk dichter, ‘want deze kwast heeft uitgever Albeschik stukken aangesmeerd
uit de Palamedes van Vondel, uit de Gedichten van Hooft, uit Van Paffenrode's
Hopman Ulrich en uit de Korenbloemen van Huygens, en daaraan heeft hij zijn
nieuwe jas te danken’. Na deze woorden trad onze auteur de herberg binnen. Zo kon
hij ongemerkt lucht geven aan zijn vrolijkheid over de activiteiten van deze plagiaris,
die met de opbrengst van zijn dieverij zijn dikke huid wist te bedekken.
Nu vernam hij een oorverdovend gelach uit een lange, smalle, blauw geverfde
kamer die op de Rijn uitzag. Daar zaten zeven studenten die door een Hongaars
edelman werden onthaald op de voordracht van een onnozele brief in het Latijn. In
deze brief vroeg een jongeman de Ontleeder der Gebreeken om advies: de
briefschrijver kreeg maar geen toestemming van de familie van een meisje om met
haar te trouwen, terwijl hij toch zijn best deed om haar het bed in te krijgen.
Nauwelijks was dit laatste gelukt, of hij had zijn heldendaad overal rondgebazuind.
Maar nu heeft haar vader gedreigd hem voor het gerecht te dagen. Geachte Heer
Ontleeder, wat te doen?
Deze brief werd op uitbundig gelach onthaald. Maar een verstandige student (als
zodanig een unicum! volgens onze auteur) beet de voordrachtkunstenaar toe dat aan
een Hongaar dergelijk wangedrag tegenover de andere kunne niet paste, en allerminst
aan een medische student.
Onze auteur was over dit antwoord dik tevreden en hij had half besloten om zich
onder het deksel van zijn studentikoze uitmonstering bij dit gezelschap te voegen,
toen hij een zwangere vrouw, met haar liefste man en drie vrolijke meisjes zag
binnentreden. ‘Wat loop je stijfjes, schatteboutje’, sprak de echtgenoot die eruit zag
alsof hij zijn laatste oortje versnoept had. Zijn vrouw weet haar moeizame gang aan
het huwelijk, wat haar man bestreed, want zes maanden geleden, nog vóór hun
huwelijk, had ze al een zoontje gekregen.
Een eeuwige student kwam beschonken een schunnig Frans liedje ten gehore
brengen. Hij zag er slecht uit. Een medestudent vroeg hem of de stadssoldaten hem
te pakken hadden genomen? Het antwoord luidde bevestigend, maar ging gepaard
met de snoeverij dat hij de Leidse soldaten had afgetroefd door een strategische
terugtocht.
Wie zou, besluit Weyerman, als hij van die Leidse academische belevenissen
kennis neemt, zijn zoon niet dolgraag naar deze universiteit sturen! Nee, luidt de
moraal, wie een student vandoen heeft, zoeke die op de universiteiten van Olbia en
Jena! Daar vindt men verstandige lieden, in mijn schets slechts dwazen.
Het zijn wonderlijke taferelen die onze satiricus ons hier voorschotelt: een bezopen
student met zijn al dan niet onwillig rijdier, de weggelopen monnik die zijn klooster
voor duizenden guldens heeft opgelicht, voorts drie dichters, van wie de eerste een
verwaten plagiaris, de tweede een specialist in lofdichten en tenslotte een
verdienstelijke dichter. Vervolgens brengt Weyerman ons naar een brallerig
gezelschap, bestaande uit zeven studenten en een Hongaars edelman. Deze laatste,
een medische student, wordt door een verontwaardigde medestudent op zijn nummer
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gezet. Dit tafereel wordt afgesloten met de weergave van het weinig verheffende
gesprek tussen een zwangere vrouw en haar teneergeslagen, nieuwbakken echtgenoot.
Tenslotte
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mogen we nog kennis maken met de snoeverijen van de eeuwige Leidse student, een
verloederde zuiplap.
Op het eerste zicht lijkt dit een realistische schets, maar reeds vaker hebben we bij
Weyerman kunnen vaststellen dat hij - weliswaar met toevoegingen en verkortingen
- een groot deel van zijn stof aan het werk van iemand anders had ontleend,
bijvoorbeeld aan The Tatler, aan werk van Swift of Burton. De verwijzing naar de
Akademie van Olbia en Jena in het versje waarmee hij zijn schets besluit, geeft
trouwens een aanwijzing dat hier weer iets dergelijks het geval is.
Ik heb mij hier evenwel niet tot doel gesteld Weyermans mogelijke bron op te
sporen, maar wil mij beperken tot het geven van ophelderingen bij enkele realia,
namelijk betreffende de z.g. Leiderdorpse kroeg ‘Het Fonteintje’.
In een volgende aflevering wil ik dan een poging wagen om de identiteit van
boekverkoper Albeschik en die van de drie dichters te onthullen. Ook de Hongaarse
medische student kan vermoedelijk worden thuisgebracht. Ik heb namelijk de indruk
gekregen dat het onze satiricus in zijn schets in de eerste plaats niet ging om een
satirische typering van kroeglopende Leidse studenten, maar dat hij vooral enige
onthullingen wilde doen omtrent een pas verschenen uitgave die niet helemaal pluis
was. Een goede verstaander wist na lezing van Weyermans schets precies om wat
of wie het ging. Was het Weyermans bedoeling om de serieuze liefhebber van de
letteren tegen een onberaden aanschaf te waarschuwen en tevens zowel Albeschik
als diens plagiaris te beschadigen? Maar laat ik hier niet op vooruit lopen. Ik beperk
mij voorlopig tot een nadere situering van de herberg waar alles plaats vond, wat ik
laat volgen door de uitgave van Weyermans ‘Beschryving van de vochtige
Hoogeschool der Studenten’.

Het Fonteintje
De studentenkroeg die Weyerman beschrijft, hoorde administratief en juridisch niet
tot Leiderdorp, maar tot Zoeterwoude. Kerkelijk gezien daarentegen, waren de
bewoners van de Hoge Rijndijk parochianen van Leiderdorp. Zo werden hun armen
uit de inkomsten van de Leiderdorpse kerk onderhouden4.. Voor wie de toestand ter
plaatse kent, zal dit geen verbazing wekken: wie met een bootje de Rijn overstak,
stond binnen vijf minuten in het centrum van Leiderdorp, terwijl de dorpskerk van
Zoeterwoude op een uur lopen ligt. Vandaar dus dat Weyerman deze herberg het
Leiderdorps Fonteintje noemde. In 1701 had Willem van Dam voor f 3500,- van
Maria Rotteveel dit ‘huys ende erve genaemt Het Fonteyn’ gekocht. In de termen
van de akte lag ten oosten van zijn nieuw verworven eigendom de Rijn en ten westen
de Hoge Rijndijk. In de koop ingesloten waren ook nog ‘stallinge, tuijn, poting,
beplanting al ende sulx als het selve jegenwoordig getimmert ende gemaekt staet’5..
Toen Weyerman er in 1724 kwam, zwaaide deze Van Dam er nog de scepter. Na
diens dood begin november 1727, kwam de herberg in handen van zijn zoon Pieter.
Het Rechterlijk Archief Zoeterwoude bevat vele gegevens over de opeenvolgende
verkopen van deze herberg. Het is niet alleen mogelijk om via deze gegevens de
precieze ligging van de herberg vast te stellen, maar ook om iets over bijgebouwen
en dergelijke aan de weet te komen. Wanneer de herberg in 1660 wordt verkocht,
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vermeldt de akte ook een kaatsbaan ‘ende verdere getimmerten’ bij ‘Het Fontein’6..
Uit de verkoopakte van 2 april 1685 leren we dat ten zuiden van de herberg nog een
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huis en erf lag ‘staende ende gelegen aenden hogenryndyk by den korenmolen’7..
Ten noorden van Het Fontein lag nog een huis en erf (ten oosten lag volgens de akte
de Rijn, en ten westen de Rijndijk) dat in 1704 nog aan Harmen Drieling toebehoorde.
In een akte van 29 mei van dat jaar wordt gestipuleerd dat de herberg van Willem
van Dam, zich uitstrekt tot voorbij het huis van eerdergenoemde Drieling en een
poort heeft op de Rijndijk. Van Dam krijgt geen recht op overpad over Drielings
grond, maar als zijn linnen op het bleekveld ligt, krijgt hij het recht over Drielings
erf lopen en water uit de Rijn te putten om het linnen te begieten. Er is ook sprake
van een deur in de schutting tussen beide erven die Van Dam gesloten moet houden.
Op de grond van Drielings erf mag geen ‘timmeragie, schutting, geboomt, ofte
anderssins geset worden, waerdoor de herberge het fonteyn soo van de groote kamer,
als het agterste speelhuijs op den Rijn syn uytsigt soude worden geïncommodeert
ofte verhindert’8.. De Herberg bood dus aan de achterkant - de grote kamer en het
achterste ‘speelhuis’ - vrij uitzicht op de Rijn en had aan de kant van de Hoge Rijndijk
een poortuitgang. Uit Weyermans beschrijving valt op te maken dat dit speelhuis
vermoedelijk de lange, smalle, blauw geverfde kamer was - een pijpela dus - die
uitzag over de Rijn. Vandaar kwam Weyerman het vreselijke geschater ter ore van
de ‘zeven studeerende Nachtkaerssen die 't Gemeen Studenten noemt’. Ten tijde van
Willem van Dam, die als kastelein kennelijk goed boerde, waren buitendijkse gronden
‘van tijt tot tijt’ aangekocht die blijkens de akte van 1727 tot Het Fontein behoorden
‘sonder eenige speciale belastingen’9.. Willems zoon Pieter zou de herberg in 1762
verkopen aan Pieter Vrijenberg. Uit die akte blijkt dat de buitendijkse grond een
‘stukie’ grasland was van 155 roeden (de Rijnlandse roede mat 3,7674 meter!). Naar
moderne begrippen was het dus een flink ‘stukkie’. Het geheel blijkt te liggen ‘aan
den Hogen Rijndijk omtrent de paal van 800. Roeden’.
Blijkens dezelfde akte van 6 november 176210. wordt in Het Fontein het ‘Regthuis’
van Zoeterwoude gehouden. Volgens Frans van Mieris werden in dit Rechthuis ‘alle
de vergaaderingen van Schout, Ambachtsbewaarderen, Schepenen, Weesmannen en
andere bedienden van dit Ambacht gehouden’11.. Volgens hem was eigenaar Pieter
van Dam Schepen geweest van het Ambacht Zoeterwoude en tegelijk Ouderling van
de Kerk van Leiderdorp. In het rechthuis bevond zich ook het archief van Zoeterwoude
en wanneer de ambachtsheer (namelijk het Leidse stadsbestuur) de rekeningen kwam
controleren, gebeurde dat eveneens in Het Fontein.
Nog later, in een akte van 29 mei 1799, lezen we dat de herberg Het Fontein de
buitenplaats Rhijn en Landzicht als buurman heeft gekregen12..
De herberg Het Fontein moet dus een zeer behoorlijke en aanzienlijke uitspanning
zijn geweest. Volgens De vermakelyke Leidsche Buiten-Cingels uit 1734 werden er
‘zomtyds zeer prachtige Gast-malen onder voorname Gezelschappen uit de Stad
gehouden [...], 't zy by gelegenheit van Promotien, Huwelyken, verteringen van
Boeten, of om malkanderen anderzints tot vermaak te tracteren’13.. Bij Frans van
Mieris (1770) staat ze beschreven als ‘een zeer vermaaklyke Herberg, aan den Rijn
liggende’. Aan Pim van Oostrum dank ik verwijzingen naar Het Fontein als een
herberg waar de hoofdmannen van het Leidse boekverkopersgilde, vergezeld van
hun echtgenote, tweemaal per jaar graag een ‘vissie’ aten ‘tot onderhouding van de
Vriendschap’14.. Pim verwees mij ook naar deel 2 van Van Ollefens Stad- en
Dorpbeschrijver van Rijnland (1793-1801) waar op p. 16 het ‘Fontyntje’ wordt
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geroemd als ‘een extra fraaije Herberg, voor Gezelschappen en het geeven van
Maaltyden zeer geschikt’.
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In een artikel in Suetan over een andere herberg aan de Hoge Rijndijk beschrijft G.
Uyttenhout ook Het Fontein. Het Fontein zou hebben gelegen bij de korenmolen
tegenover het huis Rijnegom. Geciteerd wordt uit een verkoopsakte van 18 maart
1653, waarin sprake is van ‘een caetsbaan, doolhoff, tournoyspel en andere exercitien
en plaijsierplaetsen’ bij de herberg. Het Fontein zou omstreeks 1838 zijn gesloopt15..
Al deze gegevens maken het mogelijk de plaats van de voormalige herberg te
lokaliseren. Naar mijn berekeningen lag Het Fontein schuin tegenover de Leiderdorpse
Doesbrug, ongeveer op de hoogte van Hoge Rijndijk nr. 123, dit wil zeggen op de
hoogte van het huidige restaurant Meerbourgh. Deze onderneming aan de drukke,
altijd in bezinedampen gehulde, Hoge Rijndijk is kleiner dan het vroegere Fonteintje.
Aan de Rijnzijde van het restaurant liggen de inkomsthal en de keuken, dus een vrij
uitzicht op de Rijn heeft de bezoeker - anders dan in Weyermans dagen - niet. De
menukaart van dit etablissement vermeldt geen ‘vissies’ meer, maar ‘Poissons’. Een
hele vooruitgang, Franse vis is toch zoveel prettiger! Kortom deze lokatie herinnert
in niets meer aan de herberg waar men, zoals destijds de Heer Ontleeder, een fles
‘Graveschen wyn en een half dozyn schoone Pypen’ kon bestellen, of een herberg
waar men verlopen kartuizers, plagiarissen, Hongaarse baronnen, eeuwige studenten
en nog meer fraais in het wild kon aanschouwen. O tempora, o mores!

Tekstbijlage
Beschryving van de vochtige Hoogeschool der Studenten, het Leyderdorps Fonteintje.
Locus est mirosus, exiliente e medio dulci Fonticulo
Plin. l.3116.
Eindelyk en ten laatsten heb ik den Toom geviert aan myn Nieuwsgierigheid, en ik
heb het Leyerdorps Studenten-bad17., het vermaard Fonteintje bezogt; in de
hoedanigheid als een natuurlyk Wysgeer zal ik myn Leezers een vermakelyk Relaas
geven van dat Fonteintje, en in de Bevoegtheid als een Ontleeder der Feilen, zal ik
die zelve, of diergelyke Leezers, een ontleedkundige descriptie schenken van zommige
wandelende Bronnen, waar van ik het Water heb laaten afloopen, tot op den
Schulpzandgrond toe, en dat om u een naakte inzigt te schenken van derzelver
verborge Klippen, en moedernaakte te Rugwykingen18..
Het is pas veertien dagen geleeden, dat ik my vermomde in de knoopryke Vacht
van een Ongaars Edelman, (dat was beide honorabel en profitabel,) en dat ik op myn
pooten te land kwam in 't Fonteintje.
Voor de deur van die Herberg zag ik een Heer te paard zitten zylings, (dat zou een
Fransman noemen, zywaards hangen,) welk Heerschap in een inciviel Verschil was
ingewikkelt met zyn Paard. Die twee Dieren schuimden beide door Toorn, en de
Heer stond op 't punt om den hartdraaver te attaqueeren met de Kling, en die scheen
zig toe te rusten om zyn Meester te recipieeren, met zyn achterste Hoeven. Dat
verdoe**! Beest zal van myn handen sterven, of de Dui**! moet me over midden
zaagen! (schreeuwde de dronke Baron) want ik zal geen stroobreete wyken voor een
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Schimmel. Ik moest lagchen over die nuchtere Resolutie, dies nam ik myn hoed af,
en ik zei; Wat myn Heer, het Paerd is zot, en je bent beschonken, een van beide moet
ommers de Wyste zyn.
Ik kommandeerde een fles Graveschen wyn, naar die Vermaaning, en een half
dozyn schoone Pypen, en ik posteerde my, benevens die Artillery, onder een boom
staande op de plaats.
Ha! dat die schoone Boom de Stomheid eens versmaade,
Gelyk 't Klappei-Gewas van Dodonas Foreest, [p.236]
En zong: hoe een Baron, een Diablotin d'Aubade,
Daar onlangs was geweest,
Om met een Winkel-Nymf.... maar zacht myn straffe Veder,
't Is waar de Nymf viel neêr, doch zy verrees ook weder.
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Het schynt dat 'er een soort van een Medeneiging is tusschen geestelyke Persoonen,
want ik was, te naauwer noot neergezé ten, of myn linker zyde wiert bezet door een
Paap, die al te Vet was om in een enge Cel te woonen, en daarom had hy zyn
Kartuisers Kap verwisselt tegens de Kroon des hoofds van een blonde Paruik. Dewyl
hy vast stelde, dat Rykdom en gezag, de twee voornaamste Hooftdeugden waaren,
daarom had hy, voorzienigheids halve, zig ruim tien duizend guldens aan
Kloosterpenningen toegeëigent, en hy maatigde zig de Achtbaarheid aan van een
Yorkshire Vreede-Rechter. Ik staa zo vast op myn bescherm H. st. Bruno, zei hy
tegens een Panlikker, die hem geduurig op zy hong, gelyk als zyn kwaade Conscientie,
dat ik hem myn Ziel zal toebetrouwen, op myn laatste Ogenblik. Dat moogje vrylyk
waagen, (repliceerde de andere) want ik stel vast, dat St. Bruno dat Pand der Minne
niet zal vorderen van uw handen.
Op dat oogenblik kwam 'er een Dichter nederstryken onder de Fonteinisten. Hy
was zo winderig, als een schotse Zakpyp, zo glad van Tong, als een Muziekant van
't Opera, zo verwaand als een Student, die zyn Degen heeft beproefd, tegens de
bezwoore Wapens van een engelsche Schuifraam, en zo verguld als de loode Gladiator
van den geweezen Hartog van Ormondt19..
Hoe Hagel! komt die Gek aan dat Kleed? (vroeg een Mededichter die het Octrooi
heeft van al de dispuiten der Studenten, te borduuren, met een Lofdicht,) want hy
vrybuit op alle de Poëeten. Uit die onbeschaamde Armoede spruit zyn Rykdom,
(antwoorde een verdienstig Poëet), want hij heeft aan den Boekverkooper Albeschik
verscheide stukken en brokken van Vondels Palamedes, van hoofts [sic] Gedichten,
van Paffenrodes hopman Vlrig, en van Huigens Korenbloemen aan de vuist gesmeert,
en die nieuwe Pels is zyn geboorte verschuldigt aan die geryfelde Lappen.
Ik begon eens, binnen deurs, te lagchen, om dies wil dat een Dichter de afgestorve
Poëeten uitschud als een Grafdief, en dat om zyn Dichtkundigen Buffelshuid te
bedekken met de Leidsche lakens der Voorzaaten en der Tijdgenoten, [p.237] toen
ik een vreeslyk geschater hoorde, in een lange, smalle Kamer die uitzag op 't Water.
Ik stapte naar die blau geverfde Laa, die bezwangert was met zeven studeerende
Nachtkaerssen die 't Gemeen Studenten noemt, en die, jaar uit jaar in, studeeren, met
Nagels en met Tanden. Een Ongaars Edelman was den Traktant, die zyn
Medestudenten onthaalde op een laeghenswaardige Brief, die hy dreigde te zenden
aan den Ontleeder der Gebreeken. Het lust de Ontleeder om dien Brief tusschen in
te vleien, want of wel het Latyn zo ondeugend is, als het gedrag des Auteurs, echter
behelst die Missive verscheide Ongersche Zeedelessen.
Ad ingeniosissimum Auctorem Anatomici errorum
Amice colende,
Adolescens sum, et nuper Adolescentule spoudebar, sed non potebam ejus
Parentium consensionem acquirire, ut eam conjugarem; ergo optimum
medum modum putabam eam violare, cui facile ejus consensionem
gignebam; et cum Factum persicuissem, diversis personis revelebam;
(quia mea facultas non est Arcanum retinere) pro quo ejus Pater me vexare
minatur. Ergo auxilium tuum in hoc orarem. Aperilis decimo sexto.
Anno 1724.
Totus tuus Servus
Hungarus
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Ik zal dat goddeloos Latyn overzetten in Baronys Nederduits, om de Juffers, die
zomtyds al te gretig zyn naar de Ongaarsche Steekpenningen, daar door te
waarschouwen, en te instrueeren.
Ik ben een Jongeling, en ik vryde onlangs een jonge Juffer, en wy beloofden
malkanderen te trouwen, doch de toestemming niet konnende obtineeren van haare
Vrienden, zo deê ik myn best om....om gelyk als je wel kond gissen, om haar Bloempje
te vernissen. Naauwlyks was dat geschiet, of ik begon te klappen, als een Loery, (het
is myn talent niet om een geheim te bewaaren,) en nu dreigt haar Vader, van my te
vervolgen in Rechten. Ik verzoek uw goeden Raad, hoe ik my hier in zal gedraagen.
Zoo ras was die Brief niet geleezen, of zy begonnen te laeghen van meet af aan, gelyk
als een Societeyt van bloemzotten, die een nieuwgewonnen Baget20. doopen tusschen
mal en vroed, en zy zouden die Lacghmart hebben uitgerekt tot aan de Grenspaalen
der [238] buitenspoorigheid, zonder de tusschenkomst van een verstandig Student
(dat was een witte Merel!) die den Ongaar by de mouw greep, en hem dus
toegraauwde;
Een Ongaar, en voornaamlyk een Student in de geneeskunde, moet zyn lust niet
gebruiken, als een gemaakt Paerd om de Patryzen der Burger-Juffers onder 't net te
jaagen. De geneeskunde (zegt Hippokrates) vereischt een onbezoedelt, en H. Man,
doch geenzins een Man die de Pols der Dames naspeurt tot aan het Zodiaks teeken
van den Schorpioen. Maar een diergelyk Student is gelyk aan een zeeker Vorst,21. die
't eenemaal Aartskatholiek zynde echter de Malkontenten, die tegen Roomsch zyn,
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verdaadigde, haut a la main. Neen neen, natuurlyk Geneesheer (vervolgde hy) het
past een* Onduits Kwakzalver zig uit te geeven voor een Opperarts van den Paus,
maar het past hem niet, van eenige Subalterne Geneesmiddelen te Subministreeren
aan de Juffers. Als wanneer een Geneesheer, over den elpenbeenen Drempel van een
Juffers naaktheid, struikelt, als dan geeft hy een kwaad voorbeeld aan zyn Apoteeker;
ja hy geeft hem een stilzwygende Autorisatie, om nu en dan, meê een Snoeplot in te
leggen, in de Voordeelige Lotery van Overspel. Als de Geneesheeren zo geconstitueert
zyn, dan zou ik verblyd zyn, indien 'er, in ons gemeenebest, een stilstand van Wapenen
wiert opgerecht, tusschen de Juffers en tusschen de Doktooren, want als dan zou een
iegelyk bevoegt worden, om zyn eige familie te recruteeren, door zyn eige natuurlyke
Huis-Artsenyen.
Ik was taamelyk wel voldaan over die korte Redenvoering, en ik was half en half
geresolveert om myn Persoon in dat gezelschap in te dringen onder 't Faveur van
myn Ongaarsche Vacht, toen ik een jonge Kraamvrouw, beneffens haar Hartjelief,
en drie gezellige jonge Juffers zag inkoomen. Heer wat benje een Pimpelmees Boutje
lieve (sprak de vroome Man, die al de mynen had van een Ontfanger, wiens kantoor
geleegt was tot de laatste penning,) want je gaat zo stram als de Brandklok van een
Parochiekerk, wiens Koster een Olidief is. De jonge Vrouw kreeg een bloos gelyk
als een Paradys-appel, en zy beantwoordde haar Voorzitter met een Zeedigheid, half
natuur en half konst. Helaas! myn Lam, 't zedert de Kraam ben ik zo zwak geworden!
O het Huu-[239]welyk, het Huuwelyk! is de Pynbank der Vrouwen, men raakt 'er
zelden zo heels huids af, gelyk als men 'er in stapt. Dat is mis, ma Cousine (zei de
jongste der drie Juffers,) want het Huuwelyk heeft part nog deel aan die betichting,
je hebt immers, zes maanden te vooren, eer dat je trouwde reeds eenmaal in Gyzeling
gezeten in de Kraamkamer van een frisschen jongen Zoon. Dat was buiten 't
Huuwelyk.
Een gedetermineert Student, die zo bloed rood gedoodverft was, door den Indigo
van een Schorteldoeks koleur, dat het zig schaamde kwam onder het zingen van het
volgende Airtje, met dronkaards karakolpassen, zig vertoonen op de plaats.
AIR
Si je deviens Capitaine
Je te promets, ma Manon!
De te donner par semaine
Vingt coups de mon Esponton,
Dans ton Mirloton, Mirloton, Mirlotaine
Dans ton Mirlaton, ton ton.

Hy zag 'er zo verplukt en verscheurt uit, gelyk als 'er een Marodeur uitziet, wanneer
hy door de Barriere van een Doornhegge moet kruipen, om de Dorschvlegels te
ontwyken der barmhartige Boeren; doch hy scheen 'er zo min over ontzet te zyn, als
over de Vermaanbrieven van zyn misnoegden Papa. Hoe kom je zo verplukt 'er uit
te zien, Kees Oom, (vroeg een Heer aan dien onbesuisden Kabouter) of hebben de
Trommelstokken der Stads-Militairen, na ouder gewoonte, Alarm getamboert op het
Kalfsvel van de Kalverschieter? Ja Vriend van Tamerlanes, (repliceerde hy) maar
ik heb hun de Overwinning ontdragen door....door....door een Retraite zonder
Trommelslag. Morbleu! Heyn Oom, (vervolgde hy, onder 't Snuffen en rooken in
eenen Adem) ik ben zo onverzaagd, dat ik de Verwoesting des Aardbodems zou
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konnen beschouwen, zonder eens van Verf te veranderen. Ha hoe charmant zou de
Dood my voorkomen! Want gelyk als ik gewoon ben, om myn Kaers uit te blaazen,
als ik slaapen ga, zo zou ik, al stervende, de Zon wel willen uitdooven, met myn
laatste Zucht. [240]
Wie zou zyn Zoon niet, met het uiterste vermaak, willen schikken naar de hooge
Schoolen! De Hoogleeraars yveren om de Jeugd te onderwyzen, in de
Weetenschappen, en in de uitheemsche Taalen, terwyl de Jeugd van ter zyde yvert,
om malkanderen de Couragie in te scherpen, door heillooze Uitdruksels en door
moedwillige Nachtbedryven.
Een Student behoorde een paar bescherm H. te hebben, een voor de beurs, en een
tweede voor 't Licghaam, want aan de licghaams kant wort hy geconsumeert, door
de Onverzaadelykheid der Snollen, en aan de zy der beurs wort hy uitgemergelt, door
een Hospes! door een Ordinaris Gier. Een Snol is gelyk aan een Vleermuis, is zy by
een hoogduitschen Adelaar, dan noemt zy haar zelve, een Vogel; wort zy getreeden
van een Veenmol, dan is zy, een Aardmuis; en is 'er een Saletjonker die haar oppast,
als dan passeert zy voor een Nachtegaal, (Vox Vox, praetereaque nihil,) Een stem,
een Klank, daar heb je het al.
Maar myn bestek loopt ten einde, andersins zou ik nog ruimer mer [sic] uitgebreid
hebben, over de adelyke Eigenschappen eens Students. Ik zou hebben gezegt; dat
een Student stouter was, als een romeins Kampvechter, want die krakeelde noit, dan
met, en een Student vegt noit, dan zonder bevel. Ik zou hebben gezegt, dat een Student
onvermoeider was als een Arbeider, want een Arbeider drinkt zig zelden dronken,
dan des Zondags, en een Student dagelyks. Ik zou hebben gezegt; dat een Student
verstandiger was, als Erasmus van Rotterdam, want die Studeert op de Markt in een
open Boek, en een Student wort zo geleert dat het jammer is, zonder dat hy eens een
Boek wil inzien. Ik zou hebben
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gezegt, dat een Student.....maar, in alle geval, wat scheelt het u, wat dat ik zou hebben
gezegt, op 't Kapittel der Studenten.
Wie een Student ontbreekt, laat die 't Akademie
Van Olbia22. gaan zien, of wel naar Jena trekken;
Daar vint men Wyzen, dit Papier begrypt de Gekken,
En echter loot ik wis, ik win, uit zeven, drie.
--------------------------

(Uit: J.C. Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. Amsterdam, Hendrik Bosch,
1724, Aflevering maandag, 1 mei 1724, pp. 235-240, met name p. 236. Exemplaar
UB Leiden: 1209 A 9).

Eindnoten:
1. Zie mijn bijdrage in Med. JCW 11 (1988), p. 14.
2. GA Leiden, Stadsarchief. Registers van op kamer wonende studenten i.v.m. accijnsvrijdom,
nr. 7310, [ongefol.] s.v. Jacobus:
Weijermans by Christoffel la Rue 5/2
Mijn interpretatie van deze formule (die niet helemaal zeker is) komt er op neer dat de
30[sic]-jarige Weyerman op 4 mei [1714] zich op het Stadhuis had aangemeld om die maand
accijnsvrij drank te kunnen kopen. Hij woont bij Christoffel La Rue en heeft zich op 2 mei bij
de universiteit laten inschrijven. Men moest kennelijk maandelijks een briefje op het stadhuis
komen halen, wilde men van de accijnsvrijdom genieten. Zo vinden we bij Weyermans
huisgenoot Anthonius De La Lane in hetzelfde register:

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

De La Lane by Christoffel la Rue 1:5 5/1
La Lane had zich op 1 mei aan de universiteit laten inschrijven en was kennelijk op 3 mei en
7 juni een briefje gaan halen.
GA Leiden, Stadsarchief, nr. 7333 [ongefol.] s.v. Jacobus. Hier vinden we slechts: ‘60 Campo
Weyerman by Hend. vanden Yssel’.
F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden. 3 dln [Dl.2 en 3 ed. D. van Alphen], Leiden, Wed.
Abraham Honkoop [dl.3: Cornelis Heyligert] en Cornelis van Hoogeveen, 1762-1773. Zie dl.2,
p.644 kol. 1.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 40, fol. 104r-105r.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 30, fol. 138r.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 36, fol. 119r en v.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 40, fol. 243r.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 44, fol. 277 B. Dit is een Extract uit
de akte van scheiding van de boedel van Willem van Dam, verleden bij de Leidse notaris
Theodorus Schrevelius op 17 december 1727. Bij dezelfde notaris berustte Van Dams
Testamentaire Dispositie d.d. 9 mei 1724 en een Verkiesinge en Declaratoir van Pieter van Dam
en diens zwager, bakker Lourens Verkaagen, d.d. 5 november 1727.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 50, fol. 85.
F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, dl. 2 (1770), p. 644, kol. 1, noot 4.
ARA H, Rechterlijk Archief Zoeterwoude 3.03.08.213, nr. 60, fol. 157.
[J.W. Hazebroek], De vermakelyke Leidsche Buiten-Cingels, Aangenaame Dorpen en
Landstreken, Rondom die Stad gelegen [...]. Versiert met alle Stadts-Poorten. Leyden, Quirinus
Visser, Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1734, p. 71. Ex. UB Leiden 487 F 29. Deze verwijzing
dank ik aan André Hanou.
GA L, Rekenboek, fol. 104r (in 1753) en Ibidem, fol. 105r (in 1754).
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15. G.B.H. Uyttenhout, ‘“Ik leer nog”, De voormalige herberg aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude,
sinds 1634 tot 1964’. In: Suetan, Mededelingenblad van de Stichting ‘Oud-Zoeterwoude’ Afl.
51 (1981), pp. 11-18, spec. p. 12.
16. Vertaling: ‘Het is een wonderbaarlijke plaats; in het midden daarvan ontspringt een bronnetje
met zoet water’. De correcte tekst uit Plinius Naturalis Historiae 31, 10, 46 § 107 luidt: ‘Lacus
est nitrosus exiliente e medio dulci fonticulo’. Er is een alkalisch meer (bedoeld is bij Chalastra
in Macedonië ten N.W. van Saloniki, aan de monding van de Axios); in het midden daarvan
ontspringt een bronnetje met zoet water.
17. Wellicht zwommen de studenten bij Het Fonteintje in de Rijn? Waarschijnlijk was bij de herberg
een aanlegsteiger voor de trekschuit of andere boten, die als duikplank kon fungeren.
18. Weyerman belooft dus het sexuele gedrag van sommige bezoekers te zullen beschrijven.
19. Verm. James Butler, 2e Hertog van Ormonde (1665-1745), Iers politicus en militair, begon zijn
loopbaan in het verzet tegen de Stuarts en eindigde als aanhanger van de door hem aanvankelijk
bestreden partij. In 1688 onder Willem III werd hij kolonel van een regiment ‘horse guards’;
in 1715 afgezet; vluchtte naar Frankrijk. Niet bekend wie bedoeld wordt met zijn gladiator.
20. sierheester?
21. Bedoeld is de Hertog van Alençon rond wie zich een aantal ontevredenen groepeerden, nadat
in de Bartholomeusnacht van 1572 Catherina de Medici het sein had gegeven tot het vermoorden
van de hugenoten.
* (Noot van Weyerman) Dus stileerde zig, aan 't Y, de Honoris ergo vermaarde Kalamuk.
Het is mij niet bekend wie daarmee wordt bedoeld.
22. Olbia: te weinig gegevens om de z.g. Akademie van Olbia thuis te brengen. Volgens A Latin
Dictionary van Lewis & Short is het een benaming voor Nicomedia (hoofdstad van Bithynia),
nu de stad Izmit in Turkije; nog enkele andere mogelijkheden worden genoemd die vermoedelijk
al evenmin van toepassing zijn.
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Weyermans werk in de aanbieding bij de Brugse drukker Joseph de
Busscher (1774-1777)
Jan Parmentier
Bij een eerste speurtocht in de uitgebreide private bibliotheek van Baron J. de Béthune
in het fraaie kasteel van Marke, nabij Kortrijk te situeren, werden we geboeid door
een bijzondere collectie verkoopscatalogi van de Brugse drukker Joseph de Busscher1..
In navolging van zijn collega Joseph van Praet gaf De Busscher vanaf januari 1774
maandelijks een lijst uit van zijn belangrijkste aanwinsten2.. In een foldertje van 1773
liet De Busscher zijn klanten weten dat hij dankzij zijn correspondenten in Parijs,
Amsterdam en Den Haag elke gewenste uitgave binnen vijftien dagen kon leveren.
Interessant voor de verspreiding van publikaties van Weyerman is De Busschers
vermelding dat hij regelmatig aanwezig was op boekveilingen in Holland.
In deze bijna ononderbroken serie verkoopscatalogi van 1774 tot 1777 vonden we
verscheidene boeken van Jacob Campo terug en ook werken van Kersteman met
betrekking tot Weyerman (zie bijlage). Uitzonderlijk is het aanbod voor de maand
januari 1777, liefst elf uitgaven van Weyerman werden door de Brugse drukker te
koop aangeboden. Hierbij een tot op heden onbekende titel van Campo: ‘Den Doktoor
voor de Liefde, of Philosooph Raedgever, eene aerdige geschiedenis [...], Amst.
1732’ (zie ill.). Er zijn reeds twee exemplaren van dit anonieme werkje gesignaleerd
in Nederlandse bibliotheken3.. Uit de lectuur van de eerste 25 pagina's kunnen we
opmaken dat het verhaal gaat over de heer Antidotus (= tegengif), een mislukt student
vermoedelijk te Oxford, die aan de kost poogt te komen met het verstrekken van
wijze raadgevingen om hartsproblemen te verzachten of, zoals Weyerman zelf in
zijn voorrede zegt: ‘'t oogmerk van deze gantsche Historie alleen doeld om alle dwaze
minnedrift op eene indirecte wijze te bespotten, te verfoeien, te beteugelen en tegen
te gaan.’ Het lijkt ons op het eerste gezicht een licht, luchtig en kluchtig boekje.
Mogelijk een van Weyermans bewerkingen van een Engelse populaire uitgave. Het
werd gedrukt en/of verspreid door de Amsterdamse boekverkopers Arnoldus
Lobedanius en Jan Kouwe.
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Een andere zeldzame Weyerman-publikatie die De Busscher tijdens dezelfde periode
op de plank had was ‘Den Goudmaker in 't nauw, of den Baron Alchimist ten toon
gesteld [...] 's Graevenhaege 1732’. Over dit werk is er, volgens Marleen de Vries,
enkel één vermelding bekend4..
In de verkoopscatalogus prijkt nog een onbekende uitgave, althans volgens de
Weyerman-bibliografie, namelijk Den Ontleeder der Gebreken Ontleed, of
Aenmerkingen op de Aenmerkelyke Aenmerkingen [...], Utrecht 1738. Is dit een
jongere versie van De ontleeding van den ontleeder der gebreken uit 1724 of is het
een tweede nieuwe Weyerman? Doorgewinterde Campisten zullen ons misschien
kunnen helpen*.
Wie was nu deze Brugse drukker en boekverkoper die blijkbaar een markt zag om
Weyermans uit te stallen in de reeds sterk verfranste Zuidelijke Nederlanden? Joseph
de Busscher, geboren te Brugge op 6 oktober 1741, startte zijn loopbaan als
onafhankelijk drukker in 1770. Hij genoot het privilege om hetzelfde jaar reeds
opgenomen te worden in het gild der librariërs zonder een meesterproef af te leggen.
Zo'n vrijstelling kwam in de late achttiende eeuw wel meer voor, maar het doet
vermoeden dat De Busscher al een dosis praktische ervaring had. Waarschijnlijk was
hij een tiental jaar voordien in de leer gegaan bij de meesterdrukker Pieter De
Sloovere, de actiefste Brugse drukker tijdens het midden van de achttiende eeuw.
Die leerde het ambacht aan een bijna volledige generatie librariërs die in de
Westvlaamse hoofdstad de dienst uitmaakte. Zijn atelier was gevestigd in het huis
Den Braembosch, te situeren aan de Predikherenstraat in het centrum van Brugge.
Pieter De Sloovere overleed in 1767, waarna zijn jonge weduwe Anna Van der Piet
de zaak voortzette, heel waarschijnlijk met de hulp van Joseph de Busscher5.. Deze
samenwerking verliep blijkbaar heel vlot, want in 1770 huwde weduwe De Sloovere
met Joseph de Busscher.
Zoals reeds vermeld werd De Busscher dadelijk aanvaard in de Brugse
drukkerswereld als opvolger van de gerespecteerde Pieter De Sloovere. Een
bijkomende indicatie van zijn invloed was zijn aanstelling in 1771 als deken van het
librariërsgilde6.. Doch in vergelijking tot zijn voornaamste collega's Joseph van Praet
en Joseph Bogaert bleef de produktie van zijn drukwerk aan de magere kant. Hij nam
gewoon een aantal klanten over van De Sloovere, maar breidde de zaak niet uit. De
enige auteur die hij uitgaf, P. Beaucourt de Noortvelde, liet voorheen zijn werken
drukken bij Pieter De Sloovere7.. Ook Den Grooten Brugschen Comptoir Almanach,
die De Busscher jaarlijks publiceerde, was een erfenis van De Sloovere8.. Verder
bleven zijn courante uitgaven beperkt tot allerhande praktische zakboekjes met
reducties of omzettingen van munten, maten en gewichten.
Joseph de Busscher trad meer op de voorgrond als boeken-expert. In die functie
schatte en veilde hij zeer regelmatig de boeken-collecties van overleden stadgenoten.
Deze activiteit en de boekenverkoop in zijn winkel vormden vermoedelijk zijn
voornaamste inkomensbron.
Het socio-culturele milieu waarin De Busscher vertoefde schetst ons een indringender
portret van deze figuur en geeft een mogelijke verklaring voor zijn belangstelling
voor Weyerman.
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Al op vrij jonge leeftijd verwierf hij een plaats binnen de gegoede burgerij; zo
werd hij lid van de Vrije Archiers te Sint-Kruis en een jaar later, in 1762, kwam zijn
naam voor op de ledenlijst van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan9.. Als een gereputeerd
kunstkenner werd hij snel opgenomen in het bestuur van de lokale Academie voor
Teken- en Schilderkunst, de bakermat van de latere kunsthistorische musea in Brugge.
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In die hoedanigheid schonk hij in 1787 aan de Academie het ‘Christusportret’, een
kopij naar Jan van Eyck. Dit schilderij behoort nu tot de verzameling van het
Groeningemuseum10..
Opmerkelijk is echter zijn rol binnen de vrijmetselarij. In 1783 werd hij als lid
vermeld in de annalen van de Oostendse loge ‘Les Trois Niveaux’ met als beroep
‘teneur des livres’, verwijzend naar zijn optreden als deskundige voor het schatten
van bibliotheken in nalatenschappen11.. Waarom De Busscher geen lid was van de
Brugse loge ‘La Parfaite Egalité’, die tussen 1765 en 1773 22 vooraanstaande Brugse
vrijzinnigen groepeerde, ligt waarschijnlijk in het feit dat haar oprichter Charles
Lauwereyns van Noordfranse origine was en enkel familieleden of kennissen met
Fransvlaamse bindingen tot zijn loge liet toetreden12.. Wel had Joseph goede banden
met leden van deze kring. Zijn zuster Maria huwde Jean-Joseph Druart, de ‘frère à
talent’ van ‘La Parfaite Egalité’. Een ‘frère à talent’ was geroepen om de maçonnieke
plechtigheden op te luisteren met muziek of voordracht. Druart kunnen we dus
beschouwen als de koster van deze loge-bijeenkomsten13..
Na 1775 viel er geen maçonnieke activiteit meer te bespeuren in het Brugse: ‘La
Parfaite Egalité’ was ingesluimerd. Of De Busscher ooit door deze loge als drukker
werd aangezocht is ons onbekend, maar het is best mogelijk. Immers zijn zoon
Guillaume, die de drukkerij voortzette, beschikte over de nodige houtblokken met
maçonnieke symbolen14..
Joseph de Busscher bleek ook geen onbekende voor de Oostendse bibliofiel
Franciscus-Abraham Flanderin15.. In 1780 kocht deze verzamelaar bij De Busscher
het boordjournaal van de ‘Marquis de Prié’, een Oostendse Chinavaarder die in 1727
naar Kanton zeilde met aan boord zijn vader Andreas Jacobus Flanderin16.. Deze
relatie tussen De Busscher en Flanderin kan mogelijk verklaren waarom deze laatste
zo'n grote collectie Weyermans in zijn bibliotheek herbergde. Immers voor Flanderin
waren de Brugse boekhandels de meest nabije, want Oostende bezat geen echte
drukkers- en boekhandelstraditie. Het is wachten tot 1781 vooraleer Pierre Jan
Vereecken zich als drukker te Oostende vestigde. Voordien besteedde de stad
Oostende haar drukwerk uit in Brugge17..
Joseph de Busscher liet zijn drukkerij in 1798 over aan zijn zoon Guillaume om
zich geheel aan de boek- en kunsthandel te wijden. Hij volgde zijn zoon niet toen
die in 1815 naar Gent verhuisde. Hij bleef in het Brugse rentenieren en overleed er
op de hoge leeftijd van 85 jaar18..
Tot slot kunnen we Joseph de Busscher omschrijven als een kunstkenner en
boekenexpert met internationale belangstelling, waarbij het hanteren van de drukpers
slechts op de tweede plaats kwam. Hij was tevens een gekend figuur in de Brugse
en Oostendse vrijzinnige kringen.
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Bijlage
(Voor het jaar 1775 ontbreken de catalogi van de maanden februari, maart, april en
mei)

* februari 1773
in quarto
- De Levens-Beschrijvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen, met de uytbreiding over de schilderkonst der ouden, 3
deelen met plaeten van Houbraken ('s-Gravenhage, 1729; gebonden, f 18 - 0 0).
- Idem, 4de deel (Dordrecht, 1769; genaaid, f 4 - 18 - 0).

* juli 1773
in quarto
- De Doorzigtige Heremyt, bespiedende door sijn verrereykende Verrekyker
('s-Gravenhage, z.j.; f 1 - 11 - 6).

* september 1773
in quarto
- Nieuws Tyding uyt d'andere weireld, of Zamenspraek tusschen den beroemden
Schilder en Schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten Doctor en
Astrologist Ludeman ('s-Gravenhage, 1768; f 0 - 14 - 0). (van F.L. Kersteman)

* mei 1774
in quarto
- De Levens-Beschrijvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen, met de uytbreiding over de schilderkonst der ouden, 3
deelen met plaeten van Houbraeken ('s-Gravenhage, 1729; gebonden, f 21 - 0
-0).
- Idem, 4de deel (Dordrecht, 1769; genaaid, f 4 - 18 - 0).
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* augustus 1774
in quarto
- Den Amsterdamschen Hermes, zynde een historisch. poëtisch en satyrisch
Verhael van de Zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige en der
toekomende eeuw, benevens eenige Liefdens Gevallen, staetkundige Coffihuys
Opmerkingen, en Courant-perioden, 2 deelen (Amsterdam, 1722; gebonden, f
9 - 0 - 0).
- Den Ontleder der Gebreken, zynde een aengenaem Vertoog over de
opperheerschende feylen dezer eeuw, benevens enige ongemeene voorvallen,
aerdige opmerkingen, Coffihuysredevoeringen &c., 2 deelen (Amsterdam, 1726;
gebonden, f 9 - 0 - 0).
- Den Persiaenschen Zydewever, Demokriets en Herakliets brabandsche Voyagie,
de hollandsche Zinlykheyd, den antwerpschen Courantier, en de gehoornde
Broeders &c voorzien met de sleutel van het geheele Werk (z.p., z.j.; gebonden,
f 5 - 0 - 0).

* januari 1775
in quarto
- De Doorzichtige Heremiet (z.p., z.j.; gebonden, f 1 - 15 - 0).

* januari 1777
in octavo
- Zeldzaeme Levens-gevallen van Jacob Campo Weyerman, op de Voor-poorte
van den Hove van Holland, 2 deelen, 1 band ('s-Gravenhage, 1763; gebonden,
f 1 - 15 - 0). (van F.L. Kersteman)
- Godgeleerde, Zede-kundige en Historische Bedenkingen, over den Text des
Apostels Pauli (Amsterdam 1730). Bedenkingen over den Text der Spreuken
Salomons, ibid. in een band. (f 1 - 15 - 0).
- Den Goudmaker in 't nauw, of den Baron Alchemist, ten toon gesteld
('s-Gravenhage, 1732). de Levens Bezonderheden van den Baron van Syberg
(Utrecht, 1733; gebonden, f 1 - 15 - 0).
- Het vermaekelyk Wagen-praetje (Gorinchem, 1741). Natuerkundige, Historische,
Ernstige, Schertsende en vroyelyke Aenmerkingen, tusschen eenen Geneesheer
en zyne Lyders, [...] ibid. den Voorlooper van de Kronyk der Bankeroetiers
(Rotterdam, 1738; gebonden, f 1 - 15 - 0).
- Den Doktoor voor de Liefde, of Philosooph Raedgever, eene aerdige
geschiedenis (Amsterdam, 1732; gebonden, f 1 - 15 - 0).
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- Den Ontleeder der Gebreken Ontleed, of Aenmerkingen op de Aenmerkelyke
Aenmerkingen (Utrecht, 1738; gebonden, f 1 - 15 - 0).
- Maendelyksche t'Zaemenspraeken, tusschen de Doode en de Leevende
(Amsterdam, 1726; f. 1 - 15 - 0)
- De zeldzaeme Levens-byzonderheden van Laurens Arminius, J.C. Weyerman,
Rob. Hennebo, Jacob Veenhuyzen, en veele andere beruchte Persoonen
(Amsterdam, 1738; f 1 - 15 - 0).
- Piet fopt Jan, en Jan fopt Piet, of boertige en ernstige Zaemenspraek, tusschen
eenen Protestant, Jansenist, en Jesuit (Amsterdam, 1737; f 1 - 15 - 0).

Eindnoten:
1. Archief J. de Béthune, Bibliothèque ou catalogue de livres qui se trouvent chez J. de Busscher
(januari 1773-november 1777).
2. Archief J. de Béthune, Bibliothèque ancienne et moderne ou catalogue de livres anciens et
nouveaux qui se trouvent chez Joseph van Praet (januari 1772-december 1773).
3. Marco de Niet signaleerde ons een exemplaar in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
ref. 655 J 5, en een ander in de KB te Den Haag, ref. 30 B 4, waarvoor onze oprechte dank.
4. M. de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman
(1677-1747). Amsterdam, 1990, p. 66.
* (noot van de redactie:) De kwestie van de Ontleeder wordt ontleed door Erik de Blauw in Med.
JCW 4 (1978), pp. 27-28. Overigens bevindt zich in het archief van de Stichting een kopie van
een exemplaar van de Ontleeder ontleed uit 1738.
5. A. Van den Abeele, ‘De drukkersfamilie de Busscher’. In: Biekorf (1982), pp. 129-133.
6. A. Schouteet, ‘Inventaris van het archief van het voormalig gild van de librariërs en van de
vereniging van schoolmeesters te Brugge’. In: Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge (1963), p. 263.
7. De historicus Patrice Beaucourt de Noortvelde liet zijn boeken Description de l'Eglise
Notre-Dame (1773) en Brugsche Koophandel (1775) door De Busscher drukken (A. Viaene,
‘De drukkersfamilie De Busscher, Brugge en Gent, 1770-1852’. In: Biekorf (1962), pp. 33-40).
8. De volledige collectie van Den Grooten Brugschen Comptoir Almanach, welke De Busscher
tussen 1771 en 1794 uitgaf, wordt bewaard in het Brugse Stadsarchief.
9. A. Van den Abeele, ‘De drukkersfamilie’, p. 130.
10. A. Viaene, ‘De drukkersfamilie’, p. 34.
11. P. Duchaine, La franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle. Brussel 1911, p. 417.
12. A. Van den Abeele, In Brugge onder de Acacia. De vrijmetselaarsloge ‘La Parfaite Egalité’
(1765-1774) en haar leden. Brugge 1987, pp. 56-57.
13. Ibidem, p. 293.
14. Guillaume de Busscher werd na 1803 lid van de nieuwe Brugse loge ‘La Réunion des Amis du
Nord’ en in 1818 trad hij toe tot de Gentse loge ‘Les Vrais Amis’ (A. Van den Abeele, ‘Den
drukkersfamilie’, p. 132).
15. K. Bostoen, Jacob Campo Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden. Brussel 1990. (Cahiers
van het Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde nr. 4).
16. Universiteitsbibliotheek Gent, Fonds Hye-Hoys, Hs. 1923. Met dank aan Karel Degrijse die
ons deze vondst aanwees.
17. P. Vandenabeele, ‘De Oostendse drukkerijen (1780-1850)’. In: Ostendiana V (1986), pp.
122-123.
18. A. Van den Abeele, ‘De drukkersfamilie’, p. 133.
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Iets over de auteur(s) van de ‘Janus’ (1787) en de ‘Janus verrezen’
(1795-1798) - deel 11.
A.J. Hanou
Zó opent het eerste nummer van Janus Verrezen, 7 april 17952.:
De omwenteling in al haar kleuren met al haar gevolgen, zou dáár zijn;
en JANUS zou uit zijn politieken dood niet verrijzen?... Hij alleen zou in
zijn' ijzren slaap volharden; terwijl ondertusschen alle zijne vrienden,
buuren en bondgenooten om strijd hunne bezigheden hervatten; en bij 't
eerste haanen gekraai van den omwentelingsmorgen weder beginnen, daar
zij bij den scheemeravond van den jaare ONZES HEEREN 1787 geëindigd
hebben? Neen! --- ('t zij met nedrigheid gezegd!) maar dan zou de
omwenteling niet compleet zijn. 't Is waar: JANUS begaf zich wel wat
vroeger dan zijn buuren ter rust3.: doch dit had zijn reden: hij zag den avond
vallen; en hij wist bij ondervinding, dat men in 't donker niet dan
broddelwerk maakt; en om bij de kaars te werken, daar toe had hij zijn
ogen te lief. Ja, ik wil het niet ontveinzen, dat ik somtijds met innerlijke
ontroering op mijn legerstede vernam, hoe sommige zelf in t midden van
den zevenjaarigen nacht rustig voortwerkten, zonder zich aan 't geroep
van den nachtwaker te bekreunen, die nogthans met luider stemme, en
zeer duidelijk, door de geheele buurt heen riep: ‘Bewaart je vuur en
kaarsjen wel! De klok het Oranje! Oranje het de klok!’ - Dan - 't mogt niet
helpen. Nu die nacht is voorbij! Derhalve - Goeden morgen!
Verscheen het eerste nummer van deze nieuwe Janus opzettelijk rond Pasen, dag
van licht, dag van Verrijzenis? 5 April 1795 was het eerste Paasdag. Naam en opening
van nr. 1 lijken dus allesbehalve toevallig. Toen de eerste Janus zijn graf opzocht,
in 1787, was dat in een andere era, en in een andersoortig jaar ‘Onzes Heeren’ - een
jaar nog van die oude Heer namelijk, de prins van Oranje. Tijdens de slaap in het
graf: slaapmutsen, kaarslicht, ‘de klok heit Oranje’. De naar buiten tredende Verrezen
Janus ziet echter niet de kleuren van het Oranjezonnetje, maar van een werkelijke
dageraad: van het Nieuwe Licht. De tijdgenoot lacht, niet alleen omdat hij de
licht-donkermetafoor goed begrijpt, maar ook omdat hij weet dat Janus iets heeft
met licht en Verlichting. Want deze opening, met haar eenvoudige zinnen, is
gecomponeerd als pendant van de openingsverklaring in het eerste nummer van de
Janus uit 1787. Die begon zo:
In deze zoo verlichte achttiende eeuw, bij deze zoo verlichte Natie, kan
het niet anders, dan ten uiterste aangenaam zijn, dagelijks voor een gering,
zeer gering, gedeelte zijner bezittingen, het elk oogenblik verwisselend
nieuws, dat zich op dezen zoo gestadig rondwenteleneden Aardbodem
opdoet, te mogen genieten [...].
Over de feitelijke Verlichting toen, was Janus wat ironisch. Hij is nu optimistischer.
Dat zal hij niet lang blijven. Over de oorzaken daarvan zal ik zwijgen, want het gaat
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me om iets dat meer triviaal is: het auteurschap van de Janus en de Janus Verrezen
(verder als: JV).
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Inmiddels heeft u wel begrepen dat deze nieuwe Janus duidelijk de pretentie heeft
dezelfde ‘persoon’ te zijn als de oude. Pretentie? Hij gaat daar gewoon van uit. Zo
spreekt hij bijvoorbeeld van ‘mijn vorig werk’ (i.a. JV I p. 10, 26).
In de omarming van een Spektator-nummer gewijd aan literatuur en revolutie,
verscheen in 1990 mijn artikel ‘De literator als politiek commentator. Het geval:
JANUS (1787)’4.. Het handelde over de stijlkenmerken, types satire, zoals in dat blad
gehanteerd door een uiterst creatief auteur (of: auteurs). Naar het einde van dat artikel
toe merkte ik op, dat de pluriforme en polychrome satirische stijl en intonatie van
dat blad, bijzonder veel invloed heeft gehad en dat ten gevolge daarvan een aantal
zaken nadere studie verdient:
[...] Janus verdient de belangstelling van letterkundige en historicus nog
meer, omdat zijn stijl, toon, en aanpak terugkomen. Hijzelf is zeer
nadrukkelijk aanwezig in de drie (!) jaar lang verschijnende Janus Verrezen
(1795-98; dus gedurende de hoogtijdagen van de nieuwe Nederlandse
Staat) en in de Ismaël (1788-1789)5.. Invloed is herkenbaar in de eveneens
onder oudtestamentische namen verschenen Arke Noachs (1799-1800) en
Sem, Cham en Japhet (1800). De lezer zal begrijpen dat de Janus indruk
op Nederland gemaakt heeft, wanneer hij hoort van het bestaan hebben
van bladen met titels als De Janus Janus-Zoon (1800-1802), Den Ouden
Echten Janus (1802), De Heer Janus Janus-Zoon (1801-1802), Janus
(1802), en nog meer. Die Janus met Heer in de titel heeft weer samenhang
met allerlei andere Heer-bladen, zoals de Heer Politieke Blixem (1802),
welk tijdschrift weer verwantschap heeft met andere Blixems, en zo vertakt
deze zaak zich steeds verder: een nogal duizeligmakende affaire. Al die
zijstraten hebben weer dwarsstraten. Aan veel van die bladen was debet:
de patriotse auteur Bernardus Bosch, die dus niet zozeer het standpunt van
grootvader Janus overnam maar wel diens effectieve stijlmiddelen benutte.
De lijst is hier niet volledig. Zou een tijdschrift als Heraclyt en Democryt
(1796-1798) ook niet onder indruk geweest zijn van de tweekoppige Janus?
Kortom, we hebben hier te maken met een uitgebreide familie van Jani,
en bladen met ander namen, neefjes en nichtjes, die desondanks
Janus-chromosomen hebben. Een groep met aparte stijlkenmerken. Een
aparte bloedgroep. [...] Voor historici, en waarschijnlijk ook voor
letterkundigen, heeft het vermoedelijk veel zin om eens de politiek-literaire
bladen gedurende de periode 1780-1801 te bezien op inhoud, vorm,
doelgroep. Er lijken aparte ‘bloedgroepen’ te bestaan, waarbij elke groep
zijn eigen karakteristieke vormelementen heeft.6.
Dit alles roept natuurlijk het verlangen op te weten wie verantwoordelijk was (waren)
voor het protomodel, inspiratief voor zoveel andere bladen7.. Meer kennis hieromtrent
verduidelijkt het beeld van het culturele landschap in de laatste decennia van de
achttiende eeuw. Wie de navolgers waren, in welke mate zij slaagden in hun imitaties,
laat ik verder bijzijden. Daar kan een compleet, redelijk spannend, boekdeel over
geschreven worden. Door een ander.
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Onder ‘protomodel’ versta ik: de tekst van de Janus uit 1787, en die van de drie
jaargangen van de Janus Verrezen uit 1795-1798 (Misschien hoort hier ook de Ismaël
bij. Daarvan verschenen in 1788 negen nummers. Later werd het weer vervolgd.
Hieraan zitten allerlei haken en ogen vast. Er zijn veel minder exx. van het blad te
vinden, wat controle moeilijk maakt. Ik laat daarom dit blad hier buiten beschouwing,
maar geef in de noot enige gegevens uit en over de Ismaël8.). Het is bij eerste lezing
van die teksten
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duidelijk, dat hier tot op grote hoogte een eenheid aanwezig is, in stijl, in ironische
distantie ten aanzien van politiek extremisme (al schuift dat in de loop der jaren op
in bepaalde richting), in gehanteerde stijlmiddelen en vertelvormen. De latere bladen
kunnen soms met succes een bepaalde verhaalvorm uitbuiten, of een ‘toon’ imiteren
- zij blijven duidelijk een stuk ten achter bij de oorspronkelijke inventiviteit, de
Swiftiaanse humor en dodelijkheid van de meester(s).
Die stijl, die vertelvormen komen in dit artikel helaas niet aan bod. Zij worden
ook niet gebruikt of misbruikt om te argumenteren dat de tekst wel van een bepaalde
auteur moet zijn. Hier gaat het me er slechts om materiaal voor te leggen op grond
waarvan men (voorlopig) kan beslissen wie verantwoordelijk geweest is voor de
publikatie van beide tijdschriften. Op voorhand moge duidelijk zijn: ik sluit niet uit
dat er een team bezig is geweest. Daarvan is misschien deze of gene gaandeweg
afgevallen. Misschien ook was in dat team één persoon verantwoordelijk voor de
eindredactie.
Ik bespreek geen opinies later dan 1851: voorzover mij bekend gaan de later dan
dat jaar gegeven meningen steeds terug op eerdere bronnen. Bovendien: na dat jaar
is het moeilijk te beweren dat het nog werkelijke kennis ‘uit de eerste hand’ kan
betreffen. Zelfs kennis uit de tweede hand (via een persoon die de auteur(s) werkelijk
gekend heeft) wordt dan twijfelachtig. Ik maak een uitzondering voor de gegevens
bij Doorninck (1883) te vinden: hij zegt immers op oudere bronnen terug te gaan9..
Het is onvermijdelijk dat we eerst een korte blik werpen op ‘Den Sleutel van Janus’
in de Janus zelf. Op verzoek van lezers die met de talloze codes en geheimnamen
geen raad wisten (dat verzoek kan ook door Janus zelf verzonnen zijn) verscheen er
na nr. 25, op 14 juni 1787, een ‘Extra Nommer’, vier ongepagineerde bladzijden
bevattend. P. [1] kondigt de sleutel aan, p. [2] is blank, p. [3] heeft een afbeelding
(liggende i.p.v. staand gereproduceerd: Spektator 1990 p. 40), en p. [4] geeft een
raadselachtige tekst. Welnu, die sleutel past in geen enkel slot, en is mijns inziens
nooit bedoeld ergens op te passen. Hier en daar, ook in de Janus zelf, wordt
gesuggereerd dat die tekst van Rabelais afkomstig is. Slechts een enkel woord is
oplosbaar, en zelfs dan komt er niets zinvols te voorschijn. Om het materiaal toch
volledig aan te bieden geef ik daarom die tekst in de noot, met de oplossingen door
Van Rijn10..
Na dus deze sleutel vruchteloos geprobeerd te hebben, kunnen we de kandidaten
de revue laten passeren. Hier komt de eerste:

Sybrand Otto Zyldam
Deze is vermoedelijk een fictieve, literaire figuur. Zijn optreden wordt in het tweede
deel van dit artikel besproken, bij Petrus de Wacker van Zon.

Johannes Nomsz (1764-1810)
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In het ‘Numerus Ultimus’ van de Janus beschrijft Janus zijn eigen overlijden. Een
Sterniaans trucje. Daarachter volgt nog, zwartomrand (p. 241-246), ‘Het Testament
van Janus’. Dat besluit met de passage:
De Executeurs van de Testamentaire Dispositie van wijle den Heere
JANUS kunnen niet nalaten, aan het Vaderlandsch Publicq mede te deelen
het Grafschrift van dien Schrijver, door hem zelven opgesteld, en het welk,
ter
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staving zijner oude Batavische deugden, spaarzaamheid, en zuinigheid,
gevonden is op een kleen Octaaf Cotteletten papier, welke zijn Ed., den
laatsten avond voor zijn scheiden uit dit tranendal, nog had gebezigd.
Het Grafschrift luidt aldus:
Aelius* hic situs est; cineres gaudete sepulti:
Jam vaga post obitus umbra dolore vacat,
VIVIT ADHUC; quamvis defunctum obtendat imago.
DISCAT QUISQUE SUUM VIVERE POST TUMULUM.
J. NOMSZ.
* AElius wil zoo veel zeggen als AElius.
Zeer summier vertaald staat hier ongeveer: ‘Aelius ligt hier. Wees blij bij de as van
de gestorvene. De schaduw (geest) dwaalt nog droevig rond. Maar hij leeft nog; ook
nog zo verhult het beeld de overledene. Ieder lere na zijn eigen graf te leven. Nomsz.’
Enkele serieuze wetenschappers hebben gedacht dat hier Janus plots open werd
over zijn identiteit. Het ‘eigen grafschrift’, op naam van Nomsz, moet volgens hen
aangeven dat Janus identiek is aan Nomsz. Nu staat de Janus stijf van dit soort
grapjes. Uiteraard maakt de schrijver zich hier vrolijk over de broodpoëet Nomsz,
een humorloze veelschrijver die altijd precies wist welke partij hij het naar de zin
moest maken: namelijk de partij die aan de macht was. Nomsz was in de optiek van
Janus het soort literator dat grossierde in grafschriften om brood op de plank te
krijgen: een loonslaaf die een politieke broodheer nodig had. Nomsz, ook wel ‘de
Nederlandse Voltaire’ genoemd door zijn bewonderaars, kreeg als ‘den Virgilius
onzer eeuw, den Heere J. MONS’ dan ook al eerder een kneepje in de Janus (p. 106).
Om verwante redenen kreeg hij er van Kinker in diens Post van den Helikon, iets
later, ook geweldig van langs11..
Nomsz als auteur van de Janus enz. kunnen we dus vergeten.

Paulus van Hemert (1756-1825)
Deze filosoof, Kantiaan, is er nog nooit van beticht schrijver geweest te zijn van de
basis-Jani. Maar er is één brief die hem zeer verdacht maakt. In een schrijven van
Philips Julius van Zuylen van Nyevelt (zwager van De Wacker van Zon!) aan R.J.
van der Capellen tot de Marsch, uit 1787, komt de volgende passage voor12..
Mev. C. daar ik heden middag geweest ben heeft my over UHwgebr. billyk
ongenoegen over Janus onderhouden. Maar, myn lieve vriend, hoe hebt
ge ooyt een ogenblik kunnen soupçonneeren dat ik daar de hand in had?
de reeden van dit uw verdenken, weet ik wel, was niet inglorieus [?] voor
myn verstand, maar wat was ze honend voor myn hart. Ik ben verzekerd
dit ook niet lang by UHwgebr. heeft kunnen huysvesten. behalven den 4
eerste nos, die my gezonden zyn, heb ik er nooyt geene andere onder de
oogen gehad, als die Hemert my hier ter leen gegeeven heeft. Ik ben by
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die gelegenheyd verzogt geworden om er mede in te werken, doch heb dit
zoo gelukkig van myn Batavus afgekomen, ten eenmaal van de hand
geslagen, niet alleen, maar den man, die er my toe verzogt, 't dangereuse
van dat metier zoo sterk ik maar konde onder 't oog gebragt. geen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

51
letter is er dus van my, en zal er ooyt van my in komen. Ik heb dat laatste
zelf nog niet eens geleezen. Met geen minder yver heb ik hem 't
produceeren van den Adel, die ik reeds meer als 6 maanden van te voren
in handen en toen 't publicq maken verhindert had afgeraden - doch te
vergeefs.
Deze patriotten hebben het duidelijk over de periodiek Janus, die niet hun instemming
heeft. Dat kan ik me voorstellen, want de Janus, hoewel hervormingsgezind en de
hersenloze Oranjeclan voortdurend bespottend, was in het geheel niet geneigd daarom
dan ook maar enthousiast te zijn over elk denkbeeld van de patriotten. Vooral het
feitelijk gedrag van deze nouveaux politiques werd onbarmhartig in het zonnetje
gezet. Dit was de superioriteit van de onconformistische, ongenaakbare en op eenzame
hoogte verkerende Janus, die niet naar links boog en niet naar rechts.
Dat daargelaten: we leren dat het tijdschrift kennelijk geen éénmansaffaire was.
Zuylen werd immers gevraagd bijdragen te leveren. Door wie? Door ‘Hemert’ die
hem ‘by die gelegenheyd’ ook andere nummers leende. We hebben hier niet te maken,
zoals vaak voorkomt, met een getuigenis uit de tweede hand: een mening in de trant
van ‘die en die is de auteur want ik denk dat hij het is’. Nee, ‘Hemert’ verzoekt om
medewerking en is dus op zijn minst iemand die daartoe bevoegdheid bezit. Is hij
dus de schrijver van de Janus? Tenminste moet hij deel uitmaken van de equipe die
de Janus produceert, als schrijver of organisator.
De enige belangrijke schrijvende ‘Hemert’ van deze decennia is Paulus van Hemert,
de filosoof die in staat was tijdschriften te produceren waarin een verband gelegd
werd tussen filosofie, politiek en maatschappij: het Magazyn voor de critische
wysbegeerte (1799-1803), het voor breder publiek bedoelde Lektuur bij het ontbyt
en de thé-tafel (1804-1808). Van belang is dat Van Hemert een voorbeeld was van
onafhankelijk denken. Als dominee had hij in 1784 afscheid genomen van de
staatskerk. En er is altijd gezegd dat hij een ‘patriot’ was13.. De aanwijzingen daarvoor
zijn tot nu toe niet erg duidelijk. Daarvoor is nu dan een argument voorhanden, want
de Janus was duidelijk vóór verandering van het staatsbestel. Indien we rekening
moeten houden met een equipe die verantwoordelijk was voor de Janus en Janus
Verrezen, zien we dan zelfs een patroon: want de hierna te bespreken Jan Kinker,
die beslist iets met die Jani vandoen had, was een vriend van Van Hemert14. en werkte
zelf (of: op zijn beurt) aan Van Hemerts tijdschriften mee. Hier klikt iets: het
onafhankelijk denken waarvan de Janus getuigt, is ook aanwezig op een soortgelijke
manier bij het stuwende duo Kinker/Van Hemert, wanneer zij in tijdschriften en
genootschappen Nederland pogen te overtuigen van hún Verlichting en hún
Kantianisme.
Merkwaardig overigens dat de brieftekst lijkt te suggereren dat Van Hemert ook
debet was aan het in 1786 verschenen en een enorme opschudding veroorzakende
pamflet De Adel, van ene ‘Anonymus Belga’, waarin voorgesteld werd deze stand
als onnut, onproductief en repressief maar geheel af te schaffen15.. Een toeschrijving
aan Van Hemert lijkt mogelijkheden te bieden. Het auteurschap wordt traditioneel,
zonder bewijs, toegeschreven aan (ook alweer straks te bespreken!) Petrus de Wacker
van Zon, die om die reden altijd wat sneerend besproken wordt als een persoon die
bij het begin van de revolutie de adel wilde uitmoorden, maar die niet te beroerd was
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om na het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden secretaris te worden van de
Hoge Raad van Adel in Den Haag, om een inkomen te hebben. Indien Van Hemert
inderdaad de auteur is, zou de biograaf van De Wacker van Zon van een probleem
bevrijd zijn. Het is hiernaast zo, dat De Wacker van Zon, die uitstekende werken
schreef in een ironische
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trant, niet zo vreselijk veel ophad met de Verlichting - men leze zijn Jan Perfect.
Het schrijven van De Adel past daar niet zo bij. Maar dit alles hier te bespreken, voert
te ver.
(wordt vervolgd)

Eindnoten:
1. Ter controle, en meer nog: ter bevordering van het leesplezier, geef ik verblijfplaatsen en
signaturen van enkele exemplaren. De Janus is te vinden: UBA 235 F 4; Inst. Neerlandistiek

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

A'dam 255 D 1; Ned. Persmuseum 8216; UBL 495 A 41, 1147 C 16; KB 526 D 131; UBN TZ
C 12468; Stadsbibl. Antwerpen B 209202. - De Janus Verrezen: UBA 235 F 1-3; Ned.
Persmuseum 3315; KB 526 D 7; UBL 1007 A 6-8, 215 F 20-21, Bibl. Hotz 2719 (dl. 3); UBN
TZ C 12468; Stadsbibl. Antwerpen B 257935 (nr. 13).
Voor de goede orde: in dit artikel, waarvan het tweede deel in de volgende aflevering van de
Mededelingen verschijnt, houd ik mij niet bezig met de drukgeschiedenis van de Jani. Er is
overigens wel evidentie te vinden dat er verschillende edities zijn.
Eerdere artikelen over Janus en JV: W.P. Sautijn Kluit, ‘Janus; de Politieke Blixem; en beider
gevolg.’ In: Den Nederlandsche Spectator 2 nov. 1867 p. 347-252; W.F. de Jonge, ‘Nog iets
over Janus en Ismael.’ In: Den Nederlandschen Spectator 1868 p. 34-35; G. van Rijn, ‘De
Sleutel van Janus’ In: Rotterdamse Librye no. 6 (1/10/1891), p. 46 e.v.
Sommige exemplaren hebben i.p.v. 7 april: 7 juni. Evenwel schijnt de JV al op 6 april verschenen
te zijn, blijkens een advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 2 april. Die advertentie
is niet zomaar een blote mededeling van het verschijnen op 6 april, maar heeft ook iets
inhoudelijks. Reden om hier die tekst over te nemen: ‘Ook JANUS verrees in 't midden van de
algemeene Opstanding in zyn Vaderland; Hy ontfing zyn vernieuwd aanweezen, met die zelfde
bedaardheid, waarmede hy zyn Politieken adem uitblies; met die zelfde bedaardheid, zal hy
zyn dubbeld hoofd ook weder ter ruste leggen, zo dra hy met die twee oogen, waarmede hy in
't toekomende ziet, zal opgemerkt hebben, dat zyn aanzyn overbodig, nutteloos of schadelyk
zoude zyn. Zyn Weekblad met zyn gewoone Afbeelding, zal onder den Naam van JANUS
Ve r r e e z e n , op den 6 April, en vervolgens elk Maandag te bekomen zyn, te Utrecht by de
Wed. Terveen en Zoon, 's Hage van Cleef en Leeuwesteyn, Leyden Honkoop en Onnekink,
Amsterdam Holtrop, Smit, ten Brink, Kuyper en van Vliet, Haarlem Plaat en Loosjes, Rotterdam
D. Vis, van den Dries en Pols, Alkmaar Hand, en verder door geheel Nederland.’
Janus stopte vrij kort voor de Pruissische inval. Het ‘Numerus Ultimus’ is ongedateerd; het
voorlaatste nr. (34) is van 13 aug. 1787.
In: Spektator 19 (1990), pp. 35-72.
Er bestaat van dat blad mogelijk een imitatie, onder dezelfde naam verschenen.
Pp. 68-69.
In de eerste noot bij genoemd artikel presenteerde ik enige kandidaten, en een korte argumentatie
voor é é n van hen.
In het eerste nummer van de Ismaël (28 juli 1788) komt de volgende tekst voor (p. 5): ‘[...] nog,
met é é n woord, moet ik iets van mijnen naam zeggen. - U geheugt nog wel, Nederlanders!
dat de oude tweehoofdige JANUS in uw midden geleefd heeft. Helaas! het verdriet, over het
mislukken zijner welmeenende [...] pogingen, heeft dien wijzen grijsaart te ontijdig de
scherpziende oogen doen sluiten! - Toen hij het eerst te voorschijn treden zou, waren zijne
Peters, de noodwendige aandrijvers zijner handelingen en daden, het onderling oneens, met
welken naam op het voorhoofd hij zijnen Landslieden onder de oogen moest komen. Een hunner
[dus de Ismaël-auteur?] wilde, dat hij den naam Ismaël dragen zoude. Meermalen heeft de goede
oude man mij deze bijzonderheid verhaald. Hij was mijn vriend. - Ik had zijnen naam kunnen
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erven, - maar JANUS moet eenig zijn: - eenig is de Phenix. Daar ik dan, als zijn wettige navolger,
de voetstappen van den onsterfelijken Grijsaart zal trachten te drukken, en hem, van verre, na
te volgen, heb ik mij verstouwt, mij eenen naam toe te eigenen, die hem eenigermate in eigendom
behoorde. - [...] Gelukkig, zoo zijn geest op mij moge rusten; - ik mij de naam moge waerdig
maken van zijn Vriend geweest, - van zijn navolger te zijn!’ Het waarheidsgehalte van deze
tekst kan op verschillende manieren bekeken worden; tenminste é é n van de mogelijke
beweringen is: dat de Janus het product was van m é é r schrijvers (Peters).
Verder zijn er vijf advertenties of bekendmakingen, waarin ook de Janus/JV een rol spelen.
Het grootste deel daarvan is, bij mijn weten, nog niet gepubliceerd.
- 1. In de Oprechte Haarlemsche Courant van 6 augustus 1795 verscheen de volgende tekst:
‘De Boekhandelaars J. MEERBURG en B. ONNEKINK, berichten het Publiek, dat zy op sterk
aanzoek voornemens zyn te herdrukken, (h e t w e l k v a s t v o o r t g a a t ), den ouden echten
JANUS, by hun in de Jaaren 1786 en 1787 gedrukt en uitgegeeven, en welke dagelyks te vergeefs
word gevraagd, waardoor die enkelden, welken nog voorkomen, tot eene aanmerkelyke hoogen
Prys worden verkogt; de bovengemelden zyn te meer daartoe aangespoord, om het Publiek in
staat te stellen zich niet te laaten misleiden om het een onechten of verrezenen JANUS in de
hand te laaten stoppen, welken dezen ouden en verstorven Heer te veel onëer aandoet. - Het
Publiek kan dan dezelven leezen, vergelyken en oordeelen of JANUS, die gestorven is, wel is
verrezen; blykens zyn Testament, en zyn Erfgenaam-ISMAëL, waarvan in den jaare 1788 negen
Nommers zyn uitgegeeven, en bovengemelden zullen, indien een aantal van slegts 150 Exempl.
worden opgegeeven, dezelve afleveren, met de ISMAëL en een Tytel, compleet; à 3 Gulden,
en welke dan de Vervolgingen van ISMAëL, als zynde het echte afgietzel van JANUS. - Men
verzoekt de Boekhandelaars, die nog geen opgaaf gedaan hebben, zulks voor het einde van
deeze Maand Augustus te doen, alzo dezelve niet minder na de Intekening te bekomen zullen
zyn als voor f 4.’ De JV reageert overigens wel op deze tekst (I, p. 91; aldaar volgens de versie
in de Hollandsche Courant van 8 juli) met de opmerking dat Meerburg en Onnekink noch de
oude noch de nieuwe Janus in ‘zijn waare qualiteit’ gekend hebben, en dat hij ‘zijn
bastaartzoontjen ISMAëL met alle vaderlijke tederheid [zal] afwachten’. Volgens JV I, p. 182
(5 okt. 1795) is Ismaël dan nog steeds niet uitgekomen (vgl. ook II, 22, waar gesuggereerd lijkt
dat de ‘Waterlandse Babylonië r ’ debet is aan de nieuwe Ismaël; verder II p. 278).
- 2. In hetzelfde blad, op 29 augustus 1795: ‘De Boekhandelaaren worden verzogt, de by hun
bestelde Exemplaaren van de oude echte JANUS en ISMAëL, voor ultimo Augustus op te
geeven aan J. MEERBURG of B. ONNEKINK, dewyl reeds een begin gemaakt is met de
herdruk, en na die gestelden tyd geen een eenig Exemplaar zal worden geleverd, dan tegen een
vierde verhooging, verzekerende het Publiek dat maar een klein getal op hetzelve is aangelegd.’
- 3. Aldaar, op dezelfde datum: ‘Door het herdrukken van eenige Nos. is het alom bekende
Weekblad DE JANUS VERREZEN weder C o m p l e e t te bekomen; de uitgave geschied elk
Maandag te Utrecht by de Wed Terveen en Zoon, 's Hage van Cleef en Leeuwestyn, Leyden
Honkoop en Onnekink, Amsterdam Holtrop, Smit, ten Brink, Kuyper en van Vliet, Haarlem
Plaat en Loosjes, Rotterdam D. Vis, van den Dries en Pols, Alkmaar Hand, en verder by alle
Boekverkoopers.’
- 4. In de Haagsche Courant, 2 september 1795: ‘Daar het thans advertissementen van en
omtrent JANUS regent, moet 'er deeze é é n e nog by, die wy hoopen dat de laatste zyn moge.
- De Schryvers van JANUS van 1787. adverteeren hier meede dat zy even min in den aanstaanden
ISMAëL als in de verreezene zogenaamde JANUS participeeren. Tot het laatste is, vlyen zy
zig, geen bewys nodig, en tot het eerste dient dat zelf de Ismaël na de omwenteling van 1787
in Brabant verscheenen buiten hunne Meedewerking of goedkeuring 't Ligt zag. Met é é n
woord, zonder in de merite van Ismaël of den verreezenen Janus te treeden, zy die Anno 1787.
JANUS schreeven, schryven thans niet: en dit is genoeg om de wys van handelen van die geenen
na te gaan die zig van de tytel van een geaccrediteerd blad of van derzelver gewaande vervolging
prevaleeren.’
- 5. Aldaar, op 4 september 1795: ‘De Boekhandelaars J. MEERBURG, en B. ONNEKINK
zien met veel bevreemding in de Haagsche Courant van Maandag laatstleden geplaatst een
Advertissement, rakende I s m a ë l , als of die in den Jaare 1787 in B r a b a n d was verscheenen,
en wel buiten de medewerking van de Schryvers van den O u d e J a n u s . Hierdoor vinden zy
zich verpligt te moeten declareeren, dat zy elk oogenblik kunnen aantoonen, dat de geschreeve
copy en van J a n u s , en van I s m a ë l , dezelvde is, en dus de I s m a ë l ook van die zelvde
hand geschreeven en door hun uitgegeeven is. De Schryvers zullen zich zeer wel kunnen
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herinneren, de conferentie, welke bovengemelde Boekhandelaars met hun hebben gehad in
zekeren herberg, naby Leyden in den Jaare 1787. waarop h e t T e s t a m e n t is gevolgd en
de belofte, door é é n der voornaamste Schryvers aan hun gedaan volgens eenen eigenhandigen
brief. Bovengemelde declareeren, niet te zullen voortgaan met het vervolgen van I s m a ë l ,
zonder hun consent; laatende zy bovengemelde het verders voor de rekening van die laage en
baatzugtige Drukkers van de zogenaamde Ve r r e z e n J a n u s , in hoe verre zy, als eerlyke
Confraters met den Drukker of Drukkers van den e c h t e n J a n u s hebben gehandeld.’ - Wie
kan dit volgen? Er lijken tenminste drie partijen in het spel. Misschien moeten we ook denken
aan moedwillige mystificaties. Hoe dat zij, zonder een veel grondiger onderzoek, of zonder
nieuwe informatie, zal de verhouding van Ismaël tot Janus en JV voorlopig niet erg helder
worden.
Om de zaak nog gecompliceerder te maken: Kinker maakt, in zijn eigen werk (ik ga hier dus
voorbij aan de in deze noot eerder al opgegeven plaatsen uit de JV), voortdurend de indruk alles
van de Ismaël en zijn maker(s) af te weten. Zo schrijft hij in zijn Post van den Helicon van
1788, nr. 19, p. 152, in een voetnoot: ‘NB. Aan allen de geenen die er bij geïnteresseerd zouden
mogen zijn, wordt bekend gemaakt dat Mijnheer ISMAëL (men weet nog niet met of zonder
Zangster) gelogeert is op de vijfde verdieping van 't logement van 't Genootschap met een
verdronken kalf is goed sollen; in DEN DUIVELSHOEK.’ En daarop volgt meteen: ‘*** Ook
heeft iemand een klein kamertjen van 't voornoemde logement, even als een verborgen
werkplaats, op de vliering gehuurt; deeze is geheel zonder Zangster geloof ik: want er is geen
plaats om dezelve te herbergen. Hij noemt zich geprivilegeerd Oppasser van den Tooren van
Babel.’ In nr. 21 worden Janus en Ismaël in é é n adem genoemd (zie verder het artikel, bij de
Kinker-argumentatie). In nr. 23, p. 184, hebben we weer een voetnoot: ‘*** De Heer Argus,
die zich sterk maakt de geheimen van het Gerichtshof van Hippocrene aan de natie mede te
deelen, heeft een verdieping hooger dan ISMAëL een kamer gehuurd in 't logement van 't
Kalvergenootschap. 't Begint daar mooi vol te worden.’ En in nr. 28, p. 224, luidt de nu al
verwachte noot aan het eind van dat nummer: ‘NB. ISMAëL, ARGUS, en de pretense Oppasser
van den tooren van Babel; hebben stil en bij nacht hun logement verlaaten.’ - Tenslotte: in het
Gemeente-archief Utrecht bevinden zich bij de criminele processtukken (Stadsarchief II inv.
nrs. 2214 en 2215 twee pakken, omschreven als ‘Stukken, overgelegd door de schout betr.
zijnen eisch tegen Gijsbert Timen van Paddenburgh, boekhandelaar, wegens het verkoopen van
een schotschrift genaamd Ismaël, 1789’, en: ‘Stukken, overgelegd door den schout, betreffende
zijnen eisch tegen Julius Visch, boekhandelaar, wegens het verkoopen van een schotschrift
genaamd “Ismael”, 1789’. Het blijkt dat op 10 of 11 oktober 1788 (de data worden verschillend
opgegeven) op last van de schout, Athlone (die het bij het patriottenbewind in 1787 zwaar te
verduren had gehad), bij genoemde boekhandelaars de Ismaël werd opgehaald. In het bijzonder
ging het om nr. 8 (15 sept. 1788), en de passage daarin, waarin bericht werd over het vinden
van een goudmijn te Babel (Utrecht dus), in de opbrengst waarvan de ‘Lord Praetor’ voor de
helft deelde. Uit de stukken blijkt dat hier bedoeld werd: een strafactie van de schout (de praetor!)
tegen Gerard Bentinck. En over de boete natuurlijk. Geen wonder dat schout Athlone, van dit
Ismaëlnummer vernomen hebbend, zijn revolvers omgespte. Hij eiste een boete van fl. 1000.
Die eis werd ook toegekend. Niet verbazend, in die dagen. Hij had het evenwel niet zo
gemakkelijk, omdat de beklaagden behoorlijk aan hun verdediging trokken. Visch wist de zaak
in hoger beroep zelfs tot in 1791 te rekken (hij voerde aan dat de tekst vergelijkbaar was met
‘het testament van Janus’: eveneens iets waaruit eenieder kon halen wat hij wilde. Een bewijs
van de bekendheid van Janus' slotnummer!). Paddenburgs verdediging is het boeiendst; zowel
om de agressiviteit waarmee die gevoerd werd, als om het feit dat hier de vraag naar de originele
auteur en/of drukker aan de orde komt. Paddenburgs zeggen, dat hij de nummers toegezonden
kreeg door drukker B. Onnekink van het Rapenburg te Leiden, en de bewijzen die hij daarvoor
op tafel legde, ontmoette bij de schout weinig geloof; en ik moet zeggen dat Paddenburgs
opmerking dat de nummers hem indirect toegezonden werden ‘onder het adres van een ander
Boekverkoper’ wel achterdochtig maakt. De kwestie, dat teksten als in de Ismaël opgenomen,
voor velerlei interpretatie vatbaar zijn, is ook hier hoofdzaak. Hij kan er niet op aangesproken
worden, als iemand anders iets bepaalds in die tekst terug wil vinden. Hij is geen ‘uitlegger van
bedoelde of niet bedoelde eijnden, welke aan verdigte samenspraken, of gebeurtenissen onder
versierde Persoons verbeeldingen gegeven worden’. Dat was natuurlijk altijd de zwakte van
het gerecht wanneer het bladen met de literair-satirische structuur van een Janus of Ismaël als
‘smadelijk’ wilde vervolgen. Zo'n bewijs kon zelden of nooit gegeven worden. Alleen: dat

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

maakte niets uit. De machtspositie van de orangisten was nu opnieuw zodanig, dat veroordeling
alleen een kwestie van tijd was.
Ismaël is trouwens ook op 9 oktober 1788 in Amsterdam verboden, blijkens Het Boek 6 (1917)
p. 297-298, en A.C. Kruseman, Aanteekeneningen betr. den boekhandel v. Noord-Nederland
[...]. (A'dam 1893), p. 449. Volgens de laatste, p. 458, op 8 oktober 1788 eveneens in Haarlem.
9. Ik houd mij niet op met toeschrijvingen die gepubliceerd zijn alleen en uitsluitend omderwille
van de polemiek tegen een complete partij. Eén voorbeeld. In de orangistische krant van Gosse,
de 's Gravenhaagsche Vrydagse Courant van 5 februari 1787 komt een ingezonden brief voor
van Q.N., beginnend: ‘Nieuwsgierig zult gy mogelyk zyn om te weeten wie de Autheurs van
het tegenswoordige, en in Leyden by Herding gedrukt wordende Weekblad Janus zyn’. Die
opmerking over Herding zou inderdaad waarheid kunnen bevatten; maar in het volgende gooit
hij alles voor het gemak op é é n hoop (de fotokopie die ik van dit nummer ontving was hier
en daar helaas onleesbaar). Hij geeft ‘de navolgende allerexactste en echte Lyst van de Schryvers
[...] van dat tweehoofdige Monster, die daar toe twee of driemaal des weeks 's ogtends op een
klodder (het egte Kenmerk van hun Weekblad) by den anderen komen.
De Vroedschap Bruidegom. De Neude Vroedschap Glaz[onleesbaar]. De Overste Ds...ls. De
Vaakverdryvende Dichter. De Neude Vroedschap Schee[onleesbaar]. Zyn Indische Majesteit
uit de Boodestraat. De Hoog Geleerde Heer Sch...beek. En - - - Witkwast vol pedantery. Voorts
zyn de Honnoraire, Extraordinaire en Corresponderende Leden van dat Illustre Gezelschap:
De Heeren Meester Rh..vis Fe.th te Zwol. De weggejaagde Luthersche Predikant B..gh. De
Mennoniete Oproer Prediker v.d.K..p. De vreedzame Pieter Vr..de. De onsterfelyke
Amsterdamsche Dichter J.N.msz. En de Edele Janus iudex, V.D.M. Verders zyn Directeuren,
Redacteuren en Entrepreneuren van dit Hoogloffelyk Genootschap. De wydberoemde en
onsterfelyke Heer en Mr. Onda.kiki, Ma laboriae & Democratiae Studissimae Doctor. En
Anonimus Belga, een geleerd Delfsch gekje, die nog onlangs zo onbeschoft zyn gal tegens den
Adel uitgespoogen heeft, om dat hy de zyne niet dan zeer gebrekkig bewyzen kan.’
10. Volgens zijn notitie in de Rotterdamsche Librije 1891, p. 1891. Tussen [ ] zet ik Van Rijns
oplossingen (met een paar kleine verbeteringen van mijzelf); en tevens die woorden, die in het
origineel in Griekse lettertekens staan. ‘Cfourumd adrasfehijzi tonlw zqpasno [champleniano
Thèmo] prlsteel qurijagiov DODEDIDA aresitovuw cucòciceca sastatoo GERIBOWN drulam
marcos tontorophoranmipodamenoninaspen apadonunotropon b.b.b. kuerps [spreuk] ezijn
[nijze? wijze?] nee [een] kijlraaw [waarlijk] si [is] teh [het]: ogre [ergo] rutaipiced [decipiatur],
spiced [decipi] tluv [vult] sudnum [mundus]. Nednierv [Vrienden] nedeilijg [gijlieden] edliw
[wilde] dlukeg [gekuld] nezew [wezen]: tduoz [zoudt] ijg [gij] teh [het] koo [ook] nijz [zijn]?
Tidlewneve [Dit evenwel] tnuk [kunt] ijg [gij] tiu [uit] nezno [onzen] letuels [sleutel] nereel
[leeren], tad [dat] ijw [wij] lew [wel] snemenroov [voornemens] nijz [zijn] nekerbeg [gebreken]
et [te] nepsig [gispen], raaw [waar] ijw [wij] ze [ze] nedniv [vinden]; raam [maar] neeg [geen]
nelliuqsap [pasquillen] et [te] nekam [maken] po [op] erednozib [bizondere] nenosrep [personen].
Tra fre fri fro freu; taaetsrev [verstaat] tid [dit] eid [die] naastrev [verstaan] rem [meer] laz [zal];
naâr [raân] et [te] sunaj [janus] nav [van] niz [zin] ned [den] raan [naar] tein [niet] sud [dus]
tfeoheb [behoeft] ne [en]. bipees canturminatos dunud ponur danot rodir kadurkos tolosanttos
amenos. Gilolamprimnrstqrwolfcirco mastoipulalcoideus caramna baliel htorats hcolom custina.
Ailed [Delia], sisemen [Nemesis], anniroc [Corinna], sirocijl [Lycoris], aihtnijc [Cynthia],
sullag [Gallus], osan [Naso], sullubit [Tibullus], suitreporp [Propertius]. NB. suiligriv [Virgilius]
nodjjroc [Corydon] rasaec [Caesar] sancecem [Mecenas]. Taw [Wat] neb [ben] iû lij [jullie],
nettoz [zotten]! Arstqpnmi, zxwv now won new venros cudalligophoneros sigma tou ro pi ni
ch ksi. Micmas tuo darossi [chè ma toisi charampi poduza chaloma purotès] Nee [Een] eird
[drie] nevez [zeven] tga [agt] dneziud [duiezned] neneoillim [millioenen]: 178350000. 1 + 27
- 19. - cur supplexpel [suppellex] ta. Noiphma [Amphion] sucecrid ni ocetca otnijcara. Sût, o
nima cidardos chalama. Tsoorp! tsoopr! [Proost! proost!] sredeorb [broeders]. Laah [Haal]
leviud [duivel] ed [de] es [se] tad [dat]! Acdfhoonimopes. Lessuorac [Caroussel] kalokolak
raadnabaras [sarabandaar]; acculam [Malucca] lednamroc [Cormandel] noliec [Ceilon] ne [en]
raabalam [Malabaar]! leenoot [tooneel] nav [van] sdnalreên [neerlands] ni [in] 't estgideolb
[bloedigste] raaveg [gevaar]. namtuoh [Houtman], noec [Coen], feiletam [Matelief]! [Alfa.
beta. gamma. delta. epsilon. zeta. eta. theta. iota. nu. labda.] curiosijmpotosias sumebires
[scribemus] te turbatotouti camelolas. Nekruhcs [Schurken] dudodidedaj sosasumnordi
Gerboniamnus tsrqpnmlkijf druuaondijmos xadnem [mendax] aicaerg [graecia] tatcaj [jactat]:
neruk! neruk! neruk! [kuren! kuren! kuren!] sumijdid [Didymus] ovatko [octavo], omicedoud
[duodecimo] oilof [folio] ortauq [quarto]; toz, toz [zot, zot]. Apopapetrikon, drvn [durven] knnn
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[kunnen] lpn [lopen] nkn [neuken], m.l [mille] dndr [donders]. Glf [Geloof] vr [vrij] dt [dat] dt
[dit] sltl [sleutel] vn [van] Jns [Janus]! Atrhm brmmnghm [Birmingham] Clchstr [Colchester]
Indn [Londen] prs [Parijs] prta instntnpln [Constantinopolen] prgt [purgat] te [et] ornt [ornat]:
DI vlves ntu frms plls. Lng con st fiv mnste mxmtt crpr te ncdt vl jv dan irr; tau cm Dolchs Plls
spttr da'rs, Grgns nagfr pets prt cms. Kez [Zie] reih [hier] un [nu] kijlednie [eindelijk] teh [het]
eraw [ware]: tnuk [kunt] iig [gij] kijlrooheb [behoorlijk] nezel [lezen], nad [dan] taatsrev
[verstaat] ijg [gij] ned [den] nehcsnag [gansche] sunaj [Janus].

11.
12.
13.
14.
15.

Vaverivovu 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 2+7. 21-18 3+0. varnek lok bol luknudardon
gerusnmuzxij, coriacuria dartos calussiamorphido molassitrophion, amcuraz [Zareuma], eriaz
[Zaire], namsoro [Orosman], nimso [Osmin]: elaV [Vale]!’
Het moet me van het hart dat ik deze sleutel, ondanks het feit dat ik rekening moet houden met
de bekende achttiende-eeuwse voorliefde voor allerlei puzzeltjes, buitengewoon flauw vind.
Het heeft niets weg van de gewoonlijk in de Janus tentoongespreide humor. Een goede verklaring
waarom dit bij-nummer niet door de Janus-auteur(s) geproduceerd kan zijn, zou mij welkom
zijn.
Zie Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg
[...]. A'dam 1980, pp. 124-125.
Te vinden in het archief van de Capellens in het RA Gelderland.
Gedenkschriften in de hedendaagsche talen van de derde klasse van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut, A'dam 1826, p. XLII (UBA Z 445:3).
Zie voor hun levenslange hartelijke relatie en hun samenwerking: A.J. Hanou, Sluiers van Isis.
Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting [...]. Deventer 1988.
Enkele (bewerkte) pagina's uit dit werkje zijn herdrukt in: Revolutie in woorden [...]. A'dam
1989, Griffioen, pp. 28-31.
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Gelaagdheid in de satirische structuur van de tijdschriften van
Weyerman, gedemonstreerd aan ‘De naakte Waarheyt’*
Adèle Nieuweboer
Bij mijn observatie zal ik me beperken tot enige vaststellingen naar aanleiding van
De naakte Waarheyt (1737), aan de hand van kopieën die Suzanne Gabriëls het
afgelopen jaar aan de Stichting deed toekomen. De kopieën zijn gemaakt van het
exemplaar dat aanwezig is in het IISG te Amsterdam, onder nummer ZO 17734. Het
exemplaar omvat de nummers 1 t/m 14, met uitzondering van nummer 2.
Dankzij de bibliografie van Marleen de Vries ben ik nu in staat om in dit korte
bestek toch nog een wezenlijke observatie te doen. De beschrijving van De naakte
Waarheyt is gemaakt aan de hand van het exemplaar aanwezig in Museum
Meermanno. In dit exemplaar ontbreekt aflevering 10. Het ex IISG wordt in het
overzicht van exemplaren als eerste genoemd, met de vermelding dat nummer 2
ontbreekt. We kunnen dus kopiegewijs een volledig exemplaar samenstellen. Overige
exemplaren zijn niet compleet.
Er is echter meer aan de hand. Het laatstgenoemde exemplaar in het overzicht in
de bibliografie is dat in de UB Leiden. Helaas wordt dit exemplaar als zoek
opgegeven. De opgegeven signatuur (1073 H 101) is niet van de UB zelf, maar van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Wat blijkt nu bij het bekijken van
de eerste pagina van het exemplaar IISG? Er staat een stempel op van de
Maatschappij. Het lijkt er dus verdacht veel op dat we hier met twee vermeldingen
van hetzelfde exemplaar te maken hebben. Hoe de verhuizing van Leiden naar
Amsterdam tot stand kwam is mij nog niet duidelijk.
De naakte Waarheyt is een tijdschrift als zijn voorgangers: een kritische observator,
immer aangeduid als ‘de schrijver van de NW’, of een synoniem daarvan, stelt op
satirische wijze actuele onderwerpen die hij ervaart als gebreken of belachelijke
uitwassen van de maatschappij aan de orde, kortom: hij zegt waar het op staat, houdt
de lezer de naakte waarheid (de norm) voor, en doet dat op indirecte wijze, dat wil
zeggen op zo'n manier dat de aanval door de censuur van de lezer wordt geloodst1..
Vrijwel iedere aflevering is gewijd aan één hoofd-feil. Ook de eerste aflevering,
die zich voornamelijk richt tegen de leugen, maar die tegelijkertijd een
beginselverklaring van het tijdschrift vormt. De laatste aflevering is eigenlijk maar
een raar rommeltje. Er wordt geen centrale ondeugd besproken. Het lijkt wel of
Weyerman nog even snel zijn voorraad curiosa kwijt moest, alvorens de uitgave van
de NW te staken: hij vertelt (hoe-
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wel smakelijk) over dichters en schertsers, schippersspreekwoorden,
sprekende-vogelsoorten, hovelingen en de kandidaten voor de opvolging van het
Domheerschap te Utrecht.
De overige afleveringen zijn gemakkelijk naar hun behandelde centrale ondeugden
te kenschetsen. Ik begin bij afwezigheid van nr. 2 bij nr. 3.
- Nr. 3 is gewijd aan het bonte gezelschap van een kroeg. Een ieder (Komies,
Kantoorknegt, Fransman, lichtmis, leegganger (bedoeld wordt Mennoniet) en
kakelaar, Hoogduitser, zedenmeester en de kasteleinse) wordt op milde wijze
bespot.
- Nr. 4, reeds gesignaleerd door Geerars in zijn artikel over de vrijdenkerij, is
gewijd aan Pieter Aretyn (met in zijn kielzog Poggio en Ochin, Faustus,
Paracelsus), Hieronymus Kardaan, Benediktus Spinosa en Milord Rochester,
kortom: aan vrijdenkers.
- Nr. 5 bespreekt de goudzucht, aan de hand van niet eerder gepubliceerde
bedriegerijen van de baron van Syberg (al gesignaleerd in de editie).
- Nr. 6 behandelt de Vrijmetselaars (en zijdelings de Rozenkruisers), zoals
Machteld Bouman al in haar doctoraalscriptie constateerde.
- Nr. 7 gaat over makelaars en beunhazen.
- Nr. 8 richt zich tegen de koppelarij.
- Nr. 9 maakt zich vrolijk over de verknochtheid aan het spel, aan de hand van
de figuur van de baron van Waveren en zijn slachtoffers.
- Nr. 10 bespreekt de kwalijke gevolgen van jaloezie naar aanleiding van Johanna
van Spanje, een baanderheer van de Baronie en een Schots kolonel.
- De nrs. 11 en 12 houden zich bezig met kenmerken en oorzaken van bijgeloof.
Deze twee nummers vallen volledig uit de toon in vergelijking met de rest van
het tijdschrift. Nergens wordt zoveel literatuur aangehaald en in voetnoten
verantwoord. Nergens is de toon zo ernstig, de stijl zo wijdlopig en het geheel
zo saai. Nergens ook echter is Weyerman zo duidelijk te kenschetsen als een
Verlichtingsauteur. Het zou me overigens niet verbazen als hij de tekst met
noten en al uit een andere bron had gelicht. Zulks moet echter nog worden
nagegaan.
- Nr. 13 zou het tijdschrift inhoudelijk rond maken als nr. 3 ook echt het eerste
nummer na de beginselverklaring zou zijn, maar bij gebrek aan nr. 2 kan ik dat
niet vaststellen. Nr. 13 beschrijft namelijk weer het gezelschap van een kroeg,
De drie Franse leliën: o.a. een verlopen monnik, een advokaat, twee Engelse
snollen (die twee airtjes zingen die misschien wel op Engelse bronnen berusten)
en een Zweedse en een Italiaanse avonturier met de wonderbeeldjes Mustapha
en Rosetti.

Zo bezien wijkt Weyerman met de NW niet zo heel erg veel af van de spectatoren
(als bijvoorbeeld Van Effen). Geen bijster linke onderwerpen, geen echt venijnige
aanvallen op specifieke slachtoffers; de spot blijft in het milde.
Wat door deze manier van karakteriseren aan de hand van de centrale aangevallen
objecten niet aan het licht komt, is de aanval of kritiek op zijdelings genoemde
groepen. Misschien is dat wel omdat die groepen bij ieder onderwerp als voorbeeld
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van verwerpelijkheid te noemen zijn, althans in de ogen van Weyerman en tijdgenoten.
Ik bedoel hiermee categorieën als vrouwen, joden, vreemdelingen, gehoornde
echtgenoten, etc. De vanzelfsprekendheid waarmee ze op een bepaalde wijze worden
beschreven doet echter vermoeden dat hier meer sprake is van algemeen gangbaar
topisch taalgebruik dan van echte hatelijkheden.
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Ter illustratie een voorbeeld t.a.v. joden: Het eerste duidelijke geval doet zich voor
bij de behandeling van Benediktus Spinosa als vrijdenker. De beeldvorming komt
vooral tot stand via bijvoeglijke naamwoorden of metaforen, en is op zichzelf niet
altijd negatief, maar kan door de opeenstapeling van beelden toch ook niet louter
informatief bedoeld zijn.
Bij het tweede voorbeeld worden twee negatieve categoriseringen gekoppeld:
vrouwen en joden worden over één kam geschoren in de beschrijving van de
noodzakelijke ondergang van een vrouwelijke loge van vrijmetselaren: ‘Ommers is
het weereldkundig dat een Vrouw zo min kan een geheym bewaaren, als zich een
Jood kan onthouden van het besnoeien en vervalschen van 's Heeren munt’. (p. 43)
Bij de hekeling van makelaars en beunhazen wil Weyerman aangeven dat het
slecht afloopt als de koophandel zich op de beurs door zulke figuren laat besturen.
Dat is vergelijkbaar met de situatie in Egypte, dat ‘Oudtyds wiert [...] bestiert by een
jood of by een vreemdeling’ (p. 51).
De bedrieger baron Van Waveren laat zich assisteren door ‘een gryzen
Hoogduytschen smous, Moses Limburg genaamt’, die verder wordt beschreven als
‘een strafwaardige’ misdadiger die een meester moet zijn in het vervalsen en ‘alzulke
hebreeuwsche konstenaaryen’ (p. 69). Moses, die iets verder nog wordt aangeduid
als ‘dien besneeden afgezant’, voert zijn opdracht voor de baron naar behoren uit en
vertelt het verhaal aan de auteur van de NW in de trekschuit tussen Leidschendam
en 's-Gravenhage in 1725 (p. 71).
In het voorlaatste nummer begint een advocaat in De Drie Franse Leliën een
scheldpartij tegen een verlopen monnik. Hij noemt een verlopen monnik in één adem
met de eveneens verwerpelijke vrouwen en joden: ‘Een voorzigtig man behoort zich
te wagten voor drie zaaken, voor de tong van een vrouw, voor de nabuurschap van
een jood, en voor een verloopen monnik’.
Door zo, close-readend, te kijken naar ‘verborgen’ objecten van kritiek bij Weyerman
kan een soort tweede niveau van satire worden beschreven. Een voldoende kwantiteit
aan gegevens en een nauwkeurige interpretatie zullen echter voldoende waarborg
moeten bieden voor de juistheid van het vastgestelde satirische gehalte van zo'n
tweede laag.

Eindnoten:
* Observatie, gehouden op de grondvergadering van 12 januari 1991
1. Zie Jürgen Brummack, ‘Zu Begriff und Theorie der Satire’. In: Deutsche Vierteljahrschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (1971), Sonderheft pp. 275-377.
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Expeditievergadering
De jaarlijkse expeditievergadering zal dit jaar plaatsvinden ‘extra muros’, in het
Engelse Bristol op dinsdag 23 juli om 18.30 u. De keuze voor tijdstip en lokatie
hangt nauw samen met het Achtste Internationale Verlichtingscongres dat van 21 tot
27 juli in Bristol gehouden wordt. Tijdens dit congres zal Peter Altena een voordracht
over Weyerman houden onder de titel Satirical historiography of everyday life in
the periodicals of Jacob Campo Weyerman. Deze lezing vindt plaats op donderdag
25 juli om 17.15 u. in sectie VI. Het bestuur stelt zich voor zo mogelijk rond beide
tijdstippen de aanwezige Weyermannianen te ontmoeten.
Uiteraard kwam Bristol ook als lokatie voor de expeditie in aanmerking omdat
Weyerman er verbleven heeft. In het vierde deel van de Konstschilders vertelt hij
immers over een rondreis in Engeland van Bath naar Bristol, Oxford, York, Castle
Howard en Londen. Over de datering van die trip is hij onduidelijk; vermoedelijk
vond deze plaats ergens tussen 1702 en 1706. Bristol was in Weyermans tijd na
Londen de belangrijkste Engelse handels- en havenstad. Vanuit de haven aan de
Avon, dichtbij waar deze uitmondt in het Kanaal van Bristol, werden in de late
middeleeuwen wol en later, in de zestiende en zeventiende eeuw, Franse wijnen,
tabak, chocola en slaven verhandeld. In de loop van de achttiende eeuw moest de
stad haar tweede plaats als haven- en handelsstad afstaan aan Liverpool. Bristol, dat
in 1253 stadsrechten verwierf, is rijk aan historische gebouwen. Voor de periode dat
Weyerman er was, is het oude centrum interessant, met name King Street waaraan
een van Engelands oudste schouwburgen, het beroemde Theatre Royal uit 1766 is
gelegen. Het theater verkeert grotendeels nog in de oorspronkelijke staat. Een typisch
voorbeeld van vroeg achttiende-eeuwse stadsaanleg is de Queen Square die werd
aangelegd in 1702 bij gelegenheid van het bezoek van Queen Anne aan de stad.
Het bestuur stelt zich voor om vlak voor de expeditievergadering te verzamelen bij
de universiteitsgebouwen waar het congres plaats vindt en van daaruit naar dit deel
van de stad te vertrekken om ter plaatse verdere kennis op te doen van het vroeg
achttiende-eeuwse Bristol, met name van de typische Bristolse pubs en ales.
Het bestuur
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Boekbespreking
Jozef Smeyers, Jozef de Wolf en zijn gevecht met ‘Den Geest der reden’. Brussel
1987. Cahiers van het Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde nr.
2, 29 pp.
Jozef Smeyers kiest als uitgangspunt van zijn beschouwing Den geest der reden,
behelzende deftige aenvallen en overtuygingen tegen de onkundige leeraers, een ‘fel
rationalistisch en antireligieus gekleurd werkje’. Dit anonieme geschrift, in 1777
zogenaamd in Amsterdam uitgegeven, schrijft Smeyers - in navolging van het gerucht
en Gobbers - toe aan De Wolf. De toeschrijving krijgt bij Smeyers nieuwe
fundamenten, hoewel ik niet zou willen beweren dat De Wolfs auteurschap niet meer
betwist kan worden. Beweringen van tijdgenoten vormen geen sluitend bewijs, zij
bevestigen slechts de hardnekkigheid van het gerucht.
Den geest der reden richt zich terloops tegen Ph. Bernaert, professor in de theologie
aan het Gentse seminarie. De Wolf, die in 1774 tot priester gewijd werd, moet hem
zeer gehaat hebben. Toch is Den geest der reden allerminst een ondubbelzinnige
afrekening met Bernaert, evenmin is het de felle antireligieuze tirade, waarvoor de
tekst soms gehouden wordt. Na een onbarmhartige rationele toetsing van religieuze
waarden volgt immers een gedeelte, waarin van een dergelijke toetsing juist afstand
genomen wordt. Alsof de lezer eerst tot scepsis wordt verleid om aldus verleid weer
op het rechte pad gebracht te worden.
Of Den geest der reden een belangrijke literaire tekst is, kan op grond van Smeyers'
studie moeilijk bepaald worden. Weliswaar wordt de tekst enkele malen geciteerd,
maar dat biedt te weinig houvast. Erg imponerend kan ik het geciteerde - moeizaam
betogende verzen - intussen niet vinden.
Literair slaagde De Wolf dan misschien niet, last kreeg hij alleszins - een onbedoeld
succes.
Wie op grond van de titel mocht denken dat Smeyers vooral Den geest der reden
onderzoekt, komt bedrogen uit. Smeyers, die zijn doelstelling wel erg impliciet laat,
is op zoek naar echo's van de geruchtmakende tekst in later werk van De Wolf. Stellig
hoopt hij daarmee - behalve De Wolfs auteurschap van Den geest der reden andermaal
te bevestigen -de continuïteit in De Wolfs oeuvre aan te tonen. Een riskante
onderneming, want wie Den geest wil horen, hoort soms al te gemakkelijk. Smeyers
overtuigt niet altijd, omdat duister blijft hoe idiosyncratisch de Verlichting van Jozef
de Wolf eigenlijk is. Waarin Smeyers zeker slaagt, is het portretteren van een
schrijvend priester die de rede tracht te volgen zonder de godsdienst te hoeven
opgeven. De vasthoudendheid van De Wolf, slechts matig gewaardeerd door de
kerkelijke autoriteiten, doet sympathiek aan. Moed is een zeldzaam artikel, omdat
het slecht betaald wordt.
De studie van Smeyers is even intrigerend en verwarrend als Jozef de Wolf zelf.
Als introductie is dit Cahier niet geschikt - het zal ook anders bedoeld zijn, maar hoe
anders wordt niet goed duidelijk. Een goede introductie biedt het artikel van W.
Gobbers in Studia germanica gandensia 7 (1965). Wie die introductie gemist heeft,
komt bij Smeyers in de problemen. Wie Gobbers gelezen heeft, zal bij Smeyers niet
zo veel nieuws ontdekken.
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Nogal onpraktisch lijkt mij het ontbreken van een goede bibliografie, dat wil zeggen
met vermelding van vindplaatsen. Gobbers laat zijn lezers minder in het ongewisse:
voor de meeste werken van De Wolf is de U.B. Gent de vindplaats. Voor de kritische
lezer is het evenmin mogelijk Smeyers steeds te volgen in psychologiserende
karakteristieken, bijvoorbeeld waar hij ‘een stuk persoonlijke, pijnlijke levenservaring’
vermoedt bij regels van De Wolf, die waarachtig niet zo persoonlijk zijn. Intrigerend
blijft de figuur Jozef de Wolf. De belangstelling voor leven en werk van deze
‘verlichte’ priester wordt door Smeyers' studie zeker gewekt. Wat ligt meer voor de
hand dan de uitgave van Den geest der reden als een van de volgende Cahiers? Een
uitgave van De klap-bank der heeren en De klap-bank der juffers - beide ook in de
K.B. Den Haag zou daarop mogen volgen.
Blijkens een folder van het studiecentrum is Smeyers' studie inmiddels ‘uitgeput’,
hopelijk vinden Smeyers c.s. voldoende energie om hun zo charmante reeks voort
te zetten.
Peter Altena
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Signaleringen
Haags weyermanhandschrift
Onlangs attendeerde Ad Leerintveld (medewerker afdeling Bijzondere Collecties
van de KB) de Stichting JCW op het bestaan van een Weyermanhandschrift in de
Haagse collecties. Het handschrift maakt deel uit van een bonte verzameling
geschriften, getiteld ‘Paskwillen en strijdgedichten 17e en 18e eeuw’ en geregistreerd
onder signatuur 72 B 31. Als nr. 33 vindt men daarin twee bladen folio (56-7),
beschreven met de tekst van ‘Geessel der Vrouwen’ (in druk te vinden in Den Vrolyke
Tuchtheer, aflevering 4).
Het handschrift is waarschijnlijk geen autograaf, althans, het lijkt niet op het Leidse
handschrift van de toneelspelen. Met het Brusselse handschrift van de Konstschilders
is echter evenmin verwantschap vast te stellen.
Het is vooralsnog onduidelijk welk stadium in de wordingsgeschiedenis van de
tekst dit handschrift vertegenwoordigt. Er zijn afwijkingen met de gedrukte tekst
(geraadpleegd editie Hanou, 1978) die verder gaan dan enkele o's voor dubbele, g's
voor ch's en dergelijke spellingsbijzonderheden. Drastisch zijn deze afwijkingen
echter niet. Het betreft doorgaans het gebruik van een synoniem of een wijziging in
de woordvolgorde, steeds zonder het metrum aan te tasten.
Op een paar plaatsen zou men een voorkeur voor de lezing van het handschrift
kunnen hebben, omdat deze exacter is, of meer bij de context aansluit. Zie
bijvoorbeeld:
Ley op het groen tapyt in tym en myrt bedolven (VT, p. 28),
en:
Lag onder t'groen tapyt van tym en mirth bedolven (Hs, p. 56v),
waarbij semantisch gezien de laatste versie toch duidelijk is te prefereren.
En gezien de kracht van de alliteratie lijkt
Vol snode streeken, schelms bedrog, en valse schyn (Hs, p. 56v)
beter dan:
Van looze trêken, schelms bedrog, en valsche schyn (VT, p. 29).
Veel sterker van betekenis door de plaats van het woord ‘zelfs’ is:
Zy zelfs was het serpent dat syne ziel bekoorde (Hs, p. 57r; het gaat hier
om Eva en Adam),
in plaats van:
Zy was 't serpent dat zelfs zyn eygen ziel bekoorde (VT, p. 30).
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Cruciaal lijkt ook het woord ‘dog’ in:
de alderschoonste, dog de aldersnootste vond (Hs, p. 57r),
vergeleken met:
Helaas! dien schoonsten, en daar by dien snoodsten vond (VT, p. 31;
‘Helaas!’ en ‘daar by’ rieken naar stoplapgebruik).
Dergelijke voorbeelden overheersen echter niet.
Nog twee zaken sprongen bij de tekstvergelijking in het oog. Op p. 28 van de Vrolyke
Tuchtheer is sprake van ‘Ripper**’, waar in het handschrift Ripperda voluit wordt
genoemd. Verder kan geconstateerd worden dat er waarschijnlijk geen relatie bestaat
tussen het handschrift en de exemplaren UBA Y 1339 en KB 234 K 27 (versie C
volgens Hanou ed. 1978, p. 197), aangezien in het handschrift, evenals in de versies
A en B op p. 30 ‘toverliegen’ voorkomt, in plaats van ‘tovervliegen’ (zie annotatie
ed. Hanou, p. 259). Maar waarmee heeft dit Haagse handschrift dan wel een relatie?
Voer voor onderzoekers!
Adèle Nieuweboer

Een kleine parade
Op 27 maart jl. nam A.W. Willemsen afscheid als bibliothecaris van de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag. Van 1982 tot 1988 was Willemsen tevens voorzitter van
de tentoonstellingscommissie van de Koninklijke Bibliotheek. Ter gelegenheid van
zijn vertrek werd de expositie ‘Een kleine parade’ gehouden. Onder het motto
dunnetjes overdoen werden van 27 maart tot 26 april selecties uit 17 exposities met
materiaal uit eigen collectie aan de, meestal toevallig passerende, bezoekers getoond.
Twee vitrines waren gereserveerd voor werk van Weyerman, naar aanleiding van de
tentoonstelling uit 1987. De bijbehorende catalogus, De satiricus Jacob Campo
Weyerman, De luis in de pels van de Verlichting, was tijdens de expositie voor f 5,te koop (normale prijs f 10,-). Voor vrienden van de Stichting blijft de catalogus ook
na 26 april tegen deze gereduceerde prijs verkrijgbaar.
Marco de Niet
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Levende letteren
Steeds vaker wordt Weyerman in schoolboeken behandeld. Zo werd hem enkele
jaren geleden al een ruime plaats toebedacht in een geïntegreerde methode voor de
bovenbouw van het HAVO/VWO, Taal Integraal, die verscheen bij uitgeverij Van
Walraven in Apeldoorn. Onlangs, in januari 1991, verscheen Levende Letteren, een
nieuwe literatuurmethode bij SMD-Educatieve Uitgevers (Spruyt, Van Mantgem &
De Does, Postbus 63, 2300 AB Leiden), waarin veel plaats voor hem is ingeruimd.
Deze luxe uitgevoerde en omvangrijke thematische methode is bestemd voor het
VWO. In de verantwoording, de Leeswijzer, lezen we o.a.:
De auteurs hebben regelmatig zeer bewust de platgetreden paden verlaten
bij de behandeling van auteurs, stromingen en primaire werken. In het
hoofdstuk ‘Emanciperen in de 17e en 18e eeuw’ (...) wordt Jacob Campo
Weijerman gebruikt om een veel gehanteerd literair procédé uit het midden
van de 18e eeuw te illustreren (pag.466-467), waarbij en passant de
levenswijze van deze satiricus geschetst wordt.
Het bewuste procédé ‘de dialoog op papier’ wordt gedemonstreerd aan de hand van
twee pagina's uit het Vermakelijk Wagenpraatje. De passage over Weyermans leven
die daaraan voorafgaat, kenschetst hem als ‘de eerste columnist in twintigste-eeuwse
termen’; blijkbaar hebben de samenstellers, P.M. Kaashoek en Th. Schouw, hun
gegevens over Weyerman ontleend aan de recente heruitgave van het Wagenpraatje.
Het valt te hopen dat dit schoolboek ook daadwerkelijk zijn doelgroep zal bereiken:
de prijs (f 78,-) doet echter het tegendeel vrezen.
Gerardine Maréchal

Retro-invoer
De Universiteitsbibliotheek Amsterdam kan in verband met de bezuinigingen geen
oude drukken meer aanschaffen. Hierdoor is er tijd vrijgekomen om de enorme
catalogiseerachterstand van oude drukken weg te werken. Dankzij de retro-invoer
komen er talloze interessante oude drukken in het bezit van de bibliotheek
beschikbaar. Onlangs - de Aanzet tot een bibliografie van Marleen de Vries was al
voltooid - is er een tweede kompleet exemplaar van de Levensbeschryvingen der
konst-schilders in de catalogus van de UB opgenomen. Het exemplaar maakt deel
uit van de collectie van het Kunsthistorisch Instituut van de universiteit, gevestigd
aan de Herengracht. Het exemplaar is in het bezit geweest van Isaac Meulman
(1807-1868), een Amsterdamse makelaar in suiker, die bij wetenschappers bekend
is door zijn uitgebreide collectie pamfletten. Over het Ex libris van Meulman (met
de spreuk Grypt als't rypt) is dat van de Bibliotheca Willetiana geplakt, de
kunsthistorische collectie van de familie Willet-Holthuysen. Deze collectie is in haar
geheel overgegaan naar het Kunsthistorisch Instituut.
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Hopelijk blijft het intypen van de naam Weyerman in de GC geen overbodige
handeling de komende maanden.
Marco de Niet

Reactie
In zijn recensie van mijn Jacob Campo Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden in
de Med. JCW (1991, nr.1) heeft Jan Parmentier het over ‘De Bocks Leuvense
studententijd’. Dat is onzorgvuldig. Dat De Bock in Leuven zou hebben gestudeerd,
lijkt me namelijk zeer onwaarschijnlijk. Uit hetgeen de oude Mon De Goeyse na de
verbranding van het universitaire archief op grond van andere bronnen weer heeft
verzameld, blijkt niets over een inschrijving van De Bock. Een Vlaming die De Bock
zonder bewijs een Leuvens student noemt (met alles wat dit aan katholiek
flamingantisme suggereert), zet de lezers op het verkeerde been. Het is alsof je leest:
tijdens Mgr. Gijsens studie theologie aan de VU. De gevallen van receptie die ik heb
gevonden, wijzen er juist op dat de lezers van Weyerman in Vlaanderen vooral in
het vrijzinnige-antiklerikale kamp moeten worden gezocht. Uit wat Jan Parmentier
schrijft, blijkt vooralsnog niet dat ik het bij het verkeerde eind heb.
Karel Bostoen
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Notulen van de grondvergadering van 12 januari 1991
Aanwezig: P. Altena, K. Bostoen, J. Bruggeman, K. Eijkhout, J.-K. Gevers, E.
Groenenboom-Draai, W. Hendrikx, R. Hoogma (notuliste), J. de Kruys, J. Leenes,
G. Maréchal (voorzitter), M. de Niet, A. Nieuweboer, J. Parmentier, B. Sierman, S.
Stel-v. Staalduinen, D. v.d. Toorn, P. Turk, M. de Vries, W.v. Wageningen-Wisse,
F. Wetzels.
Bericht van verhindering is ontvangen van: A. Bossers, M. Geesink, C. Hamans, A.
Hanou, S. Lammers, J. Roos, R. Tempelaars, R.v. Vliet, H. Verstraate.
Plaats: Doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam
1. De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur. Door omstandigheden kan
mevrouw Berkvens-Stevelinck pas later op de dag aanwezig zijn. Enkele
agendapunten worden daarom in gewijzigde volgorde behandeld.
2. Lezing uit Den Amsterdamschen Hermes deel 1, nr. 20, p. 160.
3. Aanstelling kascommissie: K. Bostoen en E. Groenenboom-Draai.
4. De notulen van de vergadering van 6 jan. 1990 worden goedgekeurd.
6. Observaties bestuursleden:
Adèle Nieuweboer: ‘Gelaagdheid in de satirische structuur van de tijdschriften
van Weyerman, gedemonstreerd aan De naakte Waarheyt’
Barbara Sierman: ‘De vrouwelijke opsmuk’
Gerardine Maréchal: ‘Erotica bij Weyerman’
Riet Hoogma: ‘Campo en de computer’
Naar aanleiding van de laatste observatie ontspint zich een discussie. Velen
onderschrijven de wenselijkheid van het vormen van een elektronisch corpus
Weyermanteksten. Over de vraag of we door moeten gaan met het intypen van
teksten zijn de meningen verdeeld. Sommigen achten het raadzaam de technische
ontwikkelingen af te wachten. Het bestuur zal de mogelijkheden voor subsidie
onderzoeken. J. Leenes wijst erop dat men bij het WNT al enkele jaren oude
drukken inleest d.m.v. speciale apparatuur.
5. Lezing door mw.dr. C. Berkvens-Stevelinck: ‘“Ik voltizeer als een pikeur”. J.C.
Weyerman en de Franse refugiés’.
7. Jaarverslag van de voorzitter. Het aantal vrienden/leden bedraagt op dit moment
154. De belangrijkste gebeurtenis van 1990 was ongetwijfeld de promotie van
Ton Broos. Zijn proefschrift, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van
schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747).
Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1990, is inmiddels besproken in de Volkskrant en
NRC Handelsblad. Het boek is verschenen als no. 1 van de Atlantis serie
(redactie K.J. Bostoen en A.J. Hanou). Het ligt in de bedoeling dat ook
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Weyermanuitgaven een plaats zullen krijgen in deze serie teksten en studies
(periode 1500-1900). Het tweede wapenfeit van dit jaar was
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Marleen de Vries' Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob
Campo Weyerman (1677-1747). Een onmisbaar hulpmiddel bij de
Weyermanstudie. Verder verscheen: K.J. Bostoen. Weyerman en de Zuidelijke
Nederlanden. Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1990. (Cahiers v.h.
Studiecentrum 18e-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde nr. 4).
Op 25 augustus vond een geanimeerde expeditievergadering plaats in Brielle.
Na een inleiding van de heer J. Klok, oud-archivaris van het Gemeente-archief,
volgde een wandeling langs de vesting. De doorzetters beklommen de toren van
de Sint-Catharijnekerk.
De lezing van de grondvergadering van 1992 zal gehouden worden door Jan
Parmentier. Onderwerp zal zijn ‘Aspecten van de receptie van Weyerman in de
Zuidelijke Nederlanden’. Voor 1993 is een toezegging ontvangen van Hans
Heestermans (over Weyermans stijl).
Verslag kascommissie: het kasboek wordt in orde bevonden, in het financieel
jaarverslag is echter een fout geslopen. De oorzaak is niet direct vast te stellen.
De penningmeester zal de zaak corrigeren en binnen een maand de stukken
opnieuw aan de commissie voorleggen. De penningmeester zal voorts met de
nieuwe penningmeester overleggen over een andere opzet van het kasboek.
8. De jaarlijkse bijdrage blijft gehandhaafd.
9. Marleen de Vries wordt benoemd tot lid. Op voordracht van de vergadering
wordt Marco de Niet benoemd.
9a. Het bestuur stelt voor de observaties van bestuursleden te beperken tot 2 per
vergadering. Aangezien het hier een wijziging van het huishoudelijk reglement
betreft, wordt besloten het voorstel volgend jaar schriftelijk aan de leden voor
te leggen en ter jaarvergadering te bespreken.
10. De expeditievergadering 1991 wordt gehouden in Bristol. Het ‘Eighth
International Congress on the Enlightenment’ vindt plaats van 21-27 juli. De
datum van de expeditievergadering zal worden vastgesteld zodra bekend is op
welke dag de lezing van Peter Altena (over Weyerman) gehouden zal worden.
11. De aftredende secretaris Riet Hoogma wordt bedankt voor haar bestuurswerk.
Het nieuwe bestuur wordt als volgt samengesteld: G. Maréchal (voorzitter), B.
Sierman (secretaris), A. Nieuweboer (penningmeester), F. Wetzels (secretaris
publiciteit).
12. Rondvraag. Jan Parmentier heeft in een veilingcatalogus een vermelding van
een nog onbekende titel op naam van Weyerman aangetroffen: Den Doktoor
voor de Liefde, of Philosooph Raedgever, eene aerdige geschiedenis. Peter
Altena vraagt het bestuur te bevorderen dat doctoraalscripties over Weyerman
worden vermenigvuldigd. Hierop ontstaat een discussie over het copyright van
scripties. Marleen de Vries verzoekt een ieder eventuele correcties en
aanvullingen op haar bibliografie aan haar op te sturen. Jan Bruggeman heeft
jaarregisters gemaakt op de jaargangen 9 en 12 (jrg. 10 en 11 zullen nog volgen).
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13. De voorzitter dankt allen voor hun komst en sluit de vergadering.
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Beschouwingen over Weyermans portret door Cornelis Troost
J.W. Niemeijer
(In 1989 vestigde Erik Domela Nieuwenhuis, toen medewerker van de afdeling
Papiercollectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, de aandacht van de
redactie op een portret van Weyerman, dat afgebeeld was in de catalogus European
painting and sculpture in the Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles 1987,
p. 96). Het betrof een olieverfschilderij van Cornelis Troost dat nog bij niemand van
de Stichting bekend was (zoals bleek op de expeditievergadering van dat jaar), o.a.
vanwege het feit dat de toeschrijving niet overgenomen was in het standaardwerk
over Troost van Dr. J.W. Niemeijer (Cornelis Troost 1696-1750, Assen 1973). Dr.
Niemeijer, tot vorig jaar directeur van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, was
bereid het schilderij nader onder de loep te nemen. De redactie)
In de zomer van 1883 kwam bij de burgemeester van Amsterdam een brief binnen
uit België. De heer Raymond Henderickx uit Dendermonde deelde mede in het bezit
te zijn van ‘het portret van den niet onverdienstelijken schilder en tevens 's Nederlands
schilders historie-schrijver Campo Weyerman, welke ik vermeen in uwe stad gebooren
te zijn. Dees doek is geschilderd door den beroemden Cornelius Troost insgelyks
Amsterdammer & geteekend met het jaartal 1774 [sic]’. Hij wil het verkopen en
biedt aan het voor kosten van Amsterdam op zicht te zenden. Op 3 augustus wordt
de zaak voorgelegd aan de ‘Commissie van toezicht en advies over de schilderijen
der gemeente Amsterdam’. Het antwoord, gedateerd 21 september, is kort: de
commissie raadt de aankoop af en acht verder onderzoek overbodig, ‘daar het portret
van 1774 is en Weyerman stierf in 1747, Troost in 1750’. Was getekend: J. Six. Men
heeft blijkbaar niet eens de moeite genomen Weyermans eigen passage over zijn
portret door Troost erop na te zien. B. en W. van Amsterdam volgen dit weinig
gefundeerd advies en berichten op 29 september de eigenaar geen aanleiding te zien
het werk aan te kopen1..
Daarmee raakte het schilderij meer dan honderd jaar lang uit het zicht. Het ging
aan het zwerven langs onbekende wegen, totdat het zijn eindbestemming vond in
een museum buiten Nederland. In 1971 kreeg namelijk het Los Angeles County
Museum of Art in Californië uit familiebezit van Major-General en Mrs Fergusson
een schilderij ten geschenke, ter nagedachtenis aan hun zoon Robert C.L. Fergusson,
dat hier afgebeeld is als afb. 1. Bij een restauratie door Frau Dora von Lampe te
Berlijn (waar generaal Fergusson in dienst was bij het Amerikaanse bezettingsleger)
was in 1969 als grote verrassing voor de eigenaars de signatuur van Troost
tevoorschijn gekomen, benevens het jaartal 1725, maar de voorgestelde man was
toen nog onbekend. Al spoedig wist de Duitse kunsthistoricus Helmut Börsch-Supan
deze te identificeren als Jacob Campo Weyerman. Hij baseerde zich daarvoor op de
bekende prent met Weyermans portret, gegraveerd door Jacobus Houbraken, waarvan
het onderschrift zegt ‘Kornelis Troost Pinxit’2..
Nu is die identificatie weliswaar niet onaannemelijk, maar toch niet zonder
problemen. Die leidden er dan ook toe, dat ik het destijds, toen net de signatuur van
Troost tevoorschijn was gekomen en mij het schilderij in Amsterdam op het
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Rijksmuseum was getoond, als portret van een onbekende kunstschilder heb
beschreven3..
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Afb. 1. Cornelis Troost. Portret van Jacob Campo Weyerman (?). Doek. Los Angeles County Museum
of Art.
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Afb. 2. Cornelis Troost. Portret van Jacob Campo Weyerman. Tekening. Rijksprentenkabinet,
Amsterdam.
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De problemen zijn namelijk de volgende:
1. Strikt genomen suggereert het onderschrift ‘Kornelis Troost Pinxit’ op de prent,
dat Houbrakens gravure een schilderij in beeld brengt, al dan niet in spiegelbeeld.
Dat is hier niet het geval. De prent is namelijk de spiegelbeeldige weergave van
een tekening door Troost die zich bevindt in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam (afb. 2). Nu kan deze tekening als intermediair, als het hulpmiddel
voor de graveur beschouwd worden, maar dan toch zou men verwachten dat
dan tenminste zíj het schilderij weergeeft.
2. De verschillen tussen tekening en schilderij zijn evident en talrijk. Het stenen
medaillon op de tekening kan misschien geïntroduceerd zijn met het oog op de
toepassing in een gegraveerd portret (waar zulke vormen heel gangbaar waren),
maar er bestaan van Troost ook wel degelijk zulke decoratieve
medaillonportretten in olieverf. Behalve in de compositie zijn er echter ook
verder opvallende verschillen: in de kleding van de man, zijn pruik, het bijwerk
en óók in de gelijkenis. In het bijzonder de neus en de kin zijn wezenlijk anders.
Kan hier mogelijk de restauratie van 1969 een rol gespeeld hebben? Het hele
werk is in verre van immaculate conditie. Ogen en wenkbrauwen van de man
zijn overigens bruin.
3. Heel frappant is het onderscheid ten aanzien van het afgebeelde schilderij op
de ezel: in het olieverfportret is dat een landschap, op het getekend portret en
vagelijk óók op de prent, is een bloemstuk afgebeeld. Dat laatste past natuurlijk
geheel en al bij Weyerman, die bloemschilder was en géén landschapschilder4..
Wat kan Troost bewogen hebben om hem in het schilderij nadrukkelijk te laten
wijzen op een werk van het genre dat hij zelf niet uitoefende? De zaak lijkt
nogal essentieel en ook Ton Broos stelde haar aan de orde in zijn dissertatie
over Weyerman uit 1990, waarin hij zich trouwens wat betreft de vraag of het
schilderij inderdaad Weyerman voorstelt, voorzichtig opstelt5.. Kan de
voorstelling, waarin behalve drie verschillende boomtypen, resp. met volle
kroon, een dunne spits en als bladerloze tak, rechts ook een hekpost met een
terracotta tuinvaas is te onderscheiden, een zinnebeeldige betekenis hebben?
Heeft zij mogelijk iets te maken met Abdera, de geboorteplaats van de lachende
filosoof Democritus, door Weyerman zo menigmaal te pas gebracht als
woordverdraaiing voor zijn eigen geboorteplaats Breda6.?
4. De datering. Op zowel de tekening als de prent (die zelf niet gedateerd zijn) is
een exemplaar van Den Ontleeder der Gebreeken afgebeeld, dat het jaartal 1724
draagt. Op het schilderij, dat dus aan beide voorafgegaan zou zijn, is 1725 te
lezen. In het randschrift op de prent wordt Weyermans leeftijd vermeld:
AETATIS 48. Aangenomen dat hij het levenslicht zag op 9 augustus 16777.
werd Weyerman dus 48 jaar op 9 augustus 1725. Het schilderij en de tekening
kunnen in de eerste zeven maanden van dat jaar zijn voltooid, de prent werd
echter pas gedrukt toen Weyerman al 48 was, dus in de periode 9 aug. 1725 8 aug. 1726. Waarom dan een aflevering van de Ontleeder afgebeeld die uit
1724 dateert?
Het is intussen wel nodig erop te wijzen dat de afgebeelde aflevering van Den
Ontleeder der Gebreeken op de tekening geen waterdichte bewijsgrond levert.
Want weliswaar heeft Weyermans publikatie in werkelijkheid bovenaan de
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pagina inderdaad de cijfers ‘137’ en ‘No. 18’, en is ook daar de vergrote
beginletter van de tekst een ‘O’, maar de datum luidt daar ‘1724, den 7.
February’. Op de tekening evenwel staat duidelijk te lezen ‘den 12 ...’ en dat
lijkt ontleend te zijn aan de februari-aflevering van het volgende jaar, 1725, die
gedateerd is ‘den 12. February’ en die bovenaan óók de cijfers ‘137’ en ‘No.
18’ laat zien. Daar is de vergrote initiaal
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echter niet een ‘O’ maar een ‘E’. Het afgebeelde exemplaar op Troosts tekening
is dus een contaminatie van beide gedrukte afleveringen en kan daarom
ongelukkigerwijs voor de datering van Weyermans portret geen onbetwist
uitgangspunt vormen.
Te denken geeft in dit verband wel de mededeling in de brief van Raymond
Henderickx, dat het schilderij gedateerd was 1774. De tweede ‘7’ is uiteraard
verkeerd gelezen - Troost was toen al lang dood - maar dat wil nog niet zeggen
dat ook de ‘4’ onjuist is. Als datum zou 1724 wel beter uitkomen. Niet alleen
in verband met het bovenstaande, maar ook in het oeuvre van Troost. Zijn
schilderij waarmee het portret in Los Angeles het meest verwant is, de beeltenis
van een onbekende jongeman (afb. 3)8., draagt het jaartal 1724. Het is juist in
deze vroege jaren van Troosts artistieke werkzaamheid dat zijn stijl zich snel
ontwikkelt; de portretten van 1725 zien er al rijper uit. Ook hier rijst weer de
vraag of bij de restauratie misschien resten van een ‘4’ verkeerd gelezen zijn
en ten onrechte gecompleteerd tot een ‘5’.
5. Om de kunstenaar heen bevinden zich, behalve het schilderij op de ezel, nog
allerlei objecten. Vóór hem, op de stenen sokkel een tweetal boeken in
perkamenten banden en een los vel papier. Op dit laatste zijn wat lichte
schetslijnen in rood krijt te onderscheiden, een verwijzing dus denkelijk naar
een actief kunstenaarschap. Het liggende boek heeft het opschrift ‘Vondel’.
Broos' proefschrift maakt duidelijk dat Weyerman goed bekend was met het
werk van de zeventiende-eeuwse dichter en hem in zijn eigen geschriften veel
aanhaalt. Maar hij wijst er tegelijk op, ‘dat Weyermans ruime overname van
Vondel-citaten niet zoveel interpretatieve betekenis heeft’9.. Staat Vondel hier
in algemene zin voor een grote belangstelling voor het toneel en/of eigen rol
als schrijver?
In het donker achter de kunstenaar ligt op een oosters kleed een palet met
penselen, er staat een naakt mansbeeldje (met de handen ineen?) en er hangt
een blad papier met een vrouwekop. Daar alles in het duister gehuld is en de
verflaag in deze zone nogal kaal, zijn de details moeilijk te zien. Het
vrouwekopje, in profiel gezien, en met een mutsje op, lijkt wel wat op een
tekening van Troost in de collectie De Stuers10.. Deze is gesigneerd en gedateerd
‘1722’. Daarvan is echter niet bekend waarvoor ze bedoeld was en zo blijft ook
de zin van de tekening op het schilderij duister.
6. Er bestaat nog een ander portret van Weyerman door Troost, te weten de
ontwerptekening voor een prent van een overigens onbekende graveur met de
initialen A.V.L.B. (afb. 4)11.. Maar het borstbeeld dat daar het centrale element
in de compositie vormt, is duidelijk ontleend aan de tekening van afb. 2 en levert
ons geen nieuwe gegevens met betrekking tot het schilderij. Zij het dan dat op
de ezel hier een bloemstuk lijkt te staan, een indruk die tot zekerheid wordt op
de gedetailleerder uitgevoerde prent.
7. De passage die Weyerman zelf wijdt aan zijn beeltenis door Troost geeft ook
aanleiding tot twijfel. Hij spreekt namelijk over ‘het Portret van den Autheur
van de Historie des Pausdoms, Jakob Campo Weyerman [...], welke prent is
gesneden na het geschilderd portretje van dien konstryken Kornelis Troost, by
den verdienstigen plaatsnyder Jakob Houbraken’12.. Voor een schilderij dat
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zonder lijst al 117 × 95 cm. meet - de maten van het doek in Los Angeles - is
het diminutief ‘portretje’ een weinig overtuigende karakteristiek.
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Afb. 3. Cornelis Troost. Portret van een onbekende jongeman. Doek, 1724. Kunsthandel Tage Hansen,
Kopenhagen (1966).

Afb. 4. Cornelis Troost. Buste van Jacob Campo Weyerman. Tekening. (Eertijds?) verz. T. Benhima,
New York.
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Bovenstaande overwegingen hebben bij de schrijver niet tot een conclusie kunnen
leiden. Ze zijn bedoeld als een inventarisatie van de problematiek rond het
geschilderde portret. Maar evenals hemzelf laten ze dus ook zijn lezers zitten met
de vraag: stelt het schilderij nu wèl of niet Campo Weyerman voor? Het wachten is
op een of meer nieuwe gegevens die de weegschaal naar de ene of de andere zijde
kunnen doen doorslaan.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Deze brieven berusten bij de gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam.
Volgens het museum in Los Angeles.
J.W. Niemeijer, Cornelis Troost 1696-1750. Assen 1973, nr. 156 S.
De ‘hertenjacht in heuvelig boslandschap’, in 1976 door het Stedelijk Museum van Breda
aangekocht (Broos p. 256 nr. 6) is waarschijnlijk van de hand van de Duitse kunstenaar Jakob
(Johann) Christoph Weyermann (St. Gallen 1698 - Augsburg 1757). Een overeenkomstig doek,
óók gesigneerd, werd als diens werk geveild bij Christie's in Londen op 30 oktober 1990 (cat.
nr. 32 met afb. in kleuren).
Ton J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn, De levens van schilders door Jacob Campo Weyerman
(1677-1747). Amsterdam [enz.], 1990. Pp. 141, 235, 322
Niemeijer, nr. 110 T.
Broos, p. 2
Niemeijer, nr. 179 S.
Broos, p. 141
Niemeijer, nr. 196 T.
ibidem, nr. 110 T.
Jacob Campo Weyerman, De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders, dl. 4,
Dordrecht 1769, p. 109. In mijn monografie over Troost zijn bij nr. 108 per abuis de afmetingen
uit de veilingcatalogus der collectie Marsbag (1775) in centimeters in plaats van in duimen
vermeld. De opgegeven maten moeten dus met 2,57 (Amsterdamse duim) vermenigvuldigd
worden.

Iets over de auteur(s) van de Janus (1787) en de Janus verrezen
(1795-1798) - deel 2
A.J. Hanou
In het eerste deel van dit artikel, in het vorige nummer van de Mededelingen, werden
Sybrand Otto Zyldam, Johannes Nomsz en Paulus van Hemert naar voren geschoven
als mogelijke auteur(s) van de Janus en de Janus Verrezen, de satirische tijdschriften
die als protomodel dienden voor veel andere bladen met verwante titels. De overige
kandidaten passeren nu de revue:

Petrus de Wacker van Zon (1758-1818)
Het is jammer dat we niet beschikken over een moderne biografie van deze talentrijke
auteur. Hij behoort tot een groep schrijvers als Pieter van Woensel en Gerrit Paape:
eersterangs auteurs, aan wie te weinig aandacht is besteed. De twee laatstgenoemden
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hebben zich echter al een enkele teksteditie of bloemlezing veroverd. Dat is De
Wacker van Zon (ook schrijvend onder het pseudoniem Bruno Daalberg) nog niet
gelukt. Desondanks is hij het die in de literatuurgeschiedenis verreweg het meest
met de Janus en de JV als auteur in verband gebracht is. Nu betreft dit negen van de
tien keer het bekende ‘doorgeefsysteem’. Zoals gezegd: ik zal de lezer niet vermoeien
met al die plaatsen uit de ‘Knuvelders’ op te geven. Het gaat mij om de eerste opgaven
van zijn
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auteurschap. En dat is vermoedelijk het door Van Doorninck in zijn werk over
anoniemen en pseudoniemen uit 1885 opgegevene1.. De gebruiker van ‘Van
Doorninck’ weet dat diens werk met voorzichtigheid gehanteerd moet worden, omdat
hij dikwijls zéér snel is met toeschrijvingen. Hier echter baseert Van Doorninck zich
op iemand anders. Hij schrijft: ‘In mijn exemplaar staat eene uitvoerige aanteekening
van W. Suermond, predikant van Deventer, houdende opgave van hetgeen hem
aangaande dit tijdschrift was medegedeeld door P. DE WAKKER VAN ZON, den
hoofdredacteur, 22 jaar voordat S. het ter neder schreef. De mededeeling is derhalve
authentiek, maar kan hier of daar niet volkomen juist zijn door een lapsus memoriae’.
Het betreft hier dus een getuigenis uit de tweede hand, decennia neergeschreven
nadat Suermond er iets over gehoord had. Zelfs Van Doorninck toont hier wat
achterdocht. Jammer dat ik nergens nog een exemplaar gezien heb waarin die
mededeling van Suermond werkelijk te vinden is; want die opmerking dat De Wacker
van Zon hoofdredacteur was - is die nu eigenlijk van Van Doorninck of Suermond
afkomstig? Hoe dat zij, Van Doorninck vervolgt, kennelijk Suermond parafraserend:
‘De Janus werd geschreven door een gezelschap jonge lieden te Utrecht, de voorletters
van wier namen in het woord ZELDAM vervat zijn [ik heb deze naam, of dit begrip,
nog niet in de Janus aangetroffen, AH]. Z = v. ZON; op bl. 49 komt hij voor in het
versje onder den naam Anonymus [Dat is vreemd geformuleerd. Op die plaats wordt
in een brief uit Lochem gezegd dat Anonymus iets geschreven heeft tegen de adel.
In feite zegt Suermond dus slechts: ik denk dat de anonymus die tegen de adel schreef,
De Wacker van Zon is]. Op de laatste blz. wordt hij Aelios (Helios [= Zon, Zonnegod,
AH]) genoemd. Wie E. was, is niet vermeld; L. = B.F. v. LIEBEHERR2.. D. en A.
duidden den Ritmeester D'AVEROULT aan. De M. eindelijk was MANSVELD, de
schrijver der stukjes in Ossiaanschen trant’. Vervolgens vermeldt Van Doorninck
een aantal oplossingen in het ex.-Suermond van allerlei in de Janus voorkomende
namen, zoals: Petrus Oproerpreeck is Petrus Hofstede, Govaartsburg is Delft, enz.,
en stipt hij de mogelijkheid aan dat Kinker of Nomsz redacteur waren.
Dit is een nogal verwarrend geheel. Hier wordt dus, als ik het De Wacker-probleem
even oversla - gesuggereerd dat het in eerste instantie een aantal vierderangs
auteurspatriotten uit Utrecht waren, die tijdens de roerige dagen van 1787 in die stad
de Janus schreven. Vreemd. Afgezien van het feit dat deze auteurs dan plots tot grote
hoogte geklommen zouden zijn (iets wat we niet in onze beschouwingen mogen
betrekken) blijken deze, in het algemeen nijvere patriotse schotschrijvers, dan hier
een positie in te nemen waarbij zij de extremen van beide partijen veroordelen. Ik
vraag me af of Suermond zich niet verward heeft met het auteurschap van enkele
van de latere Janussen. Of, als dat niet het geval is: treedt hier een kettingreactie op,
een redenering: Janus - 1787 - Utrecht is dan qua politieke gebeurtenissen de
belangrijkste stad - Janus is vaak anti-Oranje - bekende Utrechtse patriotse scribenten
uit die dagen zijn dus debet aan het tijdschrift? Het lijkt weinig overtuigend, die na
decennia opgeschreven informatie van Suermond. En De Wacker van Zon? Tja. Er
wordt geen argumentatie gegeven waarom deze hoofdredacteur zou moeten zijn. Hij
zou de ‘Z’ in ‘Zeldam’ zijn. En: Aelius in het hierboven geciteerde slotversje uit de
Janus. Dit laatste lijkt vergezocht. Zelfs voor de Janus-puzzelfanaten moet het
moeilijk geweest zijn dat Latijn naar het Grieks te transponeren, en vanuit het Grieks
in het Nederlands (waarom dan niet op soortgelijke wijze ‘cineres’ in verband gebracht
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met Kinker?). Het komt me voor dat de Janus-cryptogrammen anders werken, en de
insider altijd de gelegenheid bieden er uit te kunnen komen.
Even moeilijk, of even gemakkelijk, lijkt mij de volgende verklaring. In het
slotnummer ‘sterft’ Janus. Het bekendste sterfgedicht in de achttiende eeuw (men
komt dat
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overal tegen, bijvoorbeeld ook in Kinkers Post van den Helicon van 1788), is het
gedicht van keizer Hadrianus tot zijn ziel: ‘Hadrianus ad animam suam’. Daarin
spreekt de stervende imperator liefkozend zijn geest toe, die straks verweesd zal
rondzwerven, gescheiden van het ‘ik’ waar de fysieke Hadrianus deel van uitmaakt.
In het Janus-slotdicht is de situatie omgekeerd, qua perspectief. Het is de ‘vaga
umbra’ (de vage schaduw, geest) die ronddwaalt en neerziet naar het lichaam van
de gestorvene, Aelius. Hadrianus nu heeft nóg een naam. Hij is de beroemdste drager
van de bekende Romeinse naam Aelius, meldt Pauly3.. De kennis van, de
reminiscenties aan dat gedicht, moet de gestudeerde tijdgenoot herkennend hebben
doen opkijken, nu Janus zelf sterft, en zijn overlijden zelf beschrijft. Maar waarin
nu de geest troostend het lichaam toespreekt. Hier heeft immers de geest het laatste
woord. Deze geest, die de (papieren) as van het Janus-lichaam toespreekt: dat geheel
vind ik van een Sterniaanse ironie.
Aelius De Wacker van Zon: zoiets lijkt me alleen te vinden als men Zon wil vinden.
Wilde de redacteur of de redactie iets dergelijks juist vermijden, toen zij aan het
gedicht de noot toevoegde: ‘Aelius wil zoo veel zeggen als Aelius’?
Nog iets anders. De Doorninck/Suermond-verklaring gaat terug op het idee dat er
de een of andere naam of code ‘Zeldam’ bestaan heeft. Op basis daarvan moet de
‘Z’ verklaard worden als ‘Zon’, en zo verder. Welnu, ik denk dat die naam wel eens
om een heel andere reden in het door die potentiële lapsus memoriae geteisterde
geheugen van Suermond heeft blijven kunnen hangen. Pieter van Wissing vond
namelijk4. - zonder dat hij dit met het ‘Zeldam’-probleem in verband bracht - het
volgende bericht, dat tenminste in twee couranten, van verschillende politieke
signatuur, geplaatst werd5., juli 1787:
Geleezen en gezien en, mitsgaders vernoomen hoe in de Weekelyksche
Couranten van voorgange Week, myn Neeve SYBRAND OTTO
ZYLDAM, Bedienaar des Goddelyken Woords [...] tot Elbeek, zig aan de
gansche Waereld heeft verkooren ten toon te stellen als Schryver van een
Papier, JANUS genaamd. En dewyl nu, gelyk Job op het zestiende zegt,
'er geen wreevel in myne handen is, en myn hart zuiver is, wilde ik
Ondergeteekende by de Waereld niet te boek staan als Schryver van dat
Papier, het welk, gelyk men my verhaalt, den Vorst en zyne Edelen aanrand
en in het aangezigt spuuwt. Ik laate gaarne deeze Waereldsche roem van
Ongerechtigheeden, aan myne Neeve over. Alleenlyk hier mede een ieder
en een iegelyk verzoekende, my met mynen welgemelden Neeve niet te
willen confondeeren, als ik zynde iemand, die nu is by de dertig jaaren op
drie maanden en eenëntwintig dagen na, beezig is geweest in den Wyngaard
des Heere, en te besnoeijen de weelige ranken der Gemeente van Dimmel
en Geinderen, en hebbe ik my nimmer met de onëenigheeden tusschen
den Gezalfden des Heere en de Oudsten des Volks opgehouden: ja zelfs
in deezer voegen en zo verre, dat ik, voor dat die oneenigheeden in ons
Israël opstonden, nooit ofte nimmer my met iets anders dan myn Plicht en
Huishouden hebbe opgehouden, want myne Huisvrouw was my eene
vrugtbaare Wynstok aan de zyde mynes Huizes, en myne Kinderen zaten
als Olyf-Planten om myne Tafel, Ps.126, zodat ik my nooit met schampere
Blaauwboekjes of Libellen heb opgehouden, en ben al in myn
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negenënsestigste den 17. October aanstaande, meenende hiermede aan de
Waereld en my zelve voldaan te hebben, teekene ik my, JOHANNES
ZYLDAM, Joh. Filius, Joh. Nepos. Predik. in de Gemeente Christi te
Dimmel en Geinderen.
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Ik hoop dat de lezer het met mij eens is, dat in deze in alle opzichten prachtige brief
de predikant wel bijzonder ‘predikanterig’ is. De tale Kanaäns is er wat dik opgelegd.
Is deze advertentie dus een grap? Was het aardig om een leuterende oude
dorpsdominee zijn beklag te laten doen over neef-predikant als auteur van de Janus?
Kon daarbij de topische combinatie van rusticiteit en oudtestamentische eenvoud de
hilariteit opwekken? Het lijkt wel een oefening een ‘karakter’ te schetsen.
Bestáán die twee Zyldams wel? Ik heb hen niet kunnen ontdekken; evenmin de
dorpen Elbeek, Dimmel, Geinderen6.. Dat betekent dat we hier met een moedwillige
mystificatie of een vrolijke Spielerei te maken hebben, mogelijk ingegeven door het
verlangen twee types predikanten te schetsen, in hun houding tegenover de politiek.
Ik denk dat in Suermonds geheugen (of eventueel dat van De Wacker van Zon) heeft
kunnen blijven hangen, dat een Zyldam7. (verworden tot Zeldam), gezegd heeft auteur
te zijn. Daarop volgde een decoderingspoging. Door Suermond. En als diens zegsman
inderdaad De Wacker van Zon was, dan is De Wacker van Zon eveneens niet erg
goed op de hoogte geweest - en dus uiteraard zelf geen auteur, of lid van de
schrijversequipe.
Men zou kunnen denken dat alle vermoedens over het auteurschap van De Wacker
van Zon kunnen verdwijnen, op basis van de tekst van de volgende advertentie, die
op 7 april 1795 in de Oprechte Haarlemsche Courant verscheen - dus vrijwel
onmiddellijk na het verschijnen van het eerste nummer van de Janus Verrezen:
Daar het den Ondergeteekenden dikwils voorgekomen is, dat men hem
vry algemeen een der Schryvers hield te zyn van het reeds voor de
Omwenteling in 't Jaar 1787 geëxpireerde Weekblad JANUS: en hy thans
in de Couranten aangekondigt ziet, dat het met den 6 April een Weekelyks
Geschrift, met even gelyke naam aan 't hoofd het ligt staat te zien, vind
hy 't van zyn pligt, als, nog de Auteurs, nog het voorwerp, nog de bedoeling
van hetzelve, kennende, op zyn woord van Eer te betuigen, dat hy aan
dezen JANUS geen de minste deel nog meedewerking heeft: en doet hy
zulks te gereeder, wyl hy uit de styl der Advertentie vermoedende, dat een
der schranderste vernuften en der beste pennen van ons Gemeenebest zich
thans met dien taak ontleedigende is, men het hem niet euvel opneemen
kan eene eer, die hy weet hem niet toetekomen, opentlyk van de hand te
wyzen. Den Bramel by Zutphen, den 3 April 1795. PETRUS DE WACKER
VAN ZON.
Dit lijkt klare taal. De Wacker van Zon is zeker geen auteur van de JV, (en evenmin
van de Janus?) en daarmee zijn we een stuk opgeschoten.
Toch is er ruimte voor enige twijfel, gezien de achttiende-eeuwse hartstocht, bij
dit type affaires, de lezer op het verkeerde been te zetten, verstoppertje te spelen,
dubbele bodems in te bouwen, en wat al niet. Is die advertentie wel van De Wacker?
En, is hij inderdaad van hem - bedoelt hij dan precies wat er staat? Zou hij de zinsnede
‘op zyn woord van Eer’ gebruiken, als hij niet bedoelt wat er staat? Maar ten lange
leste geloof ik dat we hier een getuigenis in handen hebben op grond waarvan we
gerust kunnen zeggen: De Wacker van Zon had inderdaad niets met de JV vandoen,
en vermoedelijk ook niet met de Janus. En dus zijn we een stuk verder.
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Merk overigens op, dat De Wacker van Zon ervan uitgaat dat een equipe schrijvers
debet was aan de Janus; en dat hij het vermoeden heeft dat de nieuwe, verrijzende
Janus het werk was van een zeer bepaald auteur. Jammer dat hij de naam niet noemt.
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Wilhelmus van Irhoven van Dam (1760-1802)
Met betrekking tot deze patriotse auteur8., onder meer bekend wegens zijn Brieven
van Candidus, is er in een na diens dood samengestelde biografische schets de
volgende opmerking te vinden:
En 1787 il publia à Amsterdam, où il demeurait alors, un journal, sous le
titre de Janus [...] dans lequel il attaque avec l'arme du ridicule les différens
partis qui devisaient alors sa patrie, democrates, aristocrates & Patriotes.
Henk van Galen, in zijn scriptie over Van Irhoven van Dam, oppert de mogelijkheid
dat deze opmerking geïnspireerd werd door het feit dat Irhoven in een korte
onuitgewerkte autobiografische schets een item ‘Janus’ genoteerd had (waar verder
niets over auteurschap te vinden is); maar dat deze toeschrijving mogelijk ook
teruggaat op een door zijn vriend J.H.C. de Winter maart 1789 aan hem geschreven
brief, vanuit Petersburg. Deze brief is een interessant document. De Winter schrijft:
in St: Petersburg terug koomende, vond ik, de kist met boeken, die mijn
vrind Decker, reeds voor 14 maanden [dus eind '87 of begin '88], naar hier
gesonden heeft, ik was greetig, deselve te doorsnuffelen, dog hoe vroolijk,
met welk een genoegen, vrind, zag ik Janus, uyt een toegezegeld pakje
kruypen, daar ik maar niet had kunnen gissen, wat er in konde sijn, dat
twee hoofdig Heertje zag ik vergezeld, met een handschrift van mijn vriend
[= WvIvD], ik wenschte mij geluk, iets weergevonden te hebben, dat ik
dagt, voor mij verloren te sijn, nu begon ik met volle vreugde van mijn
hart Janus te leesen & lachte somtijds ter deeg, voornaamelijk, achter het
25ste, over d'uytlegging, van die superbe sleutel, ik bespeurde, dat somtijds
het Hollandsch averechts, geschreeven was, & ook, dat er somtijds, geen
Zeeven duyvels wijs uyt kunnen worden, de geheele Janus, mijn vrind, is
vol schranderheyd, vroolijkheyd & scherpen hekel, je laat alle die
pruykebollen, door de kam haalen, soo wel Patriot als Prins gesind, het
was mij lief, ze alle te sien gispen, omdat ze meest alle, of eygenbelang
zoekende schelmen, of een hoop deerniswaardige sotten sijn [...].
Een alleraardigst eigentijds getuigenis over het plezier waarmee de insider een
tijdschrift als de Janus las. Een getuigenis ook, over het literaire niveau van het blad.
Inmiddels lijkt er te staan (je laat alle...) dat Van Irhoven van Dam auteur was, of
tenminste medewerker. Helemaal overtuigend is die interpretatie niet. Er kan ook
iets uit gelezen worden als: Irhoven is de organisator of animator achter de productie.
Of zelfs (met een beetje kwade wil) dat Irhoven als simpele toezender van het pakje
met inhoud, via de inhoud van het pakketje, de politico's van beide partijen ervan
langs laat krijgen.
Aangezien er geen ondersteuning uit andere bronnen of getuigenissen is, blijft de
casus pro Van Irhoven van Dam zwak. Daar komt nog iets bij. Aangezien er een
accolade aangebracht kan of moet worden, tussen Janus en Janus Verrezen, is het
omineus voor de toeschrijving van het auteurschap aan Van Irhoven van Dam, dat
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er een advertentie uit 1795 bekend is waarin Irhoven ontkent iets met het laatste
tijdschrift vandoen te hebben:
WILHELMUS VAN IRHOVEN VAN DAM vernomen hebbende, dat
men hem by het Publyk tragt te doen aanmerken als den schryver van, of
Medeärbeider
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aan het tans op nieuw te voorschyn getreden Tydschrift JANUS geheten;
[...] verklaart by dezen openlyk, even zoo min deel te nemen aan het
genoemde herrezene Tydschrift, als aan eenige andere politicque
Geschriften, welke sedert de jongste Omwenteling binnen dit Gemeenebest
het licht gezien hebben [...].
Met deze verklaring neemt Van Irhoven van Dam dus dezelfde positie in als De
Wacker van Zon; en men kan er dezelfde vragen bij stellen.

Jacobus Scheltema (1767-1835)
Bij P. Scheltema, Het leven en de letterkundige verrichtingen van den
geschiedschrijver, Mr. Jacobus Scheltema (A'dam 1849), lezen we, p. 36: ‘Van de
kleine Stukjes, in die jaren ter plaatsing toegezonden aan verschillende Dagbladen
en Tijdschriften, zoo als de Republikeinsche en Leeuwarder Couranten, Janus
verrezen, Herakliet en Demokriet, de Nationale Schildwacht en andere, kan ik geen
bericht geven; hij zelf verklaarde in lateren leeftijd, vele dezer zich niet meer te
herinneren. Alleen kan ik zeggen, dat alle nagenoeg dezelfde strekking hadden, te
weten, het bevorderen van gematigdheid’. Volgens deze bron heeft Scheltema dus
zelf gezegd aan de JV meegewerkt te hebben. Het begrip ‘gematigdheid’ wijst
inderdaad op verwantschap met de onafhankelijke Jani. Scheltema was in de jaren
1795-98 voornamelijk werkzaam in Friesland en Den Haag, als (gematigd) patriots
politicus.
Scheltema kon inderdaad ironisch zijn. In zijn eigen Geschied- en letterkundig
mengelwerk (A'dam 1817-36) publiceerde hij in dl. V (1834) een al in 1804 in een
tijdschrift verschenen ironisch stuk. In een voetnoot bij dat stuk, p. 55, merkt hij op
dat hij veel aan tijdschriften placht in te sturen, onder de namen Justus Sincerus (JS!)
en Justus Tenax9..
Werkte Scheltema gezien het bovenstaande herkenbaar mee aan de JV? In ieder
geval niet onder zijn eigen naam. Maar hij gebruikt vaak zijn initialen in de een of
andere vorm (zie ook noot 9). Dan komt zeker één stuk in aanmerking. In de JV I,
nr. 6, p. 21-24, komt een brief voor ‘Aan mijnen weleer politiekzaligen nu weder
verrezenen Oom JANUS, te Joppe’, getekend door ‘JANUS à SCHUIREGA’. Hij
spreekt over zichzelf als een nog onbekend neefje te Schuirega, een Friese plaats
dus, terwijl ook de Friese achtergrond van de brief opvalt. Een en ander correspondeert
met Scheltema's politieke ambt in Friesland10.. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat
dit stuk door Scheltema geschreven is. In het verlengde daarvan kan misschien nog
de volgende stap gezet worden. Wegens het Friese, ‘overzeese’ aspect van deze
schrijver (door hemzelf al benadrukt in die eerste brief gezien het ‘Joppe’-element),
kan met wat meer dan gewone belangstelling gekeken worden naar de na dat stuk
beginnende brieven van ‘De Overzeesche BABILONIER’11.. Deze brieven worden
af en toe door Janus zelf becommentarieerd en het is daarom moeilijker denkbaar
dat die stukken door Janus zelf geschreven zijn. Zij spelen in een hoog politiek milieu.
Is het volgende toeval? Na zo'n brief in het nummer van 9 oktober 1797 (III p. 224)
merkt Janus op dat zijn correspondent nu gevonden kan worden ‘onder dat klein
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getal van uitverkoornen, aan wien de zorg over onze aanstaande politieke existentie
toevertrouwd is geworden’ (p. 226). De context wekt de indruk dat het gaat om een
nieuwe baan van zijn correspondent. Welnu, het NNBW t.a.p. meldt: ‘In Aug. 1797
werd [Scheltema] door Sneek verkozen tot lid der tweede Nationale Vergadering;
maar als gematigd federalist werd

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

77
hij bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 gevangen genomen en op het Huis ten Bosch
geïnterneerd’.
Als hierboven de positie van Scheltema goed geïnterpreteerd is, blijkt hij dus een
incidenteel correspondent geweest te zijn. Maar hij was geen redacteur, of lid van
een redactie-team.12.

Jan Kinker (1764-1845)
Voor Kinker als auteur van de Jani zijn de meeste aanwijzingen te vinden. Ik probeer
het overzichtelijk te houden door die aanwijzingen te verdelen in groepen, resp.
aanwijzingen van buiten het werk, en vanuit het werk zelf. Tenslotte volgt nog wat
‘circumstantial evidence’.

A. Aanwijzingen van buiten het werk
- In 1823 verschijnt te Luik een werk van Jean François Xavier Würth: Course
préparatoire à l'étude de la littérature hollandaise. Op p. XXVI schrijft hij: ‘Dans
l'application de l'art d'écrire aux matières de politique et de législation, nous
distinguons entre une foule d'esprits subalternes qui, par des feuilles périodiques ont
caressé les passions de l'un ou l'autre parti, un petit nombre d'hommes aussi distingués
par leur talens que par leurs intentions. Qui ne se rappelle pas le Janus et le Rumineur
[Herkaauwer] de Kinker, [...].’ Hoe kon deze Würth Kinker en Janus met elkaar in
verband brengen? Eenvoudig: hij was diens protégé. Hij had onder Kinker te Luik
Nederlands gestudeerd, was lid geweest van diens studentengezelschap Tandem.
Kinker steunde hem bij diverse pogingen om een baantje te krijgen; hij schreef aan
de minister en aan de koning zelf om voor Würth een Luiks lectoraat Nederlands te
verkrijgen. In de ogen van Kinker was Würth zijn opvolger. Würths opmerking kan
dus niet beschouwd worden als ‘hearsay’: hij wist wat Kinker gedaan en geschreven
had, vermoedelijk uit de mond van Kinker zelf. Kinker zal hoogstwaarschijnlijk de
tekst van de Cours gelezen hebben vóór publikatie (zo vinden we in de
veilingcatalogus van de boekerij-Kinker twee exemplaren van een ander, iets later
werk door Würth, de Leçons Hollandais (1825, 1829), beide met aantekingen door
Kinker in handschrift).
Wij kunnen hier spreken van een getuigenis door Kinker zelf. Men kan wel
twijfelen of met ‘Janus’ inderdaad de éérste Janus bedoeld is.
- Maurits van Hall was de eerste biograaf van Jan Kinker13.; zijn werk verscheen
vlak na Kinkers dood. Hij heeft nogal wat opmerkingen over Kinkers auteurschap,
althans van de JV. Ik beschouw zijn opmerkingen niet als een eersteklas bewijs (dat
zou een verklaring door Kinker zelf wel zijn). Maar ik zie het ook niet als ‘hearsay’,
als zouden zijn beweringen op geruchten berusten (zoals er met betrekking tot
auteurschap altijd wel de een of andere bron te vinden is waarin verklaard wordt dat
deze of gene auteur is van dit of dat werk: bijvoorbeeld dat een of ander orangistisch
pamflet van Van Goens is). Want Van Hall was decennia lang met Kinker als vriend
opgetrokken, en uit zijn boek is duidelijk dat hij vaak met Kinker over diens oeuvre
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gesproken had. Van Hall nu zegt, sprekend over Kinkers produkten in diens Utrechtse
tijd, toen juist daar het patriotse vuur in het bijzonder tot uitbarsting kwam, dat Kinker
het wat extremistische vormen vond aannemen (p. 19); en:
Hoe talrijker en stouter die hervormers werden, hoe meer hij die in woord
en geschrift aanviel. Dit lag in zijn' onverschrokken aard en de bestendige
neiging
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en zucht tot onafhankelijkheid, een zucht, die hem nooit verliet. Hoe dit
zij, de gemelde spelingen, zoowel als het aandeel, dat hij had in den
bekenden Janus van dien tijd, dragen daarvan het kenmerk.
En, in losser verband (p. 27):
Gelijk zijn spotzieke geest in den Janus van 1787 op vele plaatsen
doorstraalt, zoo komt zij alom voor den dag in zijnen Janus verrezen;
vinnig strijkt hij bij elke gelegenheid, die zich toen zoo dikwerf aanbood,
de buitenspoorigheden en de dwaasheden van den dag daarin door [volgen
nog details over de JV-uitgave].
Weer elders (p. 73-74), in het kader van een excurs over de wijze waarop Kinker
zijn blad de Herkaauwer (1815-1817) schreef, namelijk staatkunde behandelend in
de trant van Sterne of Jean Paul:
Dit deed hij niet altijd zoo als gewone, brave menschen zouden gedaan
hebben, maar op zijne wijze, steeds daarbij in het oog houdende het
bekende: ridendo dicere verum quis vetat, gelijk hij in zijnen Janus
verrezen vroeger nog meer burlesk gedaan had.
Van Hall lijkt niet gemeend te hebben dat alles in deze tijdschriften van Kinkers
hand was. In het eerste citaat spreekt hij van Kinkers aandeel in de Janus. En in zijn
bibliografie van Kinkers werk heeft hij een rubriek (p. 148) ‘Onderscheidene stukken
in’, en die rubriek opent met de items: ‘den Janus 1787; en in den Janus verrezen
1795’. Hier valt dus steun te vinden voor de idee dat er een team aan het werk is
geweest; zij het dat via Van Hall toch de indruk ontstaat dat Kinker niet zo maar een
medewerker was, maar, zoals dat toen heette, ‘verzamelaar’ (hoofdredacteur, editor)
geweest kan zijn.
- Is het in een necrologie opgemerkte nog te beschouwen als het getuigenis van
een tijdgenoot? Hoe dat zij, in de Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1846 geeft
een anonymus Kinkers necrologie (p. 161-167). Op p. 162 zegt hij: ‘De politieke
omstandigheden echter verhinderden hem weldra, zich, zooveel hij wel wenschte,
aan de beoefening der poëzy over te geven: of liever, zy gaven aan zyn vernuft een
ander richting: en de Janus Herresen, de Post van den Helikon en de Herkaauwer,
drie tijdschriften, byna geheel uit de pen van Kinker gevloeid, hielden
achtereenvolgens gedurende vele jaren de belangstelling gaande van het leesgraag
publiek’.

B. Aanwijzingen in het werk
- In de JV, deel I, p. 167-169 (28 sept. 1795) treffen we een aan ‘Janus’ gerichte
ingezonden brief, van de Friese apotheker Frits (misschien wel de koning van
Pruissen). Apothekers zijn natuurlijk goed op de hoogte van de fysieke gebreken van
het mensdom, en het verbaast dan ook niet dat deze (fictieve?) brief begint met de
aanhef: ‘Hoog Welgebochelde Janus!’. Nu speelt die bochel verder geen enkele rol
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in de brief. De oude klassieke god Janus had qua lichaamsgestalte niets te klagen.
Vanwaar dan die aanhef? Er wordt wel meer mee gespeeld (ook met Esopus - die
eveneens gebult was), en tijdgenoten en collega-tijdschriftauteurs spelen ook met
dat bult-idee, wanneer zij de ‘Janus’-figuur aanspreken, of bespreken14.. Dat hele spel
is alleen maar verklaarbaar als het min of meer een publiek geheim was, of tenminste
bij insiders bekend, dat het mede of vooral Kinker was die voor Janus speelde. Kinker
had namelijk een hoge rug, of bult15.. Daar kwam hij trouwens rond voor uit.
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- JV III p. 200: ‘Wij werken tegenwoordig met ANTINOMIEN van de zuivere
staatkundige reden, en verlustigen ons in de sceptische voorstellingen, in dat vak van
geleerdheid’. De auteur hanteert enkele Kantiaanse begrippen (antinomie, zuivere
rede) en is kennelijk vertrouwd met de terminologie. Dit wijst op Kinker, eventueel
Van Hemert, maar zeker niet op De Wacker van Zon.
- JV I p. 282 begint een segment ‘Iets ter plaatsvulling’ met: ‘In den Tempel, aan
de Godinne der Toekomst gewijd, is die Godheid zelve niet zichtbaar: dewijl zij
geheel in 't uiterste gedeelte haares tempels geplaatst, met een' ondoordringbaren
sluier, of voile, van 't hoofd tot de voeten, bedekt is. Aan zeer weinigen wordt het
toegestaan, die plaats te naderen [...].’ Zo'n beeld kan van elke schrijver afkomstig
zijn. Maar het beeld van de ontsluierbare en nooit geheel te onsluieren godin (de
Kennis, de Waarheid, Isis, of hoe ook genaamd) is een bij Kinker uiterst geliefkoosd
beeld16..

C. ‘Circumstantial evidence’
- Kinker is tot nu toe de enige, die relaties lijkt gehad te hebben met diegenen die
met groter zekerheid iets met de Jani te maken hebben gehad: Van Hemert en
Scheltema17..
- Kinkers oudere broer, Hendrik Coenraad, sterft in 1809. In de inventaris van de
nalatenschap (RA Haarlem, Not. arch. 4001, stuk 71) wordt ook opgave gedaan van
zijn bezit aan boeken. Als nr. 8 treffen we daar aan: ‘Janus Verreesen 3 deelen’. Bij
de boeken zijn verder zo goed als geen ‘politieke’ uitgaven te vinden.
- In de veilingcatalogus van de bibliotheken van Kinker, J.W. Willekes en A.
Horstman (Cat. van drie [...] boekverzamelingen [...] nagelaten door Mr. Johannes
Kinker [...] Mr. Johannes Willem Willekes [...] en Arend Horstman [...]. A'dam, J.
Radink en F. Muller, 1846) is het boekenbezit van deze drie heren dooreengeklutst.
Echter treffen we p. 114 het kopje: ‘No. 1771-1779 zijn werken door Prof. Kinker
en anderen te zamen, geschreven’. Onder deze nommers treffen we aan: ‘1772. Janus,
1747.1787. 1e dl. 1773. Janus verrezen. 1795. 3 dl. h.e. bd.’.
- De Janus heeft mogelijk een Amsterdamse thuisbasis, net als Kinker dus. Dat
valt niet op te maken uit de stok met allerlei uitgevers/boekverkopers (een aparte
kwestie is, wie de werkelijke drukker en uitgever is geweest), maar dit is wel iets
dat het patriotse blad de Haagsche Correspondent suggereert. Dat blad is regelmatig
in de slag met Janus18.. Na het ophouden van de Janus sneert de Correspondent (p.
216): ‘Alle de geenen welke iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigd zyn
aan de nalaatenschap, van de Amsteldamschen TWEEHOOFDIGEN JANUS, alias
JUDAS, onlangs aan eene uitteerende KWYNENDE ziekte, ter dier stede, overleden,
gelieven hunne Papieren, in orde optemaaken, om op nadere Advertentie te konnen
inleveren.’19.
- Jan ten Brink Gerritsz, in Amsterdam, gaf tussen 1790 en 1800 zeer veel werk
van Kinker uit, bijvoorbeeld in 1788 de Post van den Helicon. Het is nu juist in Ten
Brinks uitgaven dat wij fondslijstjes vinden, waarin de JV als bij hem verkrijgbaar
vermeld staat. Kan dit toeval zijn? Voorbeeld: in 1800 verscheen bij Ten Brink
Kinkers Treurzang bij het plechtig vieren der nagedachtenis van Washington. Achterin
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deze druk een fondslijstje, met onder meer vier toneelstukken van Kinker, verder
diens ‘Parodie op Alrik en Aspasia, met Muziek’, en als laatste item: ‘JANUS
VERREZEN’, met de Tijtelplaaten, Register, &c. in quarto, 3 deelen, compleet’. Ik
wil niet meteen beweren dat Ten Brink de uitgever is van Janus en JV; maar waarom
zijn juist bij hem JV's te koop? Is het niet omdat zijn lijfauteur die schreef?
- In de jaren 1797 en 1798 rekent deze lijfuitgever van Kinker, met Kinker af voor
iets dat duidelijk een periodiek is. Het archief van de Vereniging ter bevordering van
de belangen des boekhandels (UBA) bewaart enige documenten betreffende Ten
Brink.
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Hierbij onder andere een door Kinker getekende kwitantie, met de tekst: ‘Ontvangen
van den Heere J. Ten Brink in afreekening om naderhand op generale quitantie te
verrekenen, eene somme van twee honderd guldens [..] Amsterdam 18 April 1797
Johannes Kinker’. Er zijn nog vier dergelijke kwitanties te vinden, elk voor f 200,
door Kinker getekend, gedateerd 24/7/1797, 27/10/1797, 6/3/1798, 1/6/1798. Het
lijkt me onmogelijk dat Kinker dergelijke bedragen voor een boek kon ontvangen.
En dat wordt mijns inziens bevestigd door weer een andere kwitantie, waarvan de
tekst luidt: ‘Ontfangen van den Heer J. Ten Brink de Somma van duizend guldens
voor 't Recht van Copie van veertig stuks manuscripten, strekkende deze deswegens
tot quitantie voor den jaare 1795. om naar afloop van 't aangegaan mondeling
engagement, tegen een finale quitantie uitgewisseld te worden. zegge f 1000 =
Amsterdam 9 February Ao. 1797. Johannes Kinker’. Veertig manuscripten alleen al
in 1795 - en kennelijk soortgelijke hoeveelheden nadien! Dat kan alleen maar de
kopij voor de afleveringen van een tijdschrift betreffen. Welk tijdschrift? Het kan
alleen maar de Janus Verrezen zijn.
- Verschillende nummers van de JV worden gevuld met de tekst van een soort
politieke opera buffa. Hierin aria's, recitatieven, liedjes (ook in de volksstijl),
symbolische personages, emblematische enscenering. Dergelijk materiaal, dergelijke
uitwerking van thema's is niet bekend van Van Hemert, De Wacker van Zon e.d.
Wel bij Kinker. Aria's en recitatieven genoeg in zijn ‘serieus’ werk, maar ook in
ander werk. De opbouw vertoont gelijkenis en verwantschap met zijn De Menschheid
in 't Lazarushuis uit 1801, een parodie op zijn eigen Eeuwfeest. Opvallend is,
bijvoorbeeld, in het stukje toneel JV II p. 82 e.v., de overeenkomst in enscenering:
in de JV een krankzinnigenhuis, met hospitaalvader, personen met telhouten
gewapend. In De Menschheid (editie SNL 15 p. 62 e.v.) een krankzinnige Mensheid
bij een Lazarushuis, een Jorisvaar (gekkenbewaarder) met een telhout (p. 82). In
beide stukken wordt gewerkt met een maannacht, en muzikaal met: de Carmagnole.
Systematische vergelijking zou waarschijnlijk nog veel meer overeenkomsten
opleveren. Het belangrijkste is echter, dat het gehanteerde procédé, het burlesk
behandelen van een in wezen ernstig thema, in beide stukken dezelfde ‘toonhoogte’
lijkt te hebben.
- In Kinkers Post van den Helicon wordt soms op de toon van een ‘kenner’
gesproken over de Janus. Zo p. 162: ‘Weet gij wie het is die ik meen, lezer? Die
Heer ISMAëL, die zich van het geslacht van JANUS zegt te zijn. Ja, ik zie ulieden
altemaal zeer wel...’. En, p. 251, na een discussie over aristocratie e.d. (is het ooit
iemand opgevallen dat de Post voortdurend denkt in termen van kampen, partijen,
slagvelden - kortom in een ‘1787-dimensie’? De Post is haast een opvolger van de
Janus te noemen. Op een andere wijze gaan nu literatuur en geschiedenis hand in
hand): ‘Een derde ongemanierdheid, die mij in dit vreemde land misschien meer
nadeel dan voordeel toebrengt - is dat ik niet met iets te voorschijn gekomen ben, 't
geen men een' sleutel noemt. [...] En denkt gij dat ik er op uit ben, van uw
goedaartigheid misbruik te maaken. RABENER, JANUS en anderen hebben sleutels
gemaakt, maar hoe is het u bekomen?’
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Willem Bilderdijk (1756-1831)
In de Janus is p. 23 een lofdicht te vinden op de Loevesteiner Hugo de Groot,
ondertekend B.......K. Bilderdijk? Nee: het gedicht is anti-Oranje. De lezer moest
natuurlijk wel aan Bilderdijk denken, en aan diens Oranjezucht20.!
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Conclusie
Voor het auteurschap van de JV blijkt nauwelijks iemand anders te vinden dan Jan
Kinker. Eén correspondent is bekend: Jacobus Scheltema. Voor de Janus ligt de zaak
gecompliceerder. Ik denk dat zeker is: de meewerking van Kinker en Van Hemert.
Mogelijk hebben De Wacker van Zon en misschien Van Irhoven van Dam bijdragen
geleverd. Bij de Janus hebben we dan misschien met een equipe van schrijvers te
maken. Het vreemde is, dat ondanks de traditie er feitelijk nauwelijks of geen
argument te vinden is op grond waarvan men kan staande houden dat De Wacker
van Zon met dat tijdschrift bemoeienis had. Als er iemand als ‘hoofdredacteur’ van
de Janus beschouwd moet worden, dan komt daar dus in de eerste plaats Jan Kinker
voor in aanmerking.

Eindnoten:
1. J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der
Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Tweede uitgave der ‘Bibliotheek van Anonymen en
Pseudonymen’. Deel II. Naamlooze geschriften. Leiden 1885. Het lemma over Janus: kol.
289-290.
2. Bogislaus Fredericus von Liebeherr (1756-1821) was in 1787 patriots student, te Utrecht. Hij
behoorde tot de ‘24 geconstitueerden’, evenals Anthony Jan van Mansvelt die wel de verder in
de tekst genoemde Mansveld zal zijn. En tot de ‘pretense raad’ behoorde J.A. d'Averhoult. Zie
o Vrijheid! onwaardeerbaar pand! Aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest
Utrecht. Utrecht 1987. P.71 e.v., 166 e.v., 284, 289 e.v., 310.
3. Der kleine Pauly. Lexikon der Antike [...]. Bd. 1. München 1979. Kol. 87.
4. Pieter van Wissing, Petrus de Wacker van Zon (1758-1818). Een bio-bibliografisch onderzoek.
(Ongepubliceerde) Doct. scr. IvN, UvA 1984. P 51.
5. De 's-Gravenhaegse Courant 9/7/1787; de Hollandsche Historische Courant 12/7/1787.
6. Evenmin kon ik het bericht waar ds. Zyldam aan refereert vinden; althans niet in de in een
eerdere noot genoemde bladen, waarin zijn schrijven is opgenomen. Aangezien hij echter spreekt
van opname daarvan in ‘wekelijkse couranten’ kan hij ook wel een weekblad bedoelen. Dan
wordt het lastig zoeken.
7. Hij kan theoretisch inderdaad de schuilnaam zijn van de auteur(s) van de Janus.
8. Ik ontleen de gegevens rond Van Irhoven van Dam aan de ongepubliceerde doctoraalscriptie
van Henk van Galen over deze figuur (IvN, UvA, 1985). De hier besproken documenten bevinden
zich in het ARA, archief Croiset.
9. Raadpleging van het register op Van Doorninck en De Kempenaer (achter in: A. de Kempenaer,
Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers [...], Leiden 1928) leert dat hem ook andere
pseudoniemen toegeschreven worden, zoals: Antigallus, Justus Sincerus van Effen de kleinzoon,
J.S., Neologus, Joco Serio. Het blijkt te gaan om bijdragen aan de Konst en Letterbode, de Arke
Noachs, de Vaderlandsche Letteroefeningen, de Spiegel.
10. Zie NNBW II, 1275.
11. Voorkomend JV I 54-55, 72-73, 91-92, 112-114, 129-131, 156-157, 172-173; II 350, 387-388;
III 224-225, 324-326.
12. In de Janus is niets aan te treffen dat men onmiddellijk met Scheltema in verband kan brengen
(wel is op p. 42 een brief van ‘Sincere’ opgenomen, die zegt niet gerelateerd te zijn aan de
Utrechtse Sincerussen).
13. M.C. van Hall, Mr. Johannes Kinker; bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften. Amsterdam
1850.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

14. Bijvoorbeeld gebeurt zoiets in De Democraten I van 13 april 1797, p. 71-72, en in De Domkop,
of Nationaal Volksboek I p. 216 (vgl. ook II, p. 146). In het eerstgenoemde blad betreft het een
‘Brief van VADER ONTZACHLYK aan de DEMOCRATEN’, die begint met de zin: ‘In den
beginne des jaars 1795 begon een klein, krom mismaakt, en knorrig ventje, dat wel zien kan
door een plank, daar een gat in is [...] - zulk een kereltje, zeg ik, begon toen al by zichzelf het
ontwerp te smeeden om een Volksblad te schryven [...]. Dat kereltje blijkt later identiek met
Vader Ontzachlyk, die verder zegt dat hij toen dacht iedere week stof genoeg te hebben. We
hebben hier nauwelijks verder argumentatie nodig: een krom mannetje dat sinds 1795 met een
blad in de weer is... - Het valt op dat er een voortdurende interactie plaatsvindt tussen de
Democraten en de JV. De Dem. nr. 53 gebruikt in het verhaal ‘De mieren-constitutie’ hetzelfde
opschrift uit de Amsterdamse Schouwburg (‘De Byën storten hier...’) waar ook de JV
herhaaldelijk mee stoeit (II, 232; III, 76). De Democraten reageert in nr. 58 op de JV, en de JV
nr. 114 is een persiflage op de Dem. nr. 53. Het gaat hier niet om vijandschap, zoals tussen de
Janus en de Haagsche Correspondent. Het is een bijzondere aandacht voor elkaar. Dat is
misschien verklaarbaar, wanneer we weten dat Kinkers vriend Van Hall aan de Democraten
meewerkte (zie zijn autobiografische Levensbeschrijving, hs. in GA A'dam, Part. arch. 382).
15. Zie mijn Sluiers van Isis [...] I p. 28-29.
16. Zie mijn Sluiers van Isis I p. 11.
17. Wat Scheltema betreft: er is tenminste één geval waarin beiden aan een ander blad meewerkten.
In het blad De Ster (1806) publiceerde Kinker tenminste twee artikelen, op 17 en 29 mei. Hij
ondertekent daar voluit of gebruikt zijn initialen. In de ‘Veilingcatalogus-Kinker’ schittert, p.
114, De Ster onder hetzelfde hoofd als de JV: de werken door Kinker en anderen tesamen
geschreven. In het artikel van W.P. Sautijn Kluit over De Ster meldt deze, zich beroepend op
het werk van P. Scheltema, dat Jac. Scheltema eveneens in De Ster schreef (zie: Nederlandsche
Spectator 1855 p. 96). - Misschien werkten beiden ook mee aan De Arke Noachs; vgl. mijn
Sluiers van Isis p. 490.
18. Zie de nrs. 59, 63, 68, 73, 79. Janus repliceert p. 90, 116, 135-136, 156, 164 (waar hij lijkt te
suggereren dat Pieter 't Hoen de auteur is), 179-180 en 195.
19. Zit er overigens ook een aanwijzing verscholen in de volgende advertentie van de Haagsche
Correspondent, of gaat het alleen en uitsluitend om het niet partij kiezen van de Janus? P. 16:
‘BEKENDMAAKINGEN. Aan allen, die 't aangaat word bekend gemaakt, dat myn Neef
JANUS, voerende het Schip VRIND EN VYAND, met de eerste goedewind zal reizen naar het
Eiland UIT EN THUIS, in de Middelandsche zee: het is met 800 balen grapjes in soorten, als
ook een partytje Windmolens, zo beschadigd als onbeschadigd, voor eige rekening geladen;
die nog enige goederen met Captein JANUS hebben mee te geven, kunnen zig Adresseren in
het Veerhuis DE SPRINGER of in het Logement DE WENTELTRAP, - de Conditien zyn te
zien by de Makelaar P. VOOR EN TEGEN, in de vier Elementen’.
20. Zie hierover iets uitvoeriger mijn notitie ‘Bilderdijk in de Janus?’ in: Het Bilderdijk-Museum
(nog niet verschenen op het moment van schrijven).

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

82

De vrouwelijke opsmuk*
Barbara Sierman
Twee onderwerpen zullen in dit stukje centraal staan en op het eerste gezicht hebben
ze weinig gemeen: vrouwen en de Engelse taal. Met beide onderwerpen was
Weyerman bekend, maar hoever reikte zijn kennis met betrekking tot make-up,
juwelen, kleding, kortom van de opsmuk bij vrouwen?
Om dit te achterhalen heb ik slechts een deel van zijn werken doorgenomen (uit
praktische overwegingen beperkte ik mij tot de heruitgaven en de publikaties in het
kader van het floppy-project). Ik moet zeggen dat de oogst mij enigszins tegenviel.
Bij nadere beschouwing schreef hij toch veel meer over mannen dan over vrouwen.
Wat waren de karakteristieken van de vrouwelijke opsmuk in zijn tijd? Om met de
make-up te beginnen: vrouwen uit de wat betere stand poederden het gezicht zo wit
mogelijk. Ze gebruikten daarvoor loodwit, hetgeen tot kaalheid en bij overmatig
gebruik tot loodvergiftiging en de dood kon leiden. De wangen werden met ‘Spaans
rood’ zo rood mogelijk gemaakt en ook de lippen werden hel gekleurd. Op het gezicht
werden daarna de onvermijdelijke mouches aangebracht. Daarnaast beschikten de
vrouwen over allerhande (meestal zelf vervaardigde) zalfjes en watertjes om
bijvoorbeeld de huid mooi te houden en de handen zacht te maken.
Wat het opmaken van het gezicht betreft, was de situatie in Frankrijk en Engeland
precies tegengesteld: in Frankrijk poederden de dames aan het hof zich zeer overdadig,
en schilderden zelfs de aderen op hun gezicht na met blauw, maar in Engeland was
een dergelijke overdaad juist bestemd voor de prostituées en deed een adellijke dame
het wat minder overdadig, hoewel wel zeer duidelijk zichtbaar. De enige categorie
vrouwen die het gezicht zo natuurlijk mogelijk probeerde op te maken bestond uit
actrices en dat
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is ook te vinden bij Weyerman, wanneer hij over de attributen van een operazangeres
spreekt en ‘een portatieven verfwinkel van vleisch-koleuren’1. noemt.
Wat de kapsels betreft, in Weyermans tijd hingen van de hoog opgetaste krullen
de kanten fontanges (kant uit Brussel bijvoorbeeld) naar beneden.
In de rokken van de kleding kwamen aan het begin van de achttiende eeuw de
hoepels weer terug, zodat de dames zeer veel bewegingsruimte nodig hadden. De
bovenrok had vaak een V-vormige opening aan de voorzijde waaronder de onderrok
zich bevond, die doorgestikt was en soms rijk geborduurd. Ook in het lijfje was zo'n
driehoekje dat geborduurd werd. Soms werd er op de jurk een voorschootje gedragen.
Tussen neus en lippen door schreef Weyerman ook over deze zaken en gaf hij er
blijk van enigszins op de hoogte te zijn: hij kende het bestaan van ‘Hongaars water’
(eigenlijk bedoeld voor het gezicht, maar Weyerman laat zijn gekwetste vinger erin
genezen2.), wist dat een dame haar pootjes met amandelbrood diende in te smeren
om zachte handen te krijgen3., en hij had zelfs ruim voor het mode werd, in 1672 zijn
maîtresse op de Haagse kermis vereerd met een papiertje vol mouches inclusief
gedicht4.. In een uitgebreide beschouwing over de juiste kleur van een bruidsjapon
(conclusie: wit) weet hij te melden dat de meisjes in Italië ook wit dragen, en hij
beschrijft in Den Vrolyke Tuchtheer de attributen die hij aantrof in de kamer van
Jansje de Starprinces: een tandenborsteltje (het werd mode om verzorgde tanden te
hebben, de meeste mensen hadden ronduit een slecht gebit), een poederkwast en een
papier met spelden5..
Maar ik heb slechts twee gevallen gevonden waarin hij uitgebreider op iets inging,
beide in de Rotterdamsche Hermes: een aflevering over hoepelrokken, waar ik nu
niet verder op door zal gaan en een relaas over een dienstmeisje dat van haar meesteres
een aantal zaken steelt6.. In beide gevallen ligt de oorsprong van de tekst in Engeland:
in The Tatler van Steele.
En het leek me aardig eens te kijken hoe Weyerman de oorspronkelijke tekst
bewerkt heeft. Het gaat om het volgende stuk:
Deborah Kandeel, een aangenaam dik, kort, zwart Meisje, ruim 20 jaren
out, tamelyk ryp op het oog, aanhebbende een' Chitzen Japon, de gront
geel; onder den zelven een' hemelsblauwen armozynen Rok, een' witten
Onderrok, roode Koussen en geele Muilen, is voorleden Zaturdag 's nachts
stilzwygende van Mevrou Suikerpeer wechgeloopen met de volgende
goederen:
Een' fluweelen muskeskleuren Nachtmantel, gevoert met Eekhorentjes
bont.
2 Paar geborduurde Muiltjes, de houtjes ruim drie duim hooger dan
ordinair.
1 Gestikten damasten Rok, bezet met een reep van Walvischbeen, omtrent
16 voeten in zyn' diameter.
3 Stiklyven, gegarneert met differente boezems, en aan den linker schouder
opgevult met watten. [om een misvorming te camoufleren, BS]
Noch verscheide Coiffures zoo met Mecchelsche, Brusselsche als
Antimodische point de Venise-kanten. Item een klein kabinetje van vier
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laatjes, gemeubeleert met drie paar geolyde hontsleere hantschoenen
[gebruikt om 's nachts te dragen, zodat de handen zachter werden, BS],
een lint met pomade, om het voorhooft voor kreuken te bewaren [leren
riem, ingevet om de rimpels te voorkomen, BS]; zes koekjes superfyne
Spaansche Wol [gebruikt als rouge en voor de lippen, BS]; drie bladen
Papier d'Espagne en vier schoteltjes Portugeesch root [voor hetzelfde doel
gebruikt, BS]; eenige loode kammen [om de wenkbrauwen zwart te maken,
BS], twee pincettes, borsteltjes, savonettes, poudre de
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palville, twee paar zwierige wynbrauwen [in Engeland was het de gewoonte
de eigen wenkbrauwen weg te scheren en kunstwenkbrauwen aan te
brengen, BS], benevens eenige ryen elpenbeene tanden; een flesje half vol
paerlenwit voor Madames lelyen, en een gevult met Aluin-tinctuur voor
haar.... voor haar gebruik; benevens verscheide flesjes met essence d'ambre,
Bergamotte, Maagdenmelk, pastilles gepulverizeerden Zevenboom, en
[...]
1 Doosje vol Cashou en Cubeben voor een' frisschen adem.
[...] Noch [...] een geweven Koffertje, vol Minnebrieven van de jaren 1671,
1672, 1676 tot 1698 [...] benevens eene verzameling van differente
Recepten, als deeg voor de handen, pomades, zalf voor de lippen, witpotjes,
zuiverenden room, olie van talk, kikvorsschenwater, differente Tisanes
om de complexie op te helderen, benevens een onfeilbaar hulpmiddel om
eene miskraam te bevorderen. [in die tijd was het de gewoonte dat vrouwen
hun eigen make-up maakten, vandaar de recepten, BS]
Tot zover (een beetje ingekorte) Weyerman. De Tatler-aflevering is veel langer,
Weyerman heeft zeker de helft weggelaten. Om te beginnen ging Steele veel meer
in op de uiterlijke verschijning van Deborah (daar Bridget geheten) en aangezien die
verre van fraai was (slechte tanden, lelijke mond, brede wipneus) is het niet
verwonderlijk dat ze de schoonheidsmiddelen stal. Bij Weyerman wordt alleen iets
over haar kleding gezegd.
Bij hem stal ze ook veel minder spullen, maar in tegenstelling tot Bridget had
Deborah bij haar misdaad geen handlangers.
Bridget nam veel meer kleren mee (nachthemden, gestopte zijden kousen,
voorschootjes, twee frames voor een petticoat) en ook meer gebruiksvoorwerpen,
zoals zilveren kopjes, lepels en een aantal zaken waarvoor ik (en misschien ook
Weyerman) geen vertaling kon vinden ‘a silver orange strainer’ ‘a silver
tongue-scraper’ en ‘a silver cheese-toaster’, een ‘ostrich's egg’ enzovoorts naast
armbanden, gelukbrengende munten, een gouden horloge, gouden etuitje voor
schaartjes, naalden en dergelijke, een oude geborduurde fluwelen beurs, haren
armbanden etc. etc.
De zaken die door Weyerman zijn overgenomen, zijn vrijwel allemaal letterlijk
vertaald. Maar er is nog wel iets opmerkelijks in zijn vertaling. Vrijwel overal
veranderde Weyerman de aantallen. Als Bridget 6 paar schoentjes meeneemt, neemt
Deborah er 2 paar mee, en ‘4 schoteltjes Portugees root’ waren er in de Tatler ‘half
a dozen’. Maar hij voegde ook nog wat toe en misschien wel omdat het beter aansloot
bij de Hollandse mode. Bij hem eigende ze zich ‘verscheide Coiffures zoo met
Mecchelsche, Brusselsche als Antimodische point de Venise-kanten’ toe, ‘benevens
verscheide flesjes met essence d'ambre, Bergamotte, Maagdenmelk, pastilles
gepulverizeerden Zevenboom’.
Ik vraag mij af of alle lezers van Weyerman zijn tekst helemaal begrepen hebben,
want waar bij Steele vanuit de Engelse situatie de samenhang begrijpelijk was
(bijvoorbeeld de kunstwenkbrauwen) is het de vraag of dat in Holland werd begrepen.
In elk geval heeft het er veel van weg dat Weyerman van de vrouwelijke opsmuk
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niet zoveel verstand had, en zijn kennis uit een werkje leende, dat reeds in 1711 was
verschenen.

Eindnoten:
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Observatie, gehouden op de grondvergadering van 12 januari 1991
Amsterdamsche Hermes, p. 110
Rotterdamsche Hermes, p. 158
Echo des Weerelds, p. 21
Rotterdamsche Hermes, p. 78
Den Vrolyke Tuchtheer, p. 34
Rotterdamsche Hermes, resp. no 57, 21 Augusti 1721, p. 393 en no 51, 10 juli 1721, p. 351
(Ed. A. Nieuweboer, Amsterdam, 1980). Overigens heeft Adèle Nieuweboer deze vertalingen
al genoemd, zie Med. JCW 6 (1983) 1, p. 16 e.v.
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Campo en de computer*
Riet Hoogma
Vorig jaar werd op de jaarvergadering voor het eerst een deel van een Weyermantekst
op floppy disk gepresenteerd. Het waren twintig afleveringen van de Echo des
Weerelds, ook vandaag nog te koop. Tot nu toe zijn er slechts zes schijfjes verkocht.
Een enigszins teleurstellende verkoop, zeker gezien het aantal computerbezitters
binnen onze Stichting (dat aantal is zeker hoger dan zes).
Ik weet niet wat de reden is, maar het kan zijn dat men het nut van een tekst op
diskette niet helemaal inziet. Een andere reden is misschien dat er eenvoudigweg
weinig mensen op dit moment actief met Weyerman bezig zijn. In het belang van
mijn betoog houd ik het maar even op de eerste reden. Natuurlijk bevat dit schijfje
maar twintig nummers. Werkelijk rendement zal het ‘floppy-project’ pas opleveren
als een flink aantal, liefst alle teksten van Weyerman zijn opgenomen. Dat is precies
wat ons doel zou moeten zijn, vind ik: het hele oeuvre van Weyerman omzetten in
een machineleesbare tekst.
De computer is vooral nuttig daar waar grote hoeveelheden gegevens tegelijk
geordend en geanalyseerd moeten worden1.. Wie even stilstaat bij de aard en omvang
van Weyermans werk kan maar één conclusie trekken: Weyermans oeuvre schreeuwt
om electronische bewerking. Het is moeilijk te doorgronden, fragmentarisch,
onoverzichtelijk en vooral: veel.
Begrijpelijkerwijs zijn er tot nu toe veel opmerkingen gemaakt op basis van slechts
enkele teksten van Weyerman. Veel interessante vraagstellingen blijven steken in
de grote hoeveelheid materiaal. Voor onderzoek dat verder reikt, is het nodig zo veel
mogelijk teksten beschikbaar te maken en te ontsluiten. Nu het aantal
computerbezitters groeit en er betaalbare programma's op de markt zijn, lijkt mij het
opbouwen van een bestand van primaire teksten het doel voor de Stichting. Daarnaast
moeten we uiteraard doorgaan met het bevorderen van geannoteerde uitgaven in
boekvorm, ‘echte uitgaven’ dus.
Er zijn op dit moment twee typen programma's beschikbaar waarmee men op de
personal computer een corpus Weyermanteksten te lijf zou kunnen gaan2.. In de eerste
plaats de concordantieprogramma's, deze zijn het oudste3.. Ze kunnen de klassieke
concordanties maken die iedereen wel kent, alfabetische lijsten van elk woord in de
tekst, afgedrukt met de regel waarin ze voorkomen. Nadeel hiervan is de grote omvang
die dat soort lijsten al gauw krijgen. Praktischer zijn de woordfrequentielijsten en de
woordindices die je met deze programma's kunt samenstellen. Deze kunnen o.a.
gebruikt worden om woorden te selecteren die voor een thematisch of stilistisch
onderzoek gecodeerd moeten worden. Bij dit soort programma's is het mogelijk het
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programma te instrueren om bepaalde spellingsvariaties te negeren, en om bepaalde
woorden en woordcombinaties onder één noemer te brengen. Dat laatste levert een
synoniemenlijst op die het zoeken en selecteren kan versnellen.
Het tweede type programma is relatief nieuw. Er is in de computerwereld lange
tijd weinig aandacht geweest voor het bewerken van bestanden die grote hoeveelheden
lopende tekst bevatten. Inmiddels zijn er diverse zogenoemde tekstdatabase of text
retrieval pakketten op de markt4.. Zelf heb ik enige ervaring met het programma
askSam5.. Dit is een ‘vrije vorm tekstdatabase’. Het grote voordeel van dit programma
is dat het gericht is op tekst in ‘gewone’ vorm. Je kunt een Weyermantekst rechtstreeks
intypen. Een structuur aanbrengen is in principe niet nodig, maar het kan wel (ook
achteraf)6..
Wie met de hand bepaalde woorden wil verzamelen gaat de tekst lezen en begint
vervolgens te strepen. In askSam kan dat simpel op dezelfde manier. Je leest op het
scherm en typt voor elk woord dat je wilt markeren een bepaald teken, bijvoorbeeld
een $. Op deze manier kun je in askSam velden definiëren, het markeringsteken geldt
dan als veldnaam. Dit is een handige eigenschap van het programma. Als je eenmaal
bepaalde woorden tot veld hebt gebombardeerd, kun je er allerlei bewerkingen op
uitvoeren. Je kunt ze selecteren, alfabetisch sorteren, in aparte lijsten afdrukken etc.
Tegelijkertijd blijft het mogelijk direct op woorden te zoeken in de tekst als geheel.
Ook in niet-gestructureerde tekst zijn er ruime zoek- en selectiemogelijkheden7.. Het
zoeken gaat bijzonder snel, veel sneller dan met een tekstverwerkingsprogramma
als Wordperfect8..
De meest voor de hand liggende gebruiker van een toekomstige tekstenverzameling
is natuurlijk de annotator. Ik vertel in dit gezelschap niets nieuws als ik zeg dat het
beste commentaar op Weyerman vaak in zijn eigen werk te vinden is. De bestaande
tekstedities staan vol met voorbeelden. Dat is allemaal zonder computer gedaan
destijds, zeker. Het punt is dat het doornemen van het hele werk ten dienste van de
verklaring van één passage, of van een afzonderlijke tekst in de regel slechts een
keer gebeurt. Een tekst die éénmaal in de computer ingevoerd is kan telkens opnieuw
snel geraadpleegd en bevraagd worden, ook als er tijdens het onderzoek nieuwe
problemen opduiken.
Het grote voordeel van een electronische tekst blijkt mijns inziens vooral als we
kijken naar woordverklaringen. Immers, wie op zoek is naar een schout, een alchimist,
of een dokter ‘met den Molensteene Hoed’9., kan gericht en daardoor snel, lezen. Bij
woordverklaringen ligt dat anders. Op dit niveau kan een eenvoudige sterveling maar
een vrij kleine hoeveelheid tekst onthouden en dus herkennen in het corpus. Er is
niemand die het hele werk van Weyerman nog eens gaat doorploegen als hij een
bepaald werkwoord niet kan oplossen en het WNT in alle talen zwijgt.
Ik denk dat de snelle en efficiënte zoekmogelijkheden van de computer juist voor
het woordcommentaar van groot belang kunnen zijn. Het zou de kwaliteit van de
woordverklaringen sterk vergroten. Er is een traditie ontstaan in het
Weyermancommentaar waarbij veel aandacht wordt besteed aan personen en zaken,
zowel wat betreft onderzoekstijd als plaatsruimte in de editie zelf. Daar is niets tegen,
maar woordcommentaar is natuurlijk niet minder belangrijk. In feite is een goed
woordcommentaar voor het onderzoek naar de achttiende-eeuwse literatuur als geheel,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 14

belangrijker dan de vraag wie er schuilgaat achter de bijnaam Mevrouw Brandinopolis.
Dat laatste vind ik zelf óók leuker, maar dat is een ander verhaal.
Naast annotatie is een tweede belangrijke toepassing van een electronische tekst
het onderzoek op het gebied van de stilistiek. Het gaat dan vooral om kwantitatieve
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technieken. Met behulp van concordanties en frequentielijsten kunnen statistische
gegevens worden verzameld over gemiddelde woordlengte, gebruik van
functiewoorden, combinaties van woorden, bepaalde typen bijzinnen etc. In de
literatuur over computer en letteren worden een paar voorbeelden genoemd van
stijlonderzoek ten dienste van het vaststellen van het auteurschap van teksten. Veel
daarvan is omstreden, maar een enkele keer is identificatie succesvol gebleken10..
Voor dit type onderzoek is overigens assistentie van een statisticus noodzakelijk.
Bij Weyerman speelt het auteurschap slechts in enkele gevallen. Er zijn echter
genoeg aspecten van zijn stijl die zich lenen voor kwantitatief onderzoek. Zelf heb
ik in een ander verband gekeken naar de Franse woorden in de Amsterdamsche
Hermes. Het is namelijk opvallend dat in de Rotterdamsche Hermes en de
Amsterdamsche Hermes veel meer Franse woorden gebruikt worden dan in latere
tijdschriften. De hoeveelheid tekst die ik heb bekeken was te klein om conclusies te
trekken, maar er vielen wel enkele vragen uit af te leiden. Zo gebruikt Weyerman in
serieuze, beschouwende passages weinig of geen Franse woorden. Eenzelfde
verschijnsel is bekend bij Van Effen11.. Dat zegt dus iets over de functie van het Frans.
De vraag is wanneer precies het aandeel van het Frans bij Weyerman kleiner werd
en waarom. Tellingen kunnen mischien nog iets anders opleveren. In een vrij letterlijk
vertaald stukje Swift12. valt het aantal Franse woorden sterk terug, in een La Fontaine
bewerking13. is het Franse aandeel extra hoog (hoewel Weyerman nauwelijks woorden
uit het origineel overnam). Als het mogelijk zou zijn dit soort verschillen statistisch
te beschrijven zou het een manier kunnen zijn om systematisch passages te verzamelen
die mogelijk vertaald zijn. Dit is uiteraard een zeer hypothetische, maar wel
aantrekkelijke gedachte. In ieder geval verloopt het verzamelen van het materiaal,
de Franse woorden, heel wat sneller dan met de hand14..
Tenslotte, ook aan thematisch onderzoek valt er bij Weyerman nog genoeg te doen.
Historici werken soms met synoniemenlijsten om de selectie van relevante passages
te bevorderen. Dat wil zeggen dat de computer ook zinnen met ‘juffers’ opzoekt als
je als zoekvraag ‘vrouwen’ intikt. Zo'n synoniemenlijst lijkt bij Weyerman met zijn
extreme neiging tot perifrase bijna onmogelijk. Wie naar ‘pastoor’ zoekt moet immers
ook bedacht zijn op ‘paap’ of ‘paternosterteller’. Een kardinaal kan ook als ‘gezoden
kreeft’ te boek staan, etc. Anderzijds doet Weyerman nog al eens aan recycling van
metaforen, al dan niet met variaties15..
Eén manier om zo'n lijst geleidelijk op te bouwen is het verzamelen van de
annotaties uit de bestaande edities. Als we dit materiaal invoeren kunnen daaruit
woordenlijsten samengesteld worden, die als ingang kunnen dienen voor de rest van
het corpus. Het grote voordeel is natuurlijk dat zo de voortschrijdende kennis
gecumuleerd kan worden. Iedere keer als er een stukje annotatie beschikbaar is, kan
dit bijgevoegd worden.
Ik wil uiteraard niet bijdragen aan het idiote misverstand dat alles een kwestie is
van ‘een druk op de knop’. Het vergt veel tijd en inspanning om het materiaal goed
te bewerken en de juiste vragen te stellen. Het gaat er echter om dat de grote
hoeveelheid tekst beheersbaar wordt en voor deelonderzoeken geprepareerd kan
worden. Een corpus zoals bedoeld kan natuurlijk ook prachtig materiaal verschaffen
aan onderzoekers buiten de Campistiek: lexicografen, historici etc.
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Tijd en inspanning is er voorlopig vooral nodig om de tekst in te voeren. Nu zijn er
tegenwoordig optische invoermiddelen. Het gaat dan om een scanner, een leesapparaat
dat aangesloten wordt op de pc. Het inlezen van afbeeldingen in de computer is al
lang gemeengoed, maar voor het lezen van tekst is een goed OCR programma (Optical
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Character Recognition) nodig. Volgens de vaktijdschriften zijn dit soort programma's
voor de pc volop in ontwikkeling. Er zijn echter blijkens een recente test maar enkele
dure programma's die echt voldoen16.. Daarmee kunnen inderdaad moderne gedrukte
boeken razendsnel worden ingelezen, zij het nog altijd met een kleine foutenmarge.
Helaas is uit een test met een Weyermanuitgave, uitgevoerd door Jan Bruggeman,
gebleken dat ook een geavanceerd programma toch te veel moeite heeft met de
onregelmatigheden van achttiende-eeuws drukwerk. Dit heeft o.a. te maken met de
slijtage van de letters en de intensiteit van de inkt. Men kan tijdens het scannen
handmatig corrigeren / ingrijpen, maar veel tijdwinst is er dan niet ten opzichte van
het intypen van de tekst. Conclusie: een alternatief voor het intikken is op dit moment
niet voorhanden.
We zouden kunnen wachten tot anderen een databank starten. Er is vorig jaar een
voorstel in die richting gedaan door B. Salemans van de Universiteit van Nijmegen.
Hij wil een ‘neerlandistisch computertekstencentrum’ oprichten waar zoveel mogelijk
teksten in electronische vorm worden verzameld. Raadpleging zou dan moeten
geschieden via de universitaire computernetwerken17.. Ik zie zoiets niet gauw van de
grond komen. Bij de historici praten ze er ook al jaren over18.. Daar moeten we dus
niet op wachten19.. Laten we hopen op verbetering van de programma's, maar intussen
toch maar doorgaan met invoeren.

Eindnoten:
* Observatie gehouden op de grondvergadering van 12 januari 1991. Met dank aan Marleen de
Vries en Jan Bruggeman.
1. Op het ogenblik wordt de computer in de neerlandistiek voornamelijk gebruikt als tekstverwerker
(dus als hulp bij het schrijven van artikelen) en voor bibliografisch werk.
Een eerste inventarisatie van het gebruik van de computer bij onderzoek en onderwijs biedt de
congresbundel: Computertoepassingen in de Neerlandistiek. (Almere) 1990. (LVVN-jaarboek
1990). Sinds kort is er een uitstekende Nederlandse inleiding voor historici, ook zeer nuttig
voor literatuurhistorici: O. Boonstra, L. Breure & P. Doorn (red.). Historische Informatiekunde.
Inleiding tot het gebruik van de computer bij historische studies. Hilversum 1990. Hierin kan
men ook de belangrijkste buitenlandse literatuur vinden.
2. Op maat gemaakte programma's voor de mainframes (grote en krachtige computers) die bij de
universiteiten in gebruik zijn, bestaan natuurlijk al langer. De ontwikkelingen in de software
voor de pc bieden mogelijkheden voor onderzoek dat niet afhankelijk is van de universitaire
budgetten en onderzoeksprogramma's.
3. Zie Boonstra e.a., p. 153-165. Een veelgebruikt programma is het Oxford Concordance Program
voor mainframes, waarvan ook een versie is gemaakt voor de pc: Micro-OCP. Een Nederlands
concordantieprogramma is CONCORDE, uitgebracht door de Stichting LOC, Postbus 38284,
6503 AG Nijmegen. Het in noot 4 genoemde pakket WordCruncher kan ook concordanties en
indices maken.
4. Wie gaat annoteren heeft vooral behoefte aan zoek- en selectiemogelijkheden, wie een
stijlonderzoek doet heeft analyse-ingangen nodig. In het eerste geval zijn
tekstdatabaseprogramma's nuttig, in het tweede geval concordantieprogramma's.
Een bespreking van een aantal tekstdatabaseprogramma's biedt: E. Perez, ‘Managing Text’ in:
Data-based Advisor 8 (1990) 6 (june), p. 83-92. De belangrijkste zijn:
- BiB/SEARCH en TxT/Search. Producent: BiB/Search Inc., P.O. Box 20503. New York,
N.Y. 10009. U.S.A.
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- Lotus Magellan. Producent: Lotus Development Benelux. Hoogoorddreef 9. 1101 BA
Amsterdam Z.O.
- WordCruncher. Producent: Electronic Text Corp., 778 S. 400 East. Orem, Utah 84058.
U.S.A.
- ZyINDEX. Producent: Zylab Corp., 3105-T N. Wilke Road. Arlington Heights. Ill. 60004.
U.S.A.
5. Producent: askSam Systems. P.O. Box 1428, Perry, Florida 32347. U.S.A. Het programma is
in Nederland verkrijgbaar. De laatste versie (5.0) gebruikt 384 Kb aan geheugen. Een korte
beschrijving is o.a. te vinden in Personal Computer Magazine 7 (1989) 10 (okt), p. 127-130.
6. In tegenstelling tot de gewone databaseprogramma's, heeft askSam geen vaste veldlengte nodig.
Er kunnen ook diverse velden met dezelfde naam in een record voorkomen. Tegenover deze
vrije veldindeling staan echter ook beperkingen.
7. Er kan gezocht worden naar twee woorden die in dezelfde zin of in dezelfde alinea voorkomen.
Spellingsvarianten kunnen worden ondervangen door het gebruik van ‘wildcards’ (‘do?tor’ als
zoekvraag levert zowel ‘doctor’ als ‘doktor’ op). Men kan op (combinaties van) delen van
woorden zoeken. Om de selectie te beperken kan een reeks zoekwoorden worden gekoppeld
door de operatoren en/of/niet.
Een voorbeeld: in Den Amsterdamschen Hermes loopt een arts rond die een ronde hoed heeft
en soms de ‘hartdraaver’ wordt genoemd (dl. I, p. 13, 18, 219 en 278, zie ook de verwijzing in
noot 9). In askSam kan men in zo'n geval laten zoeken op ‘doctor’ en ‘hoed’ of ‘hartdraaver’,
eventueel voorzover deze woorden in dezelfde zin of alinea staan. Zo verschijnen niet alle
passages waarin doctoren voorkomen op het scherm (dat moeten er zeer veel zijn bij Weyerman),
maar alleen de mogelijk relevante.
8. askSam kan tekst omzetten en inlezen in ASCII formaat, zodat het eenvoudig in combinatie
met andere programma's gebruikt kan worden. Het programma heeft verder diverse handige
selecteer- en rekenfuncties.
9. Den Ontleeder der Gebreeken II, p. 136.
10. Boonstra e.a. p. 162-163 en S. Hockey, A guide to computer applications in the humanities.
(London) 1980, hoofdstuk 6 ‘Stylistic analysis and authorship studies’.
11. J.J.B. Elzinga, Les mots français et les gallicismes dans le Hollandsche Spectator de Justus
van Effen. Leiden 1923.
12. Den Amsterdamschen Hermes I, p. 30-31.
13. Den Amsterdamschen Hermes I, p. 25-28.
14. Men kan eerst een woordindex of concordantie maken, en hierin woorden selecteren en sorteren.
De zo verkregen woorden kunnen dan met een zoek- en vervangopdracht in één keer gecodeerd
worden als ‘Frans woord’, zodat er verdere bewerkingen mogelijk zijn.
15. askSam biedt via de ‘Hypertext’ functie een handige manier om dergelijke woorden en
omschrijvingen te verzamelen. Het intypen van het zoekwoord ‘paap’ levert een of meer records
op waarin ook omschrijvingen als ‘paternosterteller’ kunnen voorkomen. Door de gevonden
omschrijving aan te wijzen met de cursor, wordt de tekst verder doorzocht op dat woord. Dit
levert passages op met weer andere synoniemen die op hun beurt weer als zoekterm kunnen
dienen. De gevonden passages kunnen met één toets gemarkeerd worden zodat ze later nog
eens opgeroepen kunnen worden.
16. Personal Computer Magazine 8 (1990), 6 (juni), p. 118-127.
17. B.J.P. Salemans, ‘Het gebruik van de computer bij filologie en letterkunde.’ In:
Computertoepassingen in de Neerlandistiek, p. 51-60.
18. Boonstra e.a., p. 309-331.
19. In het buitenland zijn er al een aantal grote tekstdatabanken opgebouwd. De universiteit van
Oxford heeft een groot bestand van Engelse teksten, het ‘Oxford Archive of English Literature’.
In Irvine (U.S.A.) is aan de University of California de 7lsThesaurus Linguae Graecae’ gevestigd,
een databank van de gehele Griekse literatuur van Homerus tot 1453 (op dit moment ca. 65
millioen woorden). In Frankrijk wordt gewerkt aan het bestand ‘Frantext’ dat teksten vanaf
1700 bevat. (Hockey, p. 225-229 en Boonstra e.a. p. 183, 320-322).
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Boekbesprekingen
Het dagboek van Magdalena van Schinne (1786-1795). Inleiding en vertaling uit het
Frans door Anje Dik. Hilversum, Verloren, 1990. Egodocumenten deel 2. ISBN
90-6550-332-3. f 29,-.
Een autobiografische tekst zoals er weinig uit onze Verlichting bestaan, dan wel
uitgegeven zijn! Wat ons rest van dit dagboek begint als volgt: ‘[23 febr. 1786] U
houdt dus toch van me ondanks al mijn gebreken, u heeft werkelijk gelijk, het is
prettig om van iemand te houden, onverschilligheid is zo droevig. In ruil voor uw
vriendschap moet ik ook iets aardigs doen. Dus ik ga door met mijn dagboek om u
een plezier te doen. Het is waar dat ik niet veel voor u opoffer; mijn goede
voornemens, mijn luiheid, een paar uur van mijn rust en mijn gekrabbel. Ik ga niet
met u praten over de afgelopen tijd, dat zou me te ver voeren. We lezen al enige tijd
heel wat romans, niet mijn meest geliefde lectuur, dat weet u, maar naar mijn smaak
wordt niet gevraagd. Die we net gelezen hebben heeft me toch twee prettige avonden
bezorgd, nieuwe karakters die goed beschreven zijn, een tamelijk romantische
geschiedenis in feite, maar interessant, volmaakt mooie helden, volmaakt vriendelijk,
zoals ze altijd zijn, en toch tamelijk verstandig. Zoals gewoonlijk heeft het me
gespeten niet op een Miss West te lijken [...]’.
Hier spreekt Mattie of Magdalena van Schinne (1762-1840). Haar dagboek uit de
periode 1786-1805 (de opgave op de titelpagina is curieus foutief) bleef bewaard.
Dit oorspronkelijk in het Frans geschreven egodocument, hier vertaald, mag voor
zichzelf spreken; vandaar dat deze bespreking voor één keer vooral uit citaten zal
bestaan. Al lezend vraagt men zich af met welk soort persoon men te maken heeft:
een achttiende-eeuwse Anne Frank? Een Haagse Belle van Zuylen, die niet de
mogelijkheid kreeg haar vleugels uit te slaan? Een vroege Eline Vere? Voor alles
pleit wel iets: de in de twintigste eeuw nog bekende vertrouwelijkheid met het ‘lief
dagboek’; de neiging tot zelfanalyse en tot filosoferen over geluk, deugd, driften,
maatschappij; het flauwvallen, de melancholie, de gevoelens van onbehagen,
nutteloosheid. Daarnaast is hier stof te vinden om van alles te overwegen: bijvoorbeeld
of we hier te maken hebben met de uitstortingen van een Rousseauiaans ego; of: hoe
noodzakelijk de briefvorm van dit dagboek is. Trouwens, als Feiths Julia een dagboek
geschreven had, zou dat eruit hebben kunnen zien als Mattie's cahier. De romanfiguur
Julia krijgt iets heel ‘echts’, achteraf.
Dat deze uitgave een aanwinst is, valt licht te zien aan de hand van twee, tamelijk
willekeurig gekozen passages. Het ‘uitboezemende’, levendige karakter demonstreert
zich wanneer Mattie op 21 sept. 1788 besluit op te houden met haar dagboek, maar
later van gedachten veranderd blijkt. ‘Het is afgelopen, ik wil geen dagboek meer
schrijven, waar is het ook goed voor? Een verplichting die me verveelt. Als ik in de
toekomst zin krijg om te schrijven, zal ik mijn gedachten op het papier gooien zoals
het me uitkomt, in de vorm die ze maar aan willen nemen. Dwang verstikt het genie,
heb ik horen zeggen en omdat ik er veel van heb, wil ik het de vrije loop laten. Als
het jaar tweeduizend vierhonderd veertig ooit bestaat kan mijn lijkrede briljant zijn.
U ziet dat ik niets minder ambieer dan onsterfelijkheid. Helaas onderga ik de kwelling
van Prometheus, ik word verslonden door allerlei soorten verlangens, die steeds weer
opnieuw ontstaan. Als een aanval van vermoeidheid hun enkele momenten van rust
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gunt, val ik in een lethargische slaap die wreder, vernederender is dan al mijn
verlangens. Toch dringt er soms een stralend licht door de magische sluier die de
illusie om mij heen heeft gespannen. Het geluk ontrolt zich voor mijn blikken, mijn
ziel stort zich erop en omhelst het vol vervoering - - -.
Ik schrijf alleen maar om mijn papier te vullen op dit moment, want ik ben er
verder niet voor in de stemming. Ik heb vandaag mijn tijd verdaan [...].
[oktober 1788]. O mijn papier, jij zult voortaan de enige ingewijde in mijn
gedachtenleven zijn, in mijn gevoelens van verdriet en geluk. Hier zal ik mijn ziel
helemaal kunnen uitstorten. Met de anderen, zelfs met mijn beste vriendinnen wil ik
leren te veinzen, ik wil tenminste niet meer met ze praten over mezelf. Jij alleen zult
mijn vertrouweling zijn, wanneer ik mijn gekwelde hart zal willen uitstorten, zul jij
me niet wreed afwijzen, jij zult geen verkeerde uitleg geven van wat ik aan je
toevertrouw; als een gevoel van geluk mijn pen zal leiden, zal jij niet de funeste
eigenschap hebben om m'n stemming in een ogenblik te bederven, ik zal je altijd
naast me hebben om bij jou mijn toevlucht te zoeken in geval van nood. Soms zul
je de tekenen van eerbied bewaren die ik bewijs aan het Hoogste Wezen, aan het
weldadig wezen dat jou aan mij heeft gegeven om me te troosten [...]’.
Mattie is niet uitsluitend ‘gevoelig’. Als welopgevoede jonge vrouw onderzoekt
zij voortdurend welke ideeën van Verlichting, of godsdienst, bij haar passen. Zij zou
de Sophie hebben kunnen zijn, die Feith en Kinker in
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hun Brieven poogden te overtuigen. Zij is een uitstekende getuige, want exponent
van een belangrijke bevolkingsgroep, wanneer het erom gaat te laten zien dat het
etiket christelijke Verlichting, door Mijnhardt c.s. zo ongenuanceerd gebruikt, af en
toe wat overhaast op onze achttiende eeuw geplakt is. De zaak lijkt soms tamelijk
gecompliceerd te liggen. ‘[29 sept. 1790] Wanneer ik alle ongelukkige gebeurtenissen,
alle verhalen over onfortuinlijke mensen [...] vergelijk, gaat mijn geest daar onder
gebukt, en in de staat van onthechting die dat bij mij veroorzaakt, begrijp ik niet dat
men zoveel belang kan hechten aan duizend kleinigheden waarmee men zich bezig
houdt alsof ze heel belangrijk zijn. Tweederde van de mensheid is in tranen, terwijl
eenderde alleen maar denkt aan z'n plezier, en als je ze hoort zou je zeggen dat dat
het meest essentiële is. Totdat er een of ander onweer boven hun hoofd losbarst. U
zult misschien denken dat ik een aanval van melancholie heb, en u zult zich minstens
voor de helft vergissen. Ik ben tamelijk tevreden; ik geniet zoveel als ik kan van het
heden, zonder me ongerust te maken over de toekomst die er misschien nooit voor
mij zal zijn. Trouwens, ik ben er innerlijk zo van overtuigd, dat, welke wending de
zaken ook nemen, het voor mijn bestwil zal zijn, dat er slechts rest aan mijzelf te
werken. Binnen in mij is mijn grootste vijand, en ik zal nog heel wat werk hebben
voor ik hem heb getemd. De Christelijke moralisten stellen J.C. tot voorbeeld. Hij
is ongetwijfeld volmaakt, maar omdat het me onmogelijk is het idee van Zijn
goddelijkheid van hem los te maken, moet ik bekennen dat Hij niet zoveel indruk
op me maakt. Maar wanneer ik een man zie die geboren is met de meest zondige
aanleg, die er in slaagt daar boven uit te komen, en als heiden tot een volmaaktheid
komt, waarvan ik me zo ver verwijderd voel, ben ik in de war en vernederd, omdat
de voorschriften van de moraal en de grote thema's van de godsdienst zo weinig
invloed hebben op mij [...]’.
Nog iets over de inbedding van de tekst door de editrice, Anje Dik. Er is een
inleiding van een vijftien pagina's: sober dus, maar genoeg. Het enige is dat men
verlangt nog meer te weten te komen over deze jonge Haagse vrouw.
Aan het eind van de uitgave vindt men, behalve een literatuuropgave (wat
amateuristisch), een ‘Register van persoonsnamen’ en een ‘Register van zaken en
begrippen’. Deze doornemend is het even slikken. Want pas hier blijkt, dat die
registers bedoeld zijn als soort commentaar (waarnaar overigens niet vanuit de tekst
zelf, door middel van enigerlei teken dan ook, wordt verwezen). Bij de personen
worden de brieven genoemd waarin zij voorkomen. Maar tevens wordt, aan de hand
van lexica (type NNBW), een korte levensschets van de betreffende gegeven. Vrijwel
nooit is er verder onderzoek verricht, ook al lijkt dat soms nodig. Voorbeeld: Mattie
schrijft meermalen over een haar welgevallige ‘Navicoff’. In brief 52 heet het dat
‘de sublieme, onbegrijpelijke, grillige Navicoff’ door diens vorst naar Parijs wordt
gestuurd als zaakgelastigde, zodat hij haar ‘een van mijn meest constante vertellers
van minnepraat’ ontneemt. Een interessante man dus, belangrijk voor Mattie's eigen
biografie. Register: ‘Navicoff, Russisch diplomaat. Brief 16, 21, 52, 53, 75’. Dat
wisten we dus al. Dit soort onzin komt tientallen malen voor. Het is, denk ik, bij
sommige teksten best te verdedigen geen annotatie of commentaar te geven. Maar
dit soort halfwascommentaar dient vermeden. Een andere vreemdsoortige benadering
vinden we in het zaken- en begrippenregister. Het eerste lemma: ‘Aanslag. Op 17
april 1792 ontving ook de Raadpensionaris [enz.].’ Geen enkele lezer, met welke
leeservaring dan ook, zal tijdens het lezen op de gedachte gekomen zijn, toen hij het
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begrip ‘aanslag’ passeerde, eens in dit register te gaan kijken of er onder ‘aanslag’
iets leuk te lezen valt. Ook hiervan zijn legio voorbeelden te vinden.
Maar: het dagboek zelf is zonder meer de aanschaf waard. Let verder niet op het
werk van de editeur; daar komen alleen aanslagen van.
André Hanou
Michiel de Swaen, De gecroonde leersse. A. Inleiding en tekst. B. Woord- en
tekstverklaring. Door Jozef Smeyers. Brussel 1989. Cahiers van het Studiecentrum
18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde nr. 3A/B.
Het verzamelde werk van de Duinkerkse auteur Michiel de Swaen (1654-1707) is
tussen 1928 en 1934 in zes delen uitgegeven. De uit het eerste deel hier opgenomen
reproduktie van de klucht De gecroonde leersse (opgevoerd in 1688) laat nog eens
zien dat die zes delen in een Groot Letter Bibliotheek moeten zijn uitgegeven. De
toegevoegde inleiding (26 bladzijden plus iets meer dan 5 bladzijden bibliografie)
van Jozef Smeyers lijdt aan hetzelfde euvel: de aandacht voor deze auteur is opgeklopt.
Tijdens zijn leven heeft De Swaen alleen toestemming gegeven voor de uitgave
van zijn Andronicus-vertaling (1700) naar Andronic van J.G. de Campistron (1685).
De enkele overige verschenen publikaties hadden ofwel zijn medeweten ofwel zijn
instemming niet. Ik vermoed dat De Swaen over veel zelfkennis beschikte. Zijn
talrijke kinderschare, opgenomen
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in of verbonden met kloosters en religieuze groeperingen met vooral
franciscaans-capucijns spiritualistische invalshoek, heeft echter elk papiertje bewaard.
Het dichtwerk getuigt van een mierzoet katholicisme uit de volle contrareformatie.
Van zijn toneelwerk is De gecroonde leersse opgenomen in de canon van de
Nederlandse literatuur. De klucht is in 1718 voor het eerst gedrukt, waarschijnlijk
op basis van een oudere versie dan het bewaard gebleven, verbeterde en aangevulde
auteursmanuscript. In de herdruk van 1928 zijn deze auteurscorrecties in voetnoten
toegevoegd.
In de afgelopen eeuw is de klucht zeven maal uitgegeven, waarvan eenmaal in
Franse vertaling (C. Looten, 1891). Dat is heel wat meer dan voor andere,
zeventiende-eeuwse kluchtschrijvers geldt. Het is gelegenheidswerk in de stijl en
met de thematiek van zoveel kluchten van die periode. Alleen: de taal van de
Duinkerkenaar kon volgens zijn tijdgenoten door alle Nederlanders begrepen worden.
Zowel het eeuwenlange, Zuidnederlandse isolationisme ten opzichte van de
Noordnederlandse literatuur, zeker wanneer men bedenkt dat de regio van Duinkerken
in 1662 Frans geworden is en sindsdien gebleven, als het sterk-katholieke karakter
van de poëzie lijken De Swaen met zijn klucht speerpunt te maken van de Nederlandse
letterkunde in het Zuiden. Smeyers reageert dan ook wat zuur op de opmerking van
Anton van Duinkerken uit 1932 dat er in Zuid-Nederland niets geweest is tussen De
Swaen en Gezelle. Desalniettemin: instemmend wordt Gezelle geciteerd die De
Swaen de Vondel van Duinkerken noemde. Nu lijkt De Swaen op Vondel als een
appel op een banaan: allebei fruit. Het blijft daarom de vraag waarom De gecroonde
leersse wederom voor een ‘zo groot mogelijk publiek’ toegankelijk moest worden
gemaakt: in een slecht vormgegeven boekje in kleine oplage dat bij eerste lezing uit
elkaar valt; met een inleiding die, wanneer aangetoond is dat het werk niet van De
Swaen bleek, dit weer terugdraait (om aan de gang te blijven?); met een woord- en
tekstverklaring, die weinig toevoegt aan wat de enkele geïnteresseerde al weet; met
een reproduktie van een in 1928 al uitgegeven tekst. Voor die inleiding was toch wel
een vaktijdschrift te vinden geweest?
Anton Bossers

Signaleringen
Prijzen
Het bestuur ziet zich genoodzaakt de uitgaven van de Stichting in prijs te verhogen.
Vanaf heden gelden de volgende prijzen (inclusief verzending):
- M. de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken: f 25,- Den Echo des weerelds (uitdraai): f 25,- Den Echo des weerelds (floppy): f 12,50
- Briefkaarten (de gravure van Houbraken): f 10,- per 10 st. (f 1,25 p.st.)

Deze items zijn te bestellen op het adres van de Stichting.
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Opaatje Weijerman
In Med. JCW (1991) nr.1 stond een foto afgedrukt van A.W.E. Weijerman bij de
opening van de Weijermanstraat in Wassenaar, in 1924. Het bijschrift bij de foto
behoeft enig commentaar. ‘Opaatje Weijerman’ was directeur van de Haagse Tramweg
Maatschappij van 1915 - 1928. Hij liet buiten Wassenaar een tramremise bouwen
voor de tram Den Haag-Wassenaar-Leiden (de zgn. gele tram). Eromheen ontstond
een kleine arbeiderswijk voor HTM-ers die op welke wijze dan ook te maken hadden
met deze tramlijn. De doortrekking werd officieel in 1924 in gebruik gesteld. De
remise is inmiddels afgebroken.
De Weijerman-kastanjeboom is echter altijd blijven staan, zij het dat hij niet meer
bij Weijermanstraat nummer 1 maar bij nummer 11 staat. Verwarrend, als je iemand
hebt uitgelegd waar precies de boom staat, en er later achter komt dat de
huisnummering is omgedraaid.
J.A. Weijerman-Kruys

Antoine de Courtin
Op 29 juli 1702 overleed Ferdinand van Kessel, de leermeester van Jacob Campo
Weyerman. Aan de inventaris van Van Kessels boekenbezit heeft Frans Wetzels in
de Mededelingen 13 (1990), pp. 80-83 aandacht besteed, met name aan de ‘devote
stucxkens door
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d'Heer van Milst gemaeckt’. In dezelfde reeks octavo-boekjes zit nog een merkwaardig
werkje: ‘Nouveau Traitte de la Civilite en france’ (als nummer 5).
Volgens de lijst ‘Livres de lecture’, die K.J. Riemens in diens Esquisse historique
de l'enseignement du français en Hollande du XVIe au XIXe siècle (Leyde 1919)
opgeeft, is bedoeld werkje vervaardigd door Antoine de Courtin. De titel die Riemens
opgeeft, luidt: Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les
honnestes gens. Het boekje, in duodecimo (dus niet octavo), verscheen in 1671 in
Amsterdam bij Jacques Le Jeune; het werd gedrukt in 1672 en 1679. Nog in 1708
publiceerde de Amsterdamse uitgever Henri Schelte een door de auteur gecorrigeerde
en vermeerderde herdruk. Dat laatste gegeven ontleen ik aan Revue des bibliotheques
34, p. 326.
Antoine de Courtin, de auteur van de Nouveau traité, was Campo's schoolmeester
op de Franse school te Breda in de jaren voor 1692. Omstreeks dezelfde tijd werd
de jonge Jacob in de beginselen van het schilderen onderwezen door Ferdinand van
Kessel, die in zijn boekenkast opmerkelijk genoeg een boekje had van de didacticus
van de Franse school. Het is de moeite waard te onderzoeken hoeveel ‘civilité’
Weyerman heeft opgestoken van zijn schoolmeester.
Over Campo's schoolmeester Antoine de Courtin (zie o.m. Amsterdamsche Hermes
II pp. 12-13, 239) en zijn schoolmaitresse Margo Marrionette (een ‘speaking name’?
Zie o.m. Amsterdamsche Hermes II, pp. 12-13; Ontleeder II, p. 315; Echo des
Weerelds I, p. 36, II, pp. 134, 182, 346) en een andere Bredase schoolmeester,
Monsieur le Maire (Konstschilders IV, p. 81) is tot nog toe weinig bekend. Hopelijk
stimuleert deze notitie verder onderzoek.
Peter Altena

Het JCW in Trouw
Afgelopen zomer besteedde Trouw aandacht aan Literaire Genootschappen. Voor
de tweede aflevering van de serie, verschenen in de krant van 19 juli, interviewde
Sjoera Nas Frans Wetzels, de huidige secretaris publiciteit. Het resultaat, getiteld
‘25 gekken op een kluitje’ is een smakelijk, maar ook informatief en wervend artikel
over Weyerman, zijn werk, de Stichting en de activiteiten.
Adèle Nieuweboer

De naakte waarheyt
Dankzij de Centrale Catalogus van Dagbladen kwamen we achter het bestaan van
13 afleveringen van De naakte waarheyt in de collectie van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Adèle Nieuweboer wijdde haar observatie
tijdens de grondvergadering, januari jongstleden, aan dit tijdschrift, waarvan voor
zover bekend 14 afleveringen zijn verschenen tussen 18 maart 1737 en 17 juni 1737.
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Het was haar opgevallen, dat het exemplaar van het IISG een stempel van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde draagt, waarvan de collectie beheerd
wordt door de UB Leiden. Nu bezit de Maatschappij een exemplaar van De naakte
waarheyt met het signatuur 1073 H 10 (1), dat volgens de catalogus 14 afleveringen
heeft, dus compleet is. Dit exemplaar, ingebonden met zeven afleveringen van Den
Talmud (zes ervan zijn unica!), is reeds lang zoek. Adèle opperde de mogelijkheid
dat het hier ‘twee vermeldingen van hetzelfde exemplaar’ betreft. Nader onderzoek
leverde het volgende op:
Het exemplaar in het IISG heeft vier stempels op de titelpagina: tweemaal het Ex
libris van L. Knappert (met de spreuk: Sibi atque amicis), een eigendomsstempel
van de Maatschappij en de Maatschappij-stempel ‘Dubb.’. Deze laatste stempel werd
gebruikt om doubletten in de collectie aan te geven, maar ook om defecte exemplaren
te markeren (nummer 2 van De naakte waarheyt ontbreekt). Het IISG-exemplaar
bevat verder geen kenmerken die duiden op bezit van de Maatschappij, zoals een
signatuur of journaalnummer. Wel staat rechtsboven op de titelpagina met potlood
een ‘1’ geschreven, wat erop duidt, dat het vroeger in een convoluut heeft gezeten.
Het exemplaar is in een (vroegtwintigste eeuws?) kartonnen bandje gestoken. Hoe
het in de collectie van het IISG is terechtgekomen was niet meer te achterhalen. Wel
is er een datum-grens, dank zij het Ex libris: het moet na mei 1941 van de
Maatschappij naar het IISG zijn overgegaan. L. Knappert is Laurentius Knappert
(1863-1943), hoogleraar Kerkgeschiedenis te Leiden, vanaf 1893 lid, later ‘Eerelid’
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Uit zijn ‘Levensbeschrijving’
in de Handelingen van de Maatschappij (1942/1943, pp. 61-90) blijkt dat hij rond
1940 zijn enorme bibliotheek heeft verkocht, omdat hij in verband met de zwakke
gezondheid van zijn vrouw in een pension moest gaan wonen. De KB bezit een
exemplaar van de veilingcatalogus van zijn collectie (Verz. Cat. 8531), door
Burgersdijk en Niermans te Leiden in mei 1941 onder de hamer gebracht, tesamen
met de collectie van de historicus W.D. Verduyn. In deze catalogus
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treffen we in de rubriek ‘Nederlandsche taal- en letterkunde’ onder nr. 1929 De
naakte waarheyt aan. Overigens, volgens deze catalogus zitten er 14 afleveringen in
het bandje. Blijkbaar heeft de samensteller ervan niet gemerkt dat een aflevering
ontbrak.
Het doornemen van de acquisitieboeken van de Maatschappij (Hss. AMNL 560
en 573) maakt duidelijk dat het exemplaar in het IISG niet afkomstig is uit het
vermiste convoluut 1073 H 10. De twee teksten daarvan zijn tesamen met De
doorzigtige Heremyt, Den vrolyke tuchtheer, Den Laplandschen Tovertrommel en
het aan Weyerman toegeschreven De snelziende Lynceus al in juni 1893 door de
Maatschappij gekocht op een veiling van Van Stockum & Zoon.
Het is niet duidelijk geworden hoe het exemplaar van Knappert in de collectie van
de Maatschappij is terecht gekomen. Het is onwaarschijnlijk dat ze het gekocht heeft.
Vermoedelijk is het door een latere bezitter aan de Maatschappij geschonken, die
het vrij snel na ontvangst weer heeft afgestoten: het betrof immers toch een onvolledig
doublet. Dat verklaart waarom er verder geen oud signatuur of journaalnummer te
vinden is in het exemplaar van het IISG.
Het gevolg van dit alles is dat we helaas nog geen stap dichter zijn bij het
achterhalen van de vindplaats van de unieke afleveringen van Den Talmud.
Marco de Niet
(met dank aan Susanne Gabriëls)

De laatste der mohikanen
Wat hebben Simon Schama, Le Roy Ladurie, Hella Haasse, Rudolf Dekker, Els
Kloek en Herman Pley met elkaar gemeen? Het antwoord laat zich niet moeilijk
raden: allen verrichten historisch onderzoek, allen beperken zich niet tot bronnen als
belastingcohiers en scheepstonnages. Voor mentaliteitsgeschiedenis, zien zij in, zijn
bronnen als schilderijen, prenten, liederen, contemporaine romans, (satirische)
tijdschriften van even groot, zo niet van groter belang. Voor hen zijn deze bronnen
niet per definitie onbetrouwbaar, ook niet wanneer deze getuigen van een luchtige
stijl.
Guido de Bruin is echter uit ander hout gesneden: Weyerman behoort niet tot de
canon, schrijft op luchtige toon en is daarom onbetrouwbaar. Waarom een heel
proefschrift gewijd aan een onbeduidend werk van een derderangs schrijver, vraagt
hij zich af in het gerenommeerde tijdschrift voor historici, Spieghel Historiael (juni
1991). In vijf kolommen tekst laat De Bruin twintig recent verschenen historische
publikaties de revue passeren, waaronder Tussen zwart en ultramarijn van Ton Broos,
het proefschrift over ‘het vergeten vierdelige schildersboek van de derderangs
schrijver-schilder Jacob Campo Weyerman [...]’. De Bruin laat zien dat een historicus
ook andere criteria kan hanteren bij het kiezen van zijn bronnen. Oude criteria.
M. van Vliet
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Vertaalhistorie
De Stichting Bibliographia Neerlandica is in 1991 met een nieuwe reeks van start
gegaan, getiteld: Vertaalhistorie. Het eerste, reeds verschenen, deel is een
bibliografische lijst van Studies over Nederlandse vertalingen, samengesteld door
Theo Hermans. De volgende delen zullen zijn gewijd aan Nederlandse beschouwingen
over vertalen, gerangschikt naar de resp. periodes 1550-1670, 1670-1760, 1760-1820,
1820-1900 en 1900-1940.
Het register van de bibliografische lijst bevat onder ‘Weyerman’ drie verwijzingen
naar Ton Broos, namelijk één artikel over Defoes True-Born Englishman in Dutch
Crossing en twee publikaties met betrekking tot The London Spy in resp. de
Mededelingen en A Festschrift for R.P. Meijer. Verder is er één verwijzing naar
F.J.A. Jagtenberg over Weyerman als Swift-vertaler in de Mededelingen. De
samensteller is dus - om overigens begrijpelijke redenen - selectief geweest bij zijn
opname van stukken over vertalingen door Weyerman.
Adèle Nieuweboer

Marianne! oh Campo!
Op het toneel zitten Jacob Campo Weyerman en Baron van Syberg, beiden te gast
in de Antwerpse herberg de Blauw Schuyte. Weyerman als een slungelige jonge
kunstschilder, op zoek naar vrouw, macht, eer, goud en aanzien. Syberg als alchemist,
op zoek naar het ware, naar de steen der wijsheid. Moesel de Beul, Houvast de
stalknecht, Krijn Platvoet, Hapschaar, Kraay, Hannekenuit, en andere stamgasten
van waard Bierlaars hebben het op het illustere tweetal niet erg voorzien. Ze zullen
hun wel eens mores leren: geblinddoekt worden de twee door hun geleiders naar de
kelder gevoerd, waar hun het geheim der geheimen zal worden openbaard. Temidden
van de ‘broeders’ staan de ‘profanen’ in de ‘tempel’ om de beproevingen te doorstaan.
In de hen omringende duisternis moeten zij diverse vragen beantwoorden. De
ontknoping
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is verrassend: de steen voor Syberg blijkt een baksteen en Weyerman gaat er met de
dochter van de waard (en haar spaarcentjes) vandoor.
Twaalf en half jaar geleden en ook in 1991, om precies te zijn op 20 september
jl., werd in Leiden het toneelstuk De Blauw Schuyte, Fantastische Levensinwijding
in 3 bedrijven van de Vlaamse schrijver Lode Baekelmans opgevoerd. Beide keren
betrof het een jubileumfeest van de Leidse studenten-zeilvereniging ‘De blauwe
schuit’. De laatste keer vond de opvoering plaats in het Anthonius Clubhuis, een
zaaltje voor bruiloften en partijen.
Het amateurgezelschap deed zijn best. Teksten werden niet vergeten, wel de manier
waarop je ‘natuurlijk’ spreekt. Met geringe middelen had men geprobeerd een
achttiende eeuwse kroeg uit te beelden: zo liep de breedgeheupte dochter van de
waard rond met een soort beddesprei om haar schouders, waarvoor de slome
Weyerman (gespeeld door een fokkeniste met sopraanstem) wel moest zwichten.
Achteraf bleek dat het merendeel van de spelers er niet van op de hoogte was dat
Weyerman echt heeft bestaan, dat Weyerman een behoorlijke staat van dienst heeft
en dat in een van zijn werken Syberg de hoofdrol speelt.
M. van Vliet

Pierre des Maizeaux
J. Almagors dissertatie Pierre des Maizeaux (1673-1745), Journalist and English
Correspondent for Franco-Dutch Periodicals, 1700-1720. Amsterdam-Maarssen
1989, is een werk dat nog te weinig aandacht heeft gehad. Des Maizeaux trad tijdens
zijn verblijf in Londen, van 1699 tot 1745, op als correspondent en contactpersoon
voor uitgevers, boekhandelaren en tijdschriftredacteurs in de Republiek. Vooral voor
de Franstalige periodieken was hij belangrijk. Hij leverde artikelen en literaire
nieuwsbrieven over recente Engelse publikaties, met name op het gebied van filosofie
en politiek. Almagor analyseert Des Maizeaux bijdragen aan drie van deze tijdschriften
(de Nouvelles de la République des Lettres, de Histoire critique en de Nouvelles
littéraires) met gebruikmaking van diens omvangrijke brievencollectie, die zich
bevindt in de British Library in Londen. Hij geeft daarmee een van de belangrijkste
kanalen aan waarlangs het Engelse gedachtengoed in de Verlichting op het Europese
vasteland is doorgedrongen. Het wachten is nu op publikaties over de tweede helft
van de Londense periode en over bijdragen aan andere tijdschriften.
Adèle Nieuweboer

Swift en de boekzaal
Dankzij de waardevolle studie van Fred Jagtenberg over Jonathan Swift in Nederland
(1700-1800) (Deventer 1989) kun je bij eigen onderzoek tenminste bepalen of wat
je over Swift vindt bekend of onbekend is. Dat is natuurlijk niet de enige verdienste
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van het boek van Jagtenberg, Maar het is wel een aspect dat bij het gemopper over
proefschriften en andere publikaties gemakkelijk vergeten wordt.
Barbara Sierman heeft in Med. JCW 13 (1990), pp. 52-55 het Swift-diner verrijkt
met een ganzenpastei. In deze signalering wil ik uit oude aantekeningen putten om
een aanvulling op Jagtenberg te serveren.
In de Maandelykse uittreksels of Boekzaal der geleerde waerelt trof ik enkele
interessante vermeldingen van Swift. Voor het recenserend tijdschrift zelf - en de
pikante verhouding met Weyerman - verwijs ik naar mijn bijdrage in Med. JCW 9
(1986), pp. 73-90.
In de delen 11 (juli-december 1720) en 12 (januari-juni 1721) van de Boekzaal
verwijst J.J. Mauricius in de noten bij zijn ‘Rechtsgeleerde Uitspanningen’
herhaaldelijk naar Dr Swift (of: Zwift) en zijn Conte du Tonneau. De Van
Effen-vertaling van Swifts Tale verscheen volgens het impressum in 1721, terwijl
Mauricius al in de decemberaflevering van 1720 naar pagina 254 van de Conte
verwijst. Verschillende mogelijkheden: de Conte verscheen al in 1720 (met op de
titelpagina 1721) en/of de decemberaflevering zag pas in 1721 het licht. Hoe dan
ook, Mauricius was er snel bij.
De meest opmerkelijke verwijzing is te vinden in de januari-aflevering van 1721.
Na de zoveelste ontlening aan de Conte du Tonneau van Dr Swift tekent Mauricius
in een noot op p. 76 aan:
Van deezen Dokter, dien ik in 't werk zelf weinig aanhaalen zal, moet ik,
om dit blaadje te vullen, iets zeggen, te meer om dat hy niet verduitscht
is, 't geen ook nog geen haast heeft. In 't hekelen van de Charlataneryen
der moderne geleerden hoeft hy voor Menkenius noch Mathanasius niet
te wyken. Niets is geestiger, dan zyn Conte du Tonneau, hoewel ik hem
geloof, als hy zegt, dat zyn geest zyn verstand somtyds wegvoert. Ook is
de schildery van Jan te ver getrokken, ten zy hy op Quaakers of Beevers
ziet. Doch anders blykt het, dat hy de Godsvrucht aanpryst, en haar
vyandinnen, de bygeloovigheid en vrygeestery, uitlacht. Ik geloof ook,
dat dit een nut middel kan zyn om die opgeblaazen' leêre zakken, die
gekheid genoeg hebben om zich esprits forts te
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noemen, tot inkeer te brengen. Zy spotten toch, als men ernstig wil
spreeken, en door dreigen verhardt men hen maar. 't Is dan moogelyk best,
hen op 't voorbeeld van David Ps. XIV. en elders dwaazen te noemen.
Dezelfde noot vinden we in de boekuitgave: Mr. Joan Jakob Mauricius,
Rechtsgeleerde maandelykse uitspanningen over 't geoorlofde in tegenstelling van
't betaamelyke en oirbaare. Deel 1. Amsterdam, Gerard Onder de Linden, 1722 (ex.
UBA 527 F 40), pp. 39-40.
Mauricius, bevriend met Pieter de Huybert (de Nederlandse ‘Mathanasius’) en
Joan Duncan (schrijver van De mensch ontmaskert), heeft enige moeite met Swift.
Zoals zo vaak in de Nederlandse literatuur is satire te scherp en humor te leuk. Hij
vindt dat Swift te ver gaat, maar hij hoopt dat het meevalt en dat de aanval zich richt
op quakers en vrijgeesten. Met brave, oppassende mensen mag kennelijk niet de spot
gedreven worden. Een bijzonder standpunt.
De tekst van Swift wordt in het vererend gezelschap van het Chef d'Oeuvre d'un
Inconnu van Dr Chrisostome Matanasius (Saint-Hyacinthe) en de satire van Mencken
geplaatst. Mauricius, die er later van verdacht is de Nederlandse Matanasiana (o.a.
De zangberg in gevaar) vervaardigd te hebben en dat heftig weersprak, waardeerde
het Chef d'Oeuvre zeer. Nadien gebruikte hij zelfs in een Nieuwjaarsharangue (UBA
691 C 10) de Matanasiusmystificatie. Het was echter vooral zijn boezemvriend Pieter
de Huybert die in de jaren 1714, 1715 en 1716 als Nederlandse ambassadeur,
correspondent en reïncarnatie van Matanasius optrad. De Huybert was goed bevriend
met Albert Henri de Sallengre, net als Saint-Hyacinthe redacteur van het Journal
littéraire. Het zou me niet verbazen indien de ‘Lof-basuin’, opgenomen in het Chef
d'Oeuvre, uit de pen van De Huybert is gevloeid. Overigens is het Chef d'Oeuvre
onlangs herdrukt als deel 1 in de serie ‘Lire le Dix-Huitième Siècle’, de herdruk is
bezorgd door Henri Duranton (Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1991).
In die herdruk is van de ‘Lof-basuin’ slechts het begin - en bepaald niet foutloos opgenomen. Het is in het Nederlands, een onbelangrijk ‘patois’.
Mauricius is nogal dubbelzinnig over een Nederlandse vertaling van de Tale of
de Conte. Duister blijft of zijn opmerking een constatering of een aanbeveling is:
wordt er geen haast met de vertaling gemaakt of is haast daarmee onnodig?
In deel 40 (januari-juni 1735) van de Boekzaal zien we Swift andermaal. In het
aprilnummer wordt het Vertelsel van de ton - in de vertaling van P. le Clercq ‘uitgetrokken’ van pagina 453 tot en met 469. De recensent ziet een parallel tussen
Swift en Rabelais.
In het maartnummer was Le Clercqs vertaling van Steele's De Snapper of De
Britsche tuchtmeester (The Tatler) al besproken. In die bespreking was op p. 337 en
339 aandacht gevraagd voor ‘de beroemde Dr Swift’, aan wie het ‘testament van
Niklaes Vlindervanger’ (in De Snapper; ook vertaald door Weyerman in zijn
Rotterdamsche Hermes) wordt toegeschreven.
In het juninummer, op p. 717, komt de uitgever van de Boekzaal terug op beide
uittreksels. Omdat er ‘onrechtzinnige gevoelens en aanstotelyke uitdrukkingen [in]
staan, strydig tegens de goede Leer en Zeden, zo maakt de Drukker dezer Boekzael
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bekent, en verzoekt den Boekzaal-lezer, dat hy die Uittreksels gelieft te houden, als
niet in de Boekzaal gestelt’.
Swift in de Nederlandse literatuur: hij bestaat wel en hij bestaat niet.
Peter Altena
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