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...En de man hiet Jan van Gyzen.
Een verslag van twaalf jaar lief en leed in Jan van Gysens
Weekelyksche Amsterdamsche Merkuuren (1710-1722)*
Rob Beentjes
Ik moet u waarschuwen: het lezen van de Amsterdamsche Merkuuren van Jan van
Gyzen is geen pretje, want het leven van Jan van Gyzen is geen pretje. Dat blijkt uit
vrijwel elke regel. Het liedje van de vrouw die koekenbakken wou, is in dat opzicht
illustratief: het deeg dat wil niet rijzen, de pan valt om, de koeken zijn krom, de meid
ziet scheel, de koeken zijn geel, en de knecht ziet weliswaar recht, maar de koeken
zijn slecht. Iets dergelijks is alleen voorstelbaar in het huisgezin van Jan van Gyzen.
Zo schrijft hij op 29 Juli 1716 in zijn Amsterdamsche Merkuuren:
Wat heb ik menigmaal met Traanen op myn Wangen
Om winst myn Pen versneên, tot Boert of Zeegezangen;
'k Wierd zomtyds by naar Dol, en raazende van spyt
Om dat geroep, maakt maar Merkuuren op zyn tyd;
Maakt my een Bruylofts-Digt, 't kan niet te koddig weezen,
Of een Verjaar-Digt, om zyn aardigheyd gepreezen;
Schryfd my een Minne-brief op een Verliefde trant,
Zoodanig of gy zelfs stond door de Min in Brand;
Maakt myn een Liedje, maar 't moest koddig zyn, en aardig,
Want dat naar droefheyd sweemd is my nog niemand waardig;
Daar zat ik alweêr als een welgemaakte gek,
Met het Hart vol droefheyd tot de ooren in de drek;
Maak al maar Boertery, Merkuuren, Harlekienen,
En diergelyke zoort, daar 's Geld meê te verdienen;
De Loopers kyven, en de Drukker die is kwaad,
En van de toestand in myn Huys wierd niet gepraat... (nr. VI, 33; p. 131)

U denkt nu misschien ‘wat een zeurpiet, die Jan van Gyzen. Hij heeft er toch zelf
voor gekozen? Dan had hij maar wever moeten blijven.’ Op elke andere bladzijde
zou u waarschijnlijk gelijk hebben, maar niet hier: de ‘toestand in zijn huis’, betreft
hier namelijk het overlijden van zijn vrouw, enige dagen eerder. Hij heeft haar nog
maar net begraven, of de lopers en de drukker zeuren alweer om nieuwe kopij.
Jan van Gyzen werd op 29 mei 1668 in Haarlem geboren. Zijn vader was wever,
en het ligt voor de hand te veronderstellen dat Jan na een korte schoolopleiding in
de leer ging om hetzelfde beroep uit te oefenen. Uiteindelijk is hij inderdaad wever
geworden, maar blijkens enkele opmerkingen in de Merkuuren heeft hij (of zijn
vader) eerst hoger aspiraties gehad: ‘Van 't fyn Schild'ren [...] geraakte ik aan 't
Weeven, en daar van aan het Merkuriseeren’ (IV,16). Ook elders verwijst hij
verschillende malen naar zijn opleiding als schilder. Overigens blijkt uit niets dat hij
als schilder erg succesvol was, of zelfs maar ooit een schilderij gemaakt heeft.
Hij werd dus wever, en is dat in elk geval tot 1709, een jaar voor hij met de
Merkuuren begon, gebleven.
De Amsterdamsche Mercuuren, of Jan van Gysens Maandaagse Amsterdamsche
Mer-
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kurius, verhaalende op Boertige Wys, 't voornaamste Nieuws door heel Europa, om
de officiële titel aan te houden, zijn niet zijn eerste pennevruchten. Voordat hij op
18 september 1710 met zijn tijdschrift begon, waren er al twee delen van zijn
Verzamelde Werken verschenen, en lag de kopij voor het derde deel al klaar. De titel
van het eerste deel geeft vrij goed aan, waaruit dat ‘werk’ bestond: De werken van
Jan van Gysen, bestaande in deszelfs Treur- en Zeegenzangen, Lijk- en
Nieuwejaarsgedichten, Ernst en Boertige. Hieragter aan zijn gevoegd, op het verzoek
der Liefhebbers, des Autheurs Veersjes, die gestaan hebben onder de Antwerpse
Courant van den 11 Juny, tot den 14 December, 1706. Ik vermoed dat hij,
waarschijnlijk naar aanleiding van de publikatie van deze ‘Werken’, langzamerhand
zoveel opdrachten kreeg voor het schrijven van gelegenheidsgedichten, dat hij besloot
om het weven eraan te geven en een gedichtenwinkeltje te beginnen. De Merkuuren
doet hij er voor de aardigheid bij, zo bezweert hij verschillende malen, al zullen we
later zien dat hij er ook wel een paar guldentjes aan verdiende.
In september 1710 begint Jan van Gyzen dus met het schrijven van zijn Merkuuren.
Ze verschijnen bij Jacobus van Egmont, die sinds kort een drukkerij begonnen was.
Misschien was het idee voor een wekelijks blad ‘in boertig heldenrijm’ van hem
afkomstig; hij betoont zich in de loop der jaren een niet onhandige, en ook niet altijd
even behoorlijke ondernemer, die de basis legt voor een drukkerij/uitgeverij die
gedurende vrijwel de hele achttiende eeuw voor een stroom van publikaties blijft
zorgen.
De eerste aflevering opent nogal plompverloren met een bericht uit Spanje, uit
‘Balanguer’. De krant van gisteren dus. Ik vermoed dat auteur en drukker eerst eens
hebben willen aanzien wat het debiet van het tijdschrift zou zijn. De nummers zijn
niet gepagineerd, maar dat is bijvoorbeeld de Haegse Mercurius van Doedyns, of
De Rotterdamsche Hermes van Weyerman ook niet. Maar deze laatste twee zijn
tenminste nog ‘geletterd’. De Amsterdamsche Merkuuren niet. Ieder katern krijgt
een A. Betekent dit dat het idee van bundeling pas op het laatste moment is ontstaan?
Het zou me niet verbazen. In het circuit waarin Van Gyzen en Van Egmont zich
bewogen, was bundeling allesbehalve een vanzelfsprekendheid. Van Gyzen noemt
verschillende keren titels van collega-tijdschriften waar nu geen spoor of slechts een
enkel nummer van is terug te vinden. Dat komt, vermoed ik, omdat ze niet gebundeld
aangeboden werden.
Het verschijnsel van de wekelijkse ‘Merkurius’ is niet uit de lucht komen vallen. Bij
mijn weten is de Haegsche Weeckelijcke Mercurius uit 1656, het eerste tijdschrift
in Nederland dat zich met de naam van de boodschapper der goden tooit. In eerste
instantie brachten deze ‘mercuren’ alleen maar nieuws. Ik vergelijk ze met de kranten,
met dat verschil dat ze niet in folio, maar in quarto verschenen. In de loop van de
volgende decennia verschenen er echter steeds meer mercuren waar een beschouwelijk
tintje aan zat, waarin het nieuws niet alleen werd gepresenteerd maar ook nog (zij
het aarzelend, en binnen de strenge grenzen van de censuur) werd becommentarieerd.
Met de al genoemde Haegse Mercurius ontstond er een soort tijdschriften waarin
deze relatie tussen informatie en commentaar volledig werd omgedraaid. Hendrik
Doedyns maakte het nieuws geheel ondergeschikt aan de voortbrengselen van zijn
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een stap verder door dat commentaar of ironisch, of volkomen niet ter zake doend
te maken. Doedyns is geen journalist, zoals zijn voorgangers, maar een jongleur. Het
is een schande dat hij nog niet heruitgegeven is.
Jan van Gyzen probeert op zijn eigen bescheiden wijze in de traditie van Doedyns
te stappen. Ook hij wil met het nieuws ‘railleeren’, ook hij wil zijn lezers meer
vermaken dan informeren. Maar hij krijgt de kans niet. Het leven is hem steeds een
stapje voor. En dat is ook wel begrijpelijk. Waar Doedyns op zijn gemak, in de
financiële leunstoel van een erfenisje, de Haegse Mercurius kon schrijven, daar moet
Jan van Gyzen sappelen voor zijn centjes. En neemt u van mij aan: een broodschrijver
als Jan van Gyzen is voorzichtiger dan een egeltje. Niemand wil hij tegen de haren
in strijken, iedereen wil hij het naar de zin maken, met als gevolg dat hij over geen
enkele gebeurtenis op politiek of maatschappelijk gebied een stellige uitspraak durft
te doen. Hij jongleert niet, hij balanceert op een heel slap koord. Eigenlijk is het een
wonder dat hij in die twaalf jaar niet naar beneden gedonderd is. Want het lijkt een
schier onmogelijke opgave om het zijn lezers zo lang naar de zin te maken. Week
in, week uit, 490 nummers, bijna 2000 pagina's lang.
Vrijwel alles heeft hij ervoor over om zijn lezers te paaien. Een voorbeeld. In een
onbewaakt moment heeft hij zich laten ontvallen dat Haarlemmers fervente spek-eters
zijn,
En ik die een heel goed Haarlemiet van natuur was,
Schreef dit uyt liefde tot myn Vaderlyke Stad,
Dit werd by 't domste zoort zo kwalyk opgevat,
Dat ik van Vrienden zelfs in Brieven werd gelastert,
Als van de reeden, en geboorten recht verbasterd,
Daarom vezoek ik zo 't by u werd goed gekeurd,
Dat gy dat Briefje uyt Merkuri Zestien scheurd... (nr. I,50)

Hij is dan niet gevallen, maar hij heeft verschillende keren gewankeld. Vooral wanneer
het hem persoonlijk tegenzat, wanneer hij op de huid werd gezeten door jaloerse
medeauteurs, werd het hem vaak zwaar te moede, en raakte hij weken achter met
zijn tijdschrift, of overwoog hij het bijltje erbij neer te gooien.
Ik zal een kleine en onvolledige opsomming geven van al het onheil dat Jan van
Gyzen in twaalf jaar is overkomen, om aan te geven hoe onmenselijk de opgave was,
die hij zich gesteld had, maar die hem gaandeweg door hondsbrutale lezers, lopers
en drukkers werd opgedrongen, namelijk elke week een Merkuur te schrijven.
De klachten over persoonlijk onheil dat hem overkomt, zijn legio. En ik moet
bekennen dat ik vooral in de eerste jaargangen soms bijzonder heb moeten lachen
om de verslagen van de rampen die hem overkwamen. Ik dacht dat het grapjes waren.
Prachtig is het verhaal van ‘de rookvlees’. Ergens in 1711 besluit Van Gyzens oudste
zoon Frans om te gaan varen. Bij Schotland wordt zijn schip echter overvallen door
kapers, en worden schip en bemanning naar Duinkerken gevoerd. Al hun
eigendommen worden ingenomen, dat spreekt voor zich. Onder de bezittingen van
Frans bevindt zich een rookvlees dat hij van zijn vader ten geschenke heeft gekregen.
Na enkele dagen wordt Frans vrijgelaten en keert te voet uit Duinkerken terug naar
Amsterdam. Daar doet hij het verhaal aan zijn vader. Die is furieus. Niet het onrecht
zijn zoon aangedaan, of diens behouden thuiskomst bepalen zijn stemming, maar
het rookvlees:
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Die nuw nieusgierig is, die komt tot mynend kyken
Hoe dat hy door hun is geplundert, en geplukt,
En ghants naakt uyt geschud, maar dat my 't meeste drukt;
Ik had een stuk Rook Vlees myn Jonge mee gegeven,
Dat kan, nog zal ik aan de Fransen nooyt vergeeven,
Dat ik dat heb gekogt, gezouten, en gerookt,
En 't nuw in dat vervloekt Duynkerken werd gekookt,
En opgevreeten, 'k hoop 't zal in hun buyk zoo swellen,
Dat al die 't proeven op zyn minsten barsten zellen... (nr. I,42)

Vervolgens komt dit rookvlees een jaar lang te pas en te onpas weer op de proppen.
Zoon Frans is namelijk weer gaan varen, en dit keer is hij succesvoller. Telkens
wanneer hij een Frans schip opbrengt, zingt Van Gyzen de wraak van het rookvlees.
Wanneer in 1712 in Utrecht de vredesonderhandelingen op gang komen om een
einde te maken aan de Spaanse Successieoorlog, ziet men iets belangrijks over het
hoofd:
... dat is om te betreuren
Voor my, dat ieder een zyn eis heeft ingebrogt,
En dat 'er niemand heeft om myn Rookvlees gedogt. (nr. II,27; p. 107)

Het is duidelijk dat Jan van Gyzen hier nog niet de mentale hypochonder is die hij
in later jaren zal worden. Hij poseert, het is een vorm van zelfspot die zijn lezers
waarschijnlijk wel op prijs gesteld zullen hebben. Jan bemerkt dat het succes heeft
en maakt er een running gag van. Zo zijn er wel meer incidenten, bijvoorbeeld
wanneer hij zijn eerste en laatste journalistieke uitje naar Den Haag maakt om voor
zijn lezers een beschrijving te geven van het imposante vlagvertoon in de Ridderzaal,
maar het paard dat wil niet lopen. Ook daar komt hij verschillende malen op terug,
in de trant van: het zal beslist geen Frans paard zijn geweest, want de Fransen zijn
beter dan wie ook in het lopen, etc. Na enkele maanden heeft het incident dramatische
proporties aangenomen
... ik had lest eens een Paard,
Als meermaals is verhaald, van Nederduytschen aard
Dat nimmer loopen wou, ik dagt van angst te sterven,
'k Heb Vrouw, en Kinderen, of Egte, en wettige Erven,
Aârs had ik op de Chees myn Testament gemaakt,
Soo had de bangigheyd my aan het hert geraakt,
'k Dagt staag, ag! Amsterdam, ag! Parel aller steeden,
Die nu u Roose-straat nog eensjes mogt betreeden,
Die waar gelukkig... (nr. I,21)

Deze tragi-komische passages hebben bovendien een voor Jan van Gyzen niet
onbelangrijk neveneffect, namelijk dat het de beter-gesitueerden onder de lezers
aanzet om hem geschenken te sturen. Hij krijgt dan weliswaar geen Frans paard,
maar wel het aanbod om eens een ritje door Noord-Holland te maken; en ook een
nieuwe rookvlees wordt hem opgestuurd.
Enkele weken nadat zijn zoon berooid uit Duinkerken is teruggekeerd, overkomt
hem een nieuwe ramp. ‘Overkomen’ is hier eigenlijk het verkeerde woord, want hij
had het al maanden kunnen zien aankomen: hij krijgt een dochter. Reden voor
vreugde, denkt u? Niet voor iemand die van de pen moet leven. Behalve het gekrijs
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het werken vrijwel onmogelijk maakt.
Zoals gezegd, ik moest erom lachen, want de ironie is onmiskenbaar. Ik dacht dat
Jan van Gyzen, ondanks al zijn klachten een vrolijke vent was. Zo eentje die eerst
zijn eigen noodlot creëert en dat vervolgens van zich afschrijft door er de spot mee
te drijven, en die er dan met frisse moed weer tegenaan gaat. En misschien was Jan
van Gyzen dat ook wel. Maar wanneer in een jaar tijd zijn vrouw overlijdt en zoon
Frans een bijna dodelijk ongeluk krijgt, is het met de humor vrijwel gedaan. Hij
wordt steeds vaker ziek, en klaagt regelmatig over ‘Felle Koorts, Graveel of Steen,
en zwaar Coliek’. Ook wordt hij aanzienlijk minder vast ter been:
Elk een beschuldigt my om dat ik altyd klaag;
Maar heb ik nu geen regt, en reeden, is de vraag?
Ik komt gezond, en fris, regt naar myn huys toe stappen,
Verzelschapt met myn Stok, en klimmend op de trappen,
Treê 'k op de Drempel van myn Wooning, en schel aan,
En meenende een treê weêr agter uyt te gaan,
Vermits de Drempel smal was, en de gladdigheeden
Zyn bey myn voeten langs de blaauwe Stoep gegleeden;
Daar val ik reegelregt voor over op myn kin,
En onderlip, dat daar verscheyde tanden in
Of door heen staaken; en door die averegze zeegen,
Heb ik van stonden aan een felle Koorts gekreegen;
[...]
In deeze droeve staat lag ik agt volle daagen,
Of 't pynlyk was, behoefd den Leezer niet te vraagen;
De Koorts die ben ik kwyt; maar wat aangaat de pyn,
En 't meerd'rende gevaar kon niet veel erger zyn,
Dewyl der een verderf is in de Mond gekomen,
Waar door het Vlees tot in de Kin is weggenomen,
En wyl met reeden voor nog erger werd gevreest,
Zoo zit ik hier gestaag geen weynigje bedeest,
Ik kwyl al, daarom ben ik gantsch niet buyten vreezen,
Of 't ook wel mogt een zoort van Spaanze ziekte weezen,
Om dat de Luy van my nu zoo afkeerig zyn,
Dat my nu niemand komt bezoeken in myn pyn;
Om door een praatje my de tyd wat te verdryven,
En ik geen lust veel heb tot het Merkuuren schryven.... (nr. VIII,25; p. 97/9)

En zo gaat het van kwaad tot erger. Ik heb hier maar een fractie van de klachten van
Jan van Gyzen genoemd, om u een indruk te geven van diens wrede lot. U kunt zich
nu misschien een beetje voorstellen hoe het bij dit alles is om toch elke week een
Merkuur [t]e moeten schrijven. Dat lukt hem dan ook lang niet altijd.
Als hij niet zelf keer op keer zijn excuses zou aanbieden, dat zijn Merkuur weer
eens [t]e laat verschijnt, zouden we dat niet weten, want de tijdschriften (voor zover
ze gedateerd zijn) worden, wanneer ze te laat uitkomen, door de drukker
geantedateerd. De opzet van het blad is dat Van Gyzen elke week verschillende
kranten doorploegt, waarop hij op zijn eigen boertige wijze commentaar levert.
Wanneer hij door ziekte, drukte, of ander ongemak een week of meer moet overslaan,
dan pakt hij de draad weer op waar hij hem heeft laten vallen, en schrijft dan, als de
omstandigheden het hem oestaan, een paar mercuren in één week. Zo kan het dus
gebeuren dat hij in maart nog
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de nieuwsfeiten uit de kranten van februari aan het bespreken is. Vandaar dat hij
regelmatig rept over het feit dat zijn mercuur ‘enige weken ten agter is’. Soms is het
nieuws dat hij moet bespreken zó oud, dat hij er maar van afziet, en het blad opvult
met zijn eigen wederwaardigheden, of anekdotes die hem in veel gevallen door zijn
lezers opgestuurd worden. Met drie uitzonderingen slaagt hij er elk jaar in om 52
Merkuuren af te leveren. Alleen het zesde deel, waarin zijn vrouw sterft, het zevende
deel, en het negende deel, waarin hij zelf langzaam dood gaat, bestrijken ongeveer
anderhalf jaar.
Zijn lezers waren doorgaans niet blij met het uitblijven van de Merkuuren. Als
Jan van Gyzen en Jacob Campo Weyerman iets gemeen hebben, dan is het dat ze
doodziek worden van het eeuwige gezeur van hun lezers. Het is nooit goed of het
deugt niet. Maar daar houdt de vergelijking op. Weyerman trekt zich van die klachten
niets aan, Van Gyzen wel. Uitbarstingen zoals die ik in het begin van mijn verhaal
citeerde, zijn incidenteel. Doorgaans verdwijnt de eventuele verontwaardiging van
Jan van Gyzen in een dikke mist van excuses, goede voornemens, verklaringen en
zelfmedelijden. Alles om het de lezers naar de zin te maken. Hij was natuurlijk ook
gebaat bij een goede verstandhouding met zijn lezers, omdat ze tegelijk zijn potentiële
opdrachtgevers waren.
Ik zei al dat hij een gedichtenwinkeltje had, en dat was niet alleen maar
overdrachtelijk. Iedereen kon het huis van Jan van Gyzen betreden. Zijn adres in de
Rozenstraat en later in de Eglantiersstraat worden in het blad genoemd, en wanneer
Jan iets wonderlijks is overkomen, wanneer hij merkwaardige geschenken of
schokkende brieven heeft ontvangen, nodigt hij zijn lezers altijd uit om het eens te
komen bekijken. Voor een broodschrijver als Jan van Gyzen is bekendheid een
absolute voorwaarde om aan werk te komen. En dan bedoel ik niet alleen literaire
bekendheid, maar ook vertrouwelijkheid: dat men weet wie de persoon van Jan van
Gyzen is. Verschillende keren gebeurt het dat mensen hem komen opzoeken, enkel
om maar eens te zien wie nu eigenlijk die Jan van Gyzen is. Wanneer hij, altijd op
uitnodiging van waarschijnlijk wat welgestelder lezers, tripjes door het land maakt,
blijkt het noemen van zijn naam van Rotterdam tot Alkmaar voldoende om de flessen
te ontkurken en de dichter eens uitgebreid te fêteren. Vanaf 1716 neemt hij deel aan
jaarlijkse vlootschouwen op het IJ, en ook dan staan er, volgens eigen zeggen (nr.
VII,10, p. 40) honderden mensen op de kade om Jan van Gyzen in persoon te kunnen
zien. Wellicht moeten we dit met een korreltje zout nemen, hij is immers zelf de
enige getuige. Maar gezien de vele geschenken en ‘tractementen’ die hij in de loop
der jaren mag ontvangen, mogen we veronderstellen dat hij een meer dan gemiddelde
bekendheid genoot. En niet alleen maar onder hetvolk-tussen-aanhalingstekens. De
aanduiding ‘Volkspoëet’ die voor Jan van Gyzen meestal gebruikt wordt, is misschien
van toepassing op de aard van zijn poëzie; we mogen er niet uit concluderen, dat hij
alleen maar door ‘het volk’ gelezen werd. Hij was in alle lagen van de bevolking
bekend.
Dit blijkt volgens mij voornamelijk uit de geschenken die hij regelmatig ontving.
In eerste instantie, ik gaf daar al twee voorbeelden van, gebeurde dat spontaan. Ik
stel me zo voor dat de heren het verhaaltje lazen, en dat het ze een goede grap leek.
Van medelijden is volgens mij geen sprake. Ook later, wanneer Jan van Gyzen
ongegeneerd begint te bedelen, zonder dat hij hiervoor nog een tragi-komische
aanleiding weet te bedenken, zoals dat nog wel het geval was met het rookvlees,
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wat zij hem opsturen, door hem op papier enigszins nurks ontvangen zal worden.
Wanneer anderen hem van bedelarij betichten, zinspeelt hij daar ook op.
Schoon dat een Moomus [...]
Schryfd op zyn manier, het zyn maar Bed'laaryen,
Dat is alleenig maar dat hy 't niet mag lyen,
En niet begrypen wil dat alles korswyl is,
Want dat ik Wyn genoeg kan drinken is gewis... (nr. III,41; p. 164)

Het is dus geen bedelen, hij doet het alleen maar om vermaak. Ik denk dan ook, maar
ik kan het helaas niet hard maken, dat Jan van Gyzen, althans in de beginjaren van
zijn professionele literaire loopbaan, lang niet zo arm was als hij zich voordeed.
De soms waardevolle geschenken die hij ontving, het feit dat hij af en toe bij zijn
weldoeners thuis wordt uitgenodigd voor een feest of een maaltijd, maken het zeer
aannemelijk dat hij zijn lezers niet alleen, zoals men zou verwachten wanneer men
op de boertige inhoud van het blad afgaat, onder ‘het volk’ vond, maar dat ook de
gegoede burgerij zijn blad las.
In de laatste jaren heeft hij zelfs, en ik vraag me af of dat uniek is voor Nederland,
een soort Mecenas. Een rijke Amsterdamse koopman ontvangt hem regelmatig op
zijn buiten ‘Vrouwe-Lust’ bij Sloterdijk, waar hij kan bijkomen van de koortsaanvallen
en de lastercampagnes die hem in Amsterdam voortdurend plagen. Het is deze
koopman die hem ook jaren achtereen uitnodigt om op zijn schip deel te nemen aan
de vlootschouwen, waar Van Gyzen dankbaar gebruik van maakt, en waar hij in de
loop der jaren een groot aantal Merkuuren over volschrijft. Misschien heeft deze
koopman, die hij consequent aanduidt als ‘Hopman Schaap’, hem in eerste instantie
alleen maar als een curiositeit beschouwd, en vond hij het grappig dat er over hem
werd geschreven. Maar tegen het einde van Van Gyzens leven lijkt er toch een warme
band tussen de twee te ontstaan. Wanneer Schaap doodziek op bed ligt, is het Jan
van Gyzen die bij hem waakt. En enkele maanden voor zijn eigen dood neemt Jan
gedurende langere tijd zijn intrek op het buiten van Schaap, waarvan hij een arcadische
beschrijving geeft (want doodziek of niet, hij blijft gewoon doorschrijven):
Ik kusten de Aard by naar van blydschap dat ik Rust
Genieten zouwde op dit weeld'rig Vrouwe-Lust,
By de aldereerste, of de beste van myn Vrinden,
Die ik op Aarden ooyt gehad heb of zal vinden,
Daar ik geniet, en meer als 't geen kan zyn gezeyd... (nr. X,14; p. 53/4)

Ik weet zelf ook niet precies wat ik met deze informatie aanmoet. Voorlopig hou ik
het er maar op dat het beeld van de ‘broodschrijver’ die zich in de onderbuik van de
literaire en maatschappelijk wereld beweegt, enige nuancering behoeft. En dat men
niet zonder meer van Van Gyzen als ‘volksdichter’ kan spreken.
Het is dus niet alleen maar ellende wat hem overkomt. Het probleem is echter dat
hij zich minder vaak uitspreekt over zijn zegeningen, dan over zijn kwellingen.
Hij is de lezers die hem bovengenoemde gunsten bewijzen op zijn eigen manier
natuurlijk wel dankbaar, maar die dankbaarheid valt in het niet bij de litanieën die
hij wijdt aan de wispelturigheid, ondankbaarheid, vrijpostigheid van zijn overige
lezers.
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Daarbij is dan geen sprake van verontwaardiging, was het maar waar. Nee, hij is een
en al ootmoed. De lezers moeten toch begrijpen dat hij ziek is, dat hij ook nog ander
werk te doen heeft, dat de kranten geen nieuws melden etc. Maar hij zal in het vervolg
zijn uiterste best doen om alle lezers te vergenoegen. Dat is een vorm van
kruiperigheid die op den duur moeilijk is te verteren. Je merkt ook wanneer het hem
goed en wanneer het hem slecht gaat. In het eerste geval zeurt, klaagt en bedelt hij
wel, maar kan dan nog de nodige ironie opbrengen. Als zijn galstenen echter beginnen
op te spelen verdwijnt de ironie en wat rest is een zeurpiet. Maar, nogmaals, kunnen
we het hem kwalijk nemen?
Jan van Gyzen is nu eenmaal niet alleen een schrijver, hij is ook een onderneming.
En voor een onderneming toen en nu geldt dat klantgerichtheid en klantvriendelijkheid
absolute voorwaarden zijn om klanten te krijgen en om ze vast te houden. En net als
alle andere ondernemingen heeft ook Jan van Gyzens ‘Aanzienlyk Rymmagazyn
BV’ (met dank aan Justus van Effen) concurrentie. En die concurrentie is, ook in de
achttiende eeuw, lang niet altijd even eerlijk. Ik wil hier twee affaires behandelen.
Begin november 1711 verschijnt in Amsterdam een boekje onder de titel Het Leven
der Hedendaagse Vrouwen, hetgeen volgens Jan van Gyzen, ‘niet in zig bevat, Als
lastring op de Jeugd der magtige Amstel Stad’. Dat kan Jan van Gyzen, weliswaar
Haarlemmer van geboorte, maar als poorter in Amsterdam ingeschreven en met een
warm kloppend hart voor zijn stadgenoten, niet over zijn kant laten gaan. Hij neemt
de handschoen op en schrijft een verdediging onder de titel ‘Lof der Vrouwen’. Maar
ook dat wordt hem blijkbaar niet door iedereen in dank afgenomen.
ô! Zoete Amstels Jeugd, en Vrouwelyk Geslagt,
Nu ziet gy dat ik myn beloften heb volbragt,
Waar toe gy my zoo sterk verzogt hebt en gebeden;
Maar ag! wat heb ik nu om uwent wil geleeden,
Ze hebben my bykans van Mens in lyk hervormd,
Ik ben geattakeerd, gebombardeerd, bestormd,
Aan boord geklampt, en ag! al bykans overwonnen,
Beschooten schier als met Mortieren, en Kanonnen,
Geënterd, opgeeyst, ik weet het zelver niet
Te noemen, wat my is om uwent wil geschied... (nr. II,10; p. 38)

Wat is er gebeurd? Een anoniem auteur heeft, naar aanleiding van Jan van Gyzens
wederlegging een pamflet doen verspreiden over ‘het Leeven en gedrag van Jan van
Gysen’, waarin verondersteld wordt dat Jan alleen maar zo manmoedig voor de
Amsterdammers in het krijt treedt, in de hoop op een erfenisje hier of daar. Van
Gyzen is furieus, maar onder het motto ‘Wie door een koe bescheten wordt, schijt
niet terug’, laat hij de kwestie voor wat ze is. Hij belooft niet op het pamflet te
reageren, maar kleedt die belofte wel in een paginalange scheldpartij in. Wat hem
vooral dwars zit, is dat de pamflettist anoniem blijft, maar hij laat duidelijk
doorschemeren dat hij weet wie er achter steekt.
Een week later is het weer raak. Langs de straten wordt een nieuw paskwil
uitgeroepen, dat Jan van Gyzen in het gekkenhuis zou zitten. Nu wordt het hem te
bar. Hier moet hij op reageren, omdat anders zijn broodwinning in gevaar komt. Iets
soortgelijks overkomt hem een paar jaar later als er een loper aan zijn raam voorbij
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gaat, die een pamflet uitvent, waarin verklaard wordt dat Jan van Gyzen al enige tijd
dood is, en dat zijn Merkuuren door een ander geschreven worden. Als zijn
opdrachtgevers denken dat hij dood of gek is, dan zal zijn nering met rasse schreden
achteruitgaan. Maar ook nu besluit Jan van Gyzen geen tegen-pamflet te laten drukken.
Hij reageert in zijn Merkuur en betoont zich wonderlijk meelevend:
... bedaard, u driften zyn te heet,
Het is myn schuld niet dat gy arm bend, en zult blyven;
Ik heb u nimmer kwaad, maar altyd goed gedaan,
'k Kan 't niet gebeet'ren dat gy niet en krygt te schryven,
Ik wou van herten dat gy ryklyk kond bestaan,
Ik kan om uwent wil niet weêr gaan zitten weeven,
De tyd die is te slegt, daar zyn der ook te veel
't Is ook te weeten of men 't my zou willen geeven,
Gy wild niet hebben dat ik Beed'len ga of steel
Zou ik verhoopen, laat my dan wat Digies maaken,
Ik doe het als gy zegt, maar om een stukje Brood;
En om met eeren door de Weereld te geraaken,
Gy die de bitterheit der droeve hongersnood
Gesmaakt hebt, hoorde gy die aan my niet te gonnen,
Doet als de Fransjes, hoopt op beter, hebt geduld,
'k Beloofje als ik eens wat ryklyk heb gewonnen,
En het 'er of mag, dat gy ook wat hebben zult;
'k Wil zomtyds u ook wel een Digje laaten maaken... (nr. II,11; p. 43)

Hier komt een aap uit de mouw. De nog altijd anonieme paskwillant blijkt uit een
soort jalousie de métier te handelen, althans dat is de interpretatie van Jan van Gyzen.
Het pamflet is gedrukt door Hendrik van Monnem, iemand die hij tot dan toe onder
zijn vrienden gerekend heeft. Ik vermoed dat deze wel geld zag in een pennestrijd.
Van Gyzen meldt dan ook dat hem geld is geboden om een tegen-pamflet te schrijven,
maar het blijft duister wie hem dat aanbod heeft gedaan. Misschien zijn drukker?
Het zou me niet verbazen. En Van Monnem dan weer reageren, Van Egmont daar
weer overheen. De persen draaien en de duiten stromen binnen. Maar de tweestrijd
tussen Van Egmont en Van Monnem zou nog enkele jaren op zich laten wachten daarover straks.
Van Gyzen mag zich dan lankmoedig betonen, de strijd gaat onverdroten voort,
want alweer een week later meldt Jan van Gyzen dat zijn tegenstander het nu bestaan
heeft om ‘'s nagts Briefjes door de Luy haar deuren’ te steken. Briefjes die
waarschijnlijk wederom weinig goeds voor Jan van Gyzen betekenen. Ditmaal begint
hij te dreigen:
Het zelve werd [...] heel naauw by my bewaard,
Dewyl der tyd, nog vlyt, nog moeyten werd gespaard,
Om eenmaal door behulp van honderden van Vrinden,
Den Brenger, Maaker, en den Drukker uit te vinden,
Gelyk ik meen dat in het korte zal geschien... (nr. II,12; p. 47)

Over wat er dan gebeuren zal, zwijgt hij, maar het beroep op ‘honderden van
Vrienden’ doet op zijn minst een volksgericht vermoeden. Het lijkt zijn nog altijd
anonieme tegenstander vooralsnog niet te kunnen intimideren, want een week later
heeft hij voor de vierde maal toegeslagen. Dan neemt Jan van Gyzen de volgens mij
enig juiste beslissing: hij neemt het paskwil in zijn tijdschrift op.
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Hy zegt, hy wou dat elk zyn Digt maar zag of hoorden,
'k Zal hem hier in voldoen, dit zyn zyn eyge woorden.
RAADZEL, voorgesteld van MOMUS,
Aan de Nederlandsche Dichteren.
Een Monster dezer Eeuw, puur dol van woede, aan 't raazen,
Uit 't kot gebroken, daar men 't om zyn dolheit, sloot:
Het meend, met moordgeschreeuw, de Weereld te verbaazen,
Terwyl zyn Draaketong een eerlyk Mensch bestoot,
't Heeft blikken in den kop, elk als een tinne bekken,
Een opgespleeten Neus, en met een kroon gekroond,
Met flesjes met stark nat behangen, die verstrekken
Daar aan voor Paarelen, dit Schrikdier schend en hoond... (nr. II,13; p. 51/2)

Etcetera. Inderdaad het produkt van een enigszins overspannen geest, maar na lezing
had ik toch het gevoel dat Van Gyzen zich wel erg druk maakt om iets wat volgens
mij op geen enkele manier bedreigend kan zijn. Misschien speelt dan toch ook bij
hem het idee, dat al die ophef wel eens goed voor de afzet van zijn blad zou kunnen
zijn. Heel aardig is trouwens het verwijt dat de heren elkaar over en weer maken
aangaande hun overmatig drankgebruik. Het is een aspect van het leven van Jan van
Gyzen dat hier enigszins onderbelicht is gebleven, maar als we de overlevering mogen
geloven, dronk hij meer dan u en ik bij elkaar.
Om terug te komen op de polemiek: het lijkt te werken. Na deze ruiterlijk bewezen
dienst (de paskwillant had namelijk voorspeld dat wanneer iedereen van de inhoud
van het ‘raadzel’ kennis zou nemen, het met ‘Kostgewin, Naam en Reputatie’ van
Van Gyzen snel gedaan zou zijn) is het enkele maanden stil.
Op 8 februari 1712 komt Jan van Gyzen opeens met de aankondiging dat zijn
tegenstander met een nieuw paskwil bezig is. Het moet een hele kleine wereld geweest
zijn, en je kunt je afvragen in hoeverre het geen omgekeerde wereld is, want strikt
genomen is het Jan van Gyzen die hier reclame voor zijn opposant maakt. Twee
weken later doet hij het weer, en waarschuwt hem dan dat hij tot actie zal overgaan:
Maar zyt verzekerd dat het my niet zal ontbreeken,
Myn zelfs door midd'len die geoorloft zyn te wreeken... (nr. II,24; p. 94)

klinkt het dreigend. Nog weer twee weken later, op 7 maart, komen opeens alle apen
uit de mouw. De anonymus heeft wederom een pamflet geschreven, maar heeft het
ditmaal ondertekend: Jan Verley. Dezelfde die voor het eerste deel van de
Amsterdamsche Merkuuren nog een lofdicht geschreven had, waarin hij voorspelde
dat Jan van Gyzens ‘Roem en Lof, op yders tong zal leeven’. Daar heeft hij dan zelf
niet weinig aan bijgedragen. De reden voor zijn lastercampagne, aldus Jan van Gyzen,
is
... alleen om dat hy mits zyn kwaad gedrag,
En wanbetaaling, in myn huis niet koomen mag. (nr. II,26; p. 104)

Of, zoals hij in een ‘nodig naberigt’ nog meldt: ‘Jan Verley, nog laatst, des 's morgens
een Interdikt van de E.E. Heer Hoofd Officier aan zyn huis krygende, dat hy my
zoude hebben met vreede te laaten, &c. kwam des avonds zoo dronken, dat hy
naauwelyks konde staan, weder by my, bezig zynde in myn kostwinning, zoodaanig
stooren, schelde en uitdaagen: dat luyden van reputatie, toen by my zynde, werks
genoeg hadden om het
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te kunnen verdraagen, dat zulk een, als hy, een eerlyk Man zoo dorst beledigen.’
Ik heb dit zo uitgebreid behandeld om aan te geven dat het schrijven van een blad
als de Amsterdamsche Merkuuren niet zomaar een letterkundig aardigheidje is, tot
nut en vermaak van de goedwillende lezer. Ik vermoed dat er aardig geld mee verdiend
kon worden, maar dat de spoeling nogal dun was. Er was ruimte voor één, misschien
anderhalf tijdschrift en er waren legio dichters als Jan van Gyzen die met dichten
hun geld probeerden te verdienen. Gevolg: een hoop haat en nijd. Dat ging er soms
grof aan toe. Ik noemde al de lijkklacht op Jan van Gyzen die werd uitgevent; er was
ook een polemiek met Jan Pook, minder breed uitgesponnen maar waarschijnlijk van
hetzelfde laken een pak. Pook had namelijk een ironisch lofdicht op de Merkuuren
geschreven, dat door Van Gyzen evenwel gewoon geplaatst was, naar hij later beweert
omdat hij wilde bewijzen dat hij ver boven dergelijke laster verheven was, maar ik
heb zo mijn twijfels.
Als hij, vanwege het overlijden van zijn vrouw, nog maar heel incidenteel
Merkuuren schrijft, krijgt hij een anoniem briefje, waarin hij gewaarschuwd wordt
dat zijn blad regelmatiger moet verschijnen, omdat hem anders de huid vol gescholden
zal worden, aldus zijn eigen woorden. Dat is op zichzelf niet zo ernstig, een
scheldpartij meer of minder moet hem inmiddels weinig meer uitmaken, maar het
dreigement komt uit onverdachte hoek:
Dat in 't uytgeven der Merkuur u voordeel leyd,
Hoor ik wel, wyl gy schryft al wat Van Egmont zeyd;
Derhalven voel ik wel waar 't my van daan zal komen,
Maar zo draa als ik klaar de waarheyd heb vernomen
Wie dat het heeft gedaan, zo zeg ik, en ik sweer,
Dat hy van die tyd aan geen blad Merkuuren meer
Zal hebben met myn Zin.... (nr. VI,40; p. 157)

Ik heb een donkerbruin vermoeden dat hier een van de lopers van Jacobus van Egmont
aan het werk is geweest. Misschien zelfs op aanraden van, of met de stilzwijgende
toestemming van de drukker zelf. We herinneren ons de klacht in de ‘Rouwmerkuur’
naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw: ‘de loopers kyven, en de drukker
die is kwaad’. De affaire wordt enige nummers later in der minne geschikt, maar de
vraag blijft prangen: wie heeft er, behalve de drukker, zo'n belang bij het verschijnen
van de Merkuuren, dat men tot anonieme dreigementen overgaat? Zoals gezegd, ik
vermoed dat het een loper is. U moet het zich zo voorstellen: Van Egmont had een
aantal vaste lopers in dienst, die alles of een groot deel van wat hij drukte langs de
straten uitriepen. Daar werden ze voor betaald, maar, voor zover ik het uit de
Merkuuren zelf heb kunnen reconstrueren, waren ze niet in loondienst. Ze kochten
de Merkuuren (om ons daartoe te beperken) van de drukker, voor laten we zeggen
1 of anderhalve duit, om die vervolgens voor twee duiten te verkopen. Helemaal
onafhankelijk waren ze niet, want ze bleven aan één drukker verbonden, en hielden
zich aan de maximumprijs. (Het kan ook zijn dat er verschillende soorten lopers
waren - zij die voor eigen kosten werkten, en zij die in loondienst bij een drukker
waren). Behalve dat ze de Merkuuren op straat verkochten, waren er ook vaste
adressen waar ze afgeleverd moesten worden, waarschijnlijk een soort van
abonnementen, maar dan op volledig vrijwillige basis. Deze lopers hadden er dus,
net als de drukker, veel belang bij dat een populair blad als de Amsterdamsche
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hij de Merkuuren alleen voor ‘tydkortinge’ schreef, maar zodra hij ermee begonnen
was, rustte er toch een vrij grote verantwoordelijkheid en een navenante druk op zijn
schouders. Behalve de lezers werd hij ook door lopers en drukker op de huid gezeten.
Dat verklaart misschien toch een beetje de verzuchting, die we af en toe tegenkomen:
‘Waarom ben ik er in Godsnaam aan begonnen, en hoe kom ik er in Hemelsnaam
weer vanaf?’
Dat laatste bleek echter opvallend eenvoudig. Op 6 september 1717 had Jacobus
van Egmont een kadootje voor zijn sterauteur: een nieuwe houtsnede voor het vignet
boven de Merkuuren. Het oude vignet was inmiddels al zo vaak gebruikt, dat er
weinig meer dan een amorfe zwarte vlek van overgebleven was. Jan van Gyzen
ontvangt het presentje ironisch:
Hoe nu van Egmond, wel wat pikken pord u aan,
Een Nieuw Merkuurtje tot een Printje booven aan;
Ik moet bekennen dat is op zyn tyd gesneeden,
Een wynigje eer ik zal weezen Overleeden... (nr. VII,19; p. 76)

Misschien heeft Van Egmont deze opmerking ter harte genomen, want ruim drie
maanden later kondigt hij een nieuw tijdschrift aan: ‘By den drukker dezes is reets
gedrukt, en staat alle weeken precies te vervolgen [heel venijnig, dat “precies”] de
NIEUWE AMSTERDAMSCHE POSTRYDER, Verhalende op een Boertige Wys, het
voornaamste Nieuws uyt alle Gewesten, door J.R.’ J.R. is Jacobus Rosseau, vooral
bekend als toneelschrijver, maar in zijn jonge jaren dus blijkbaar ook actief op het
tijdschriftenfront. Behalve deze Postryder, waarvan mij slechts één nummer bekend
is, bijgebonden in een exemplaar van de Amsterdamsche Merkuuren van de KB,
publiceerde hij later ook de Amsterdamsche Marsdrager.
Deze concurrent uit de eigen stal is een harde klap voor Van Gyzen. Een week
later is hij dan ook weg bij Van Egmont. In één lange jammerklacht beschrijft hij
het verraad van Van Egmont, en doet een meeslepend beroep op zijn ouderdom.
Vermeetle Jongeling! waarom komt gy my plagen?
Gy weet, dat ik ben Oud, en afgeleefd van Daagen,
Kan dat u baaten, dat een oud Mensch t'onder gaat,
Gelyk ik doen moet? (nr. VII,30; p. 119)

Opvallend is dat hij niet kwaad zegt te zijn, omdat Van Egmont een nieuw tijdschrift
is gaan uitgeven, maar omdat niet hij, maar Jacobus Rosseau met Van Egmont naar
het Koppersfeest geweest is. Blijkbaar, maar ik zeg dit met enige reserve, nam de
drukker altijd een auteur mee naar het gildefeest, namelijk degene die het Kopper-dicht
geschreven had. Was dat al die jaren daarvoor Jan van Gyzen geweest, ditmaal werd
zijn gedicht verworpen (nr. VII,30; p. 117/8).
Hiermee is voor Jan van Gyzen het moment aangebroken om naar zijn kwelgeest
van weleer, Hendrik van Monnem, over te stappen. Van Egmont blijkt daar helemaal
geen moeite mee te hebben, want een week later meldt Jan van Gyzen dat Van Egmont
vrolijk doorgaat met het drukken van de Merkuuren, zij het dat ze nu een dagje later
uitkomen:
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Beschyde Lezer! ik leg naau myn Penne neder,
Of hy drukt myn MERCUUR, op zyne Druk-Pers weder;
En, (hebbende voor lang de Loopers aan de hand,
En de Verzending,) zoekt my zo geheel aan kant.
Daarom verzoek ik, (zo zy met Merkuuren loopen,
En van EGMONT gedrukt,) gy geen gelieft te koopen!
Van MONNEM drukt myn werk; zyn arbeyd vorderd loon,
Dies ik myn Vrinden bid! (en myne beê verschoon!)
Gun my U Penning, voor myn schryven, moeite en zweeten! (nr. VII,31; p. 124)

Twee nummers later blijkt Van Gyzen vrede gesloten te hebben met Van Egmont,
maar hij is niet van zins om nog naar zijn oude drukker terug te keren. Bij Van
Monnem heeft hij het prima naar zijn zin, en hij hoopt maar dat de rust snel terugkeert.
Maar de lopers die bij de hele affaire waarschijnlijk garen spinnen, hebben besloten
om het vuurtje nog wat op te poken:
Een ding berout my, dat de Loopers gaan gewaagen,
Van het begin, tot 't eynd der groote Amstel-Stad,
Dat ik met EGMONT in der minne zou verdragen,
Wanneer ik myn Geld maar van, van MONNEM had:
Verdragen kan ik niet, want had nooyt tegenheeden
Met EGMONT, en heb aan van MONNEM niet te goed... (nr. VII,33; p. 130)

De opmerking dat hij nooit ‘tegenheeden’ met Van Egmont had, wekt enige verbazing,
maar is strikt genomen niet onjuist. In het eerder geciteerde nummer waarin hij zijn
vertrek bij Van Egmont aankondigt, heeft hij zich alleen maar in en in triest betoond,
maar van ruzie is inderdaad geen sprake.
Van Monnem daarentegen is er helemaal niet blij mee dat Van Egmont zijn
tijdschrift nadrukt, en maakt er zijn lezers verschillende malen op attent dat Van
Egmont een ‘Baatzoekende Logenaar’ is. Hij legt de lezers haarfijn uit hoe de
spectaculaire drukkerswissel in zijn gang is gegaan:
...ook soekt hy sig te verschoonen, over 't Nadrukken van myn Mercuuren,
met te seggen dat van Gyzen hem in 't midde van 't werk heeft laten sitte,
daar hy ter contrarie, Ian van Gyzen, door een Briefje heeft laten wete,
met zyn Mercuur te gaan waar hy wil, (is dat niet waar Logenaar.) En dat
het Na-drukke uit enkele nyt by u geschiet, blykt, wyl gy selfs hebt bekent
gemaakt, dat zo lang ik de Mercuuren druk, gy ze zult Na-drukken. Dog
zo van EGMOND, gelijk hy voorgeeft, het Na-drukken alleen wil, of
genootsaakt, volgens zijn seggen is, te doen, om het zevende Deel van het
werk compleet te hebbe, dat kan hy krijge, met syn voorste, tegen mijn
agterste te ruyle, so voorts met al zyn Werke. Vaart wel. (VII,37)
De verwarring onder lezers, lopers en drukkers is compleet:
De Borgery begint daar van de walg te krygen,
Die 't reets zo moe zyn, als gekaaude Pap, of Vygen,
De Drukkers alderdeegs, die hebben der niet aan,
De arme Loopers zelfs, die kunnen niet bestaan,
En bennen meê aan 't roesemoesen met malkander,
Gelyk de Drukkers doen, den een die schelt den ander,
Van Monnem Schryft, hoe dat van Egmont van zyn (Sweet,
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Van Egmont weeder, noemt van Monnems reden keffen,
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Een taal, die niet plagt als de honden te betreffen,
De Loopers schelden my, om dat ik niet belet,
Wat onder de Merkuur door Drukkers wert gezet,
De Drukkers seggen 't geen sy Schryven dat syn saaken,
Die my als maker der Merkuur, in 't minst niet raken... (nr. VII,36; p. 143)

Als dit zo een maand of drie is voortgegaan is Jan van Gyzen de instorting nabij. Hij
vraagt om professionele hulp:
Ik wenste dat ik mogt met zulke Menschen praaten,
Die my raad gaven, wat my staat te doen of laaten,
Den een die zegt, laat de Merkuur een wyl stil staan,
Den ander raad my, dat zy dog haar gang mogt gaan,
Dog 't eerste had ik by my zelfs vast voorgenomen,
'k Zat stil, maar onderwyl zoo is 't zoo veer gekomen,
Dat dingen zyn geschied, waar van dat nimmermeer
Voorbeelden zyn gehoort... (nr. VII,39; p. 153)

Hierna wordt het wat stiller rond de affaire. Van Monnem drukt de Merkuuren, Van
Egmont drukt ze na, en zo hadden ze nog lang en gelukkig kunnen leven. Het achtste
deel is evenwel nog maar enkele nummers oud, wanneer Jan van Gyzen laat
doorschemeren dat hij overweegt naar Van Egmont terug te keren:
Dewyl veel Lopers gaan verbreyden over al,
Dat ik in 't korte de Merkuur verleggen zal,
Of reets verlegt heb, dient tot onderregt geschreven,
Dat ik in de Merkuur daar van zal kennis geven,
En redenen daar by, waarom dat ik sulks doe,
Van MONNEM Druktse, tot den dag van heden toe,
'k Versoek de Leesers zig niet veerder in te laten,
In wat de Lopers of de Loopsters mogten praten... (nr. VIII,5; p. 20)

Van Monnem reageert onmiddellijk, en doet de jongste verwikkelingen uit de doeken.
Van Egmont heeft ‘geruime tijd geleden’ Van Gyzen een briefje laten brengen, waarin
hij hem aanbiedt de Merkuuren voor de somma van drie gulden en 10 stuivers te
drukken. Jan van Gyzen laat dit aan Van Monnem weten en beiden komen overeen
dat Van Gyzen voor hetzelfde bedrag bij Van Monnem zal blijven. Van Monnem
was evenwel nog niet gerust op de zaak:
misschien komt Egmond de eene of de andere tijd, en bied al weêr meerder!
en zoo wierde ik geduurig gedrukt: waar op Van Gysen als een goed eerlijk
Man antwoordden, Dat zal ik nimmer doen, maar U by myn eygen
handschrift daar van verzekering geven. (VIII,5)
Vervolgens drukt hij het contract, waarin van Gyzen belooft om voor 3 gulden en
10 stuivers per Merkuur bij Van Monnem te blijven.
Twee weken na publikatie van dit contract zit Van Gyzen weer bij Van Egmont.
Het zit er dik in dat deze hem gewoon meer heeft geboden, maar Van Gyzen doet
het voorkomen alsof hij zich aan geen contract gebonden voelt nu Van Monnem de
euvele moed heeft gehad om het te publiceren. Zijn belangrijkste bezwaar is dat de
lezers nu precies weten hoeveel hij verdient, wat desastreuze gevolgen kan hebben
voor zijn nering:
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Geringe Menschen daar ik meê van moet bestaan,
Die denken zoo veel geld, 'k zal by een ander gaan;
En ryke die zomtyds myn Kruys door Munt verligten,
Geeft hy een Voorbeeld waar naar zy zig kunnen rigten... (nr. VIII,7; p. 27)

De soap is bijna ten einde. Het zal nauwelijks verwondering wekken dat Van Monnem
op zijn beurt de Merkuuren gaat nadrukken, wat Jan van Gyzen tot een laatste uitval
verleidt, waarin hij nog eens haarfijn uit de doeken doet wat er zich het laatste jaar
allemaal heeft afgespeeld. Het meeste is ons inmiddels wel bekend, op een aspect
na: Van Monnem haalde precies hetzelfde geintje als Van Egmont uit: hij begon
naast de Merkuuren een ander tijdschrift, de Faam, te verspreiden, waaraan hij
volgens Van Gyzen veel meer aandacht besteedde.
En zo zit Jan van Gyzen een jaar later bij dezelfde drukker en het gebruikelijke
leventje van laster en bedrog, van klagen en treuren neemt zijn oude loop. Als er één
ding duidelijk is geworden, dan is het dat een mens niet ongestraft een Merkurius
kan schrijven. Althans niet wanneer men met het karakter van een Jan van Gyzen is
behept. Wat in eerste instantie een vermakelijke vorm van ontspanning leek, nam in
zijn geest al snel de vormen van een vloek aan. Jan van Gyzen heeft als een dokter
Faustus zijn ziel verkocht aan de duivel die ‘weekelijks blaadje’ heet, en hij had het
niet eens in de gaten. Wanneer hij het doorkrijgt, is het te laat. Hij kan er niet meer
van af. De lezers, de lopers, de drukker zullen het hem nooit toestaan.
Op 28 januari 1722 maakt hij melding van het feit dat Lodewijk XV het toekomende
pinksterfeest gekroond zal worden, maar hij betwijfelt of hij het zelf zal bijwonen,
‘wyl ik de Luk-Godin staag moet van agt'ren zien’. Een klacht als zovele, we letten
er niet meer op. Jan van Gyzen zelf ook niet, want hij neemt welgemoed afscheid:
‘Ik groet u Leezers tot ik wederom zal Schryven, In welke tyd ik zal u Vrind en
Dienaar blyven.’ Een dag later is hij dood. En als hij had gekund, had hij daar een
nummer vol jammerklachten aan gewijd.

Eindnoten:
* Lezing, gehouden op de grondvergadering te Haarlem, 8 januari 1994.

Relaties van Weijerman*
Barbara Sierman
In het lustrumnummer van de Mededelingen (1992, afl. 3) wordt een aantal artikelen
gewijd aan De zeldzame leevensbyzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo
Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen en veele andere beruchte
personaadgien, in 1738 uitgegeven door Barend Dass. Door het noemen van deze
vier personen in de titel moet Dass of Weyerman (wie ook de titel verzon) een
koperspubliek op het oog gehad hebben, dat door deze opsomming aangetrokken
werd. Geïntrigeerd door een of meerdere personen of wellicht door deze curieuze
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combinatie zou de potentiële lezer graag bereid zijn die ene gulden uit zijn beurs te
ruilen voor een exemplaar van de
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Leevensbyzonderheden. Maar waren er nog veel kooplustigen bij wie bovenstaande
namen een belletje deden rinkelen? Hennebo was net een jaar ervoor overleden,
Arminius lag reeds 10 jaar onder de plavuizen in de Westerkerk en Weyerman leefde
‘schijndood’ in Vianen (Van Veenhuyzen is geen sterfdatum bekend). Hoe bekend
waren ze alle vier nog in deze jaren?
Over het bekend en vooral het beroemd zijn van Weyerman in deze tijd kunnen
we kort zijn. In 1738 liet hij nog regelmatig via de drukpers van zich horen (het jaar
ervoor waren respectievelijk De Naakte Waarheyt, Piet fopt Jan en Jan fopt Piet en
de Verdeediging [...] tegens Alexander le Roux verschenen). Arminius had, zo blijkt
uit het overzicht van zijn werken in het artikel van Daniëlle Geuke in het
lustrumnummer, hoofdzakelijk vertalingen geleverd1.. Het enige wat een eventuele
koper op grond van diens naam kon lokken, was een associatie met zijn
overgrootvader. Hennebo was net een jaar dood en de herinnering aan hem zou nog
vers in het geheugen kunnen liggen. Extra aansporing daarbij was het feit dat hij
auteur was van het populaire werk De lof der genever, waarvan net in 1736 een
herdruk was verschenen, tezamen voor 8 stuivers te koop met het werkje
Rouwklachten van den Heere Jacobus Veenhuyzen, over het droevig afsterven van
zyn goudvink, kanary, hond en paerd2.. Voor zover mij bekend heeft Jacob
Veenhuyzen zich nooit gewaagd op het literaire pad; de rouwklacht was het werk
van Hennebo. Aanleiding genoeg om de uitgebreide titel van de
Leevensbyzonderheden voor tijdgenoten ‘pakkend’ te noemen.
Maar bevatte de combinatie van namen wellicht ook een verwijzing naar de
onderlinge band die de vier met elkaar hadden? Na lezing van het boekwerk is het
antwoord hierop ‘ja’, maar ook ervoor kunnen we ze plaatsen onder de noemer
‘libertijns groepje vrienden’ zoals Hanou dat deed3.. Ze waren alle vier van ongeveer
dezelfde generatie (Hennebo was geboren tussen 1683 en 1691, Veenhuizen in 1682,
Weyerman 1677 en Arminius in 1680) en woonden in de jaren twintig allen in
Amsterdam. Niet allemaal, zoals Hanou oppert ‘drinkebroers van de grachtengordel’,
want hun huizen en de door hen bezochte kroegen waren juist elders gelegen, soms
meer in Weyermans buurtje, rondom het huidige Rokin. Ze dronken ook in dezelfde
kroeg: ‘De Bahie’ waar volgens overlevering Hennebo, Veenhuizen, Weyerman,
Arminius en Van Hoven (toneelspeler) bijna dagelijks tezamen kwamen. Weyerman
sprak in de Leevensbyzonderheden vaak over hun gezamenlijk optrekken.
Er waren nog meer gelegenheden waarvan men elkaar kende. Ik heb daarbij twee
omstandigheden op het oog. De ene is het bezoek aan de notaris Hendrik de Wilde.
Arminius had enkele affaires bij deze notaris in zijn jonge jaren, ofwel om als getuige
op te treden, ofwel om - wanneer hij in Oost-Indië was - de belangen van iemand te
behartigen met betrekking tot de VOC. Maar ook Hennebo, Pieter Poeraat en
verschillende leden van de Amsterdamse Schouwburg waren klant van deze notaris,
die vooral bekend was bij kermismensen. Verhuur van attracties en tenten verliep
vaak via De Wilde, niet in de laatste plaats omdat hij in de jaren twintig gevestigd
was op de Botermarkt, pal tegenover de kermis. Door deze notaris kwam ik te weten,
en dit als aanvulling op het artikel van Daniëlle Geuke, dat Arminius op 13-09-1706
op zee zat, en ‘met de laatste retourvloot opt schip Donckervlied werden
gerepatrieert’4.. Ook woonde hij in oktober 1716 in elk geval in Amsterdam, omdat
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hij bij notaris De Wilde kwam met zijn vrouw Henderina Barbara Indiseraven en
haar drie zusters om hun broer te
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machtigen bij de VOC de penningen te achterhalen die deze nog schuldig zou zijn
aan een andere (inmiddels overleden) broer.
Maar er was tussen twee ‘beruchte personagien’ ook nog een familieband. Arminius
was reeds vier jaar dood, toen zijn weduwe, die ziek op bed lag, op zondagmiddag
om 5 uur notaris De Wilde bij zich liet komen om een testament te maken5.. Ze was
op dat moment woonachtig in het Aalmoezeniersweeshuis en had niet veel te
vermaken, slechts enkele kledingstukken. Maar interessanter is de begunstigde:
Sophia van der Toorn, de huisvrouw van Jacobus Veenhuizen en door haar ‘haar
nichtje’ genoemd. Er bestond dus in elk geval een familieband (aangetrouwd
weliswaar) tussen Arminius en Veenhuyzen. Dit bevestigt wat Weyerman in de
Leevensbyzonderheden zegt, waar hij namelijk Veenhuizen ‘Lauwtjes neef’ noemde6..
Sophia kreeg een witte gestikte en een chitse rok. De executeur van het testamen
was Cornelis van den Broek, door haar (mevrouw Arminius) haar neef genoemd.
Ik heb de familiebanden niet helemaal nageplozen. Toen Jacobus Veenhuizen in
1713 op 31-jarige leeftijd huwde met Sophia, was hij vergezeld van zijn moeder
Helena van den Broek. Vast familie van bovengenoemde Cornelis. Overigens woonde
Sophia op de Anjeliersgracht, en was Jacobus wijnkoper aan 't Karthuyser kerkhof,
vlak in de buurt dus. Leverde hij Hennebo, behalve een stevige voorraad vloeken7.
ook drank voor diens kroegen? Of is hij later iets anders gaan doen?
Uit bovengenoemd testament blijkt dat er niet alleen tussen de mannen, maar ook
tussen hun vrouwen een relatie bestond. Wellicht speelden ook deze relaties een rol
in de samenstelling van de titel.

Eindnoten:
* Observatie, gehouden op de grondvergadering van 9 januari 1993.
1. D. Geuke: ‘Laurens Arminius en zijn “byzonderheden”’. In: Med. JCW 15 (1992), afl. 3, p.
119.
2. Door de groote toeloop van dit werk heeft Den Drukker geen onkosten gespaart om het te
drukken op Mediaan Schryf-papier, des te cierlyker de Plaaten en 't Portrait van den Dichter
zig vertoonen. 8 stuivers
3. A.J. Hanou, ‘Opmerkingen over Weyermans Zeldzaame Leevensbyzonderheden van Laurens
Arminius [enz.]’. In: Med. JCW 15 (1992), afl. 3, p. 77.
4. GA Amsterdam, Not. archief 6484/270
5. GA Amsterdam, Not. Archief 6538/130
6. L.A. p. 40
7. L.A. p. 16

Een driehoeksverhouding?
Anacreon, Ifis en Campo*
Adèle Nieuweboer
Vanaf december 1722 lijkt Weyerman een warme relatie met Anacreon op te bouwen.
In nr. 10 van de tweede jaargang van de Amsterdamsche Hermes verschijnt dan de
vertaling van het derde gezang van Anacreon. Onregelmatig, maar met volharding,
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publiceert hij in de daarna volgende jaren en in de daarna volgende tijdschriften
(Ontleeder der gebreeken I en II, Echo des weerelds I en Vrolyke tuchtheer) nieuwe
vertalingen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17

18
In chronologische volgorde zijn dat:
gezang 23

(AH II, nr.42)

13 juli 1723

gezang 40

(AH II, nr.43)

20 juli 1723

gezang 31

(AH II, nr.44 - gedeelte)

27 juli 1723

(OdG I, nr.33 - gedeelte)

22 mei 1724

gezang 36

(OdG I, nr.33)

(idem)

gezang 39

(OdG I, nr.36)

12 juni 1724

gezang 19

(OdG I, nr.37)

19 juni 1724

gezang 20

(OdG I, nr.37)

(idem)

gezang 11

(OdG I, nr.47)

28 augustus 1724

gezang 16

(OdG II, nr.10)

18 december 1724

gezang 12

(OdG II, nr.27)

16 april 1725

gezang 43

(EdW I, nr.1)

29 oktober 1725

gezang 151.

(EdW I, nr.14)

21 januari 1726

gezang 32

(EdW I, nr.17)

11 februari 1726

gezang 7

(EdW I, nr.39)

15 juli 1726

gezang 28

(VT)

12 juni 1730

Wat intrigeert, is de vraag wat Weyerman met zijn vertalingen van Anacreons
gezangen van plan was. Mogelijk heeft hij vrij snel de bedoeling gehad er een
afgerond geheel van te maken. Althans, vanaf 8 juni 1723 adverteert hij voor de voor
eigen rekening uit te geven verzamelbundel van de Persiaansche Zydewever, waarin
vijf blijspelen en ‘eenige uyt het Grieks vertaalde Gezangen van Anakreon’ zouden
worden opgenomen2.. De tekst van de aankondiging verandert nogal eens in de bijna
vier jaar die er verstrijken voordat het werk daadwerkelijk verschijnt. In de
aankondigingen in de Amsterdamsche Hermes en de Ontleeder der gebreeken wordt
geen melding gemaakt van de gezangen van Anacreon. Wèl is dat het geval in de
advertenties van maart en april 1726 in de Echo des weerelds, waarin wordt
opgeroepen tot intekening op het werk (de laatste, van 8 april 1726 waarschuwt ‘NB.
De Inteekening duurt niet langer als dezen dag’). De advertentie in de Amsterdamsche
Courant van 14 maart 1726 heb ik niet gezien, maar gezien de datum neem ik aan
dat hij gelijk zal zijn geweest aan de advertenties in de Echo3.. Waarom de uitgave
zo lang op zich liet wachten, is onbekend. Misschien veranderde Weyerman steeds
van plan met betrekking tot de inhoud van de bundel. Waarom hij geen geheel
afzonderlijke uitgave van de gezangen van Anacreon heeft willen uitbrengen, is
evenmin duidelijk. Er was beslist een markt voor.
Met de waardering van Anacreon is het overigens wonderlijk gesteld. De
overgeleverde regels van Anacreon zelf zijn zeer gering in getal4.. Toen de eerste
editie in 1554 door Henricus Stephanus op grond van een tiende-eeuwse codex in
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Parijs werd gepubliceerd, betrof dat een verzameling van zestig liederen die
grotendeels het produkt waren van laat-klassieke navolgers van Anacreon. Sindsdien
zijn er vele vertalingen en bewerkingen geweest, maar slechts weinigen hebben een
juist idee gehad van de werkelijke omvang van het overgeleverde werk van Anacreon5..
De voorwoorden bij de uitgaven geven overigens al aan dat men over het aantal op
te nemen en aan Anacreon toe te schrijven gezangen in twijfel verkeerde.
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Weyerman wekt evenmin de indruk van de werkelijke gang van zaken op de hoogte
te zijn. Welke edities van Anacreontische gezangen hij kende, is nog niet achterhaald.
Het dichtst bij zijn eigen tijd stonden een Franse uitgave van Longepierre (1692) en
een van Pieter Rabus (1717). Met deze twee werken is overigens geen verwantschap
vast te stellen. Verder zijn er door verschillende auteurs enkele losse gezangen
vertaald en opgenomen in bundels met ander werk, zoals Kornelis Zweerts' Zinryke
dicht-kunst (Amsterdam 1712)6..
Het lijkt nu alsof Weyerman een kans voorbij heeft laten gaan. In 1726 verschijnt
namelijk te Alkmaar van G. Kempher: Anakreons Gezangen; uit het Grieksch op
aangenaame zangwyzen overgebracht7.. Kempher heeft niets willen missen en
publiceert maar liefst honderd gezangen, al erkent hij dat ze mogelijk niet alle van
Anacreon zijn. Het berijmen op de meest populaire zangwijzen (zoals: Carileen, ai
wil u niet verschuilen, Als ik myn Fillis kussen mag, Schoonste nymfje van het
woudt, 't Za trompen en trompetten, Wilhelmus van Nassouwe, Troosje lief myn
uitverkoore, Is liefde zoet lyden, Roozemondt die lag gedooken, Courante la bare en
Het best op aard is een gerust gemoed) mag waarschijnlijk een gouden vondst worden
genoemd.
Campo had vermoedelijk het nakijken, met een (bijna?) voltooide intekening op
een selectie uit de gezangen voor een waarschijnlijk ook veel selecter publiek. In
tegenstelling tot Kempher ziet hij in Anacreon geen ‘treffelyke zeedelessen’8., maar
draait het bij zijn bewerkingen grotendeels om drank, liefde en poëzie in een frivole
entourage.
Weyerman heeft zich waarschijnlijk zeer verwant gevoeld met Anacreon.
Herhaaldelijk komt men in zijn werk zinsneden tegen die erop wijzen dat hij in hem
in meerdere opzichten een leidsman zag. In nr. 27 van de tweede jaargang van de
Amsterdamsche Hermes lezen we bijvoorbeeld: ‘Anakreon zal myn koetsier [...]
zyn.’ (p.209) In dit tijdschrift lijkt dat vooral betrekking te hebben op de liefde. In
nr.42 verleidt Anacreon Hermes ertoe om plaats te nemen in een liefdesboot:
de Schimmen naderden Hermes, al lacghende, onder dewelke, hy [...] den
wellustigen Anakreon, onderscheide. Die laatste Dichter greep Majas zoon
by de vuist, en op den naakten Stuurman wyzende met een beevende
voorste vinger, riep hy overluit; Dat Bootje is geenzins de Trek schuit des
Huuwelyks, maar wel de Passagiesloep der Liefde; stapt vrymoediglyk in
dat vaartuig, myn Hermes (p.349)
In de Ontleeder der gebreeken schrijft Weyerman zelfs min of meer zijn poëtisch
vermogen aan Anacreon toe:
Ik zal een slag-pen rukken uit de wieken van Anakreons Ring-duif, uit die
duive wiek, waar meê die wellustige Dichter zig, zo gemeenzaamlyk plagt
te onderhouden. Ik zal myn verstaalt Pennemes wetten op den ronden
Boezem van myn beminde, ik zal deszelfs sneê beproeven op het fyn
Lynwaad van myn Maitres, en dat verricht hebbende, dan zal ik die
Duiveschaft, zo konstiglyk, versnyden, dat die, Woorden van Zyde en
Regelen van Saffieren, zal voortbrengen. Op de melkwitte Deien van myn
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Vriendin zal ik myn Lessenaar stichten, en myn mingewyde Ziel zal my
verstrekken tot een kristalle Lamp [...]. (I, nr.16, p.125)
De Ontleeder noemt Anacreon dan ook zijn ‘Waarborg’ (II, nr.27, p.213), zijn ‘Papa’
(II,
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nr.10, p.80).
In nr.32 van de tweede jaargang van de Echo des weerelds komt de liefde voor de
wijn aan de orde en lezen we: ‘Anakreon, den vriend van den Echo des Weerelds,
was nog meer berucht door zyn Fles, als door zyn Poesy. Laat ons dan heden drinken,
want morgen konnen wy komen te dorsten.’ (p.255) Voor een echte fan van Anacreon
als Weyerman er een was, is het dus wel begrijpelijk dat hij volhardde in zijn pogingen
om de Gezangen te publiceren.
Op 24 maart 1727 weet hij in nr. 23 van Echo des weerelds II eindelijk te melden
dat de bestelde exemplaren worden afgeleverd9.. In deze verzamelbundel van de
Persiaansche zydewever zijn alle eerder in de Amsterdamsche Hermes en de Ontleeder
der gebreeken I gepubliceerde vertalingen opgenomen, evenals gezang 12 uit
Ontleeder II. Waarom gezang 16 en ‘tegenzang’ 15 er niet in staan, is onduidelijk.
Wèl zijn opgenomen de gezangen 24, 25, 54, 55 en 6610.. Mogelijk zijn deze ook
eerder gepubliceerd geweest. Zonder expliciete aankondiging of zinspeling op
Anacreon zijn de teksten echter moeilijk als Anacreontische gezangen te herkennen
zolang niet bekend is wat voor Weyerman de legger is geweest. Hij gaat bovendien
zeer vrij met de gegevens om; inhoudelijke gelijkenis met Kempher is dan ook slechts
in de verte te herkennen. Ook kan het zijn, dat er vertalingen in andere werken dan
de door mij geraadpleegde tijdschriften voorkomen. Verder bevat de bundel, geheel
in Anacreontische sfeer, nog een gezang van Bion, een weinig gewijzigde herdruk
van Amsterdamsche Hermes II, nr.47, 10 augustus 1723, p.366-367.
Een vergelijking van de versies11. leert dat Weyerman eigenlijk voortdurend bezig
is aan de tekst te schaven. Drastische wijzigingen treft men niet aan. Het gaat meestal
om een andere woordkeuze of een andere volgorde van woorden en beelden,
schijnbaar ingegeven door de dichterlijke voorkeur van het moment. Zo wordt ‘vee’
‘koor’, ‘yvoore schoud're’ ‘vergoode Schouders’, ‘dit Wichtje’ ‘dat Boefje’, etc. De
reden voor een verandering is vaak niet duidelijk (bijvoorbeeld wanneer de Moezel
in de Rijn verandert, of Vin de Grave in Bourgonje wijn).
Er zijn ook wijzigingen die te maken hebben met herkenbaarheid of met de context.
De centrale figuur van de gezangen heet in de tijdschriften Hermes of Ontleeder,
maar in de Persiaansche zydewever Campo (en in gezang 11, dat in 1729 nogmaals
werd herdrukt in de Konst-schilders: Theos zoon of Anakreon12.). De geliefde heet
in de tijdschriften op één maal Fillis na zonder uitzondering Ifis en in de bundel
meestal Rosa, maar ook wel Leda of eenvoudigweg Minnaares.
Met die Ifis, die in de meeste gezangen opduikt, wordt natuurlijk Weyermans
eigen minnares Adriana Simons-de Visser bedoeld. Het is aannemelijk dat juist zij
hem inspireerde tot de omdichting van Anacreons gezangen. Kwam zij niet rond de
nazomer van 1723 bij Campo op Rotsenburg wonen13.? Met een beetje overdrijving
kunnen we haar in de dan volgende periode, de tijd van de eerste publikatie van
Anacreontische gezangen, de hoofdfiguur van de Amsterdamsche Hermes en de
Ontleeder der gebreeken noemen. Die context van een verliefde Weyerman en de
aan hun verhouding gerelateerde geschiedenissen ontbreekt uiteraard in de bundel,
en daarom wordt de geliefde daar een meer neutrale instantie. Adriana is ook de
verklaring voor datgene wat (als herdruk van een versie in de Ontleeder der gebreeken
II, nr. 34) een vreemde eend in de bijt lijkt tussen de gezangen in de Persiaansche
zydewever, namelijk het ‘Konterfytsel van Mejuf-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17

21
frouw. A.V.**’14.. Wat dit gedicht aan de anacreontiek bijdraagt, is twijfelachtig. Het
is weliswaar doortrokken van de wellustige liefde, maar het is concreter, meer
eigentijds, typisch Weyermanniaans spottend en de ‘spreker’ is hier de juffrouw zelf,
wat in geen enkel ander gezang het geval is. Zij schildert haar portret in onderdelen;
iedere strofe is aan een ander aspect van haar schoonheid gewijd en de beschrijving
eindigt bij het vrouwelijk geslacht. De laatste strofe, in schijn arcadisch, moet dan
ook van begin tot eind als dubbelzinnig worden gelezen. Op het hoogtepunt van haar
lusten wordt de juffrouw het spreken teveel en haast zij zich haar geliefde uit te
nodigen en tot spoed te manen:
Ik zou.... 't is uyt met 't Overleggen,
Vlieg, Campo, 'k zal het uw in Confidentie zeggen.
(Zie de volledig tekst uit de Persiaansche zydewever in de bijlage).

Of juist de eerste (tegen het licht van Weyermans eigen relatie) of de latere versies
gewaagder zijn, zou ik niet durven zeggen. Ik zou althans niet weten of het erger is
te spreken van ‘'t Roozenroot eens Maagdoms’ of van ‘'t Mosje van een Kleuter’15..
Het is dus zeker dat Weyerman in de gezangen associaties met concrete figuren
of situaties heeft gehad, en dat deze bij herdruk tot een wijziging van de tekst
noodzaakten of dat bij herdruk nieuwe associaties ontstonden. Voor ons zijn ze echter
niet altijd te doorgronden. In gezang 11, gewijd aan de liefde op gevorderde leeftijd,
komt in de Ontleeder de volgende zinsnede voor: ‘groend de kruin van 't hooge Duin,
hoe zeer bedekt met Wintervlokken, met Zneeuw en Ys betrokken, niet onder dat
verzilvert Vocht’. In de bundel lezen we: ‘groent de Kruyn van Noortwijks hooge
Duyn [...]’, maar in de Konst-schilders: ‘De kruyn van Katwyks hooge duyn, [...]
groent die niet onder 't kille vocht?’
Vrij zeker van die concrete verwijzingen zijn we bij gezang 3116.. We lezen in de
Ontleeder, p.263-264:
't Is waar de forsse Kain, naar 't plengen van het Bloed
Zyns Broeders, liep ontzind en uitgelaaten,
Rinkinken langs de Stichtse straaten [...].

In een noot bij Kain schrijft Weyerman: ‘Men sustineert dat den Ontleeder hier ziet
op een moderne Kain.’ In de bundel, enige jaren na dato en het bedoelde geval
wellicht in vergetelheid geraakt, oordeelt hij het noodzakelijk om Kain meteen te
lokaliseren, waarna de straten uiteraard een andere aanduiding nodig hebben:
't Is waar den Stichtsche Kain, na 't plengen van het Bloed
Zijns jonge Broeders, liep verbaast, en uytgelaaten,
Rinkinken langs des Bisschops straaten, [...].

Het ziet ernaar uit dat de kopij voor de verzamelbundel in 1725 is afgesloten. Er is
althans niet één gezang van de Echo des weerelds I in opgenomen. Na de publikatie
van de bundel lijkt Weyerman voorlopig genoeg te hebben van Anacreon. Noch in
de Echo des weerelds II, noch in de Doorzigtige heremiet en de Vrolyken Kourantier
komen gezangen voor. Pas aan het eind van de Vrolyke tuchtheer, in het nummer
van 12 juni
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1730 treffen we gezang 28 aan. Niet zonder bijbedoelingen, zo blijkt uit het vervolg
van het nummer. Weyerman heeft een nieuw plan voor uitgave van de gezangen als
afgerond geheel (De Gezangen van Anakreon en Sapho ditmaal), nu in vier delen
octavo samen met:
De ontleedkunde der hartstogten
De vertellingjes van Monsieur de la Fontaine
De kronyk der paruyken,
Het blyspel van Amphitryon, en
De voornaamste leevens byzonderheden des schryvers.

Waarschijnlijk heeft de publikatie van gezang 28 als smaakmaker moeten dienen.
We moeten aannemen dat het met dit project nog slechter afliep dan met het vorige:
de delen zijn voor zover we nu weten nooit verschenen. Daarna was het waarschijnlijk
gedaan met Weyermans behoefte om Anacreon te publiceren; zijn inspiratiebron was
bovendien in 1729 overleden. In de volgende tijdschriften zijn geen sporen meer te
vinden.
Zou het niet mooi zijn om postuum Weyermans liefde voor Anacreon (en voor
Ifis) eer aan te doen en een verzamelbundel van zijn vertalingen uit te geven?
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Bijlage
Het konterfytsel van mejufrouw. A.V.**
Myn Leest is rank, doch met een Majesteyt doortrokken,
Myn Air is groots, en ongemeen myn Zwier;
En zo myn vel zo fijn niet is als Postpapier,
Of minder wit als Maartsche vlokken;
't Is echter, of er hier en daar een Spreeuw meê lacht,
Als Hermelyn zo zacht.
**
Daar is iets aangenaams in myn Gelaat te leezen,
Bevalligheyt vertrotst het Schoon;
En kan ik om en tom Heleens model niet weezen?
Myn Geest kraait een vry hooger Toon.
Laat niemant voor myn blikken schroomen,
Of schoon het waar is, dat het een' en 't ander Oog
Meer als een Man bewoog,
Die nooit in 't bloemperk van Dione docht te komen.
***
Myn Mond is groot, dat is een Teken van Verstant,
En daar van toon ik blyken,
Want daar 's geen aardig Woord, geen Quinkslag hoe galant,
Die voor myn vlugge Geest niet flukx de vlag zal stryken,
Dien Salettist, zet ik Schaak Mat,
Die zich verbeelt, dat hy me' of hier of daar meê vat.
****
Men kan uyt 't Wetboek van myn straffe Blikken leeren
Die straffe Fierheyt, en die waare' Oprechtigheyt,
Die al myn doen bepleyt;
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Gemaaktheyt is een Feyl die my nooit zal verheeren;
Die past een burger Juffer, die
Een Mond trekt als een Hommelbie,
Wanneer haar Minnaar die eens du bel Air wil jokken,
Konkommers noemt, of Artisjokken.
*****
Myn blonde Haairen hagelwit,
Zyn blond tot op het minste Lit,
Alwaar Natuur die heeft verordent, om die Schatten
Te floerssen voor het opslag van
Kleynood'ien, min op 't Oog, als by 't Gevoel te vatten.
Ha! dat die strenge Wet van Eer,
Die Wet die onze Sex' moet vieren,
My niet weerhielt, ik zou hoe teer
't Geschenk ook was, dien Schat aan Campo flukx vertieren.
******
't Uyteynde van myn schoon Gelaat
Is een gekloofde Kin, die nooit een Vrouw misstaat:
Die Kin komt zachtjes nederzygen
Op twee Gesusters, die haar Rondte niet aan 't rygen
Verschuldigt willen zyn,
En voor het zakken met twee stiften van Robyn
Zyn vastgehecht, die hooger bloozen,
Als Idas Lenteroozen.
*******
'k Verzwijg de rest, 't is Mondje toe
Uyt vrees... waarom bevreest? der Zanggodinnen tongen
Bazuynden dat geheym, en hebben 't schoon gezongen
Van Kretas Myrtendal, in spijt van Plak of roe.
Dat kuysch getal geplaatst in 't lommer van jonge Elzen,
Zingt niet altijds de' Alkmenas nacht
Van Geeraards kuysche Vrouw, door Floor uyt trots verkracht,
Noch 't Sterflot van den Heer van Velzen.
Noch Gysbregts Waterburgt, of Vader Goozewyn,
Die in het Koor by zyn Klaris geslacht moest zyn,
Om ons een Denkbeelt van den Myterman te geeven,
Die nooit de schoone Non verlaat, als met zyn Leeven.
Wel aan dan dartel Konstpinseel,
Geef ons een waare schets van Venus Lustprieel,
Doch met die Kleuren die geen Maagden-oog choqueeren,
En ons doen lacghen onder 't leeren.
********
Daar groent een buygzaam Kreupelbos,
Doorgaans bezaayt met Liefdes-Mos,
Op een bezielt gebergt de Mingodes geheyligt,
Die Berg splijt hellende' en verdeelt zich in zijn Val,
Doch eyndigt namaals in een Dal,
Dat door de Huuwelyks Wet te deerlijk wort ontveyligt.
Een laauwe Bron schuylt in 't verschiet,
Wiens kristalijne Vocht besproeit twee malsche Zoomen,
Met Pafos gras bepoot, met Myrteblaan en Boomen
Zo buygzaam als het Ysselriet,
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Demoedig neer gaan leggen.
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Een kleyne Grot, gewyt aan Psyches morgen daauw,
Schijnt lijk een teere Maagd haar Omtrek te bepruylen;
Doch daar 's geen kleyne Grot, of noch zo kleyn en naauw,
Waar in den Mingod zich als 't nijpt niet loopt verschuylen.
Aldaar vlijd zich dat Wicht ter sluyk,
En speelt en dartelt met die Bronnymfs zachte Kruyk
In 't midden van die Grot, die de Natuur bemaalde
Met gloeient Roozenroot, waar door iets g**dlijks straalde.
Doch 't sticht een Woelbed in die Kluys
En 't lacght met al ons goed vertrouwen,
Want als ik denk het Wicht kan nu geen onheyl brouwen,
Het slaapt gelijk een Roos, 't is stil gelijk een Muys,
Veroorzaakt het een zacht geruys,
En graagte in onze lieve Sluys.
Ha! dat myn Minnaar dan zyn Minlust dorst verstouten,
En als een Dondergod kwam storten in myn bouten,
Ik gaf hem toegang tot 't Altaar,
Ja zelfs met Lyfsgevaar:
Ik zou .... 't is uyt met 't Overleggen,
Vlieg, Campo, 'k zal het uw in Confidentie zeggen.

Eindnoten:
* Observatie, gehouden op de grondvergadering te Haarlem, 8 januari 1994.
1. Overigens verscheen al in de Ontleeder der gebreeken II, in nr.24 van 26 maart 1725 een
‘Tegenzang tegens het Vyftiende Lied van Anakreon’ (p.190). Mogelijk heeft Weyerman de
term ‘tegenzang’ gebruikt in de zin van de Pindarische ode (strofe, antistrofe en epode), maar
dat werpt dan wel de vraag op of er niet een eerdere versie van het gezang zelf (de strofe) heeft
bestaan.
2. De volledige titel luidt: Den Persiaansche Zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche
Voyagie De Hollandsche Zinlykheyt, Den Antwerpsche Courantier, en De Gehoornde Broeders,
Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde Gezangen van Anakreon, Voorzien met de Sleutel
van het geheele Werk. Door Jacob Campo Weyerman. Gedrukt voor den Autheur, en zyn te
bekomen by de Voornaamste Boekverkopers in de Hollandsche Steden. Gebruikt: Ex. UBA
632 D 22.
3. Marleen de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747). Amsterdam 1990, nr.32.
4. Men raadplege de Loeb-editie: J.M. Edmonds (ed.), Lyra graeca II. (London 1958).
5. Zie P.J. Buijnsters in de inleiding bij Jacobus Bellamy's Gezangen mijner jeugd, Zutphen z.j.,
p.X-XI en F. Verbrugge, ‘Eros gestoken: notities naar aanleiding van een vertaalwedstrijd’, in:
Hermeneus 50 (1978), nr. 4, p.361-372 en nr. 5, p.422-431.
6. Resp.: Les oeuvres d'Anacreon et de Sapho. Contenant leurs Poësies, & les galanteries de
l'ancienne Grece. Traduites de Grec en vers François par Mr. de Longepierre, avec des Notes
curieuses sur tout l'Ouvrage. A Paris, chez Charles Clouzier, M.DC.LXXXXII. (KB 762 G 9),
[P. Rabus] De Lierzangen van Anakreon, in Nederduitschen rymtrant nagevolgt. In 's Gravenhage,
by Gysbregt Gazinet, Boekverkooper in 't midden van 't Kort-Achterom. MDCCXVII. (KB 30
L 18), Kornelis Zweerts. Zinryke dicht-kunst, getrokken uit Homerus, Heziodus, Anakreon,
Virgilius, Ovidius, en andere Grieksche en Latynsche dichters. In Neêrduitsch dicht gebragt,
toegepast en verklaart door -. 't Amsterdam, by Johannes van Leeuwen, Boekverkoper, in de
Gasthuis-Molensteeg. 1712. (KB 809 G 32).
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7. Anakreons Gezangen; uit het Grieksch op aangenaame zangwyzen overgebracht door G.
Kempher. Te Alkmaar, By Nikolaas Mol, Boekdrukker- en -Verkooper, over de Platte
Steene-brug. MDCCXXVI. Gebruikt: Ex. KB 843 D 31.
8. Volgens het voorwoord van Kempher.
9. Zie ook De Vries, nr.32.
10. Althans volgens nummering van Weyerman, de stof komt overeen met Kempher nr.65.
11. Voor de verzameling drukken en herdrukken van de gezangen zijn behalve de Persiaansche
zydewyver gebruikt de volgende exx., alle ter KB: Amsterdamsche Hermes 450 D 1; Ontleeder
der gebreeken 450 D 3; Echo des weerelds 450 D 4; Vrolyke tuchtheer 450 D 5; Konstschilders
1355 B 36.
12. Gezang 11 is een illustratie bij een verhaal over Romeyn de Hooge in De levens-beschryvingen
der Nederlandsche konst-schilders, deel III, p.116 (Ton J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn.
Amsterdam 1990, p.47). Broos moet met zijn opmerking over Anacreons gezangen na de
Gehoornde broeders de editie van 1727 en niet die van 1718 hebben bedoeld. Volgens Marleen
de Vries, Aanzet tot een bibliografie, de nrs. 3,4,7,10 en 13 bestaan alle edities van de Gehoornde
broeders (c. 1705, 1712 en 1718) uit [6] + 66 pagina's octavo. De door mij geraadpleegde editie
c. 1705 bevat alleen toneeltekst. Nu kan het zijn dat bij gewijzigd zetsel ruimte ontstaat voor
een gezang, maar niet voor het meervoud waarover Broos spreekt. De Vries signaleert overigens
ook geen gezangen bij de beschrijving van de bewuste edities.
13. Peter Altena, ‘Abderiet in Threcut. Utrechtse notities over leven en werk van Jacob Campo
Weyerman.’ In: Med. JCW 16 (1993), p.65-85, m.n.66-7; Jeroen van Heemskerck Düker, ‘De
“Pottebakkers Huur-Galey” van Frans van Oort’, in: Med. JCW 12 (1989), p.84-91 en André
Hanou, ‘Onterfd van f 8000 of Een minnares (?) van JCW: Adriana Simons-de Visser’, in: Med.
JCW (1978), p.88-97.
14. Zie Altena (1993), p.83, noot 12.
15. In gezang 31, resp. in de Ontleeder der gebreeken I, nr. 33 en de Persiaansche zydewever, p.94.
16. Onder de tekst van dit gezang in de bundel staat bij een asterisk de opmerking: ‘De volgende
Vaerzen zijn van des Autheurs eygen Vinding, min Grieksch, doch vry zo dartel.’ Bij het 31ste
gezang is echter geen asterisk te vinden, wel bij de later volgende gezangen 66, 55, 24 en 25.
Maar die zijn inhoudelijk wel degelijk te vergelijken met andere vertalingen van Anacreontische
gezangen. Of is de opmerking verkeerd terechtgekomen en had ze onder het ‘Konterfytsel’
moeten staan (op N[4] in plaats van M[4])?

Notulen van de grondvergadering van 8 januari 1994
Aanwezig: J. Parmentier, J. Bruggeman, B. Sierman, M. de Niet, P. Turk, F. Wetzels,
K. Eykhout, G. Schelvis, R. van Vliet, W. Hendrikx, C. van de Wetering, A. Hanou,
K. van der Vloed, M. de Vries, R. Hoogma, G. Müller-van Vliet, H. Verstraate, W.
van Wageningen-Wisse, R. Beentjes, M. van der Zee, A. Nieuweboer.
Afwezig m.k.: G. Maréchal, M. Geesink, A. Bossers, J. Roos.
Plaats: Stadscafé Haarlem.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aan de agenda
worden twee punten toegevoegd: ‘Lezing uit het werk’ en ‘Instelling
kascommissie’. Aan punt 6 van de agenda worden toegevoegd de beoogde
functies van de te benoemen bestuursleden.
Aan punt 8 van de agenda wordt toegevoegd: vaststelling bijdrage 1994 (voorstel:
bedragen 1993 handhaven).
2. De lezing bestond dit keer uit een dialoog uit het sprookje van Damon en Clara
uit de Amsterdamsche Hermes I, nr.18 (3 februari 1722), p.149-150.
3. Lezing door Rob Beentjes: En de man hiet Jan van Gyzen.
4. Aanstelling kascommissie: W. Hendrikx en R. Hoogma.
5. Observaties door bestuursleden:
M. de Vries: ‘JCW klassiek’.
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F. Wetzels: ‘Vagevuursprookjes en de Historie des Pausdoms’.
A. Nieuweboer: ‘Een driehoeksverhouding? Anacreon, Ifis en
Campo’.
P. Altena: ‘Weyerman en de trekschuit’.
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6. Voorstel nieuw lid: bij acclamatie wordt dr. P.J. Buijnsters, voor velen de toegang
tot Weyerman, tot lid gekozen.
7. Jaarverslag van de voorzitter: In het voorbije jaar is het aantal leden en vrienden
goed op peil gebleven. Weliswaar hebben enkele vrienden de vriendschap
opgezegd of laten verlopen, daar staat tegenover dat zich met enige regelmaat
nieuwe vrienden melden. Voor 1994 hebben zich al weer vier nieuwe vrienden
aangediend. Hopelijk laten leden en vrienden niet na om geïnteresseerden te
werven voor de vriendschap.
Jammerlijk is de plotselinge dood van Marcel te Wilt in april 1993. Marcel te
Wilt, sinds enige jaren vriend van de Stichting, vormde een belangrijke belofte:
op zijn proefschrift over Franciscus Lievens Kersteman werd in kringen van
Weyermanliefhebbers begerig gewacht. Hij wist zo ijzingwekkend veel van
Weyerman, Van Effen, Paape en zo veel andere schrijvers uit de achttiende
eeuw, hij liet anderen onbaatzuchtig delen in die kennis en hij was een goede
vriend: nog zo veel had hij kunnen betekenen.
Het jaar werd geopend met de grondvergadering. De schitterende lezing van
Theo van der Meer over Weyerman en de sodomietenvervolging van 1730
vormde het hoogtepunt van de bijeenkomst. Eind augustus voerde de
expeditievergadering naar Utrecht. Aan de rondleiding door het ‘prelatig’ en
drukke Utrecht - dankzij 's werelds geestigste oud-archivaris dr. Struik een
doorslaand succes - ging een studieus gedeelte vooraf. Daarbij gaf dr. A. van
Hulzen een inleiding tot de kennis van Utrecht rond 1700 en bracht Peter Altena,
met hulp van Frans Wetzels, Weyermans ‘Utrecht-connection’ in beeld.
Een kleine afvaardiging van de Stichting bezocht in Gent de prachtige
tentoonstelling in het Bijloke-museum over de koninklijke ‘barge’ van Gent op
Brugge. De rondleiding werd geleid door Jan Parmentier, prominent lid van de
Stichting, samensteller van de expositie en auteur van een belangwekkend
hoofdstuk in de catalogus. Uiteraard figureerde Weyerman in de vitrines en in
de catalogus. Intussen smaakte het korte bezoek aan Gent naar meer.
De opmars van de Weyermankunde - of Campistiek - gaat onverdroten voort:
in diverse studies die niet specifiek aan Weyerman gewijd zijn, komt Campo
als getuige-deskundige voor. De Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman bestrijken sinds enige jaren een heel wat breder terrein dan dat van
Weyermans leven en werk alleen. Voor de enorme inspanningen die de redactie
van de Mededelingen zich ook in 1993 heeft getroost, past erkentelijkheid.
En het beste moet nog komen: op 17 maart 1994 verdedigt Elly
Groenenboom-Draai haar proefschrift over de Rotterdamsche Hermes en als de
voortekenen niet bedriegen, staat er voor 1994 nog heel wat Weyerman op
stapel.
8. Financieel jaarverslag: wegens vertraging bij de publikatie van Den
Laplandschen tovertrommel is het gereserveerde bedrag niet uitgegeven. De
kosten van de vergaderingen stijgen gestaag, omdat het steeds moeilijker wordt
een geschikte lokatie te vinden tegen een redelijke prijs. Het stijgende aantal
wanbetalers is een punt van zorg.
Verslag kascommissie: de kas is in orde bevonden. A. Hanou stelt voor om
voortaan eerder, bij voorbeeld tijdens de expeditievergadering leden voor de
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van de vergadering

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17

27
opeens hun lunchtijd kwijt blijken te zijn.
9. Bestuurswisseling: A. Hanou laat als interimvoorzitter het nieuwe bestuur kiezen,
bestaande uit P. Altena (voorzitter), J. Bruggeman (secretaris), M. de Vries
(penningmeester) en F. Wetzels (secretaris publiciteit). A. Nieuweboer wordt
voor haar werk in de afgelopen jaren hartelijk bedankt.
10. Voorgesteld wordt de expeditievergadering 1994 te Gent te houden. De
voorbereidingscommissie zal bestaan uit J. Parmentier, K. Degryze en P. Altena.
De lezing op de grondvergadering zal waarschijnlijk worden gehouden door
drs. J.A.L. de Meijere, mogelijk te Vianen, en zal gaan over satirische prenten.
11. Rondvraag:
- A. Hanou vraagt hoeveel leden en vrienden de Stichting heeft. Het
aantal is niet precies te geven, in verband met nog lopende contacten
met wanbetalers. Het bedraagt in ieder geval meer dan 150. Hanou
deelt ook mee dat E. Groenenboom-Draai op 17 maart te Leiden
zal promoveren op haar dissertatie over de Rotterdamsche Hermes.
Hij spreekt tenslotte zijn tevredenheid uit over de aangename sfeer
op de grondvergadering en het niveau van de lezingen.
- M. de Vries onthult plannen om de bibliografie in boekvorm uit te
geven. Er zijn veel aanvullingen en de laatste versie is uitverkocht.
De tijdschriften zullen per aflevering worden beschreven. Er is een
commissie gevormd: M. de Vries, M. de Niet, P. Turk, J.
Bruggeman.
- M. de Niet meldt dat Den Laplandschen tovertrommel als nummer
1 van de in eigen beheer uit te geven Abdera-reeks zal uitkomen,
zo gauw als een nieuwe drukker is gevonden. Een bestelformulier
gaat mee met het eerste nummer van de Mededelingen. De
Mededelingen worden nu standaard in De Nieuwe Taalgids genoemd
in de rubriek ‘Uit de tijdschriften’ en tevens in de vergelijkbare
rubriek van het elektronische tijdschrift Neder-L. Dankzij
netwerkverbindingen is het mogelijk geworden op diverse plaatsen
bibliotheekcatalogi online te raadplegen. Zo is de UB Utrecht
geraadpleegd (niet via Pica toegankelijk) en daardoor is een
exemplaar van de Talmud - opnieuw gecatalogiseerd oud bezit boven water gekomen.
12. De voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur.
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Boekbespreking
[Albertus Frese en Christiaen Schaef], De Uitvaert van het Vryje
Metzelaersgilde; Een anti-maçonnieke klucht uit 1735. Van inl. en comm.
voorz. door M. Bouman. Amsterdam [enz.], Rodopi, 1993 (Atlantis 5).
Machteld Bouman (verder aan te duiden als MB) heeft met de keuze van haar
onderwerp in de roos geschoten. Zoals ze zelf opmerkt: ‘Als eerste volwaardige
literaire reactie op de vrijmetselarij in de Republiek is De Uitvaert van groot belang
voor de geschiedenis van de orde in Nederland.’ Een studie van de context waarin
deze publikatie tot stand kwam en van de bedoeling van de auteurs, alsmede een
geannoteerde tekstuitgave mogen zeker op een warm welkom rekenen bij allen die
in de vroegste geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland geïnteresseerd zijn.
Wat er tot nog toe over gepubliceerd was, gaat van geheel andere invalshoeken uit.
Het boekje omvat een inleiding (16 pp.), drie hoofdstukken met uitleg (102 pp.),
en een heruitgave van de oorspronkelijke tekst (22 pp.). Het geheel wordt afgesloten
met een literatuuropgave, een lijst van gebruikte afkortingen en een index.
In de inleiding wordt al iets verteld over de vrijmetselarij in Nederland ten tijde
van de uitgave van De Uitvaert, over de auteurs en hun bronnen en wordt een
samenvatting van de tekst gegeven. In het eerste hoofdstuk gaat het dan over het
verbod op de vrijmetselarij in de Republiek dat eind 1735 werd uitgevaardigd, zowel
door de Staten en het Hof van Holland, als door de stedelijke overheden in
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, naar aanleiding waarvan De Uitvaert kennelijk
geschreven werd. Dat dit verbod juist in deze Hollandse steden werd afgekondigd,
is geen toeval; het waren die waar loges werkten. MB beschrijft in dit kader dan ook
het ontstaan en de activiteiten van de loges in Amsterdam en Den Haag. Om mij
onduidelijke redenen stelt ze de dienovereenkomstige behandeling van de Rotterdamse
loge - de oudste van alle - uit tot het tweede hoofdstuk. De officiële argumenten die
voor de verbodsbepalingen worden aangevoerd, zijn steeds dezelfde, nl. ‘dat
vrijmetselaarsloges broeinesten waren of zouden kunnen worden van “factiën”
(agerende politieke groeperingen), “beroertens” (onlusten, rellen) en “debauches”
(losbandigheden).’ MB behandelt deze argumenten achtereenvolgens, waarbij ze
constateert dat in De Uitvaert uitsluitend het laatste punt is opgepakt. Daarbij gaat
ze er uitvoerig op in dat de betekenis die destijds aan deze term werd gehecht, vooral
die van sodomie was.
In het tweede hoofdstuk komt het een en ander aan de orde wat de lezer over de
vrijmetselarij in het algemeen en over die in Holland omstreeks 1735 in het bijzonder
moet weten om de diverse toespelingen daarop in De Uitvaert te kunnen volgen. In
dit kader behandelt ze de mythologische geschiedenis van de vrijmetselarij, de
bouwsymboliek en de maçonnieke idealen. Daarbij trekt ze steeds de vergelijking
met wat erover in De Uitvaert is terug te vinden.
In het derde hoofdstuk gaat MB in op alle aspecten van De Uitvaert als
schertsbegrafenis. Hierbij wordt aandacht besteed aan begrafenissen,
vrijmetselaarsbegrafenissen en spotbegrafenissen in de 18e eeuw in het algemeen,
aan maçonnieke processies en processies die daar de spot mee dreven in Londen,
aan de mogelijkheid dat er sprake zou kunnen zijn van een persiflage op het rituaal
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van de Meestergraad (wat niet het geval blijkt te zijn), en aan de rol en de status van
de aansprekers, die een belangrijk doelwit van spot zijn in De Uitvaert.
Na deze drie hoofdstukken volgt de herdruk van de tekst van De Uitvaert. Daarin
wordt verteld hoe in een herberg in Scheveningen de voorbereidingen getroffen
worden voor de uitvaart van de gesneuvelde glorie van het gilde der vrijmetselaars
die hedenavond zal plaatsvinden. Een reeks dialogen tussen de aansprekers Hartloop,
Zwartlap en Platvoet, het dienstertje van de herberg Ligtkeursje, twee jongens Jan
en Kees, en het Scheveningse echtpaar Kryn en Diewert deelt ons mee wat er gebeurd
is en wat er te gebeuren staat. Vervolgens stroomt het volk toe. Dan komt de, in
details beschreven, stoet naar buiten, waarbij de toeschouwers zich aansluiten.
Volgens MB is het de bedoeling van de auteurs geweest zowel de vrijmetselaars,
als ook en passant de aansprekers, belachelijk te maken. Of ze daar helemaal gelijk
in heeft, is een vraag waar ik nog op terug zal komen.
MB heeft in haar studie over De Uitvaert heel wat werk verzet. Met name wat ze
weet te vertellen over de contemporaine opvattingen over sodomie en het
aanzeggersgilde, geeft een stuk inzicht in de achtergrond van De Uitvaert dat zeer
verhelderend
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is. Ook haar ontdekking dat de spotbegrafenis als zodanig een in die tijd veel vaker
voorkomend genre vormt, ook als onderwerp van kluchtspelen, plaatst de publikatie
in een breder kader.
Helaas voel ik mij genoodzaakt om, naast mijn oprechte waardering hiervoor, ook
enige kritische opmerkingen te plaatsen. MB blijkt, ondanks dat ze er toch kennelijk
behoorlijk diep in gedoken is, keer op keer onvoldoende inzicht te hebben in wat
vrijmetselarij is en hoe het, met name rond 1735 in een Nederlandse loge toegegaan
kan zijn. Ook lijkt ze totaal niet in de gaten te hebben dat de vrijmetselarij in
Nederland niet rechtstreeks vanuit Engeland werd geïmporteerd, maar via Frankrijk.
Zoals uit haar eigen boek blijkt, is bijv. de voertaal in de Hollandse loges (op één
na, die in 1735 eigenlijk al ter ziele is) Frans of Nederlands, en dat is ook de
nationaliteit van de leden. Door de situatie in Nederland voortdurend met die in
Engeland in plaats van Frankrijk te vergelijken slaat ze dan ook steeds de plank weer
mis. Ik kan van de resultaten van deze misvattingen, wegens de beperkte ruimte,
slechts enkele voorbeelden geven, en dan nog, wegens hetzelfde plaatsgebrek, zonder
veel bewijsvoering.
Op p.1 van de Inleiding stelt MB o.a.: ‘De leden [van de loges] moesten hun
grootmeester immers onvoorwaardelijk gehoorzamen.’ Deze bewering slaat nergens
op. Zo zijn de leden van de Grootloges in de achttiende eeuw de Loges; de individuele
vrijmetselaren vallen slechts onder het gezag van de Voorzittend Meester (soms
inderdaad ook wel Grootmeester genoemd) van de Loge waarvan ze lid zijn, en dan
nog niet ‘onvoorwaardelijk’. Ook haar, hieraan verwante, idee dat de Nederlandse
vrijmetselarij ‘onderhorig was aan’ of ‘bestuurlijk afhankelijk was van’ de Engelse
(pp. 2, 21, 24 en 26) moet als een misvatting van de hand gewezen worden (zie bijv.
het frequent door MB geciteerde artikel van Gerlach in Thoth 1981, 2, p.55).
De beschuldiging van overmatig drankgebruik is er een die waarschijnlijk niet
geheel uit de lucht gegrepen is. Er zijn voldoende bronnen uit de vrijmetselarij zelf
voorhanden om dit te bevestigen. Des te betreurenswaardiger is het dat MB conclusies
over dat drankmisbruik in de Hollandse loges trekt (p.43) op basis van gegevens,
ontleend aan J. Hamill over de Engelse loges. Op dit punt is er tussen die twee groepen
loges nl. een groot verschil! Het grootste probleem lijkt in Nederland geweest te zijn
dat na afloop van de tafelloge broeders bleven ‘natafelen’ en dus ook doordrinken.
Ook het samenkomen in herbergen heeft MB niet begrepen (zie ook p.112). Als
je met een stel mensen bij elkaar wilt komen, en je hebt een wat grotere ruimte dan
een huiskamer nodig, moet je ergens een zaaltje huren. Van oudsher zijn het de
herbergen die zich specialiseerden in het verhuren van zaaltjes. Liefst boven of achter,
zodat privacy gewaarborgd was. Een uitspraak als ‘De muziek die tijdens de
maçonnieke bijeenkomsten ten gehore werd gebracht moet de overige gasten in de
herberg nog meer de indruk hebben gegeven van doen te hebben met een gezelschap
van feestneuzen’ (p.45) is dan ook volkomen misplaatst.
Voor zo ver mij bekend kwamen problemen t.a.v. de geheimhouding uit dit
samenkomen in herbergen i.h.a. niet voor (contra MB p.43). Hooguit zullen
buitenstaanders inderdaad de hamerslagen gehoord hebben. De aanduiding: ‘Frappez,
frappez, frappez fort pour la derniers fois’ (p.45) lijkt mij, gezien het in de beschrijving
aangeduide ritme, inderdaad op die hamerslagen te slaan, eerder dan op het neerzetten
van de ‘kanonnen’ (drinkglazen zonder dunne steel en met een zware voet) wat met
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één slag gebeurde (en gebeurt). Drinkbekers zijn, bij mijn weten, in Nederlandse (en
andere continentale) loges nooit gebruikt (wel in Engelse).
Dat het de gebruikelijke taak is van de dekker om ‘bij inwijdingen in de
verschillende graden de kandidaten voor te bereiden’ (p.81) geldt in Engeland. In de
continentale werkwijze (zoals dus ook in Nederland beoefend) is dit nooit het geval
geweest. Dit is het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat MB geen idee heeft van de
Franse oorsprong van de Nederlandse vrijmetselarij en van het verschil dat dat maakt.
Het aantal voorbeelden hiervan zou nog gemakkelijk uit te breiden zijn, maar ik zal
het hierbij laten.
De waardering van MB voor het werk van Hamill (p.66) deel ik. Desondanks is
voorzichtigheid geboden. Ten eerste is de veronderstelling die MB schijnt te hebben,
dat Hamill de eerste historicus is die zich op professionele wijze met het onderzoek
van de vrijmetselarij heeft beziggehouden, ronduit onjuist. Er waren er vele voor
hem, sommige wel, andere geen vrijmetselaar. Hun werk zonder meer van tafel
schuiven als onwetenschappelijk slaat nergens op. Bovendien is er veel - en niet
alleen maar emotionele - kritiek op het werk van Hamill. Zo loopt er in de notulen
van enkele Schotse loges wel degelijk een doorgaande lijn van operatieve
(uitvoerende) naar speculatieve (bespiegelende) werkwijze.
MB besteedt uitvoerig aandacht aan de vraag, of het waarschijnlijk is dat de drie
officiële
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beschuldigingen (factiën, beroertens en debauches) terecht waren. Zo gaat ze breeduit
in op de mogelijkheid dat een orangistische sympathie van sommige Nederlandse
(en Engelse) vrijmetselaren de aanleiding zou kunnen zijn geweest tot de
verbodsbepalingen, om uiteindelijk te concluderen dat dit nauwelijks het geval
geweest kan zijn (pp.25/6, maar zie ook de conclusie op pp.58/9). Het is jammer dat
ze, in schril contrast hiermee, slechts minieme aandacht besteedt aan een factor die
mogelijk wel degelijk doorslaggevend was: de claim van de Orde op soeverein gezag
(zie hiervoor P.H. Pott, ‘Eed en belofte als maçonniek gebruik’, Thoth 1967 I,
pp.1-12). MB stipt dit punt aan op p.1 en op p.18 en 26 komt ze erop terug. Op p.21
citeert ze zelfs het Hof dat stelt dat ‘het selfde boek [nl. het wetboek der orde] ook
comprehendeert verscheijde aanstotelijke passages niet Convenient aan de Hoogheijd
van een souverain’ (Sic!). Dat ze zich van deze reden voor het verbod niet voldoende
bewust is, leidt elders tot een onwaarschijnlijke conclusie. Haar gelijkstelling van
de ‘Dekker’ met de ‘Zwaerddrager’ (p.81, 85, 100 en 142 noot 73) lijkt mij nl. te
betwijfelen. De 18e-eeuwse loges kenden inderdaad, naast de Dekker, de functie van
Zwaarddrager. Deze droeg het ceremoniële zwaard voor de Voorzittend Meester (of
in de Grootloge, voor de Grootmeester) uit, wanneer hij in processie binnentrad of
de werkplaats verliet. Dit zwaard was het symbool van de soevereiniteit van de Orde.
Dat de Zwaarddrager in De Uitvaert ontwapend is, lijkt mij een indicatie dat de
auteurs zich mogelijk bewust waren van de werkelijke motieven voor het verbod op
de vrijmetselarij.
Een andere mogelijke echte reden voor de verbodsbepalingen is natuurlijk dat de
democratische ideeën van de vrijmetselarij, door MB in het ‘Nawoord’ (p.119)
‘liberale gezindheid’ genoemd, in de heersende politieke kringen niet met gejuich
begroet werden. Dit is inmiddels wel duidelijk sinds de publikatie van M.C. Jacob's
Living the Enlightenment. Dat punt noemt MB echter ook slechts nu en dan terloops,
bijv. op p.1 en 18.
Op p.27 stelt MB: ‘Hoewel daarvoor vooralsnog geen archiefmateriaal beschikbaar
is, verhalen verschillende contemporaine bronnen over opstootjes of relletjes die
zouden hebben plaatsgevonden in Den Haag en Amsterdam, kort voor of na de
afkondiging van het verbod.’ Deze formulering komt mij hoogst ongelukkig voor.
Waar het hier gaat om de vraag of het verbod een antwoord zou kunnen zijn op zulke
gebeurtenissen, is het van het hoogste belang om onderscheid te maken tussen wat
vóór en wat na de verbodsafkondigingen plaats vond. Immers, dat ná de
verbodsafkondigingen opstootjes plaatsvonden is juist heel goed te begrijpen als
reactie van het volk óp die afkondigingen, zoals MB zelf ook constateert (p. 62). Nu
blijken de bronnen die MB voor de vermelding van de opstootjes in Den Haag en
Amsterdam noemt, allemaal van nà de eerste verbodsafkondiging (30-11-1735) te
dateren.
Een uiterst interessante bron in dit verband is een handschrift van Jacobus Maas
Dirks Zoon. MB geeft hiervan slechts een gedeeltelijke transcriptie, maar wel een
afbeelding van het volledige document. Het is een verslag van het bezoek van Maas
en enige anderen op 5-12-1735 aan ‘den Doelen, binnen de kaamer van het collegie
der vrije metselaars’. Aan het slot vertelt hij dat (1) ‘de magisstraat’ de bijeenkomsten
‘gestoort’ (= verboden?) en de papieren ‘geligt’ heeft; (2) daarop hijzelf (nl. op
5-12-1735) ‘en wie meer, uit nieuwsgierigheyd deese kaamer bekeeken’ heeft, waarop
‘ook den toeloop van anderen’ begon; (3) daarop ‘order gegeeven wierdt de kaamer
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te sluyten’. Als we deze tekst zorgvuldig lezen, lijkt zij mijns inziens bepaald iets
anders te vertellen dan de conclusies die MB eruit trekt.
MB concludeert uiteindelijk: ‘Of de vijandige gevoelens jegens de vrijmetselarij
werkelijk hebben geleid tot ordeverstoringen van bovenbeschreven omvang, en haar
daarom voor de overheden tot een onduldbare bron van onrust hebben gemaakt, is
hier van secundair belang. Maar voor een goed begrip van de mentaliteit waarvan
ook De Uitvaert een exponent is, zijn deze berichten veelbetekenend. Indien de hier
verzamelde bronnen de feiten weerspiegelen, hadden niet alleen de overheden een
weerzin tegen de broederschap. Ook een aanzienlijk deel van de bevolking moest er
niets van hebben.’ Me dunkt dat deze conclusie toch wat anders gekleurd wordt, als
het zo zou zijn dat deze stemming onder het volk niet de aanleiding tot, maar het
gevolg van de verbodsbepalingen, en mogelijk zelfs van opzettelijke onruststokingen
daarna door de overheden onder het volk, zou zijn. Het aangevoerde bewijsmateriaal
lijkt mij deze mogelijkheid toe te laten.
Over de drie officiële argumenten voor de verbodsbepalingen samen concludeert
MB tenslotte: ‘In 1758 schreef Jan Wagenaar [...] over de vrijmetselarij [MB bedoelt
waarschijnlijk: over de verbodsbepalingen tegen de vrijmetselarij van 1735]: “Doch
wat men 'er, inzonderheid hier te Lande, mede bedoeld hebbe, is nooit met volle
zekerheid geweeten” en in deze onwetendheid
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verkeren wij eigenlijk nog steeds.’ (p.62). Persoonlijk zou ik tot een andere conclusie
komen, namelijk dat alle drie de formele beschuldigingen (factiën, beroertens en
débauches) wezenlijk ongegrond en niet de echte redenen waren; dat als eigenlijke
redenen waarschijnlijk veeleer de claim van soevereiniteit en het democratisch
karakter van de Orde in aanmerking komen; redenen die politiek kennelijk niet
openlijk genoemd konden worden.
Nog één opmerking over de herdrukte tekst van De Uitvaert. Op p.132 bovenaan
ontbreken kennelijk de regels 222 t/m 224, terwijl de onderste drie regels de bovenste
drie van p.133 dupliceren. Voor wie zijn tekst wil completeren, de ontbrekende regels
luiden:

PLATVOET.
Dat meen ik ook te doen, want ik ben, op 't gerugt
Van de Uitvaert die ik door myn andere Confraters heb vernoomen,

Als ik nu tenslotte terugkijk, bekruipt me het gevoel dat de hele publikatie wel eens
een heel ander doel gehad zou kunnen hebben dan MB denkt. Wat als Frese en Schaef
nou eens zelf vrijmetselaar waren? Dat zou een aantal zaken verklaren die nu nog
onverklaard blijven.
Om te beginnen bewijst MB vrijwel (p.88-90, m.n. p.90) dat ze de eind november
1735 gepubliceerde uitgave van Het College der vrye Metselaars ontleed gekend
hebben, maar komt (p.108) tot de conclusie (die ik deel) dat ze ‘in hun bespotting
van de orde een unieke kans hebben laten liggen’, nl. het trekken van een parallel
met de meestergraad, wat, volgens MB (ibid.), ‘mogelijk verklaard zou kunnen
worden uit onbekendheid met het meestergraadsrituaal.’ Maar dat kan niet, want in
Het College wordt de meestergraad in essentie uitvoerig genoeg beschreven. Wie
zou nou het bespotten van de, hem kennelijk wel bekende, meestergraad ontzien?
Natuurlijk een vrijmetselaar.
Verder kankeren de aanzeggers wél over de verradersgeschriften die ‘nog kortelings
geleen’ verschenen en ‘onze geheimen, kunstgreepen en wetten... allom zyn bekent
en aen yder een gestelt ten toon’, maar de vrijmetselaren horen we met geen woord
over het verschijnen van Het College. Waarom niet? Alleen indien de auteurs
vrijmetselaar waren laat zich, mijns inziens, verklaren dat ze aan het bestaan van dit
boekje maar liever niet meer bekendheid gaven.
Frese en Schaef blijken verder, ondanks hun - eigenlijk ook vrij milde - kritiek op
de vrijmetselaren, hen toch te willen aanduiden als ‘de goeye Vryje Metzelaeren’
(regel 215/6, mijn cursivering). Dus zo onsympathiek vonden zij hen niet.
Verder gebruiken ze twee termen die uitdrukkelijk op inside-informatie wijzen:
‘de glans der Vryje Metzelaers’ en ‘de gesneuvelde glorie’ (r. 138 en 166 resp., mijn
cursivering).
Ook wordt het ‘toeval’ van het overlijden van ‘de glans der Vryje Metzelaers’
‘ongelukkig’ genoemd (ibid).
Verder zou het lidmaatschap van de auteurs verklaren waarom ze zo goed van de
vrijmetselarij, zelfs van de gebruiken in Londen, op de hoogte waren.
MB gaat aan dit alles voorbij. Wel meldt ze dat ‘de mogelijkheid dat zij zelf van
een aantal zaken (oog)getuige zijn geweest niet uit te sluiten [valt]’, maar of ooit
nagegaan is of zijzelf lid van een loge waren, vermeldt ze niet.
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Als Frese en Schaef zelf vrijmetselaar waren, zou de hele interpretatie opnieuw
bezien moeten worden. Dát ze op dat moment dan zo een boekje schreven, is geenszins
onbegrijpelijk. Hoe ze zelf ook over de orde mochten denken, het publiek keek er
inmiddels op een bepaalde manier tegenaan, en het was duidelijk in hun belang om
daar niet mee geassocieerd te worden. Anderzijds waren ze, als insiders, juist goed
in staat om het venijn af te wentelen op iets anders, in casu het aansprekersgilde.
Tenslotte is het opmerkelijk dat dat gilde, veel meer dan de vrijmetselarij, het doelwit
van de spot in de besproken publikatie lijkt te zijn.
Jan Snoek
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Signalering
CORRECTIE/AANVULLING PIETER 'T HOEN
Recent merkte ik dat er een onverklaarbare fout is geslopen in mijn stukje over
de maçonnieke belevenissen van Pieter 't Hoen, opgenomen in mijn artikel ‘Drie
patriotten-auteurs in de Loge’ in dit blad (Med JCW 16 (1993) 1, p. 10-17). Aldaar
wordt, p. 10, een datum genoemd bij het mogelijke begin van 't Hoens
vrijmetselaarsloopbaan: ‘[...] op 21 oktober 1810 wordt een Pieter 't Hoen
“voorgesteld” in de Leidse loge La Vertu’. (Een) Pieter 't Hoen wordt inderdaad in
La Vertu voorgesteld, en juist is: op 21 oktober. Echter niet in 1810, maar in 1774.
Ter compensatie het volgende. (Een) Pieter 't Hoen is, hoewel misschien na zijn
voorgesteldworden nooit werkelijk in La Vertu gerecipieerd, mogelijk wél
aangenomen in een vergelijkbare club. Op 9 december 1774 wordt namelijk ‘Pieter
Thoen’, student, aangenomen in Serenitatis Omen. Die datum volgt riant op de
genoemde andere datum: 21 oktober. Serenitatis Omen is echter geen loge van de
Vrijmetselaars, maar - schrik niet - van de ‘Vrije Timmerlieden’. Die Vrije
Timmerlieden zou je een soort paramaçonnieke organisatie kunnen noemen (hun
gewoonten, titels, ritualen hadden behoorlijk wat weg van die van de vrijmetselaars),
ware het niet dat de metselaars dan misschien wat te veel eer krijgen als ‘toetssteen’
voor al die meer of minder geheime clubs die zich in de achttiende eeuw voordoen.
Er zouden bijvoorbeeld in Leiden nog meer en andere geheime gezelschappen ontstaan
in deze eeuw. Die Timmerlieden hadden echter een duidelijker landelijke organisatie.
Hun ‘Grote Loge’ was te Harderwijk. Dat wijst erop dat hierbij vooral studenten
betrokken waren. In Leiden was men meer wel dan niet tegelijkertijd lid van La Vertu
en van Serenitatis Omen, overigens tot woede van de Voorzittend Meester van La
Vertu: de bekende Laurens van Santen1..
Of de Pieter Thoen van Serenitatis Omen echter de bekende schrijver Pieter 't
Hoen is, blijft aan twijfel onderhevig. Zo ja, dan vind ik het toch de moeite waard te
vermelden, dat hij in dat gezelschap figuren aantrof als de drukkers Cornelis van
Hoogeveen Junior (die van de Julia), Cornelis Heijligert en Nicolaas Honkoop; P.C.
la Fargue (de bekende tekenaar en graficus), Karel de Pecker (de
genootschapsbestuurder). Prins Galitzin is er voorgesteld, maar mogelijk niet
aangenomen.
Belangrijker misschien nog: de overbekende Pieter Vreede is een van de oprichters
geweest van deze Loge van Vrije Timmerlieden. Hij werd er ‘2e Pasmeester’2.. Tot
hulp aan onze historici vermeld ik in aansluiting hierop, op basis van het archief van
La Vertu, het vrijwel niet bekende feit dat Pieter Vreede op 21 oktober 1769 in La
Vertu Leerling, Gezel (vermoedelijk ook Meester) en lid werd. Op 16 maart 1771
werd hij er Redenaar, op 20 december 1771 Thesaurier. Hij verkreeg ontslag uit de
Loge 19 november 1773.
A.J. Hanou

Eindnoten:
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1. De geschiedenis van Serenitatis Omen wordt behandeld door C.J. van Peype in Thoth 28 (1977)
3, p. 57-81. ‘P. Thoen’ komt ter sprake op p. 76. Daar wordt deze tegelijkertijd geïdentificeerd
als de Pieter 't Hoen die lid was van De Waare Bataaven, en die eerder, in de jaren 1779-1780,
lid was van de Haagse loge L'Indissoluble. Dat laatste lijkt me onjuist, omdat Pieter dan nooit
bij De Waare Bataaven Leerling had behoeven te worden. Het zal daar een andere Thoen of 't
Hoen betreffen.
2. Van Peype, p. 61 en 76.
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Weyerman, Peter de Grote en Lodewijk XV
Reizen met de barge tussen Brugge en Gent
Jan Parmentier
In het werk van Weyerman worden regelmatig situaties en personages in de roef van
trekschuiten of barges geschetst. De reislustige Jacob Campo schreef zelf dat hij aan
boord van Vlaamse barges vertoefde. Indien we zijn autobiografie mogen geloven
scheepte hij op een bepaald moment te Londen in voor Oostende. Vandaar reisde
Jacob met barges via Brugge naar Gent1.. Volgens het onderzoek van Ton Broos over
de Engelse avonturen van Weyerman zou dit reisje in 1705, 1709 of 1718 hebben
plaatsgevonden2.. Doch zo'n tocht was in deze periode niet evident.
Reizen naar en in Vlaanderen bleek tijdens de eerste decennia van de achttiende
eeuw vaak een hachelijke onderneming. Sinds de Vrede van Rijswijk (1697) bestond
er een broos evenwicht in Europa. De expansiedrang van de Franse koning Lodewijk
XIV werd in toom gehouden door een alliantie van de Engels-Nederlandse vorst
Willem III met het Duitse keizerrijk, Zweden en Brandenburg. Het overlijden in
1702 van de kinderloze Spaanse koning Karel II betekende het einde van deze
gewapende vrede. Lodewijk XIV eiste de Spaanse erfenis op voor zijn kleinzoon
Filips van Anjou. Dadelijk bezetten Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden en
bemoeilijkten het openbare leven. Zo nestelde zich in Oostende tijdens de jaren
1702-1706 een Franse oorlogsvloot die regelmatig de Zeeuwse kust bedreigde. Deze
bezetting verhinderde dat Engelse en Hollandse schepen op de Oostendse rede
ankerden. Naar analogie met Duinkerken, Vlissingen en Middelburg groeide er ook
in Oostende een bloeiende kaapvaart. Tijdens het Franse bewind brachten de Vlaamse
kapers ruim honderd prijzen naar Oostende3.. Zodus was het voor Weyerman bijna
onmogelijk om in 1705 vanuit de Britse hoofdstad Oostende te bereiken. Echter, het
kan best zijn dat Jacob Campo zich in 1704 of 1705 te Brugge bevond; immers, in
het laatste jaar publiceerde de lokale drukker Jacob Bernaerts zijn Besweering van
den Antwerpschen Courantier4.. Vermoedelijk is Weyerman in deze periode via
Zeeland naar Brugge gereisd5..
Indien Weyerman in 1705 met de barge van Brugge naar Gent voer, was hij
verplicht een bijzonder paspoort aan te schaffen. Dit dokument bezorgde hem een
vrije passage bij ontmoetingen met vijandige Nederlandse soldaten, die de grensstreek
tussen Vlaanderen en Zeeland afschuimden. Vooral vanuit Sluis werden er meermaals
expedities georganiseerd tegen de Vlaamse trekschuiten. Zo meldde men op 18
oktober 1705 aan de Staten van Vlaanderen, het provinciale bestuur, dat ‘eene party
hollanders uyt Sluys gisteren vertrocken dessein hadde van de Bergen van Ghendt
te attaqueren’6.. Uit de rekeningen van de barge-baas konden we opmaken dat er in
1705 van 3 augustus tot 10 september geen afvaarten plaatsvonden door deze militaire
acties7.. Hierdoor lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat Weyerman als
Noordnederlander het in 1705 waagde vanuit Londen naar Oostende, Brugge en Gent
te reizen.
In 1709 was de situatie enigszins gewijzigd. Op 23 mei 1706, als gevolg van de slag
van Ramillies (Waals-Brabant), gingen Brabant, Mechelen en een deel van Vlaanderen
voor
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Filips van Anjou verloren. Een Engels-Hollands leger onder leiding van de hertog
van Marlborough veroverde in juli 1706 de haven van Oostende8.. Dit betekende
echter niet dat de rust in de Zuidelijke Nederlanden dadelijk terugkeerde. Pas op
nieuwjaar 1709 wist Marlborough Gent en Brugge op de Fransen te heroveren9..
Tijdens de volgende jaren bleven Franse legerbendes geregeld de land- en waterwegen
onveilig maken. Daarom was men in 1709 als passagier op de barges verplicht een
Frans paspoort te kopen10..
Gedurende het jaar 1709 bleek het goed mogelijk om per schip van Londen naar
Oostende te zeilen. Men diende nog steeds rekening te houden met Franse kapers
die vanuit Duinkerken opereerden. De Oostendse reders lieten zich ook met de
kaapvaart in, maar sinds 1706 jaagde men op Franse bodems.
Was het dus in 1709 al relatief veilig om naar en in Vlaanderen te reizen, negen
jaar later, wanneer Weyerman terugkeerde van een bezoek aan de Londense arts
John Woodward, heerste er vrede in de Zuidelijke Nederlanden en hinderde enkel
ijsgang tijdens de wintermaanden het vlotte verkeer tussen Oostende en Gent.

Comfort aan boord
We laten in het midden of Weyerman in 1709 of in 1718 de trekschuit als
transportmiddel verkoos, doch we wensen de populariteit van de Vlaamse barges
tijdens de zeventiende en achttiende eeuw even toe te lichten. Hoe komt het
bijvoorbeeld dat Weyerman de trekschuit nam en niet een koets of een postwagen?
Vóór 1730 had men in Vlaanderen en Brabant weinig of geen geplaveide steenwegen.
Het reizen met paard en wagen was dus allesbehalve comfortabel. De barges
daarentegen, die dagelijks het traject tussen Oostende en Gent aflegden, hadden als
pluspunten dat ze geriefelijk waren en punctueel. Tevens bleken ze sneller dan de
postwagens.
Het eikehouten vaartuig dat tussen Gent en Brugge ‘geketst’ werd, had een lengte
van 74 Brugse voet (ca. 21 meter). De breedte beperkten de scheepsbouwers tot 13,5
voet (3,70 meter) en de diepgang bedroeg 3 voet en 10 duim (1,07 meter)11.. Om het
Minnewater in Brugge te bereiken bleek deze breedte de limiet om veilig door ‘het
gat van Brugge’ - een nauwe doorgang aan de Katelijnepoort - te varen12.. Deze
trekschuit bood plaats aan maximaal 60 passagiers. Het was niet zo dat de reizigers
opeengepakt als haringen in een ton werden vervoerd. De Gentse barge kon men in
tegenstelling tot de Hollandse trek- en jaagschuiten beschouwen als een luxe-vaartuig.
Reizigers in de Lage Landen klaagden vaak dat ze geradbraakt of met natte voeten
uit een Noordnederlandse trekschuit kwamen. De barge tussen Brugge en Gent
vormde daarin een aangename uitzondering. Deze schuit was zo ingericht dat men
er rustig kon zitten, een wandeling op het dek kon maken of bij slecht weer de
verwarmde kajuit kon opzoeken. Tegen betaling kon de reiziger er uitgebreide
maaltijden nuttigen, overgoten met vijf soorten wijn of bier. Hiervoor waren er aan
boord twee keukens gebouwd. Vermoedelijk zullen de meeste passagiers van deze
faciliteiten gebruik hebben gemaakt want de tocht tussen Brugge en Gent duurde
acht uur. Het comfort aan boord beschreef men in de achttiende-eeuwse Engelse
reisgidsen als een aanrader voor wie de Nederlanden wou verkennen. Thomas Nugent
vertelde in The Grand Tour: or a journey through Germany, The Netherlands and
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appartments, with a very good ordinary at dinner of six or seven dishes, and all sorts
of wine at moderate prices’13..
Rekening houdend met de te overbruggen afstand van 42 km kunnen we zeggen
dat deze barge een gemiddelde snelheid ontwikkelde van 5,25 km per uur. In
vergelijking met de Hollandse trekschuiten mogen we de Gentse barge als relatief
traag beschouwen. De gemiddelde snelheid van gewone schuiten in het Noorden
schommelde tussen 6 à 7 km per uur. Op de trekvaartlijn Amsterdam-Utrecht
introduceerde men in 1744 zelfs de ‘vliegende schuit’ door het inschakelen van extra
paardekracht. Dit vaartuig haalde een snelheidspiek van 11 km per uur of ongeveer
de gemiddelde snelheid die een postkoets bereikte na 1750 op de steenwegen14..
Echter, deze TGV onder de trekschuiten bleek allesbehalve goedkoop; een haastige
reiziger betaalde 60 stuivers voor een zitje aan boord van deze snelheidsduivel.

Aankondiging van de verschillende trekvaartlijnen in Brugge, met de vertrek- en aankomsttijden (uit:
Den Grooten Brugschen Comptoir Almanach (1728))
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Het verschil in snelheid tussen het Noorden en het Zuiden kan verklaard worden
door het verschil in afmetingen van de gebruikte vaartuigen. Een grotere
vervoerscapaciteit van de barges in Vlaanderen had als gevolg dat de snelheid wat
lager lag dan bij de kleinere en lichtere Hollandse schuiten.

Goed en goedkoop
Het succes van de trekvaart in Vlaanderen en Nederland situeerde zich voornamelijk
op het organisatorische vlak. In de zeventiende eeuw ontwikkelde zich voor het eerst
openbaar passagiersvervoer dat betrouwbaar bleek. Dit element werd verzekerd door
een dagelijkse service het gehele jaar rond. Deze continuïteit was slechts realiseerbaar
doordat de trekschuit minder afhankelijk was van de weersomstandigheden dan een
ander vervoermiddel. Bij storm of tegenwind bleven de beurtveren, die overzee of
langs de grote rivieren interstedelijke verbindingen verzorgden, voor anker liggen.
Diligences en koetsen hadden tijdens het voor- en najaar te kampen met heel wat
vertragingen doordat zware neerslag de wegen vaak tot een modderpoel herschiep.
Tijdens het winterseizoen bleef de trekvaart vaak het enige openbare
passagierstransport in werking. De Vlaamse barges waren zelfs aan de boeg verstevigd
met ‘ijzersturten’ om zich een weg door het ijs te banen. Enkel bij zware ijsgang maximaal twee weken per jaar - werd de dienstverlening opgeschort15..
Dé troefkaart van de trekvaart was het netwerk dat men vanaf 1660 aan de reiziger
in de Lage Landen kon aanbieden. Iemand die vanuit Engeland 's ochtends in
Duinkerken of Oostende belandde, bereikte met de barge respectievelijk rond de
avond of tegen het middaguur Brugge. Vanuit Duinkerken vertrok er elke morgen
een trekschuit, getrokken door twee paarden. Deze schuit passeerde op de middag
Veurne en hield drie uur later even halt in Nieuwpoort. Dezelfde avond, rond acht
uur, meerde deze barge aan in de Reie-stad na een afstand van 67 km te hebben
gevaren. Het traject Oostende-Brugge met de trekschuit legde men in vier uur af. In
Brugge kon de reiziger de nacht doorbrengen in een van de talrijke logementshuizen
nabij het Minnewater. Deze herbergen leefden bijna uitsluitend van doorreizende
barge-passagiers. Immers in 1710 telde men op de lijn tussen Brugge en Gent meer
dan 31.000 betalende passagiers en 16.573 reizigers voeren van en naar Oostende16..
Brugge mag men voor Vlaanderen als het centrum van de trekvaart beschouwen,
want naast de reeds genoemde verbindingen kon men ook Diksmuide en Ieper met
barges bereiken. Indien een reiziger naar het Noorden wou, kon hij tweemaal daags
inschepen op een kleine trekschuit naar Sluis. Vandaar verzekerde men twee tot
driemaal daags een beurtveer naar Vlissingen.
In het Noorden was de trekvaart nog sterker ontwikkeld. Rond 1670 telde Nederland
liefst 658 km trekvaartverbindingen! Vanuit Delft en Rotterdam kon de reiziger
dankzij een uitstekend netwerk alle belangrijke Noordhollandse steden bereiken.
Ook in Friesland en Groningen bestonden er verscheidene lijnen waarmee men van
Workum tot Nieuwe Schans kon varen. Jan de Vries berekende dat men sinds de late
17de eeuw via de trekschuiten, gecombineerd met enkele beurtveren, in acht dagen
van Duinkerken tot aan de grens van het Duitse Oost-Friesland kon reizen of een
respectabele afstand van 578 km afleggen17..
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een vast vertrek- en aankomstuur, waar maar zelden van werd afgeweken. Trouwens,
de Staten van Vlaanderen legden de barge-baas een fikse boete op wanneer hij, zonder
geldige reden, een halfuur of meer achterstand had op het uurschema. Deze vaste
uurregeling kon men slechts aanhouden door in de eerste plaats de barges steeds
voorrang te verlenen op de vaarroute. Zo bepaalde een aantal provinciale ordonnanties
dat de schepen die de barges kruisten, verplicht waren hun masten neer te laten om
alzo onder de kabels waarmee de barge met de trekpaarden verbonden was door te
varen. Bovendien moest de helft van het vaarwater vrijblijven18.. Tevens werd er voor
gezorgd dat de tragels (trekwegen) en de dijken regelmatig een onderhoudsbeurt
kregen. Om de snelheid van de Gentse barge optimaal te houden wisselde men
halfweg het traject, in Aalter, de twee ketspaarden.
Zo'n trekvaartlijn bleef, ondanks de vrij hoge infrastructuurkosten, voor de modale
reiziger niet duur en ook winstgevend voor de Staten van Vlaanderen. Elke volwassen
passagier betaalde voor een enkele rit van Brugge naar Gent 15 stuivers. Volgens
het Reglement vande Bargien van Ghendt op Brugghe ende van Brugghe op Ghendt
vanden jaere 1699 mochten kinderen tussen vier en twaalf jaar voor halve prijs reizen.
Leden van de Staten van Vlaanderen en religieuzen behoorden tot de geprivilegieerden
die niet hoefden te betalen. Wanneer een passagier in de roef of in het vooronder
wilde zitten, rekende de barge-baas een bijkomende vergoeding van respectievelijk
twee of vier stuivers.
De tarifering voor bagage was zeer gedetailleerd en afhankelijk van het volume.
Zo kostte het transport van een ‘bahuwe’ (koffer), een ‘meesch-corf’ (grote mand)
of een kist die minstens vier voet lang was 12 stuivers. Kleinere koffers en manden
werden voor 3 stuivers 't stuk vervoerd. Pakjes en andere bagage die men onder de
arm kon dragen, mocht men gratis meenemen19..
Naar achttiende-eeuwse normen vormde een tocht met de barge voor een
ongeschoolde arbeider een belangrijke uitgave, want zijn dagloon bedroeg slechts
11 à 12 stuivers. Een geschoolde kracht verdiende reeds 20 stuivers per dag. Niettemin
stond de trekschuit in vergelijking tot andere transportmiddelen synoniem voor
goedkoop vervoer. Zo waren postwagens de helft tot eenderde duurder over eenzelfde
afstand. Dus rekening houdend met de stiptheid, het comfort en de snelheid was in
deze periode de barge veruit de beste keuze om van Brugge naar Gent te reizen.
Tenslotte moeten we zeker een element beklemtonen dat de trekvaart introduceerde
op sociaal-economisch vlak, namelijk het tijdsbesef. Door de vaste vertrek- en
aankomsttijden werd de reiziger in de Lage Landen heel wat mobieler en vooral meer
tijdgebonden. ‘Time is money’ dateert uit de twintigste eeuw, maar was blijkbaar al
zeer toepasselijk 300 jaar eerder. Daarom kunnen we de organisatie van de trekvaart
als een heuse innovatie beschouwen. Navolging kreeg dit model pas rond het midden
van de achttiende eeuw, wanneer de diligences dankzij de steenwegen een
gelijkwaardige dienstverlening konden verzekeren.

Langs de tragels
Vermoedelijk zal Weyerman op zijn tocht door Vlaanderen niet hebben stilgestaan
bij de positieve kanten van de barges. Het is trouwens verwonderlijk dat hij nergens
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beschrijving van geeft, zou kunnen veronderstellen dat hij nooit aan boord van dit
vaartuig heeft gereisd, want de barge tussen Brugge en Gent bestempelde men als
uniek in haar soort, vooral wat betreft het uitzicht en zeker op het culinaire vlak. In
vergelijking tot andere trekschuiten in de Nederlanden was de Gentse barge veruit
de grootste. Zij vertoonde veel gelijkenis met een Hollands statenjacht. Achteraan
in de barge had men een luxueuze statenkamer, ingericht waar leden van de Staten
van Vlaanderen vertoefden op weg naar hun vergaderingen in Brugge of Gent. Door
de faam en het comfort dat deze barge bood werd ze regelmatig ingezet om koninklijke
bezoekers, volgens Bourgondische traditie, te vergasten op een feestdis en een
plezierreisje naar Brugge. Op deze wijze trachtte het provinciale bestuur in 1717
tsaar Peter de Grote te imponeren. In 1744 koos de Franse koning Lodewijk XV dit
vaartuig om zijn intrede in Vlaanderen luister bij te zetten. Een fervente liefhebber
binnen de kring van voorname barge-reizigers was landvoogd Karel van Lorreinen.
Deze zeer gewaardeerde mecenas van kunst en cultuur reisde met zijn gevolg driemaal
- in 1749, 1752 en 1756 - met veel vertoon op de barge naar Brugge20..
Indien we veronderstellen dat Jacob Campo wel degelijk vanuit Oostende aan
boord van een trekschuit in Brugge arriveerde met de intentie naar Brussel door te
reizen, dan zal hij waarschijnlijk onderdak gevonden hebben in een herberg nabij
het Minnewater. De volgende ochtend werd, aan de kaai waar de Gentse barge
gemeerd lag, een kwartier lang een klok geluid die reizigers waarschuwde dat de
schuit ging afvaren. Het luiden werd toevertrouwd aan kinderen van de Armenschool.
Dit was het signaal voor de passagiers om de talrijke drankhuizen te verlaten en een
vervoerbewijs te kopen. Tevens noteerde men een toevloed van bargelossers. Deze
arbeiders stouwden goederen met beperkte omvang in het ruim van de barge. Immers,
het reglement liet ook toe dat deze barge kleine hoeveelheden vracht, uiteraard tegen
betaling, mocht meevoeren. Deze trekschuit fungeerde dus ook als een koerierdienst.
Echter, het bargeboek van baas Joannes De Waele (1744-46) toonde aan dat men
vaak grotere vrachten transporteerde, zoals ‘12 stoelen en twee tafels’ of ‘52 bonden
wissen’. De ladingen gaven een bonte verzameling produkten weer; van rum en
indigo uit West-Indië tot Franse kastanjes en oesters uit Blankenberge21.. Vermoedelijk
verdiende de barge-baas meer met het vrachtvervoer dan met reizigers naar Gent en
Brugge te brengen.
Eenmaal aan boord begon voor Weyerman een vrij eentonige tocht naar de
Artevelde-stad, omdat men door de hoge bedijking weinig of geen zicht had op het
vlakke landschap. Bovendien liet men langs de tragels bomen planten om de
ketspaarden en barge enigszins uit de wind te zetten. Indien er toch een flinke bries
stond die landinwaarts waaide, hees men aan de 36 meter hoge mast een zeil om het
labeur van de trekpaarden te verlichten. Af en toe stopte men even om passagiers
aan land te zetten. Reizigers die onderweg de barge verlieten waren twee stuivers
per afgelegde mijl verschuldigd.
De Gentse barge werd bestuurd door een barge-baas en twee knechten. Deze
laatsten zorgden er samen met een kok voor dat de gasten aan boord verwend werden
met uitstekende spijzen, Franse en Duitse wijnen of bruin bier. De Staten van
Vlaanderen lieten zelfs twee ijskelders aanleggen bij de vertrekpunten om het voedsel
en de drank vers te houden tijdens de zomermaanden22..
In Aalter, waar men nieuwe ketspaarden inspande, mochten de passagiers even
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uitstappen. Enkele uren later meerde de schuit aan de Bargiekaai te Gent. Daar
stonden koetsen te wachten om reizigers naar het centrum van de stad te voeren.
Misschien verkoos Weyerman in de buurt te blijven en bezocht hij daar een van de
vele herbergen, zoals ‘De Gouden Appel’ of ‘De Vliegende Schuit’.
Tot zover de reis van Jacob Campo op een van de meest prestigieuze kanaalboten
van de 17de en de 18de eeuw. Voor deze trekvaartlijn begon haar zwanezang met
de opkomst van de stoomschepen in de late 18de eeuw en de uitbouw van een beter
landwegennet. De aanleg van de eerste spoorwegen tussen Brussel en Oostende in
1837-1839 betekende de doodsteek voor dit soort passagiersvervoer. Uiteindelijk
voeren in 1909 de barges voor het laatst, zij het dan vooral als nachtdienst, op het
traject tussen Brugge en Gent.
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In een kaarslaade
Jacob Campo Weyerman en de blauwe trekschuit*
Peter Altena
In zijn autobiografie laat Weyerman grilligheid en reislust met elkaar wedijveren.
In de passage, die volgt op het besluit van de held om Engeland te verlaten, laat
Weyerman de lezer nauwelijks gelegenheid om op adem te komen:
Ingevolge van dat besluit, stak hy over van Londen op Ostende; voer met
de Trekschuit op Brugge in Vlaanderen; zette zich in de Barge op Gent;
en van daar op den Postwagen na Brussel. Zonder zich op te houden in
die gemelde plaatsen, zo hevig was zyn zucht na Parys. Maar in stee van
den Postwagen te neemen op Parys, vertrok hy met de Barge van Brussel
op Antwerpen, en vandaar met den Postwagen op Breda, van waar hy
belande tot Amsterdam aan het Y, geldig, vrolyk, frisch en bly1..
Deze passage vormt de aanleiding tot enkele observaties en een observatie.
Allereerst valt de gelijkenis op met de welbekende grap over de jongens die naar
Parijs gingen. Weyerman verschijnt hier als de grilligheid zelve: hij heeft een besluit
genomen om naar Parijs te gaan, maar hij gaat niet. Naar het waarom van zijn versagen
kan slechts gegist worden: heimwee, geldgebrek of een plotsklapse ingeving? Op
deze manier lijkt Weyerman waarachtig wel de ‘sentimental traveller’ van Laurence
Sterne, zij het zonder diens gevoeligheid voor melodrama. Verder herinnert het slot
van de passage - ‘Amsterdam aan het Y, geldig, vrolyk, frisch en bly’ - sterk aan het
kreupelrijm over de Utrechtse meisjes: ‘luy lekker en ligt, gelyk als de Meysjes in 't
Sticht’2.. De vraag lijkt gewettigd of in het werk van Weyerman meer van dit type
stadsrijmelarij te vinden is. Ging het hier om bestaande versjes of stak er in Weyerman
meer van Jan van Gysen dan hij in verheven momenten wenste toe te geven?
Wat me in het reislustig fragment het meest trof, was de geweldige snelheid en
het vanzelfsprekend gemak waarmee de respectabele afstanden afgelegd worden.
Het is alles zo blasé; de lezer moet zich daarbij een verschrikkelijke provinciaal
voelen en in ieder geval de auteur zien als een weergaloos kosmopoliet. De
strategische functie van deze passage is evident: de schrijver is een bereisde Roel en
weet waarvan hij spreekt.
Dat paste zeer goed in Weyermans straatje. Er is echter ook alle reden om
Weyerman op zijn woord te geloven. Graag zou ik hiervoor willen verwijzen naar
de magistrale studie Barges and Capitalism van Jan de Vries en de catalogus die bij
de recente tentoonstelling in het Gentse Bijlokemuseum verscheen3.. De prominente
vanzelfsprekendheid van de trekschuit - en dan wordt nog afgezien van het daarmee
verbonden kolossale belang van de trekschuit voor het maatschappelijke en culturele
leven -, wordt door het boek van De Vries en de Bijloke-catalogus uitnemend
duidelijk. Ook Weyerman schreef over de trekschuit en het is goed zijn teksten over
de trekschuit te redden van onbekendheid.
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Het zojuist geciteerde fragment uit de autobiografie mag dan getuigen van
kosmopolitische geblaseerdheid, elders kon Weyerman acteren met de verbaasdheid
van een bore-
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ling. Zo verklaart hij in Den Ontleeder der Gebreeken de trekschuit voor thuisblijvers,
al komt zijn encyclopedische beschrijving weldra in meer satirisch vaarwater:
Een Trekschuit is een Konstwerktuig dat de Reizigers van de eene Plaats
transporteert na de andere, en dat in de Lengte van een Kaarslaade, en in
de Breete een Lynbaan verbeelt. In dat Konstwerktuig verzaamen allerlei
Soort van Kreeften; men ontmoet 'er Heeren van 't eerste en ook van 't
achterste fatsoen; en men ziet 'er Dames van een beproefde, en ook van
een wankelende Deugd. Juffertjes die hun Broodwinning verbergen onder
een balyne Schanskorf zyn 'er dikmaals niet schaars; en Heertjes die haar
Schuldeischers uitstellen op de Lotery-briefjes van Wynand van Zonsbeek
zyn 'er veeltyds overvloedig. Men is 'er geballast met Jooden die erger zyn
dan Protestanten, en men is 'er gepakt met Protestanten die vry ondeugender
zyn dan Jooden. Een Schaarslyper beslaat 'er de hooger hand van een Hans
Donder, die een staalgraauwe Vacht, die een staalgraauwe Tronie, en die
een staalgrauwe Ziel voert, das is, hal mig der Deibel, eim Schimp! en een
Zeedyksche Onderlaag, die 'er zo verplukt uitziet, gelyk een Beurzesnyder
die la peine forte & dure ondergaat van de Inquisitie der Kruijers en
Sleepers, zit benevens een Dame, aan wiens Stacietabbaard de grootste
Helft van een 's Gravenhaagsche Bruidschat is verspilt. Kortom, een
Trekschuit is een Doodsbeenderen Huisje; daar is in een Trekschuit nog
Onderscheid van Kunne, nog van Fatsoen, en... en den Ontleeder der
Feilen, die onlangs van Amsterdam op Haarlem, en van Haarlem op Leyden
is gezeilt, met een diergelyke Scheepstimmermans Sleeplenden, zal zyn
Leezers behoorlyk beschenken met een Denkbeeld van die Trekschuits
Conversatie4..
Die conversatie is zeer de moeite waard, zelfs zo zeer dat de volgende aflevering
van het tijdschrift een vervolg biedt. Maar de tijd verbiedt het met U daarover te
hebben.
Met beproefde satirische middelen - de vergelijking van mensen met kreeften, de
absurde vergroting van een mishandeling door kruiers tot de inquisitie - en stilistisch
vernuft - de chiastische zin over protestanten en joden, de drieslag met de herhaling
van ‘staalgraauw’, de antithesen die paradoxen blijken - voert Weyerman hier een
moderne standenrevue op. In de trekschuit komen de ware verhoudingen aan het
licht, de dagelijkse schijn wordt transparant. Koning, keizer, admiraal, met de
trekschuit gaan we allemaal. En naar de pieren ook: ‘een Trekschuit is een
Doodsbeenderen Huisje’.
Dit besef van existentiële gelijkheid geldt slechts in de dood en de trekschuit. Wat
sardonische monterheid betreft lijkt Weyerman hier vergelijkbaar met Anthonis de
Roovere, die in zijn gedicht over het mollenfeest op vrolijke wijze alle standen
inviteert voor een ‘underground party’. Weyerman, in tal van opzichten een
carnavalsauteur met zijn gevoel voor de omkering en omgekeerdheid van traditionele
waarden en zijn gevoeligheid voor de absurditeiten van het dagelijkse leven,
onderscheidt zich naar mijn idee waar hij alledaagse fenomenen een nieuwe
emblematische functie geeft. Misschien is dat wel Weyermans speciale talent: om
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de realiteit met de ogen van een kind te zien en nieuwe betekenissen te hechten aan
het bekende.
In een andere aflevering van Den Ontleeder der Gebreeken staat Weyerman stil bij
‘De Voetangel’, de bekende pleisterplaats bij Abcoude:
Voorleeden September daalde Ik neêrwaarts van de Veerhuis trappen, in
de Roef van de Uitrechtsche passagiesloep op Amsterdam, en Ik arriveerde,
zonder eenige Dopjesspeelders te zien, en zonder over de Religie te hooren
harrewarren, tot aan de nootschikkelyke pleisterplaats, de Voetangel
gedoopt, alwaar Ik benevens een gedeelte van myn Mededieren, aan land
stapte, om aan die Kaap van goede hoop eens te ververschen5..
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De beeldspraak is goeddeels vertrouwd: de passagiers worden, ofschoon niet als
kreeften, weer tot het dierenrijk gerekend. Enige consequentie heeft de absurde
vergroting van de trekschuitscène tot een tafereel op open zee: de trekschuit heet een
‘passagiesloep’ en de Voetangel krimpt onder de vergelijking met de Kaap.
Traditioneel is de klacht over de kwaliteit van het vervoerde volk. In de
Amsterdamsche Hermes bijvoorbeeld wordt de trekschuit eveneens beschouwd als
het domein van de dopjesspelers, listige heren bedreven in het balletje balletje6..
Interessant is voorts dat Weyerman het als Ontleeder opvallend acht dat er nu eens
niet getwist wordt over de godsdienst. Kennelijk werd het trekschuit-‘discours’
bepaald door religieus meningsverschil en... het bedrog van handige heren. Een
verontrustende combinatie.
Wanneer de ‘Ontleeder’ in de Voetangel zit, ziet hij ‘De Kuyl*** Veerschuit’
liggen. Bedoeld wordt hier niet de ‘passagiesloep’ van Utrecht naar Amsterdam,
maar de Culemborgse schuit.
Vlak tegens over de deur van de Voetangel lei een Veerschuit zy was lang
en smal, gelyk als een Conger-Aal, en bevracht met een lang en smal
gezelschap, Sans Façon. Een damp van Maledictie zweefde over die Schuit,
en het geluit der Passagiers was overeenstemmend met de besloote galmen
van een Eedgespan Yrsche Conspirateurs, die den duivel dienen by de
kaers; vorders zaaten zy zo dicht in malkanderen geschroeft, gelyk als een
Societyt van Newgatisten, die een onwillige Pelgrimasie onderneemen,
naar de Engelsche Westindies7..
Een prachtige beschrijving - vooral die ‘damp van Maledictie’ bevalt mij zeer - die
degenen die wel eens vervoerd zijn in de rijdende sardineblikken die de Nederlandse
Spoorwegen ‘dubbeldekkers’ believen te noemen, bekend moet voorkomen. Over
de grote mensenliefde die een reiziger teistert wanneer hij zijn reis in het gezelschap
van voetbalsupporters, ‘walkman’-lijders en Ritzenkaarthouders mag vervolgen, zal
ik eerbiedig zwijgen.
Uit de Culemborgse schuit, die adjectivisch verbonden is met de ‘beruchte’
vrijplaats, ziet de ‘Ontleeder’ een bont gezelschap treden. Ik beperk me tot de eerste
scène:
Een Apoteekers lieveling, die voor Barbier naar 't Oosten voer, en die nu
voor Geneesheer speeld, onder zyn onhebbelyke Medeborgers, kwam uit
die lekke Schuit, naar den Voetangel kruipen, hy was verzelt met eenoogige
Kallemoer, die den kreupele Ledezetter op zy hong, als een Klis8..
Zegt U zelf: dit is carnaval! De lamme geneesheer en zijn bijna blinde moer. De
Culemborgse trekschuit is uiterst blauw, de gildeleden wedijveren in list en bedrog.
Vergelijkbaar is de aflevering van De Doorzichtige Heremyt, waarin de ‘heremyt’
droomt dat hij zich in ‘De Voetangel’ ophoudt. Het droomgezicht ontvouwt zich
dan:
Op of in het beste van onze aandacht kwam 'er een wonderbaarlyk vaartuig
aanleggen voor de wal van dat gebouw, een trekjacht zesmaal zo lang als
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het geraamte van het paard van Troyen, en al zo breed als een laade uit
een nieuwmodisch Engelsch kabinet, bestuurt door een scheepskapitein
die een bokshaaire paruik voerde op een ramshooft, en die geassisteert
was met een koppel knegten, beiden zo geverseert in de scheepvaart als
een paar Westmunstersche boerekosters, en zo verbittert op een pyp tabak,
dat die doorgaans bestorven bleef hangen tusschen hun kieuwen van voor
de loflyke beerebyt, tot aan de stadsherberg van de hoofdstad van het
Bisschops sticht. Uit dat trekjacht traden zeven dorstige ridders aan land,
min om avontuuren op te zoeken, als om zich hooft voor hooft te verkoelen
met een glas limonade, aan de Nederlanders by de genaaming bekent van
fransche brandewyn, of van weezopper overgehaalde waegholderbeyen9..
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De zeven ridders - allen van de droevige figuur - zijn van een overdonderende
mafheid. De wonderlijke ontmoeting van de Voetangel-heremiet met de ridders die
uit een andere wereld afkomstig lijken - één van de ridders wordt steevast aangeduid
als ‘den ridder met de metworst’ - wordt plotsklaps afgebroken ‘toen den kapitein
van het kaarslaade jacht riep, scheep, mannen, scheep!’
In de geciteerde passages valt op dat Weyerman de trekschuit met grote verbazing
beschouwen kon - vergelijk het zojuist geciteerde, waar de trekschuit als ‘een
wonderbaarlyk vaartuig’ getypeerd wordt en vervolgens in lengte en breedte getaxeerd
wordt, en de bijna encyclopedische beschrijving uit Den Ontleeder der Gebreeken
-, alsof hij het vaartuig voor de eerste maal in zijn leven zag. Terwijl de terloopsheid
in zijn autobiografie vooral Weyermans kosmopolitisme accentueert, daar vormen
de verbazing en de minutieuze beschrijving de inleiding tot een ontmaskering van
medemensen op trekschuiten.
De trekschuit is de blauwe schuit van Jacob Campo Weyerman: aan boord heerst
de wereld van de schijn, het is een afbeelding van de samenleving, waar evenzeer
list en bedrog, kapsones en kletspraat de toon aangeven. De trekschuit is een
‘verkeerde wereld’, zoals déze wereld een ‘mundus inversus’ is.
Het is de genade van de frisse oogopslag die Weyerman (en met hem zijn lezers)
in staat stelt de ware aard van de reizigers te zien. De onnozele introductie van de
trekschuit vormt de listige inleiding tot genadeloze ontmaskering.
Daarmee is al wel wat gezegd over de positie van de satiricus: hij maakt zich klein
en kinderlijk om monter te mogen zeggen dat de keizer ongekleed gaat. Maar dat is
niet alles.
Weyerman sneed ook in eigen vlees: hij brengt zichzelf in een vergelijking met
de kapitein van de trekschuit.
Een Schipper, die over de langwerpige Kaarse-laade van een Trekschuit,
over 't geraamt van een mager Paard, en over een gebugchelden Jager
heerst, is verpligt, om op het gezette uur te vaaren, schoon hy zo veel
Passagiers heeft, als 'er dubbelde Pistoolen zyn in de Goudbeurs van Argus.
Op dezelve wys, is een weekelyks Schryver, die min voorraat heeft voor
zyn Papier, dan een Schilder voor zyn keuken, genootzaakt de oude Maas
Adieu te zeggen, en in Zee te steeken10..
Met deze zelfkarakteristiek van Weyerman als ‘guidon de carnaval’, waarmee een
aflevering van de Amsterdamsche Hermes opent, wens ik te besluiten.

Eindnoten:
* Observatie, gehouden op de grondvergadering van 8 januari 1994.
1. Jacob Campo Weyerman, De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen. 's-Gravenhage-Dordregt 1729-1769, deel IV (1769), p. 436. Bijna een
eeuw later reisde Gerrit Paape (zie daarvoor zijn autobiografie Mijne vrolijke wijsgeerte in
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mijne ballingschap. Dordrecht 1792, p. 143) met de koninklijke barge van Gent op Brugge: ‘Ik
wandelde in vrede naar het logement den gouden appel, van waar de Bergie op Brugge, den
volgenden dag stond aftevaaren.’ Wat er nadien gebeurde, is de moeite meer dan waard.
Jacob Campo Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. Amsterdam 1723-1725, 2 dln, II, no
10 (18 dec. 1724), p.80. Vergelijk: Peter Altena, ‘Abderiet in Threcut. Utrechtse notities over
leven en werk van Jacob Campo Weyerman.’ In: Med. JCW 16 (1993), p. 83, noot 8.
Jan de Vries, Barges and Capitalism. Passenger transportation in the Dutch Economy
(1632-1839). Utrecht 1981; Een trekschuit voor koningen. De barge tussen Gent en Brugge.
Catalogus Bijlokemuseum Gent, 1993. Speciale attentie in deze catalogus verdient de bijdrage
van Jan Parmentier, ‘Een Vermaeck'lijck Treckschuytje. Een spiegel van de trekvaart in de
Nederlanden tijdens de 17de en 18de eeuw’ (pp. 29-72).
Jacob Campo Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken, I, no 51 (25 sept. 1724), p. 403.
Ibidem, I, no 5 (8 nov. 1723), p. 34.
Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes. Amsterdam 1721-1723, 2 dln, II, no
50 (7 sept. 1723), p. 397.
Jacob Campo Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken, I, no 5 (8 nov. 1723), p. 35.
Ibidem.
Jacob Campo Weyerman, De Doorzichtige Heremyt. Tweede druk. Amsterdam 1728-1729, no
9 (22 nov. 1728), p. 50.
Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes, I, no 40 (30 juny 1722), p. 313)

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17

44

Weyerman klassiek?
Marleen de Vries
Het schrijverschap van Weyerman valt midden in de periode die doorgaans wordt
aangeduid als het Frans-classicisme. Toch heeft men het nooit over de classicist of
Frans-classicist Weyerman. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen. Eén:
Weyerman was geen classicist. Twee: Weyermans reputatie werkt de schijn in de
hand dat deze onconventionele vrijbuiter en ‘esprit libre’ zich wel niet zal hebben
laten binden door de regels van het classicisme.
Dat laatste ligt voor de hand. Op Weyermans oeuvre, voor de helft bestaande uit
tijdschriften, is het label ‘classicistisch’ moeilijk toepasbaar. Ik tenminste heb nooit
iemand horen spreken over de classicistische satirische tijdschriften. Wellicht een
idee?
Toch wil ik in deze observatie de vraag stellen in hoeverre Weyerman als classicist
kan worden beschouwd. De vraag is niet eens zo vreemd, omdat het begin van
Weyermans schrijverscarrière samenvalt met een letterkundige episode die bekend
staat als de poëtenoorlog en waarin zekere schrijvers zichzelf classicistischer achtten
dan hun klassieke voorgangers. Zij noemden zichzelf ‘modern’. Het lijkt bijna
onmogelijk dat Weyerman in de discussie die dat uitlokte geen standpunt heeft
ingenomen. Neemt hij het op voor de klassieken of voor de modernen? Noemt hij
zichzelf ergens modern of klassiek?
Ik verwachtte het antwoord te vinden in de voorwoorden bij Weyermans
toneelspelen, maar kwam bedrogen uit. Geen woord over de affaire. Pas in 1727 met
de uitgave van Den Persiaansche zydewever schrijft Weyerman een poëticale voorrede
van belang, waarover later.
Achteraf gezien had ik beter meteen naar Weyermans tijdschriften kunnen grijpen.
Daarin immers gooit Weyerman al zijn frustraties op tafel, spuit hij zijn ergernissen
en viert zijn spotlust bot. Veel van Weyermans directe concurrenten en naaste collega's
werden het slachtoffer van zijn venijn in De Rotterdamsche Hermes, zoals is
aangetoond door Peter Altena en Karel Bostoen1.. De laatste wees al eens op een
passage in hetzelfde tijdschrift waarin Weyerman een vergelijking trekt tussen de
‘oude en hedendaagsche Schryvers’ en waarin Weyerman partij lijkt te kiezen voor
de klassieke
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schrijvers2.. Daarmee zitten we midden in de poëtenstrijd. Biedt De Rotterdamsche
Hermes misschien meer aanknopingspunten?
In no. 15 van het tijdschrift komt Hermes te spreken over de drankzucht van de
Engelsman. Het associatief vermogen van Weyerman deinst nergens voor terug. Via
dronkenschap en ongeregeldheid belandt de lezer als vanzelfsprekend bij de dichters,
waarover Hermes het volgende opmerkt:
De Poëten hebben Parnas verlochent, en Apol is met de Noorderlamp van
Helikon gelyk een beroit Aktionist gedecampeert, om aan Bacchus zynen
vakanten zetel te cederen, dewelke thans door zyn' dronken rykstaf de
confuze denkbeelden van den Chaos der Zangers rafineert, de ondeelbare
stofjes in klinkende syllaben verzamelt, en de onzinnige woorden door
het lympotje van den Wyn en Brandewyn aaneen hecht3..
Een duidelijk standpunt. Weyerman heeft het niet zo op de hem omringende dichters.
De aantijging, dat zij onder invloed van alcoholica, en dan nog met de grootste moeite,
wanschepsels produceren, zal hij vaker herhalen4.. Maar intussen weten we nog niet
over wie hij het precies heeft. Lang hoeven we daar niet op te wachten want op pagina
94 komt Weyerman opnieuw terecht bij de door hem geminachte dichters en deze
keer is hij concreter. Dan namelijk trekt hij van leer tegen de zogenaamde ‘moderne’
dichters, waarbij hij ‘modern’ veelbetekenend cursiveert. Deze Modernen beschuldigt
hij van plagiaat uit de werken van Hooft, Antonides, Huygens en Vondel. Nu was
Weyerman zelf ook niet vrij te pleiten van letterdieverij, maar toegegeven, Weyerman
plagieerde wat verder van huis.
Inmiddels is het duidelijk dat we Weyerman niet tot de Modernen mogen rekenen,
maar kunnen we hem daarom zonder meer scharen onder de ‘Anciens’?
Het lijkt erop, want op p. 231-232 drukt Weyerman ‘Eene lofrede voor Homeer’
af. Daarmee sluit hij zich aan bij een van de belangrijkste Europese discussiepunten
binnen de poëtenstrijd, die zich uiteindelijk toespitste op de vraag of Homerus wel
of niet gezaghebbend was. Een lofrede op Homerus staat in dit verband gelijk aan
een oorlogsverklaring aan de Modernen. Weyerman schrijft lyrisch:
Of wel al het ondermaansche door den tydt verslonden wort, echter zal
Homeer, die zoo adelyk van de Helden en auxiliaire Goden zingt, eeuwig
leven en eeuwig bloeien. Zyn glorieryke trant trekt zich naar alle ooren,
en verrukt alle zielen; zyn styl is hoog als de hemelen, en diep als de
baarmoeder van den Oceaan; ryk als de duistere ingewanden der aarde,
waarin kostelyke gesteenten, die zoo statelyk in de laagte wonen, gevonden
worden;5.
Weyerman wijdt nog minstens een halve bladzijde uit in een heuse liefdesverklaring
aan Homerus. Zo kennen we hem niet. Is dit werkelijk ‘het monster aan de Maas’,
de beroepszeiker uit Rotterdam, de Ischa Meijer van de achttiende eeuw?
Het moge duidelijk zijn. Weyerman is een ‘Ancien’. Zelf windt hij er geen doekjes
meer om. Naarmate het jaar vordert, we schrijven 1721, wordt zijn kritiek op de
Modernen feller. Met afkeer spreekt hij op p. 322 over ‘de dikoversuikerde dullebeien
der Moderne [dichters]’, die ‘aan alle fyne tongen een walg’ zijn. Zo bereidt
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Weyerman zijn lezers voor op de apotheose waarop hij ze vergast in een van de
laatste nummers van De Rotterdamsche Hermes. Hermes komt dan oog in oog te
staan met ‘eene bejaarde doch overschoone Vorstinne’, de ‘Outheit’, en haar gevolg.
In een pathetische
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monoloog kondigt zij haar ondergang aan:
de hedendaagsche Autheuren, dewelke de allergrootste verplichting voor
my dienden te betuigen, zyn van die glorie, die ik zoo veele eeuwen lang
in de Republyk der Letteren bezeten heb, de eenigste Ondermyners. Een
razende yver verblint en belet hen te zien dat zy aan myn' arbeit, aan myn
waken en aan myne verdiensten, die distinctie, die hen van het gros der
Stervelingen afscheit en den weg naar d'onsterflykheit baant, verschuldigt
zyn6..
En zij somt alle grote klassieke namen op. ‘Ach! Zoon der Goden’ zegt zij tegen
Hermes
de hedendaagsche Schryvers' [...] zweeren dat hunne lauweren niet
afhangkelyk zyn van de Grieken en Latynen.
Doch hoe gebrekkig is de uitvinding, konst, het oordeel of gedrag der
moderne Schryvers in vergelyking der Ouden. Ik zweere by my zelven, ô
Hermes, dat de hedendaagsche Autheuren niets byzonders zyn dan
plausibele Praatjesmakers en Frankfoortsche Kermispoppen. Geen een
eenig origineel vint men onder een duizenttal;
Hermes onderbreekt de tirade van de Oudheid maar belooft zijn lezers dat ‘Papa 't
restant van de Oratie der OUTHEIT, benevens eenige vonnissen, gepronuntieert
tegens de moderne Roovers’ in het volgende nummer zal meedelen7.. Aldus
geschiedde. Met dezelfde hardnekkigheid waarmee Hermes zijn strijd tegen Argus
voortzette werd ook de strijd tegen de vermaledijde Modernen gestreden.
Een eerste screening van Den Amsterdamschen Hermes wijst uit dat Weyerman
daarin zijn kruistocht tegen de Modernen voortzet. In een ‘Aan de muggenzifters’
wordt deze ‘Aapenisten’, zoals Weyerman ze deze keer aanspreekt, te verstaan
gegeven, dat wat ze ook doen, het ze nooit zal lukken de werken van de klassieken
te vernielen:
Geensins is dat doenlyk, gekronkelde Vyllekkers, want de onvergelykelyke
Werken der Ouden zyn geprent op Korinties koper, zy zyn geschreven
met een Diämante Stift, en verzegelt met een Cachet van Demaskyns Staal.
In het eerder genoemde voorwoord bij Den Persiaansche Zydewever uit 1727 - we
zijn dan zes jaar verder - vecht Weyerman nog steeds voor zijn gelijk. Enig idealisme
kan hem zeker niet worden ontzegd. Hij pakt het wel wat diplomatieker aan inmiddels,
richt zich beleefd tot de ‘Heeren Amptgenooten’, de ‘Heeren Poëeten’, de ‘Heeren
Zangers’. Bezweert dat hij niet iedereen bekritiseert, slechts
die Rijmende Kudde [...] die niet met de oude Schryvers is bekent [...] en
die derzelver Voorschriften niet wil, weet, noch kan navolgen.
[...]
Wy konnen niets uytvoeren van Belang [vervolgt hij] ten zy dat wy de
Ouden, of door de Kracht van eenig natuurlijk Geluk of Ingeeving, of
Konst, of Studie, komen na te volgen8..
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De moralist en satiricus Weyerman kiest dus partij voor de oudheid. Voor mij een
beetje onverwacht, maar bij nader inzien toch ook weer niet zo gek. Wie, zoals
Weyerman, de gebreken van de mensheid wil aantonen, heeft een referentiekader
nodig. Juist de onweerlegbare perfectie van de klassieke oudheid bood Weyerman
de mogelijkheid de gebreken van de eigen tijd aan te tonen. Net zoals Molière dreef
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Weyerman ook wel eens de spot met de klassieken, maar meestal loofde hij ze, ten
koste van de hem omringende dichters9..
De vraag of Weyerman al dan niet als classicistisch schrijver moet worden
beschouwd kan maar op één manier worden beantwoord: Weyerman was niet
classicistisch, maar klassiek.

Eindnoten:
1. Peter Altena, ‘De Rotterdamsche Hermes in het land der kikvorsen’. In: Med. JCW 1982, no.
43, p. 461-466; Karel Bostoen, ‘Literaire voorkeuren van Weyerman in de Rotterdamsche
Hermes.’ In: Med. JCW 6 (1983) p. 7-9.
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‘Een onwilligen glimlach’
Iets over het werk van de 18de-eeuwse voordrachtskunstenaar Arend
Fokke Simonsz
Marike Vierstra
Broodschrijver en voordrachtskunstenaar Arend Fokke Simonsz (1755-1812) deed
dertig jaar moeite het gehoor van ten minste twaalf genootschappen te bedienen van
leerrijke en tegelijk vermakelijke voordrachten1.. Om aan die vraag te voldoen
produceerde hij in een geweldig tempo en met veronachtzaming van zijn gezondheid
de ene verhandeling na de andere en las ze volgens eigen schrijven voor onder barre
omstandigheden. Droefgeestig, verdrietig, zorgend, ongesteld of gemelijk, beklom
hij de stoel van Taddel, het spreekgestoelte van het departement der letterkunde van
Felix Meritis. Zijn verhandelingen bereikten het publiek ook via een andere weg dan
de genootschappelijke gehoorzalen. In boekwinkels van Middelburg tot Amsterdam
tekende het lezerspubliek tot ruim een decennium na de dood van de
voordrachtskunstenaar/auteur gretig in op lijvige publikaties als de Boertige reis
door Europa (1827)2.. Het bekendst en meest gewaardeerd bleef Fokke tot in de
twintigste eeuw om zijn Moderne Helicon (1792), waarin hij uitvalt tegen het
sentimentalisme en lezers tracteert op een gedroomde reis langs sentimentele
parafernalia - hete tranen, wurmen, treurwilgen en grafzerken - die negen jaar eerder
het decor vormden in Rheinvis Feiths Julia3.. Op de Modere Helicon na riepen zijn
ironisch-komische boekwerken vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bij
literatoren vrijwel uitsluitend epitheta op als ‘plat’ en ‘vulgair’4.. Fokke zelf zou
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daarvan overigens niet hebben opgekeken. Humor en waardering ervoor waren
volgens hem smaakgebonden en smaak was weer gebonden aan geografie en tijd.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17

48
Hij kon zich erop beroepen dat hij binnen de genootschappen een veelgevraagd
spreker was, wat hij soms ook dankte aan luiheid van overige werkende leden die
nogal eens verstek lieten gaan als ze een voordracht aan hun pen moesten ontwringen5..
Dergelijke laksheid kon Fokke, die van de schrijverij moest leven, zich niet
veroorloven. Door geldnood gedwongen en gedreven door zucht tot opvoeding van
zijn toehoorders probeerde hij hen wegwijs te maken op terreinen waar hij zelf de
nodige studie-uren aan had gespendeerd. Een avondje Fokke kon daarom zowel een
filosofisch avontuur als een volkenkundige expeditie betekenen. Evenmin schuwde
hij grootscheepse historische overzichten, de klassieke filologie, mythologie en
eigentijdse onderwerpen als gelaatkunde. Bij het doorgeven van kennis, of zo men
wil, wetenswaardigheden, vreesde hij voortdurend ‘ongezellig’ te zijn;
versuffingsverschijnselen bij het publiek moesten bedwongen worden door de van
ouds beproefde combinatie van lering en vermaak.
Trouw aan zijn gewoonte om alles tot onderwerp van studie te maken verdiepte
hij zich al aan het begin van zijn redenaarscarrière in een uiterlijke verschijningsvorm
van vermaak, lachen, en schreef hierover de Verhandeling over den lach en het
lachwekkende6.. Deze tekst droeg hij voor in de letterkundige afdeling van Felix
Meritis, waarna hij hem in 1788 in eigen beheer uitgaf. Eerlijkheid gebood Fokke
in het voorwoord te melden dat hij niet de eerste was die op deze manier zijn visie
etaleerde over het ‘verschijnzel des lachs’. Tijdgenoot James Beattie (1735-1803),
een Schotse hoogleraar in de zedelijke wijsbegeerte, was hem voorgegaan. De Schot
had in de Republiek enige bekendheid verworven met een essay gericht tegen de
Britse filosoof Hume, dat bij de Zeeuwsche Maatschappy der Weetenschappen zo
zeer in de smaak was gevallen dat hij werd uitgenodigd lid te worden van de
Maatschappy7.. Beatties Essay on laughter and ludicrous composition (1762) kwam
Fokke in Nederlandse vertaling onder ogen als Proeve over het lachen, en het
gelachverwekkende in spreken en schrijven (1783)8.. De vertaler wordt niet met name
genoemd, maar het zou Petrus Loosjes Adriaansz geweest kunnen zijn, die eveneens
lid was van de Zeeuwsche Maatschappy en ander werk van Beattie toegankelijk had
gemaakt voor Nederlandstalig publiek. In de Proeve werden door de vertaler
‘snaeksche Dichtwerken en andere Boertige stukken onzer Natie’ aan het origineel
toegevoegd en hij schroomde niet kritiek te leveren op de auteurs ervan. Zo
balanceerde het ‘onrym’ van Weyerman volgens hem op de rand van welvoeglijkheid.
Onder de kop ‘het snaeksch behandelen van gewijde dingen geeft ergernis’ schrijft
hij dat het ons ‘helaes! aen geene menigte van voorbeelden [ontbreekt], waerin de
hier bedoelde wanstaltigheit te jammerlijk uitschittert. Immers, om van de geschriften
van Weyerman, Pater Abraham, en andere in onrijm geschreven, niet te melden’9..
Commentaar hierop kwam nog in de twintigste eeuw van letterkundige E. Jongejan.
die in haar dissertatie mede om deze toevoegingen de vertaling kritiseert als ‘wel
heel didactisch-moraliserend van toon’10..
Arend Fokke nam de Proeve als uitgangspunt voor zijn eigen verhandeling, maar
laat negatieve opmerkingen bij door hem geselecteerde voorbeelden van komische
teksten achterwege. Hij gaat zijn eigen weg, ook in het achterhalen van wat mensen
aan het lachen maakt, en doet een poging deze gemoedstoestand te definiëren en in
verband te brengen met wat lachen doet. Verder dan een verbindingsstreep tussen
één en ander komt hij niet:
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Wijl 'er nu zaaken en voorvallen in de waereld voorkomen, waar in de ziel
eene volmaaktheid en eene daar juist tegenstrijdige onvolmaaktheid tevens
bespeuren kan; zo wordt dezelve tevens aangenaam en onaangenaam
aangedaan, en deeze tegenstrijdige en gelijkwerkende aandoeningen doen
haar heure rust, heur evenwigt met het lighaam verliezen en veroorzaaken
den Luiden Lach11..
Zich ervan bewust dat niet iedereen om hetzelfde moet lachen, of even luidruchtig
blijk geeft van pret, nuanceert Fokke zijn ‘stelling’ door een hiërarchie aan te brengen
in hoe, wie, waarom lacht. Hij grijpt daarbij terug op de Middeleeuwse
temperamentenleer, en voert sociale, economische, geografische en sexe-verschillen
aan. Zo zal de bloedrijke om een ‘beuzeling’ lachen terwijl de zwartgallige en de
slijmachtige met moeite een ‘onwilligen glimlach’ op hun gezicht plakken. Het
gemeen zou lachen om de smerigste uitdrukkingen, waarvan welopgevoede mensen
walgen, en vrouwen gaan zich te buiten aan overmatig lachen omdat ze van nature
beperkte ‘zielsvermogens’ hebben en zwak van redeneerkracht zijn. Hun buitensporig
gevoel voor humor moeten we interpreteren als een vriendelijke geste van de natuur,
die aldus een door veel zitten gestremde bloedsomloop op gang houdt, waar bij
mannen het bloed circuleert door (fysieke) arbeid. Hier komt ook het oeroude adagium
dat lachen gezond is aan bod: het versnelt de doorstroming van het bloed en weert
alle verstoppingen12.. Uit apocriefe bron haalt Fokke hiervoor bewijsmateriaal
tevoorschijn en voert niemand minder dan Erasmus ten tonele, die van een gezwel
zou zijn genezen nadat de bult openbarstte door een lach.
Zijn professie in aanmerking genomen spreekt het vanzelf dat Fokke zijn licht liet
schijnen op middelen die voordrachtskunstenaars en schrijvers konden aanwenden
om hun gehoor aan het lachen te krijgen, hun lezers te vermaken. Hoezeer deze
kwestie hem bezighield, blijkt ook uit talrijke voorwoorden waarin hij zich afwisselend
opwierp als verdediger van de komische aanpak of als jammerhout tekeer ging over
publiek dat hem, zo meende hij, bijna dwong tot een luchtige behandeling van gekozen
onderwerpen. Immers, van hard werkende en dus 's avonds vermoeide kooplieden,
waarmee de zalen van Felix zich vulden, kon hij niet verwachten dat ze wakker
bleven bij bloedserieuze voordrachten13.. In Niet, niets en nietmetal (1811)
bijvoorbeeld, doet hij een eerste tactische zet door zijn gehoor een lichte schok te
bezorgen14.. Een verhandeling over niets? Dat moet wel de aandacht trekken, redeneert
Fokke. In de Verhandeling over de Algemeene Gelaatkunde stelt hij dat een toespraak
prikkelend en zout moet zijn, iets wat van de auteur een overvloed aan vrije tijd,
belezenheid, en behoedzaamheid om niemand te kwetsen, vraagt15.. ‘Deftige
declamatie’, meent hij, is in het algemeen gemakkelijker uitvoerbaar dan vermakelijke.
Heikele momenten voor de redenaar, lezen we in de Boertige Reis door Europa,
doen zich voor tijdens het begin, en het einde van een redevoering. De spreker moet
er te allen tijde op bedacht zijn het gehoor zo min mogelijk de kamer uit te praten.
Dat kan door kort en onderhoudend te zijn, ‘dat is, niet zeer aaneengeschakeld, [...]
als 't ware van de os op den ezel springende’, zodat men zich voortdurend afvraagt
wat er gaat komen. De te behandelen stof moet vreemd en tegelijk zeer bekend zijn,
dat wil zeggen, een redenaar moet iets nieuws te vertellen hebben zonder dat de
verhandeling te ingewikkeld wordt om te kunnen volgen. Het allermoeilijkst is, ‘om
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den regten toon te treffen, waarop de lagspieren stemmen; en er is geen onnatuurlijker
en daarom walgelijker zaak, dan dat een spreker door al zijne gebaarden, ja door zijn
goeden voortgang zelven, zijne hoorders tot laghen wil bewegen en dat echter niemand
lacht.’16.
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Contrasttheorie
Van een andere orde is het door Fokke in zijn Verhandeling over den lach
aangesneden probleem of het lachwekkende schoon kan zijn, wat vertaald in
hedendaagse termen neerkomt op de vraag of aan humor ernst en waarheid toegedicht
kunnen worden. Jammer genoeg voor het komische redenaarstalent is dat niet het
geval, erger nog, ‘hoe meer een kunstenaar den Lach opwekken zal, hoe verder hij
van de schoonheid en de reden zal moeten afdwaalen’17.. Met deze opvatting wist hij
zich in goed gezelschap: in het voetspoor van Hieronymus van Alphen, de Schotse
advocaat Henry Home (1696-1782) (Lord Kaimes in Fokkes tekst) en de Duitse
geleerde Moses Mendelssohn (1729-1786) - naar alle drie wordt druk verwezen in
de Verhandeling - ontwikkelt hij een redenering waarin voor emancipatie van humor
door haar ernst toe te kennen geen plaats is. In navolging van Hieronymus van Alphen
benadrukt hij het monopolie dat ernst op het schone heeft, door aan de Bijbel te
refereren18.. Het onberispelijke gedrag van de ‘zaligmaaker’ werd nooit verstoord
door ‘gemengde tegenstrijdige aandoeningen welke den Lach [...] verwekken kunnen’.
In een voetnoot haast hij zich daaraan toe te voegen: ‘alhoewel wij daarom nog niet
zeggen, dat Hij zig ongezellig, stuurs, of afgetrokken gedraagen hebbe.’ Instemmend
verwijst hij naar Hieronymus van Alphens doorwrochte esthetica, de Theorie der
schoone kunsten en weetenschappen (1778), dat een hoofdstuk bevat ‘Over den
Luim’. Daarin stelt Van Alphen: ‘Niets dat verheven is, niets dat verwondering of
verbazing wekt; in een woord, niets dat den hoorder of aanschouwer ernstig maakt
of laat, is bestaanbaar met humour’.19.
Fokkes omschrijving van het wezenskenmerk van het komische stoelt op
psychologische gronden; de zielsgesteldheid van de mens, en invloeden daarop van
buitenaf. Simultaan optreden van aangename en onaangename gebeurtenissen of,
als zodanig ervaren constellaties veroorzaken een ‘tegenstrijdige verrassing der ziele’
uitmondend in een lach20.. Het is het contrast dat maakt dat aan het komische
schoonheid wordt ontzegd:
ik moet bevoorens herinneren, dat wij het lachwekkende bepaald hebben,
als ontstaande, uit eene tevens aangenaame en onaangenaame verrassing
der ziele, en hieruit volgt, dat de middelen welke de nabootsende
kunstenaars bezigen, om den Lach op te wekken, zullen zij dat oogmerk
bereiken, ook gemengd en tegenstrijdig moeten zijn, dit moetende zijn
kunnen hunne voorbeelden niet schoon, maar moeten ten deele
gemeenzaam weezen; want wij zagen met Lord Kaimes, dat iets dat den
Lach opwekken zal, iets gerings en van weinig waarde moet zijn; want
zegt hij, en dit moeten wij wel in't oog houden, iets is niet Lachwekkende,
dat geschikt, evenredig, schoon is21..
Het idee dat contrast het meest wezenlijke van het komische is, had Fokke min of
meer overgenomen van de Duitse geleerde Moses Mendelssohn. Uit diens boek
Wijsgeerige Verhandelingen, Brieven en Gesprekken (uit het Duits in het Nederlands
vertaald door Gerrit Brender à Brandis) distilleerde hij de gedachte dat lachen geen
kenteken is van geluk22.. Net als huilen zou het voortkomen uit het ervaren van de
tegenstelling tussen volmaakt en onvolmaakt, wat ‘gemischtes Emfinden’, gemengde
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gevoelens, oplevert. Volgens Mendelssohns theorie zou de ervaring van Schoonheid,
in combinatie met het besef van eindigheid dergelijke twijfelachtige gevoelens
bewerkstelligen. Enerzijds is de mens gedwongen tot een verblijf op aarde onder
zijns gelijken, anderzijds kent hij het genoegen van zinnelijk waarneembare
volmaaktheid. Schoonheid is zinnelijk besef van
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volmaaktheid die overal in de architectuur van het heelal is terug te vinden23.. Het
aanschouwen, ervaren van onvolmaaktheid veroorzaakt gemengde gevoelens, want
streven naar geluk zou kenmerkend zijn voor het karakter van de menselijke ziel en
dan, zo knoopt Fokke aan bij Mendelssohn, moeten we vanwege het contrast, lachen.
Misverstanden, contrasterende karakters, tegenstellingen als tussen deftig en
proletarisch, sjiek taalgebruik en banale uitdrukkingen zouden daarom bij uitstek
geschikt zijn voor teksten die de bedoeling hebben ons aan het lachen te maken.
Daarbij moest, aldus Fokke, de kunstenaar zorg dragen voor komische navolging
van de natuur.
Over hoe dat precies zijn beslag moest vinden, en wat hij met (komische) navolging
bedoelde, liet hij zich mondjesmaat uit in de Verhandeling over den Lach. Pas zes
jaar later in deel vijf van zijn Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en
fraaije letteren (1794) gaat hij uitvoerig in op het nabootsen der natuur, het schone,
genie en smaak. De Catechismus was bedoeld als een standaardwerk over kunsten
en wetenschappen en leende zich kennelijk beter voor het ventileren van gedachten
over minder luchtige onderwerpen dan een verhandeling. Het werk, vormgegeven
als een dialoog tussen een groepje jongelingen en hun leraar, is niet geheel en al het
resultaat van eigen bezinning op het wezen der schone kunsten maar eerder een
compilatie van met instemming gelezen literatuur. Twee door Fokke gehanteerde
beginselen trekken daarbij de aandacht. Het eerste: ‘Alle regelen der Waereld zyn
niet bekwaam om een goeden Kunstenaar, een bekwaamen Redenaar of grooten
Dichter te vormen.’ En het tweede: ‘De voornaamste der regelen is, dat hy die zig
der Schoone Kunsten wydt, voor alle dingen zyne Genie moet raadpleegen.’24.
Tijdelijk opzij schuiven van regels om aan genie, fantasie ruimte te geven was een
kwestie die lang voor Fokke was geboren de gemoederen bezighield. Met genie werd
dan kortweg de oorspronkelijke scheppingsdrang van een kunstenaar bedoeld. Fokke
meende dat zelfs een met genie begenadigd kunstenaar regels nodig had; een
kunsttheorie, zoals hij die verwoordde in de Catechismus, zou overbodig zijn wanneer
genie onafhankelijk van smaak regulerende normen kon opereren. Daarmee
manoeuvreerde Arend Fokke zich in een, voor twintigste-eeuwse nabeschouwers,
merkwaardige positie. Zijn standpunt heeft iets tweeslachtigs omdat hij zich zowel
een voorstander betoonde van nieuwe opvattingen als een verdediger was van een
traditie van navolging waarin fantasie binnen de kademuren van kunstregels werd
gehouden. Bij de Verhandeling over den Lach moeten lezers zelf maar bedenken
wat hij bedoelde met komische navolging der natuur. Of hij een natuurbeeld (een
kunstbeeld) gevormd door electio voorstond of nabootsing opvatte als het construeren
van een getrouwe kopie van de werkelijkheid, liet hij in het midden. Gezien zijn in
later werk (de Catechismus) uitgesproken afkeer van slaafse navolging, is het
gerechtvaardigd aan te nemen dat hij ook auteurs van komisch bedoelde werken een
wat losse teugel gunde. Hij kon er echter niet toe komen kunstregels helemaal los te
laten en verbeeldingskracht vrij baan te geven. Bij Arend Fokke zou dat hooguit een
onwillige glimlach hebben opgeroepen.
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Naschrift bij het Arminiusnummer*
Adèle Nieuweboer
Dankzij de catalogisering van vier grote verzamelingen gelegenheidsgedichten (KB
Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, bibliotheek Gemeentearchief Amsterdam
en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde), die helaas nog niet tot een openbaar
raad-
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pleegbare catalogus heeft geleid, ben ik in staat om de volgende kanttekeningen te
maken bij enkele artikelen voortkomend uit het ‘Arminiusproject’.

Laurens Arminius
Weinigen zullen bekend zijn met het feit dat Laurens Arminius een bruiloftsgedicht
schreef voor het huwelijk van Nicolaas Sleght en Josina Edens, dat werd gesloten
op 1 april 1721 te Amsterdam.
Het gedicht verscheen in een bundel van het type dat doet vermoeden dat de
bijdragen in opdracht - en dus tegen betaling - zijn gemaakt, ook al zijn daarover
geen rekeningen bekend. Behalve het gedicht van Adriaan van Cattenburg,
Remonstrants predikant te Rotterdam die in 1696 aldaar getrouwd was met Maria
Cornelia Sleght, vertoont geen enkele van de bijdragen sporen van een familierelatie
met het bruidspaar. Zijn gedicht is waarschijnlijk op grond van de familierelatie als
eerste in de bundel opgenomen. De meeste namen van ondertekenaars zijn ons echter
louter bekend uit het openbare circuit, bijv. Cornelius van Arckel (dichter en eveneens
Remonstrants predikant), Arnold Hoogvliet (dichter uit het Rotterdamse genootschapje
Natura et Arte), Jan Baptista Wellekens, Claas Bruin (dichters van een aanzienlijke
hoeveelheid gelegenheidswerk).
De familie Sleght is grotendeels een typisch Rotterdamse familie. Behalve Maria
Cornelia in 1696 trouwden er achtereenvolgens (althans voor zover blijkt uit een
aantal gelegenheidsgedichten) Lidia, dochter van Adriaen en Margaretha van der
Hein, in 1716, Clementia in 1723 en Johanna in 1732. Het waren stuk voor stuk
aanzienlijke huwelijken: Lidia trouwde met Jakobus van Rykevorsel, Clementia met
Abraham des Amorie en Johanna met Jan van der Hoop. Voor het laatstgenoemde
huwelijk werd een bruiloftsbundel samengesteld, die vrijwel uitsluitend bestond uit
leden van Natura et Arte: Arnold Hoogvliet, Dirk Smits, Willem van der Pot, Nikolaes
Versteeg, Frans de Haes en Adriaan van der Vliet de jonge. Aan de bundel voor het
huwelijk van Clementia nam Arnold Hoogvliet eveneens deel, naast Remonstrantse
connecties als Adriaan van Cattenburg, Cornelius van Arckel en Joan Suderman, en
dichters als David van Hoogstraten en Hubert Kornelisz. Poot.
Er is bij de bruiloft van Nicolaas en Josina, die evenmin van eenvoudige komaf
was, niet op een paar centen gekeken: bij de bundel hoort een prent van Jan
Wandelaar, die er ook een verklaring bij dichtte. Het kan zijn dat de plaat niet
specifiek voor deze bruiloft is gemaakt, maar in ieder geval zijn de wapens en het
monogram van het bruidspaar erop aangebracht.
Een en ander ondersteunt twee opmerkingen die Daniëlle Geuke maakt over het
leven van Arminius in de periode 1720-1727. Ten eerste heeft hij waarschijnlijk deze
schnabbel uit financiële nood dankbaar aangepakt. Ten tweede blijkt uit de namen
van de hem omringende auteurs in de bundel dat hij tot bepaalde ‘intellectuele’
kringen behoorde. Het gaat waarschijnlijk te ver om te veronderstellen dat zijn ‘derde
plaats’ na A. van Cattenburg en Corn. van Arckel een behoorlijke status aangeeft,
al kan zijn familierelatie met Jacob Arminius rechtvaardigen dat zijn gedicht een
plaats krijgt na de bijdragen van de Remonstrantse predikanten, maar vóór die van
de overige dichters. Er zijn mij van deze bundel (opbouw 4o: π2 A-G4) twee
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Genealogie (sign. D 140), met dien verstande dat in het exemplaar CBG het π-katern,
met de prent, ontbreekt. De titel van de bundel luidt: Huwlykszangen, ter bruilofte
van den heere Nicolaas Sleght, en jongkvrouwe Josina Edens. In den egt vereenigt
binnen Amsterdam, den eersten van grasmaand, MDCCXXI.
Het gedicht van Arminius is zeer traditioneel, maar desondanks aangenaam van
ritme en niet van enige charme ontbloot.

Kornelis van Koeverden
Behalve de drie door Liselot van Heesch genoemde gedichten van Kornelis van
Koeverden voor zijn zoon Abraham, zijn grootmoeder Adriaentje van Es en Jakob
Zeeus, heeft deze weinig door Weyerman gewaardeerde dichter met zekerheid ook
enkele andere gedichten gepubliceerd. Het betreft afzonderlijk voor een gelegenheid
uitgegeven gedichten die in tegenstelling tot die in de bundel Dichtlievende Ledigheit
wel zijn ondertekend1..
Een van de belangrijkste bijdragen in het kader van de onderlinge relaties is
ongetwijfeld die voor het huwelijk van Arnold Willis en Alida Gramingh, te
Amsterdam gevierd op 4 oktober 17292.. De bundel voor dit huwelijk is tamelijk
omvangrijk en laat zien dat Kornelis van Koeverden optreedt in het gezelschap van
voornamelijk Rotterdamse dichters als Frans Greenwood en Nikolaes Versteeg.
Laatstgenoemde was - het is al bij Arminius opgemerkt - lid van Natura et Arte. We
zien Van Koeverden vaker in zijn gezelschap of in dat van zijn medeleden in
gelegenheidsbundels. Het is dus niet zo vreemd dat hij voorkomt in de bundel die
een dramatische gebeurtenis voor het Rotterdamse gezelschap markeerde: de dood
van een hunner, Kornelis van der Pot, 21 jaar oud, op 25 augustus 17283.. Van de
andere dichters in de bundel noem ik de meest actieve: Jan van Hoogstraten, Arnold
Hoogvliet, Sybrand Feitama Isaacsz, Wilhem Suderman, Dirk Smits, Nikolaes
Versteeg, Frans de Haes, Adriaan van der Vliet en Willem van der Pot, broer van de
overledene.
Met één of meer bekende Rotterdammers komt Van Koeverden verder voor in
bundels voor de huwelijken van:
- Johan Hage, schepen van Schieland, en Johanna Magdalena de Mey,
Rotterdam 27 april 17244.;
- Fredrik Wilkens en Anna Margareta Goll, Frankfurt am Main 6 januari 17285.;
- Abraham Cleyn en Cornelia Bos, op 8 mei 17296.;
- AEgidius Groeninx, secretaris van de weeskamer van Rotterdam, en Theodora
Groenhout, Rotterdam 23 november 17297.;
- Jan van Boedonk en Apolonia Bosch, op 31 januari 17318..
Hij had overigens een voorkeur voor het pastorale spel, dat hij zowel bij Willis
als bij Groeninx en Hage toepaste. Voor de laatste schreef hij ook de Nederlandse
bewerking van de Latijnse herderszang van Jacobus Henricus Dreux, waarmee de
bundel opent; de versie van Van Koeverden volgt onmiddellijk daarna.
Alleen of in ander gezelschap heeft Van Koeverden bijdragen geleverd voor:
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het dubbelhuwelijk van Theodore François de Mey, oudschepen van
Rotterdam, met Kornelia Vingerhoet en Herman Van Gelé met Elisabeth
Vingerhoet te Dordrecht op 17 juni 1716 (alweer een pastoraal spel)9.;
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-

het huwelijk van Cornelis Izaak van den Bogaerd en Christina Willink te
Amsterdam op 14 augustus 172010.;
het huwelijk van Johan van Doesburg en Maria van Duivendyk op 18 april
172311.;
het huwelijk van Petrus de Sterke en Eva van Meerte te Gorinchem op 6 juni
172412.;
het overlijden van Herman van Gelé, te Rotterdam begraven op 17 oktober
173713.;
het overlijden van Lambert van Neck, raad in de vroedschap en pensionaris
van Rotterdam, op 2 januari 174614..

In de laatstgenoemde bundel staat de bijdrage van Kornelis van Koeverden vlak
voor die van een Abraham van Koeverden, die volgens Liselot van Heesch niet zijn
eerstgeboren zoon kan zijn15.. Er moet wel een familieverband met een generatie
verschil zijn: bij de ondertekening van het - Latijnse - gedicht wordt vermeld ‘litt.
stud.’ Vermoedelijk dezelfde Abraham schreef in 1750 een Nederlands grafschrift
voor Joannes Hermannus Egberts, rector van het Haarlems gymnasium, die op 14
juli overleed16.. Waarschijnlijk was hij ook de auteur van de vertaling van de twee
als eerste in de bundel opgenomen Latijnse gedichten van respectievelijk Koenradus
Hovens en F.J. Gallé.
Een laatste maal - dan weer met een Latijns gedicht - komen we Abraham tegen
in 1762, in een huwelijksbundel voor Paulus Gevers en Jakoba Maria Cornets de
Groot, die op 31 maart te Rotterdam trouwden17..

Robert Hennebo
Amsterdammer of Leidenaar, de Robert Hennebo die wij kennen was in elk geval
een dichter, van wie werk is (herdrukt en) gebundeld in Verzamelde dichtwerken (ca.
1767). Dat geldt o.a. voor het huwelijksgedicht voor Thomas de Vogel en Elisabeth
Bosch (Amsterdam, 5 september 1725)18. en voor het bijzondere ‘Smeekschrift aan
den Edelen Hove van Cyprus’ ter gelegenheid van het huwelijk van Ysbrand Vincent
Ysbrandsz en Johanna Paauw, op 14 april 1726 te Amsterdam19.. De dichter heeft
echter meer gelegenheidsgedichten op zijn naam staan.
De namen van de meeste bezongen personen maken ons helaas niet veel wijzer
omtrent Hennebo's personalia, maar wel blijkt hij vrijwel uitsluitend in een
Haarlems/Amsterdamse omgeving werkzaam te zijn geweest, vaak in gezelschap
van Pieter Langendyk.
Hij schreef bijdragen voor de huwelijken van:
- Jacob van Liesveld en Wynanda Hagen, Amsterdam 9 augustus 172220.;
- Cornelis van Liesveld Elbersz en Johanna van Dorssen, Vreeland 30 december
172221.;
- Isaak de Neufville en Petronella de Neufville, Amsterdam 23 maart 172322.;
- Jan Hagen en Seytje Dorlant, Amsterdam 23 mei 172323.;
- Wynand Blaepot en Sara Kops, Haarlem 12 maart 172424..
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Het enige bezongen bruidspaar waarbij een bekende naam opduikt, is Jan van
Heemskerk en Catharina Dusart, Amsterdam 5 februari 1725. Was Jan familie van
voogd Jacob25.?
Er is één klein Leids spoor in de grote verzamelingen gelegenheidsgedichten en
dat betreft het huwelijk van Daniel van Hoorn en Anna Hennebo, aldaar in de echt
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verbonden op 3 oktober 1679. Een zekere Petrus Hennebo schreef een op plano
gedrukt lied op de overbekende melodie ‘Courante la bare’26.. Of er familiebanden
bestaan met Robert is mij onbekend.

Barend Das
Nog een zeer kleine opmerking bij de door Barent Das uitgegeven Huwelijkszangen
voor [...] Pieter van Weyler en [...] Johanna Decker. De titelpagina is minder
uitgesproken dan Nico Huijberts en Martin Zuithof ons willen laten geloven27..
Vermeld wordt slechts ‘By Barendt Das’, en wederom is het dus duister of het hier
de hoedanigheid van boekverkoper betreft, die van uitgever, die van drukker of een
combinatie daarvan. Overigens bezit de bibliotheek van het Gemeentearchief
Amsterdam ook een exemplaar onder signatuur F Wey.

Eindnoten:
* Med. JCW 15 (1992), afl. 3.
1. Tijdens het kopijklaarmaken van deze bijdrage bereikte de redactie van Liselot van Heesch een
aanvulling op haar artikel over Van Koeverden. Zij geeft hierin een aantal titels van diens
gedichten in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag en plaatsnummers van gedichten in Leiden.
De gegevens werden dankzij het in de inleiding van mijn stuk genoemde materiaal verkregen.
Aangezien mijn gegevens uitvoeriger zijn, maak ik hier - mede namens de redactie onder
dankzegging aan Liselot - slechts melding van haar aanvulling, die vooral waardevol is waar
zij vaststelt welke gedichten herdrukt zijn in Dichtlievende Ledigheit. Bij de hierna te bespreken
dichtbundels geef ik in de noten een voorpublikatie van de beschrijving in de bovengenoemde
catalogus. Liselot van Heesch' opgave van de plaats in DL zal ik bij de betreffende gedichten
afzonderlijk vermelden.
2. Huwlykszangen, ter bruilofte van den heere Arnold Willis en mejufvrouwe Alida Gramingh,
geviert in Amsterdam den IV. der wynmaant MDCCXXIX. 4o: A-B4 C4(± C1) D-E4; 40 blz.
Ex MNL 1118A, nr.126.
Een sonnet, ondertekend: Per spinas ad rosas; een herderszang en een herdersspel, ondertekend
resp.: F: Greenwood (herdrukt in: Vervolg van F.Gs Gedichten (1760), p.146); Kornelis van
Koeverden; twee gedichten, ondertekend resp.: D. van Damme; Nikolaes Versteeg; een gedicht
en een lied op de melodie: Als 't begint (incipit: Het is niet goet eenzaam te leeven), gezamenlijk
ondertekend: Par amitié; een gedicht en een lied op de melodie: Philida myn ziels-voogdesse,
gezamenlijk ondertekend: B.V.G. (= Bernardus van Gerrevink?); een sonnet, ondertekend: Uyt
vrintschap; een gedicht voor de bruidegom, ondertekend: Arnold Willis (tevens drukker?). In
een omslag van blauw papier. Uit het bezit van J.A. Alberdingk Thijm.
3. Lykcipressen, gestrooit op het graf van den heere Kornelis vander Pot, lit van het
kunstgenootschap Natura et arte. Overleden te Rotterdam, in den ouderdom van 21 jaren, 6
maenden en 18 dagen, den 25sten en begraven den 28sten van oegstmaendt 's jaars
MDCCXXVIII. 4o: A4 (A1 + x1) B-F4 G4(-G3); 56 blz. Ex KBH 853 D 119.
Een Latijns gedicht, ondertekend: Cornelius Thoen, m. dr.; twaalf bijdragen, ondertekend resp.:
(1) (gedicht) J. Lomannus; (2) (gedicht) P. van der Schelling; (3) (grafschrift) (idem); (4)
(gedicht) J.V.H. (= Jan van Hoogstraten?); (5) (gedicht) Arnold Hoogvliet (herdrukt in:
Mengeldichten (1738), p.365); (6) (grafschrift) Studio fovetur ingenium (= Sybrand Feitama
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Izaaksz.); (7) (gedicht) Kornelis van Koeverden; (8) (grafschrift) M. Oudenaerde; (9) (gedicht)
Wilhem Suderman; (10) (grafschrift) Amicitia extorsit; (11) (gedicht en grafschrift) Korn.
Kriek; (12) (visserszang) Jozua vander Poorten; vijf gedichten, ondertekend resp.: Dirk Smits
(herdrukt in: Nagelaten gedichten III(1764), p.105); Nikolaes Versteeg; F.D. Haes; A. vander
Vliet; Willem vander Pot (broer). De vijf laatste gedichten werden gemaakt door de vijf
medeleden van Natura et arte; het overlijden vertraagde de uitgave van de vertaling van het
derde boek van Thomas Kempis' Navolging door het genootschap; het voorbericht van het in
1730 bij Jan Daniel Beman te Rotterdam uitgegeven werk memoreert de op het overlijden van
Van der Pot gemaakte gedichten.
4. Parnasbloemen gestrooit op de bruilofttafel van den welgeboren heer mr. Johan Hage, schepen
in den Edele Hove en Hooge Vierschare van Schieland, enz. en de welgeboren jongkvrouwe
Johanna Magdalena de Mey, in den echt vereenigt te Rotterdam, den 27sten van grasmaende,
MDCCXLI. 4o: A-E4; 40 blz. Ex KBH 853 G 192.
Een Latijnse herderszang, ondertekend: Jac. Henr. Dreux; de vertaling daarvan, ‘uitgebreid’,
ondertekend: Kornelis van Koeverden; drie gedichten, ondertekend resp.: Joh. Obreen; Frans
de Haes (herdrukt in: De nagelaten gedichten (1764), p.215); Willem de Roo; een herdersspel,
ondertekend: Kornelis van Koeverden.
5. Bruiloftzangen voor den heere Fredrik Wilkens en mejuffrouwe Anna Margareta Goll, wettig
vereenigt te Frankfurt aen de Main den VI. der loumaent MVIIc XXVIII. 4o: r1 A-C4 [D]1; 28
blz. Ex MNL 1197 B 32:30.
Drie gedichten, ondertekend resp.: J.V.H. (= Jan van Hoogstraten?); Soek rust; Kornelis van
Koeverden; een herderszang, ondertekend: Nikolaes Versteegh; een gedicht, ondertekend:
Arnold Willis (tevens drukker?); twee sonnetten, ondertekend resp.: Kornelis vander Pot;
A.W.H.
6. (Prent) Op het huwelyk van den heere Abraham Cleyn, en mejuffrouwe Cornelia Bosch.
Ingezeegent den VIII. mey. MDCCXXIX. 4o: [A]4 [B]2; 12 blz. Ex KBH 853 A 435.
Drie gedichten, ondertekend resp.: A. van der Vliet; Kornelis van Koeverden; Jakob van Wyk.
KvK volgens LvH herdrukt in DL, p.427.
7. Mirten, gestroit ter bruilofte van den edelen heere mr. AEgidius Groeninx, sekretaris ter
weeskamere der stadt Rotterdam, en de edele jongkvrouwe Theodora Maria Groenhout; geviert
binnen Rotterdam den XXIII. der slagtmaent MDCCXXIX. 4o: A-G4 H1; 57 blz. Ex KBH 853
A 439.
Een Latijns gedicht, opgedragen aan Theodorus Groenhout (vader), ondertekend: Joannes
Arntzenius. jetus (herdrukt in: Poemata et orationes tres 1762), p.14); een Latijns gedicht en
de vertaling daarvan, resp. op de linker- en rechterbladzijde, beide ondertekend: Joannes Albertus
Jacobi; twee gedichten, ondertekend resp.: P. van der Schelling; J.V.H. (= Jan van Hoogstraten?);
een herdersspel, ondertekend: Kornelis van Koeverden; een gedicht, ondertekend: Gerard
Westerwyk; een gedicht en een lied op de melodie: Belle Iris, gezamenlijk ondertekend: Nikolaas
Bylaart; een gedicht en een sonnet, ondertekend resp.: Arnold Willis (tevens drukker?); J.V.H.
(= Jan van Hoogstraten?).
KvK volgens LvH herdrukt in DL, p.461.
8. Huwlykszangen voor den heere Jan van Boedonk en mejufvrouwe Apolonia Bosch, wettig
vereenigt op den laetsten der louwmaent MDCCXXXI. 4o: A-C4; 24 blz. Ex KBH 853 A 449.
Een sonnet, ondertekend: A.H.; een herderszang, ondertekend: A. vander Vliet, de jonge (herdrukt
in: Vruchten der dichtlievenheid 1779), II, p.332); drie gedichten, ondertekend resp.: Kornelis
van Koeverden; Amoris amore; Arnold Willis (tevens drukker?).
9. Rosemond en Radegond. Herders-zang. Ter bruiloften van, den heer Theodore François de
Mey, oudschepen der stad Rotterdam, met mejuffer Kornelia Vingerhoet. En de heer Herman
van Gelé, met mejuffer Elisabeth Vingerhoet. Feestelyk geviert binnen Dordregt, op den 16.den
van zomer-maant, MDCCXVI. 4o: π1 A4; 10 blz. Ex KBH Gel Ged 304:1.
Een herdersspel, ondertekend: Kornelis van Koeverde. De dagaanduiding is met de hand
gecorrigeerd tot: 17.
KvK volgens LvH herdrukt in DL, p.21.
10. Huwelykszangen, ter bruilofte van den heere Cornelis Izaak van den Bogaerd, en jonkvrouwe
Christina Willink. Echtelyk vereenigt binnen Amsterdam, den 14. van oogstmaand, 1720. 4o:
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π1 A-D4; 34 blz. Ex KBH 853 A 370; Ex MNL 1118A, nr.194; Ex GAA F Bog (472). Een
gedicht en een lied op de melodie: De zuiderzon liet hare straalen, gezamenlijk ondertekend:
A.v.d. Bogaerd Izaaksz. (broer); een gedicht, ondertekend: Amicus amico cecinit; een gedicht,
gevolgd door twee liederen op de resp. melodieën: 't Geloof allenkens kleinder; Land- en
bouwman ploegt en zaait, gezamenlijk ondertekend: C. Bruin; een gedicht; een herderszang,
ondertekend: P. Langendyk (herdrukt in: De gedichten II(1721), p.464); een gedicht gericht tot
Gerard Vygh, zwager van de bruidegom, ondertekend: Kornelis van Koeverden; twee sonnetten,
ondertekend resp.: Affectu; Amicitiae votum; een lied op de melodie: Elk heeft zyn byzonder
dryven, ondertekend: Raptim. Het ex MNL uit het bezit van J.A. Alberdingk Thijm; alleen de
bijdrage van Langendyk is aanwezig (de bladen C4-D2). In het ex GAA is D4 gesigneerd: D2.
11. Duifje herderszang, ter bruilofte van den heere Johan van Doesburg, en juffrouwe Maria van
Duivendyk. 4o: A4 (A1, titelpagina, ontbreekt); 8 blz. Ex MNL 4o Port 5:42. Een herdersspel,
ondertekend: Kornelis van Koeverden. Johan van Doesburg en Maria van Duivendijk trouwden
op 18-04-1723 te Rotterdam (Extract uit het trouwboek van de Geref. Gem. te Rotterdam).
12. Huwlyxzangen voor den heere Petrus de Sterke, en mejuffrouwe Eva van Meerte, vereenigt te
Gorinchem, den VI den in wiedemaent MDCCXXIV. (Prent). Te Rotterdam, by Johan van
Doesburg, boekverkooper, wonende op de Noordblaek ontrent de Vismarkt, 1724. 4o: π1 A-E4;
42 blz. Ex MNL 4o Port 7:38; Ex CBG D 144; Ex CBG C 67.
Een gedicht, ondertekend: Arnold Nachtegael, Klemens (herdrukt in: Mengeldichten (1726),
p.36); aantekeningen bij het voorgaande gedicht, voorafgegaan door een inleiding, gezamenlijk
ondertekend: Kornelis van Koeverden; een herdersspel, ondertekend: A.E. (= Abraham
Elzevier?); een gedicht, ondertekend: Johan van Doesburg. De prent is gesigneerd: J. Goeree.
Inven., en draagt de wapens en initialen van het bruidspaar.
13. Eerryk. Herdersklagt. Over het droevig en ontydig afsterven van den heer Herman van Gelé.
4o. Ex KBH 853 C 195. Aanwezig zijn alleen de bladen A2.3, met een herdersklacht,
ondertekend: Kornelis van Koeverden. Herman van Gelé werd op 17-10 1737 te Rotterdam
begraven (GAR, begraafreg. Geref. kerk).
14. Afzonderlijk als: Grafschrift voor den heere mr. Lambert van Neck, heer te Cappelle op den
Yssel, raed in de vroedschap mitsgaders raed pensionaris der stad Rotterdam, enz. enz. Overleden
den 2e. en begraven den 8en. des jaers 1746. Plano. Ex CBG A 1614.
Tevens opgenomen in: Cipresseloof gestrooit op het graf, van den weledelen, achtbaren en
gestrengen heer, den heer mr. Lambert van Neck, heer te Kapelle aen den Yzel, raedt in de
vroedschappe en pensionaris der stat Rotterdam, enz. enz. enz. Overleden den 2 der louwmaende,
in den ouderdomme van 48 jaren en begraven den 8 der zelve maende des jaers MDCCXLVI.
4o: A-B4 C2; 19 blz. Ex KBH 853 D 99.
Een Latijns gedichtje, ondertekend: J. Jensius; een gedicht, ondertekend: J.G. van Borckeloo;
een grafschrift, ondertekend: Kornelis van Koeverden; een Latijns gedicht, ondertekend:
Abrahamus van Koeverden, litt. stud.; een gedicht, gericht tot de weduwe: Theodora Maria geb.
Groenhout, gevolgd door een grafschrift, het geheel ondertekend: Theodorus Paludanus; drie
grafschriften, ondertekend resp.: N.N.; Nikolaes Bylaert; Michiel van Kouwenberg; een gedicht,
ondertekend: H.V.O. (= Hendrik van Ouryk?). De tweede bijdrage werd, licht gewijzigd, in
zijn geheel gebruikt voor een lijkdicht op het overlijden van Adriaan vander Mieden
(13-11-1764), door N.J. Veerman. Als reactie daarop verscheen: De verreezene Marsyas. Of
de letterdievery beteugeld. Door een genootschap onder de zinspreuk Studium alit artes. 's
Gravenhage, Daniel Langeweg 1764. 8o, waarin de beide gedichten naast elkaar zijn opgenomen.
15. Zij vermeldt zijn overlijden in 1724. Zie: Med. JCW 15(1992), p.110.
16. Ad virum eruditissmum (!) Hermannus Joannem Egberts, Harlemensis gymnasii rectorem, in
obitum acerbissimum conjugis dilectissimae Katharinae Bruffel, extinctae pridie iduum julii
1750. (Colofon: Te Haarlem, by P. van Assendelft, aan de Markt.). 4o: A4; 8 blz. Ex KBH 852
A 65. Twee gedichten, ondertekend resp.: Koenradus Hovens, primae classis discipulus; F.J.
Gallé, junior, primae classis discipulus; de vertaling van de beide gedichten, ondertekend resp.:
Uit vriendschap; Uit achting; een Nederlands grafschrift, ondertekend: Abraham van Koeverden.
Er is geen aparte titelpagina.
17. Parnasloovers, gestrooit op de bruilofttafel van den welëdelen heer meester Paulus Gevers, en
de welëdele jongkvrouwe Jakoba Maria Cornets de Groot, in den echt vereenigt, te Rotterdam,
den XXXIsten der lentemaend' des jaers, MDCCLXII. 4o: π1 (=A1) *2 2*2 A4 (-A1 = π1); 16
blz. Ex KBH 2000 A 13. Twee Latijnse gedichten, ondertekend resp.: Abrahamvs van Koeverden;
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Is. de Leeuw. Pridie kalendas apriles 1762; een gedicht, ondertekend: Jakob Kortebrant. De
titelpagina is geheel in rood. In een omslag van gepatroneerd goudbrokaat.
18. Huwelykszangen op het huwelyk van den heere Thomas de Vogel, en jonkvrouwe Elisabeth
Bosch. In den echt vereenigt binnen Amsteldam, den Vden van herfstmaand, MDCCXXV. 4o:
A-D4; 32 blz. Ex KBH 853 G 186.
Een sonnet, ondertekend: H.A.; vijf gedichten, ondertekend resp.: J.V.M.; Amor pretiosior auro;
Jacobus vander Strengh; Cl. Bruin; Pieter Langendyk; een gedicht, besloten door een wens,
ondertekend: Robert Hennebo (herdrukt in: Verzamelde dichtwerken (z.j.), p.66); een gedicht,
ondertekend: C.L.; twee liederen op de resp. melodieën: Liefelyk boschje, en gy zilvere vlieten;
Hier heeft my Rozemont bescheyden, het eerste ondertekend: H.A.
19. Bruyloftsgezang, of smeekschrift aan den Edelen Hove van Cyprus. [A2r: Proces Crimineel,
(...) van wegen Ysbrant Ysbrants zoon van Vryekeur, jonkman, contra Pauwtje Hendriks kint
van Vryekeur, jong dogter, gedaagdesse]. 4o: A4; 8 blz. Ex KBH 853 C 160:2; Ex KBH 3200
E 45.
Een dichtwerk in de vorm van een proces, ondertekend: Robertus (= Robert Hennebo) voor het
huwelijk van Ysbrand Ysbrandsz. Vincent en Johanna Pauw te Amsterdam, op 14 april 1726.
Het gedicht is, waarschijnlijk omstreeks 1750, herdrukt in 8o (A8 (A8 blanco); 14 blz.), zonder
plaats, jaar en uitgever, met verschillende varianten ten opzichte van de 1e uitgave. Het is waarschijnlijk in 1758 - opnieuw herdrukt, nu in 4o, onder de titel: Proces crimineel A6; 12
blz.), in 's-Gravenhage bij P. van Os, etc. Deze laatste versie werd opgenomen in de Verzamelde
dichtwerken van Robert Hennebo (vóór of in 1767 uitgegeven, eveneens te 's-Gravenhage, bij
P. van Os, etc.). De tekst is gebaseerd op ‘Handschriften die [...] geen gering kenmerk van
meerder echtheid draagen, dan die, waarna de eerste uitgegeeven wierden; dit laatste heeft
inzonderheit plaats in het Pleidooi voor Cyprus-hove’ (*6r en v); het is waarschijnlijk de uitgave
in 8o waarop de voorrede doelt met: ‘Het Pleidooi voor Cyprus Hove kwam voor eenige jaaren
ook zeer verminkt in 't licht’ (*5r). Het Proces crimineel is opnieuw herdrukt in: Witsen
Geysbeek 3(1822), p.162-172; de laatste versie werd integraal overgenomen in: Comische
pleidooijen (Amsterdam, 1823), p.37-53.
20. Ter bruilofte van den heere Jacob van Liesveld, en jongkvrouwe Wynanda Hagen. Echtelyk
verëenigt binnen Amsteldam, den 9den van oogst-maand, 1722. (Prent). Te Amsterdam, by
Joannes Oosterwyk, boekverkooper, op den Dam. 4o: A-B4; 16 blz. Ex KBH 853 B 35; Ex
MNL 1118A, nr.120. Drie gedichten, ondertekend resp.: P.L. (= Pieter Langendyk?); J.
Oosterwyk; R. Hennebo; een lied op de melodie: Wat is ons al vreugd gegeeven, ondertekend:
J.O. (= Joannes Oosterwyk?). De prent is gesigneerd: Wandelaer, del. J. Schijnvoet. fecit. Op
A1v een verklaring van de titelprent, ondertekend: J. Oosterwyk. Het ex MNL in een omslag
van kammarmer. Uit het bezit van J.A. Alberdingk Thijm.
21. Ter bruilofte van den heere Cornelis van Liesveld Elbersz., en jongkvrouwe Johanna van
Dorssen. Echtelyk vereenigt tot Vreeland, den 30sten van winter-maand, 1722. (Prent). Te
Amsteldam, by Joannes Oosterwyk, boekverkooper, op den Dam. 4o: π2 A-B4; 19 blz. Ex KBH
853 B 36; Ex CBG D 84. Twee gedichten, ondertekend resp.: Pr. Langendyk; Robert Hennebo;
een gedicht, gevolgd door een lied op de melodie: Hoor Kees myn vryer, het laatste ondertekend:
J. Oosterwyk. De prent is gesigneerd: J. Wandelaar del. et fecit. Op π1v een verklaring van de
titelprent, ondertekend: J. Oosterwyk. Het ex CBG mist de titelpagina.
22. Ter bruilofte van den heere Isaak de Neufville, en jongkvrouwe Petronella de Neufville. Echtelyk
vereenigt binnen Amsterdam, den 23sten van lentemaant, 1723. (Colofon: Te Amsteldam, by
Joannes Oosterwyk, boekverkooper, op den Dam.). 4o: A-D4; 32 blz. Ex GAA F Neu (2895).
Vijf gedichten, ondertekend resp.: J. Bapta. Wellekens (herdrukt in: Bruiloft dichten (1729),
p.415); Cl. Bruin; J.S.; Riên sans Peine (= Frederik de Bruyn); Robert Hennebo; een gedicht
en een lied op de melodie: Wagt me voor dat laantje, ondertekend: J. Oosterwyk.
23. Ter bruilofte van den heere Jan Hagen, en mejuffrouwe Seytje Dorlant. Echtelyk vereenigt
binnen Amsteldam, den 23sten van bloei-maand, 1723. (Prent). Te Amsteldam, by Joannes
Oosterwyk, boekverkooper, op den Dam. 4o: A-C4 (C4 ontbreekt, blanco?); 22 blz. Ex KBH
853 B 37; Ex MNL 1118A, nr.208.
Drie gedichten en een lied op de melodie: Hier zit de God Merkuur gevangen, ondertekend
resp.: P. Langendyk); Miscendum utile dulci; Robert Hennebo; J.O. (= Joannes Oosterwyk).
Op Alv een verklaring van de titelprent, ondertekend: J. Oosterwyk. Het ex MNL uit het bezit
van J.A. Alberdingk Thijm. Alleen de bijdrage van Langendyk is aanwezig (de bladen A3-4).
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24. Ter bruilofte van den heere Wynand Blaeupot, en jongkvrouwe Sara Kops. Echtelyk vereenigt
binnen Haarlem, den 12den van lentemaandt 1724. (Colofon: Te Amsteldam, by de wed. B.
Visscher, boekverkoopster in de Dirk van Hasselt-steeg.). 4o: π1 A-E4 (E4 ontbreekt, blanco?);
40 blz. Ex KBH 853 A 396.
Een gedicht, ondertekend: J. Bapta. Wellekens (herdrukt in: Bruiloft dichten (1729), p.447);
een gedicht; een acrostichon op de naam van de bruidegom in de vorm van een sonnet,
ondertekend: Isaac Delcourt Thomasz.; drie gedichten, ondertekend resp.: Cl. Bruin, P.
Langendyk; Robert Hennebo; een herderszang, ondertekend: Pr. Merkman de jonge; twee
sonnetten, ondertekend resp.: M. van Leeuwen; E. Visscher; een lied op de melodie: A table
avec mes ami (!), ondertekend: A.v. Hulkenroy.
25. Huwlykszangen, voor den heere Jan van Heemskerk, en jongkvrouwe Catharina Dusart. In den
echt verëenigt binnen Amsteldam, den 5den van sprokkelmaand, 1725. (Ornam.). Te Amsteldam,
by Marten Smets, boekdrukker, op de Nieuwezyds Achterburgwal, tusschen de Stil- en
Wydesteegen. 4o: A-B4; 16 blz. Ex GAA F Dus; Ex CBG D 60.
Drie gedichten, ondertekend resp.: Izaak Dusart; Jan Dusart; R.V.R. KZ. (= R. van Rensselaar,
Kiliaansz.?); een gedicht en een berijmde wens, gezamenlijk ondertekend: Robert Hennebo.
Blijkens de tekst was de bruidegom afkomstig uit 's-Gravenhage, en sloot hij zijn tweede
huwelijk.
Zie ook: Med. JCW 15(1992), p.106.
26. Huwelijks gesang, ter eere van sr. Daniel van Hoorn, en juffr. Anna Hennebo, te zamen inden
egt vereenigt op den derden october 1679. tot Leyden. Gedruct tot Leyden by Maarten van
Leeuwen, in de Keetelboeter-steeg. Plano. Ex CBG A 1610.
Een lied op de melodie: Courant la bare (!), ondertekend: Petrus Hennebo. Tandem fit surculus
arbor.
27. Med. JCW 15(1992), p.125.
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Boekbesprekingen
Ned Ward. The London Spy. Edited by Paul Holland, From the Fourth
Edition of 1709. East Lansing, Collegeas Press, 1993. Studies in Literature
1500-1800 no. 5. 360 blzz. ISBN 0-937191-50-7. f 59,67 (via Bookimpex,
Den Haag).
Zeer onlangs is verschenen een nieuwe uitgave (herzet; met kaart van Londen, en
glossarium) van de London Spy. Het blijft verrassend de wereld van Hogarth's Rake's
Progress, van de NELRI-serie van Cornelis Troost, ook in de literatuur terug te
vinden: een wereld die we ook via Doedijns, Weyerman en zoveel anderen toch
allang menen te kennen. Een stadse wereld doorgaans, vol ondeugden, gajes,
libertijnen, schrijvers.
Dit milieu is ook in Engeland in afleveringen beschreven. November 1698
verscheen het eerste nummer van de London Spy, door Ned Ward, een
‘beroeps’schrijver. Het blad bestond tot mei 1700. Zijn ‘spy’ is een vreemdeling in
Londen, die daar dag na dag in rondgeleid wordt door een oude kennis, uit de
‘gentleman’-klasse, waartoe advokaten, militairen enz. behoren: een bekende groep.
Zonder gids en discussiepartner gaat het niet in de Verlichting! De ‘spy’ observeert
het leven op de straten, maar ook in de huizen; overdag, diep in de nacht. Wij
ontmoeten allerlei slag mensen: dieven, prostituees, sectarissen, kermisbezoekers;
klanten van badhuis, toneel, speelhol, kerk, kroeg, boekenstal (p. 123),
wassenbeeldententoonstelling, college, musico, en natuurlijk het koffiehuis (bezet
met allerlei soort volk; vgl. bv. p. 42, 81). De London Spy is een mengeling van
Baedeker en Amsterdamsch Hoerdom; is mercurius, spectator. Spectator? Ja - zij het
dat het moreel oordeel afwezig is. Maar als spion-kijker confronteert Ward ons met
het immense toneel dat de stad is. Het lijkt wel of elke Londenaar een ‘spectator’ is.
Die term valt talloze malen, bijv. blz. 42, 44, 55, 57, 69, 81, 111. De idee, de term
is dus later zo ‘nieuw’ niet. Blijkbaar heeft een spectator belangstelling voor het
dagelijks leven. Hier zien we een begin van het mercuriaal-spectatoriale genre. De
scherp observerende Spy heet bij ons Argus, Hermes, wat al niet.
Opvallend zijn enkele overeenkomsten met de vroege Nederlandse periodieken.
Ook hier de tussengevoegde poëzie; de incidentele beschrijving van een ‘Karakter’.
Intrigerend is, ondanks de realistische attitude en beschrijvingswijze, de hier en daar
voorkomende en naar het ‘barokke’ neigende vergelijkingen en commentaren. Zo
p. 1: ‘So I resolved to be no longer Aristotle's sumterhorse, or like a tinker's ass to
carry a budget for my ancestors stuffed full of their frenzied notions and the musty
conceits of a parcel of dreaming prophets, fabulous poets and old doting philosophers,
but shifted them off one by one (with a fig for St Augustine and his doctrines, a fart
for Virgil and his elegance, and a turd for Descartes and his philosophy, till [...]’. In
één zin treffen we een wat onbeschaamde geëduceerdheid, trivia, een overdosis
beelden. Overal vinden we blijken van het begin-achttiende-eeuwse genoegen in het
hanteren van taal, in discussie, in conversatie. Ward is - als Weyerman - een
belangrijke bron voor de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis.
Weyerman is, bij Ward vergeleken, een net en aristocratisch persoon. Hij schrijft
ook beter. Men voelt ook dat het aura, het ‘gewicht’ van ‘Hermes’ enz. van veel meer
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belang is. Hij kende en las de populaire Spy (vijf drukken tussen 1698 en 1718!)
overigens wel degelijk. Ton Broos liet zien in Med. JCW 1986, p. 62-73, dat hij
stukjes uit de Spy bewerkt heeft, in de Doorzigtige Heremiet. Er zullen er wel meer
zijn!
A.J. Hanou
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Jacob Eduard de Witte. Fragmenten uit de roman van mijn leeven. Ingeleid
en van aantekeningen voorzien door Grietje Drewes en Hans Groot.
Hilversum, Verloren, 1993. Egodocumenten 6.
Een egodocument over de jaren 1763-1790, bedoeld in 1825 als kopij voor uitgave
(waarvan het niet kwam - laat staan dat een geïntendeerd tweede deel volgde). Een
merkwaardig geschrift, in de titel roman genoemd en in de tekst zelf onder meer
betiteld als ‘brochures’ (p. 155), bestaande uit twaalf zogenoemde ‘fragmenten’.
Indien vaandrig De Witte (1763-1853) in 1782 niet wegens landverraad, of het
onvoorzichtig doorgeven van defensiegeheimen, in de gevangenis beland was, had
Nederland een derderangsschrijver minder gehad. In de gevangenis stak hij zijn licht
op bij Feith, Marmontel, Wolff en Steele. De schrijfster De Cambon-van der Werken
was daarbij zijn raadgeefster. Zo ontstond zijn eerste sentimentele roman, Cephalide
(1786), waarop de nodige andere volgden, terwijl hij ook jaarboekjes redigeerde, en
toneelstukken schreef. In de autobiografie vindt men trouwens allerlei interessante
gegevens met betrekking tot de sentimentele levenshouding; terwijl altijd intrigerend
blijven vermaningen als ‘Niets is waarachtiger, en dit leerde mij de ondervinding,
dan dat de lezing van met gevoel geschrevene Boeken, eene vertering in ons hart,
om mij dus uittedrukken, doen ontstaan; die hetzelve voor de levendige indrukzelen
vatbaar maaken, en het is daarom zeer gevaarelijk, aan de Jonge en ongewaapende
harten der Jeugd, en vooräl aan Meisjes, zodanige Boeken in handen te geeven; zij
bederven volstrekt het gezond oordeel en doen denkbeeld van volkoomenheid en
volmaaktheid in ons ontstaan, welke men op de waereld of in het geheel niet of
slechts zeer zelden aantreft’ (p. 135). De Witte, in zijn omstandigheden, bleek talent
te hebben bezoekende dames te binden. De belangrijkste werd Maria van Zuylekom.
We krijgen een klein maar intrigerend verslag over hun ‘romanesque’ wijze van
verkeren; Maria werd in de gevangenis zijn gezelschapsdame (in alle opzichten!),
dagelijks, jarenlang; samen schreven zij romans en poëzie; en tenslotte kwam er zelfs
een huwelijk van. Curieus is dat in diezelfde tijd zich nóg zo'n schrijvers(echt)paar
vormde in de Gevangenpoort (vgl. p. 150 e.v.): de van een poging tot staatsgreep
betichte patriot Des Villates, en Cornelia van der Weyde.
De uitgave bevat een korte maar informatieve inleiding, tevens handzame
bibliografieën van het werk van De Witte en Maria van Zuylekom (is de 's
Gravenhaegse Courant wel op advertenties van hun oeuvre bekeken?), en een goed
personenregister (helaas: geen titels). Er is redelijk, concies commentaar (behalve
dat, noot 129, in tegenstelling tot het daar vermelde, een boetefeu iemand is die voor
het vuur en licht zorgt in de regeringsgebouwen, en een conciergetaak heeft; vgl.
Henk Boels, Binnenlandse Zaken, 1993). Een goede editie! Het enige merkwaardige
vind ik, dat, terwijl (p. 9) de editeurs zeggen dat ‘voor de biograaf een autobiografie
wel de minst betrouwbare bron’ is, zij (p. 27) een gedicht ‘interessant’ noemen ‘omdat
er autobiografisch materiaal in verwerkt is’.
Geen echt talent, maar wel een interessante figuur, De Witte. Gezien het verloop
van zijn leven onmiddellijk volgend op zijn gevangenschap lijkt hij veel weg te
hebben van een kleine chevalier d'industrie, een oplichtertje op zoek naar geld en
banen, type-Kersteman. Misschien is deze dolle vaandrig, samen met o.a. zijn Maria,
zelf wel een romannetje waard, door een van zijn/haar proefschrift verloste ‘95-er’.
Merkwaardig dat de inleiders niets konden vinden over De Wittes leven tussen 1807
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en 1853, jaar van zijn overlijden; misschien kunnen de lezers van dit blad een oog
open houden.
Een enkel gegeven kan ik misschien nog toevoegen aan de in de uitgave verstrekte
kennis omtrent de Witte. Het tijdschrift De Domkop (II, p. 213-214) becommentarieert
de Oranjeversjes van De Witte als schrijver van de Amsterdamsche Courant. In het
GA A'dam bevindt zich bij notaris Elter een door De Witte op Isaac Hosteijn gegeven
procuratie ad lites, 24 juni 1794, en dus misschien nog wel meer.
A.J. Hanou
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Signaleringen
Broeder Hamet
In De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg geeft Weyerman
het ‘Verhaal van de opkomst der Roozenkruys Broeders’ (ed. 1984, p. 32-42). In de
Inleiding van de heruitgave (deel 1b, p. 21-31) wordt nagegaan, welke bronnen
Weyerman gebruikt kan hebben bij het schrijven van deze passage. In een vertoog
over de Rozenkruisers dat hij negen jaar eerder had geschreven, in Den Ontleeder
der Gebreeken van 8 mei 1724, noemt Weyerman zelf enige werken in een voetnoot,
die hij, zo blijkt uit onderzoek door de editeurs van de heruitgave, uit Le Grand
Dictionaire hisorique van L. Moreri (1717) had overgenomen. Maar de passage over
de Rozenkruisers in Syberg bevatte veel meer gegevens dan Weyerman uit Moreri
kon halen. Onder andere de anekdote over ‘een zeker Roozenkruys broeder Hamet’,
die met een handjevol mensen het hele leger van de mullei (= sultan) Sidan van
Marokko op de vlucht wist te jagen, ging hier niet op terug. De editeurs melden wel
dat Weyerman dit verhaal vermoedelijk heeft overgenomen uit Recveil General des
Qvestions Traitées és Conferences du Bureau d'Addresse és années 1633.34.35
iusques à present (Paris, 1654), maar ze geven geen verdere informatie over deze
Hamet.
Onlangs las ik het artikel ‘M. Maier in England’ van R. Heisler in The Hermetic
Journal (1989, p. 123), over Michael Maier (1568-1622), die een verdediger was
van de rozenkruisersgedachte. In dit artikel vond ik een vermelding van ‘Mullei Om
Hamet Ben Abdela’ met een verwijzing naar Symbola avreoe mensoe dvodecim
nationvm (Frankfurt, 1617) van Michael Maier. Op p. 290 van dit werk treffen we
inderdaad de passage aan, waarin gesproken wordt over Hamet, die als profeet
beschouwd werd en dankzij bijzondere vermogens de mullei Sidan van de troon wist
te stoten. Maier vertelt dat de verhalen over Hamet in dezelfde periode de ronde
deden als het gerucht over het bestaan van een rozenkruisersbroederschap, maar hij
noemt Hamet niet zelf een Rozenkruiser. Weyermans aanduiding ‘een zeker
Roozenkruys broeder Hamet’ klopt dus niet. Of Weyerman nu het Bvreau d'adresse
als bron heeft gebruikt, of rechtstreeks terug heeft gegrepen op het werk van Maier,
is niet duidelijk. In ieder geval is nu iets meer bekend over deze Hamet. Ik wijs hier
ook nog op het bestaan van het werkje A true historical discourse of Muley Hamet
rising to the three kingdomes of Moruecos, Fes and Suez (London, 1609).
G. Snoek

Bibliografie JCW - aanvulling
Dat ook in Rusland exemplaren van werken van Weyerman te vinden zijn, wisten
we wel. Maar speurwerk ernaar is tot nog toe niet verricht, dus vermeldingen ervan
in de Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman
van Marleen de Vries zijn niet/nauwelijks te vinden.
Dankzij enige dagen monnikenwerk van Ingrid Weekhout, die in een week tijd in
de Saltykov-Shchedrin State Public Library (St. Petersburg) alle catalogus-fiches
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overschreef van Nederlandstalige werken, weten we dat de JCW-bibliografie kan
worden aangevuld. In Musaeus, Tijdschrift voor Renaissance-letterkunde (jrg. 1, nr.
5, jan. 1994) publiceert ze al haar bevindingen.
Het gaat om twee catalogusbakken (nr. 72: A-R; en nr. 73: S-Z) van de afdeling
Polygraphy, Belles Lettres. Ik citeer Weekhouts tekst, die letterlijk, zonder autopsie,
is overgenomen van de fiches. Vermoedelijke overschrijffouten heb ik hierbij
aangegeven:
6.10.4.3
Miguel de Cervantes Savedra: De voornaamste gevallen van den wonderlyken
Don Quichot, door den beroemden Picait [sic - MvV] den Romein (...). In 's Hage:
Pieter de Hondt, 1746. 1 vol. 4o.
6.14.9.77
Het natuurlijk konterfijtsel van Joh. Hend. Baron van Syberg of Den
Maagdenburgsche Alchimist of den gewaanden baron van Syberg ontmaskert. S.I.,
s.a., 4o. Er bestaat eene ander ander uitgaef van dit blijspel gedrukt te Utrecht in 1733
by Jurriaan van Paddenburg en Anselmus Munterdam [sic - MvV].
6.14.5.29
Jacob Campo Weyerman: Den Persiaansche zydewever; Demokriets en Herakliets;
Brabandsche voyagie; De Hollandsche zinlykheyt; Den Antwerpsche courantier; De
gehoornde broeders. Klugtspel; Gezangen van Anakreon. Breukelen, 17[..].
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6.14.5.29
Jacob Campo Weyerman: Den Persiaansche zijdewever; Demokriets en Heraclius
[enz. enz.] Treur- en Blijspelen en Gezangen & G [?] Anacreon uit het Grieksch
vertaald. Breukelen, s.a., 4o.
Everhard Hofland suggereerde reeds in Med. JCW. 15, p.59, op grond van de catalogus
van de Leeuwardense boekverkoper Ferwerda, dat er een tweede editie van Den
Persiaansche zydewever zou zijn, nl. gedrukt te Amsterdam in 1720. Marleen de
Vries vermeldt in haar bibliografie slechts de editie die op de titelpagina noch plaats
noch jaar noemt. Zij vermoedt (p. 33) dat de verzameluitgave eerst in 1727 verscheen.
Is hier sprake van nóg een editie?
M. van Vliet
WOLFF EN DEKEN

Wolff en Deken zijn zo klassiek dat hun Sara Burgerhart al verbulkboekt is en
een vervallen tuinhuisje, waar de schrijfsters nimmer in verbleven, monumentale
waardigheid heeft verworven. Het Beverwijkse kluisje, door P.J. Buijnsters in zijn
Wolff & Deken nog gevonnist - ‘Wat er thans nog rest, heeft niets authentieks meer’
-, dreigde onlangs van de aardbodem te worden gevaagd. Plannen van de directie
van bejaardenhuis ‘Lommerlust’ om het onttakelde kluisje te ruimen ontmoetten
groot verzet. De directrice van het bejaarden-verzorgingshuis vat de reacties op haar
snoodheid deemoedig samen: ‘Emoties en verwijten over dit stukje cultuurhistorie
waren mijn deel’ - en er werd een stichting tot behoud van het tuinhuisje van de
dames Wolff en Deken opgericht. Deze stichting had succes: gedoodverfde ‘first
lady’ mevrouw drs. J. Brinkman-Salentijn bleek bereid als beschermvrouwe op te
treden, in het comité van aanbeveling namen erkende publiekslievelingen als
Boudewijn Büch, Adriaan van Dis en Nel Schuttevaêr-Velthuys zitting. Op de bres
voor nep. Als het niet zo droevig was, zou het komisch zijn, deze kippedrift om
‘Lommerlust’.
Wat wel de moeite waard is, is het boekje ô Laage Hut! Meer Grootsch dan
Vorstelyke Hoven (zonder ISBN, zonder jaar - vermoedelijk 1993) dat genoemde
stichting onlangs uitgaf. Voor de prijs van 25 gulden (Rabobank Beverwijk,
rekeningnr 3880.02.301, gironummer bank: 151093; ten name van Tuinhuisje Wolff
en Deken) wordt men eigenaar van een bonte collectie zin en onzin over het kluisje
van Betje Wolff en Aagje Deken. Tragisch dieptepunt in het boekje is het eerste
hoofdstuk over ‘Beverwijks cultuurhistorisch erfgoed’, geschreven door ‘Meta Bison,
auteur’: de avonturen van misdienaar Aad Schram en die van huisknecht Jan
Andriessen (‘bepaald guitig kijkt hij als ik hem vraag of-ie zelf wel eens een gedicht
maakte’) vormen in de beschrijving van Meta Bison een parodie op groots en
meeslepend leven. Onvergelijkelijk veel beter zijn de bijdragen van Wim Meulenkamp
en Karin Westerink aan de bundel. Meulenkamp schreef een interessant hoofdstuk
over de cultus van de hermitage in Nederland, terwijl Westerink de kluisjes van
Elisabeth Maria Post nader beschouwde. Meulenkamp en Westerink nemen de gril
van de kluisjes met precisie en een passend gevoel voor gekte waar. Zo ontstaat een
intrigerend beeld van de tuinhuisjesliteratuur. Het aardigste deel van het boekje is
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ongetwijfeld de fotografische herdruk van Het Riete Kluisje van Mejuffrouw Elizabeth
Wolff, geb. Bekker van L. van Ollefen. Van Ollefen laat zijn lof voor de schrijvende
dames in verzen de vrije loop. Voor Wolff en Deken verzoet Van Ollefen de inbreuk
op privacy door de verheerlijking van de dames als ‘'t Puik der Vrouwen’.
De opgewonden adoratie van Meta Bison - ‘Een gevoel van saamhorigheid voor het
leven. Dat nu maakte de dames Wolff en Deken zo sterk in hun strijd.’ - en de lofzang
van de journalistieke voyeur Van Ollefen contrasteren met de lelijke woorden die
‘Een Eerlyk Man’ in een ongedateerd, maar uit de periode 1782-1786 stammend
pamflet aan de schrijfsters wijdt. In de Zaamenspraak tusschen een Eerlyk Man, een
Sociniaan, en P: Hartig, wandelende buyten Leyden, over het Godlasterlyke Libel
De Patriottische Catechismus, de Spotprenten, en de hedendaagsche Schend-schriften,
dat zich bevindt in de rijke collectie Berkheij in het Leidse gemeentearchief (16; nr
i), waagt ‘Een Sociniaan’ het tijdens het wachten op de Leidse schuit erop om aan
‘Een Eerlyk Man’ te vragen of hij hem niet ergens van kent: ‘heb ik Myn Heer niet
wel in Amerika ontmoet?’ Met deze vraag ontmaskert de Sociniaan zich als een
patriotse vriend van de Amerikaantjes. Zijn ‘eerlijke’ gesprekspartner laat dan ook
weten er nooit geweest te zijn, maar in dit prinsgezinde pamflet zou de Sociniaan
geen Sociniaan zijn indien hij niet voortging:
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maar u weezen staat my tog voor... heb ik u dan niet by myne Vriendinnen
wel aangetroffen? by de Juffrouwen Wolf, en Deeken?...
De reactie van de eerlijke man bestaat aanvankelijk uit gelach, maar daarna opent
hij een boekje over de dames:
Ha! Ha! Ha! je doet my lachen.... Wolf en Deeken! wat zyn dat voor
dingen? zyn dat Juffrouwen? O!... Wagt!.... meenje ook die twee ouwe
tooverlantaarens, die boven malkander hangen in de Oudemanhuys poort
te Amsterdam?
De Sociniaan hoopt nog dat van een misverstand sprake is, hij veinst de opmerking
over de poort niet te begrijpen en zegt op ‘twee schrandere vrouwen’ te doelen.
Waarop de eerlijke man in scherts vervolgt:
Zoo!... en ik spreek van Listige brood-schryfsters, die onlangs zig in
pourtrait hebben laaten brengen; zeekerlyk, om dat zy toonen wilde, geen
Wolf, nog geen Deeken waaren!
De eerlijke man verwijt de dames dat zij ‘daagelyks, met Wigtiger dingen, dan zy
zelve zyn’ durven te schertsen. Voorts beticht hij de dames van grofheid.
Dit patroon herhaalt zich voor dominee Van der Kemp, de schrijver van de Post
(Pieter 't Hoen), een zekere Slicher en de anonieme schrijver van de Patriottische
Catechismus.
Voor de Wolff&Deken-studie is deze prominente vermelding van de dames in een
reeks van patriotse oproerkraaiers belangwekkend. In zijn biografie uit 1984 heeft
P.J. Buijnsters al gewezen op de politieke agitatie van Wolff en Deken in de jaren
voor 1787, maar dat zij zo zeer als stokebranden golden, was voor mij een verrassing.
Het verwijt van broodschrijverij was het resultaat van succes èn van broodschrijven:
in Het Nut der Vooroordeelen (1783) hadden zij op uitdagende wijze afgerekend
met het vooroordeel tegen het schrijven voor geld. Dat de schrijfsters terloops van
onrechtzinnigheid, ijdelheid, grofheid en lelijkheid (‘ouwe tooverlantaarens’ lijkt
weinig reclame; daarbij een verwijzing naar Lanterne magique van Kornelis
Vermynen?) past wel in de algehele sfeer van eerroof waar de eerlijke man zich
schuldig aan maakt.
Niet alleen Van Ollefen trachtte in het kielzog van de schrijfsters wat kleine roem
te garen, ook de querulerende broodschrijver Jan A. Backer - graag zou ik over hem
meer weten: zijn carrière in het Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen
vlijt’ eindigde in de bestuursnotulen op dezelfde dag en even abrupt als het
lidmaatschap van Gerrit Paape, en dat schept belangstelling - pikte zijn graantje mee.
In De jonge Reiziger door Nederland (III, Amsterdam 1790, p. 220) had hij Betje
Wolff al weten te vinden, in zijn (nog niet opgespoorde) Mengelingen uit mijne
portefeuille nam hij - blijkens een advertentie in de 's Gravenhaagse Courant van
11 mei 1792 - nog een brief op van ‘Wm Leevend aan Lotje Roulin, in eene nacht
dat hij haar ziek verlaaten had’. In Buijnsters' Bibliografie der geschriften van en
over Betje Wolff en Aagje Deken (Utrecht 1979) treffen wel andere ‘Willem
Leevendiana’ (nrs 258, 259, 261-266), maar niet Backer.
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Zo is er meer over Wolff en Deken te zoeken en te vinden - een klein voorbeeld:
in de orangistische 's Gravenhaagse Courant adverteert uitgever Van Cleef aan de
lopende band (ook voor het portret, dat in de Oudemanhuispoort hing), wat
veelzeggend is en bibliografische preciseringen biedt - dan een kluisje.
Peter Altena
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Over de literatuur van de achttiende eeuw
A.J. Hanou
Onderstaande tekst is deel van een lezing, gehouden in oktober 1992 in de
Athenaeumbibliotheek te Deventer, in de ‘Wetenschap- en Techniek-week’. In die
week werden in vele bibliotheken, voor een breder publiek, lezingen gehouden met
als thema ‘De omgekeerde wereld’. Het ‘Samenwerkingsverband van Bibliotheken
met een Wetenschappelijke steunfunctie’ had het plan de ingezonden teksten te
bundelen en uit te geven. Van eventuele uitgave heeft schrijver dezes nooit meer iets
vernomen.
Het huis, het gebouw of de villa - hoe u het ook noemen wilt - van de Nederlandse
Verlichting ziet er wat merkwaardig uit. De bouw ervan nam één, anderhalve eeuw
in beslag. Het is moeilijk een architectonische eenheid te herkennen. Het heeft een
beheerst klassiek front, met een echt timpaan. Erbovenuit rijzen allerlei barokke en
maniëristische torentjes. Opzij staat een koetsiershuis; betreedt u dat, dan vindt u
een laboratorium uit de sfeer van het empirisme. Het park, de tuin eromheen, is
aangelegd als een zogenaamde natuurlijke tuin, naar Engels model. Het gebouw zelf
heeft ruimten en vertrekken die een heel verschillende sfeer ademen. De entree en
de hall hebben een duidelijk christelijke, kerkachtige architectuur. Maar de
slaapvertrekken zijn in sentimentele stijl, en de keuken ziet eruit als een middeleeuwse
ofwel ‘gothic’ spelonk. Er is een piëtistische studeerkamer, een atheïstische
biljartkamer, en een deïstische bibliotheek. In een zijvertrek bespeurt u een esoterische,
tempelachtige ruimte: misschien is het wel een maçonnieke loge. Een nog
gedetailleerder rondleiding bespaar ik u.
De foto's of blauwdrukken van dit gebouw die ons door de meeste historici en
neerlandici getoond werden en worden, laten ons iets heel anders zien. Daar is dat
achttiende-eeuws gebouw een ons heden ten dage nog steeds bekende simpele,
protestants-christelijke doorzonwoning, geaccompagneerd met een kleine deïstische
tuinschuur of garage.1. Samengevat: bij de een heeft onze beschaving van de achttiende
eeuw diverse trekken, en bestaan er allerlei soorten literatuur. Bij de ander bestaat
die diversiteit nauwelijks, en is de literatuur vooral christelijk-didactisch van aard.
De uitnodiging te spreken over de ‘omgekeerde wereld’ in de literatuur heb ik wat
vrij opgevat. Want ik zal iets zeggen over de literatuur van de achttiende eeuw zelf.
Vandaar dat ik begon met het beeld van het gebouw van de achttiende eeuw. Zeker
zou het mogelijk zijn te spreken over een specifiekere wereld in de literatuur waarin
het gewone dagelijks leven op zijn kop is gezet. Over een wereld als Luilekkerland.
Het is zelfs zo dat de achttiende eeuw gespecialiseerd is in omgekeerde werelden.
Het is de eeuw van imaginaire reisverhalen, utopieën, Zuidlandverhalen, vroege SF,
politieke satires. Het zou dus gemakkelijk zijn te praten, bijvoorbeeld over een boek
als De onderaardsche Reis van Claas Klim van Holberg, dat in die tijd buitengewoon
populair was, en waarin u allerlei vreemde werelden in het binnenste van de aardbol
aantreft; of over een van de satirische romans van Gerrit Paape (oftewel J.A. Schasz
M.D.), zoals zijn Reize door het Land der vrijwillige Slaaven (1790). Er zijn dozijnen
spreekbeurten te vullen met werel-
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den waar mannen in vrouwenkleren rondlopen, werelden waarin elk denkbaar soort
maatschappij vorm krijgt. Zelfs de u wel bekende robinsonades praten in zekere zin
over niets anders dan over een omgekeerde, zij het niet erg exotische omgekeerde
wereld: Robinson Crusoe bouwt als soort oermens zijn eigen nieuwe wereld, buiten
de corrupte Europese beschaving om. Hij toont aan dat de mens van nature een betere
beschaving kan bouwen, ongehinderd door doctrines van kerk en staat.
Met dit soort fictie belanden we toch in een ander soort werelden dan in die van
de ‘Middeleeuwse’ Luilekkerlanden: in de achttiende eeuw hebben de ‘alternatieve’
werelden altijd een meer politieke, een meer maatschappelijke inslag. Zij hebben de
bedoeling een nieuwe basis voor het leven te vinden. De invalshoek daarbij is
wisselend: religieus, staatkundig, opvoedkundig, erotisch zelfs. Van dit soort verhalen
weet ik iets, niet al te veel af. Vandaar dat het me redelijk leek u een nog veel
omgekeerder wereld aan te bieden: de hele wereld van de achttiende-eeuwse literatuur
in zijn totaliteit. Die ziet er naar mijn mening nogal ‘omgekeerd’ uit, wanneer ik die
vergelijk met de opvattingen daarover aanwezig bij de doorsnee-Nederlander, of
zelfs bij een universitaire docent geschiedenis. Die literatuur is ongelooflijk veel
spannender, boeiender, ‘beter’ dan bekend.
Wat denkt men, zo in het algemeen, met betrekking tot het tijdvak van de Verlichting
(de achttiende eeuw) en met betrekking tot de literatuur van deze periode?
Het zou een periode van achteruitgang zijn na de zeventiende eeuw. Een Byzantium
na Rome. De zeventiende eeuw, dat is bekend, dat is onze ‘beste’ eeuw, vol actie en
ondernemingszucht. Vol talent op elk gebied dat denkbaar is. ‘Klommen niet de
jongens als katten in het want, en vochten ze niet als leeuwen?’ In de achttiende eeuw
daarentegen, zo wordt aangenomen, vinden we slechts vermoeide nazaten die in hun
theekoepels achterovergeleund, nippen uit porceleinen kopjes en af en toe een snuifje
nemen.
Even een tegengeluid met betrekking tot die Gouden Eeuw; een beetje gechargeerd
die wereld omkeren. Eind twintigste eeuw mogen we misschien ook wel eens
constateren dat die beschaving van de Gouden Eeuw Nederland met een paar minder
leuke dingen opgezadeld heeft:
In het politieke: de geleidelijke uitsluiting van de brede massa van de burgerij van
enige invloed op het wel en wee van zijn samenleving.
In het religieuze: de onvrijheid is maar al te bekend. Dat is voor ons vaak een
geaccepteerde schoolboekjeswijsheid, en we hebben het gevoel: nu ja, zo waren de
tijden. Maar zoiets kun je ook anders formuleren. In de zeventiende eeuw won in het
religieuze een groep, die volgens de laatste wetenschappelijke gegevens eind zestiende
eeuw nog steeds niet meer dan 5% van de bevolking omvatte. Staatskerk geworden
dwong deze groep anderen tot onvrijheid. Het individu kreeg steeds minder ruimte
na te denken over te kiezen morele uitgangspunten. Er groeide een levenspraxis
waarin alles beoordeeld werd op zonde, in plaats van op gezondheid. Een attitude
die in de achttiende eeuw zwakker werd, maar opnieuw bloeide in de negentiende
eeuw. Die praxis ligt (in de vorm van verzet) ten grondslag aan heel wat veranderingen
in onze eigen eeuw.
In de literatuur is de zeventiende eeuw erin geslaagd een wereld te creëren die zo
gebaseerd is op on-Nederlandse uitgangspunten, dat, anders dan de literatuur van de
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Middeleeuwen, zij voor ons compleet onverstaanbaar geworden is. Zelfs als wij de
achtergrond van Reynaert, Beatrijs of Marieken van Nimwegen niet meer kennen,
begrijpen wij de spanning van het verhaal. Dat verhaal is onze eigen wereld. Onze
Renaissance daarentegen is er niet in geslaagd een Shakespeare te produceren. Het
algemeen-menselijke heeft bij Shakespeare zodanig vorm gekregen, buiten de normen
om van wat bij ons ‘Renaissance’ heet, dat hij nu nog leesbaar en vertoonbaar is.
Onze grote Renaissanceschrijvers vonden het nodig de klassieke traditie en die
traditie alléén te gehoorzamen. Het gevolg: we zitten opgescheept met reeksen
tragedies van Vondel waar niemand iets mee aan kan, behalve een expert. Hoewel
Hoofts teksten behoren tot de beste poëzie die ooit in Nederland gemaakt is, slaagt
niemand erin een teksteditie te maken waardoor hij werkelijk gaat behoren tot ons
nationaal bezit. Het kader waarvan Hooft gebruik maakte (genres, metaforiek van
de Oudheid) wás ooit alleen door weinigen te begrijpen, en zál nooit begrepen worden
dan door een heel enkele specialist.
De literatuur van de Renaissance is een literatuur die nooit zo geschreven had
mogen worden. De belangstelling daarvoor is dan ook al heel lang slechts ‘verplicht’.
Ik hoor u nu denken: misschien heeft de spreker meer affiniteit met de Deventenaar
Van Vloten dan met de Deventenaar Revius? Dat is misschien wel zo. Is het daarom
minder ‘waar’?
Maar nu die achttiende eeuw, en de literatuur daarvan. Een onbekende literatuur die
vaak de weg verlaat die de Renaissance aangaf. Onbekend - juist daar waar zij dat
doet. Voorzover die literatuur wél bekend is: via handboeken, schoolboeken, TV en
dergelijke, is die literatuur een tamelijk onbenullige literatuur. De daar gebruikte
literatuur bestaat òf uit een slecht en ongeïnspireerd soort Renaissancepoëzie
(classicisme), òf uit een soort didactische rotzooi waar de negentiende eeuw verliefd
op was. In de Victoriaanse negentiende eeuw, toen de neerlandistiek ontstond, is
vastgesteld wat de ‘goede’ literatuur van de achttiende eeuw geweest is. U begrijpt:
die uitverkoren literatuur moest braaf zijn, getuigen van ontzag voor God, Vaderland
en Oranje. Literatuur mocht niet polemisch zijn, niet libertair of libertijns, niet
‘politiek’.
Daarom is de achttiende eeuw van de schoolboekjes doorgaans knap duf. Het is
niet zo vreemd dat met betrekking tot die keuze de opinie te beluisteren valt, al of
niet hardop geformuleerd: Poeh, wat een tijd! Slaperig! Ingesuft! Ongetalenteerd!
Verfranst!
Ik vind het nogal verbazend dat nog steeds editeurs of overzichtsschrijvers
vasthouden aan die negentiende-eeuwse canon; en dan bovendien nogal juichend
doen over die keuze, die literatuur. In de laatste twee decennia van de twintigste
eeuw zijn langzaam wel de toneelstukken van renaissancistisch-classicistische aard
verdwenen. Gebleven zijn andere obligate stukken, citaten uit Van Effen of
Hieronymus Van Alphen. U weet wel:
Jantje zag eens pruimen hangen
o als eieren zo groot,

waarbij natuurlijk nooit opgemerkt wordt, dat zelden een auteur een slechter beeld
gebruikte. Het is als moedwillig krassen op een schoolbord, wanneer een zachte
vrucht
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vergeleken wordt met een object omgeven door een harde kalkachtige schaal; als
vergeleek men de geliefde met een stenen pilaar. Van Alphen zou alleen al om zijn
pervers smaakgevoel uit de canon verwijderd dienen te worden.
Daarnaast zal een bloemlezer liefst presenteren een onschadelijk stuk uit de Sara
Burgerhart; een stuk waarin een ronde Hollandse zeekapitein of tante vol
(negentiende-eeuws) gezond verstand optreedt. Zelden, bijvoorbeeld, de passage
waar Sara zich in de Plantage waagt - gevaarlijk erotisch terrein! maar sleutelscène
om haar werkelijk karakter te duiden. Evenmin komen ‘filosofische’ passages uit de
romans van Wolff en Deken in bloemlezingen voor, laat staan hun politieker getinte
geschriften. Hartstocht, satire, gedachten over de maatschappij - dat mag immers pas
na 1880 voorkomen!
U kunt overigens in de weergave van het tijdperk van de Verlichting, naast die
Victoriaanse Van Alphen-eeuw, ook een nog wat anders uitziende achttiende eeuw
tegenkomen. Meestal op TV. Dan ziet u bijzonder raar geklede mannen en vrouwen,
die zich kunnen ontpoppen als bijvoorbeeld de drie Musketiers, als Casanova, als
De Sade. Of - en dan minder uitvoerig gekleed - als een horde buitenlandse, barbaars
tierende visvrouwen en dito mannen: gepeupel met de nare gewoonte zich
revolutionair bezig te houden met het naar buiten brengen van de ingewanden van
onschuldig adellijk volk. Deze laatste (adellijke) groepering, voorzover voorkomend,
is hoofdzakelijk dom en houdt zich onledig met het rangschikken van
cosmeticadoosjes op kaptafels. Ik wil maar zeggen: in deze tweede visie is het een
eeuw van rare, extreme, onevenwichtige types. In Nederlandse ogen komen die in
de achttiende eeuw alleen in het buitenland voor; want dat men eens een serie zou
kunnen maken over onze revoluties (die al begonnen vóór 1789!) en dat bij ons wel
eens soortgelijke tumulten en oproeren aan de orde van de dag geweest zijn, dat komt
bij geen TV-regisseur op. Onze in Europees verband gezien bepaald voorlijke
patriotten bestaan hier niet.
In tegenstelling tot onze visuele en culturele voorlichters en bloemlezers heb ik
de indruk dat de oorspronkelijke bewoners van de achttiende eeuw behoorlijk energiek
waren. Een wat vreemde bevestiging daarvan vond ik niet lang geleden. In een soort
enquêteformulier dat in de periode 1790-1810 in een Haarlemse vrijmetselaarsloge
gebruikt werd, karakteriseerden die Haarlemmers zich vooral als: driftig2.. Ik heb de
tijd en de ruimte niet om hier uitvoerig op in te gaan. Maar die energieke houding
van onze Nederlandse pruiken wordt in allerlei onderzoek, in diverse disciplines,
van de laatste jaren keer op keer aangetoond. In het economische: er was geen
achteruitgang. Alleen verdwenen de bijzonder gunstige omstandigheden van weleer,
en begonnen andere landen hun achterstand in te lopen. Tot 1780 bleef Holland het
financiële wereldcentrum. In het politieke: bijzonder interessant is het feit dat hier
de eerste Europese revolutie begint, in 1787, en de eerste experimenten met een soort
democratie3.. In het (natuur)-wetenschappelijke: bekend bleven enigszins figuren als
Leeuwenhoek, Swammerdam, Musschenbroek. Maar, waar zij soms gezien worden
als ‘uitloop’ van de zeventiende eeuw, wordt vergeten dat dat onderzoek continueerde
en dat bijvoorbeeld de Amsterdamse school van scheikundigen aan het eind van de
eeuw internationale faam genoot. Zelfs in het filosofische gaat men er al te snel aan
voorbij, dat een man als François Hemsterhuis overal in Europa gelezen werd; terwijl
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er daarnaast bijzonder interessante denkers bestaan als Isaac de Pinto en Jan Kinker,
om er slechts enigen te noemen.
Maar hoe is het nu gesteld met de literatuur? Ik ga hier voorbij aan de classicistische
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poëzie, het epos, en ook aan het toneel (hoewel over dit laatste bepaald interessantere
dingen te zeggen zijn dan doorgaans gebeurt). Ik denk dat er enkele bijzonder goede,
of soms althans ook nu opmerkenswaardige4. schrijvers bestaan die zwaar
ondergewaardeerd zijn. Een paar namen: Hendrik Doedyns, Jacob Campo Weyerman,
Gerrit Paape, Bruno Daalberg (pseudoniem van P. de Wakker van Zon).
Het merkwaardige is, dat deze auteurs verwaarloosd zijn in de eerste plaats omdat
zij proza schreven. Dit segment van de literatuur werd tot het begin van de
negentiende eeuw niet erkend als volwaardig deel van de literatuur. Dat hangt samen
met de klassieke/renaissancistische opvatting van wat wél belangrijk was: namelijk
drama, epos, poëzie. Sporen van die opvatting vindt men soms nog in de negentiende
eeuw terug. Bijvoorbeeld in de Camera Obscura, in het verhaal over Buikje. In het
buitenhuisje van zijn vrienden ontwaart hij de dochter des huizes, die Les amours
de Napoléon leest. Zij stopt die ‘roman’ schielijk weg: want het is proza, en gaat
bovendien over de liefde. Helemaal geen geschikte en opvoedende tekst - zoals
literatuur behoorde te zijn. Toen men in de negentiende eeuw de eerderbesproken
selectie begon te maken, kwam voor het eerst het proza aan de orde. Maar ver keek
men niet. Belangrijk kon slechts zijn: het moralistisch proza - zoals dat bijvoorbeeld
door Van Effen geschreven werd. Hij is een goed schrijver, maar vertegenwoordigt
slechts een deel van het spectrum.
Bij alle eerder door mij genoemde auteurs is een natuurlijke hoeveelheid erotiek
aan te treffen - dus werden zij naar de prullenmand verwezen. Niet zelden is hun
werk ook satirisch van aard, of tenminste vervlochten met het werkelijk
maatschappelijk leven van hun dagen (soms zelfs met de politieke controverses). Zij
namen proeven met de opbouw van een eigen Nederlands/Westeuropese literatuur,
waarin de eigen ervaringen van de moderne mens gestalte krijgen (religie speelde
bij hen nauwelijks een rol). Alweer reden genoeg voor onze Victorianen om hun
oeuvre van de hand te wijzen. Zij hadden daar namelijk geen enkele behoefte aan en
konden pas heel laat begrijpen dat de alledaagse of politieke realiteit goede literatuur
kan genereren.
Kortom, is de achttiende eeuw miskend, de literatuur van dat tijdvak is nog
miskender. Onbekend althans is zij zeker. Het vreemde is, dat zeker in de eerste helft
van die eeuw de Republiek bovendien nog de functie had van het land te zijn, waar
de belangrijkste Europese boeken en tijdschriften, kranten zelfs, gedrukt werden, en
vandaaruit over het continent verspreid. Dit is een aspect van de beschaving van onze
Verlichting waarop ik vanavond helaas niet kan ingaan.
Helaas kunnen we moeilijk vragen: wil de echte achttiende-eeuwer
(achttiende-eeuwse) opstaan? Is dat een dominee? Of is het iemand - er is alle kans
dat het een vrouw is - als Belle van Zuylen of Elisabeth Wolff? Een tamelijk opstandig
type is hij of zij zeker, zelfdenkend in ieder geval. Mocht 't toch een dominee zijn,
dan is hij waarschijnlijk een dissenter van buiten de staatskerk, die hele tijdschriften
volschreef, en later vermoedelijk patriot werd. Misschien was hij wel vrijmetselaar5..
Hij/zij lijkt op ons, levend eind twintigste eeuw. Hij heeft het moeilijk met het leven.
Een kerkelijke code interesseert hem niet. Hij heeft in essentie niets om op terug te
vallen. Hij weet dat zijn leven zich afspeelt in een ruimte, een samenleving, en denkt
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erover na hoe die moet worden ingericht. Dat alles blijkt ook uit zijn literatuur. De
voorbeelden van de Klassieken kunnen hem niet helpen6..
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[Aan de hand van verstrekt materiaal zijn vervolgens aspecten van de volgende
teksten aan de orde gesteld en bediscussieerd:
1. H. Smeeks, Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes (1708):
reden verbod te Deventer en Zwolle: atheïsme (spinozisme); Hermetica;
Utopisme; alternatieve maatschappij in politiek, religieus, en moreel opzicht;
man-vrouw-verhouding; opvoeding.
2. Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes nr. 33 (6 maart 1721):
creatief en satirisch proza, betrokken op de ontwikkelingen in eigen samenleving;
kritiek op bepaalde empiristische attitude; spectatoriale elementen; erotische
onderstroom; gecompliceerde metaforiek; niet christelijk; libertaire fase van de
Verlichting, tegenover de latere didactische fase; type tijdschrift dat vijftien jaar
lang gelezen werd; nergens in ‘handboeken’.
3. Willem van Swaanenburg, Chaös7. (1724): kosmisch/goddelijk ‘point of view’
van de dichter, als individueel genie; als te moeilijk, te onbegrijpelijk en te wild
ook voor tijdgenoten ver over de grens; vergelijking met de Romantiek en de
twintigste eeuw.
4. Gerrit Paape, Reize door het Aapenland (1788): uiterst lucide taal; Paape weet
als eerste mensen ‘normaal’ te laten spreken; zijn verhalen zijn spannend, maar
blijven cryptisch inzover zij tevens begrepen moeten worden als ‘sleutels’ op
de toenmalige politieke situatie; de auteur behoorde nooit tot de ‘erkende’
schrijvers8..
5. Het tijdschrift Janus (1787): een advertentie; ‘politiebericht’ over stadhouder
Willem V als weggelopen kwajongen; een van de tientallen literaire trucs
waarmee in een schitterende innoverende stijl de politieke uitwassen van de
patriottentijd gesatiriseerd worden9..
6. J. Kinker, Post van den Helicon (1787-1788): het eerste blad waarin op een
moderne wijze auteur en werk gezamenlijk beoordeeld worden; soms zelfs ‘de
grond in geschreven’, zoals dat pas een eeuw later opnieuw kan gebeuren;
voorloper van de moderne kritiek; in het tijdschrift een kaart; hier is de
‘klassieke’ dichtberg Helikon nog centraal, en zijn alle klassieke genres
naspeurbaar, maar deze kaart inventariseert ook nieuwe genres in het literair
territorium, zoals: de roman, stadsliteratuur (Dolle Botermarkt, Duivelshoek
e.d.), terwijl er zelfs een eiland gereserveerd is voor genie-literatuur à la Van
Swaanenburg. Verder blijkt dat de nieuwe literatuur rond de Noordzee (!) recht
van bestaan gekregen heeft. Hier is dus het literair-prescriptieve standpunt
verlaten: de twintigste eeuw begint10..]

Nawoord
De twintigste-eeuwse literatuur begint in de achttiende eeuw. Niet eerder, niet later.
Het landschap van onze eigen literatuur bevat dezelfde genres en topics die ook al
op de Helikon-kaart te vinden zijn; en als ze daar niet te vinden zijn, dan bestaan ze
tijdens de Verlichting in menigvoud. Dat wij nu zien zoals we zien, schrijven zoals
we doen - in vrije poëzie, in columns, in tijdschriften, in fictief proza - dat alles is in
zekere zin te danken aan de veronachtzaamde achttiende eeuw. Onze literatuur werd
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daar uitgevonden, uitgeprobeerd. Dat geeft ons een zekere verantwoordelijkheid met
betrekking tot dat rare tijdvak van de Verlichting. Wij mogen wel eens aandachtiger
onderzoeken in hoever wij daarvan kinderen zijn.

Eindnoten:
1. Met enige wijzigingen geciteerd naar A.J. Hanou, ‘Enkele kanttekeningen bij de studie van de
Verlichting’. In: Literatuur 7 (1990) 3, p. 155-161.
2. Breder besproken in mijn ‘Drift en Deugd. Literatuur van vrijmetselaars in de loge Vicit Vim
Virtus voor 1830.’ In: W. van den Berg e.a. (red.), Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen
van het literairculturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum 1993, p. 27-46.
3. Overigens blijven de positie en het gezag van Willem III, aan het begin van de eeuw, compleet
ondergewaardeerd en veel te weinig onderzocht. Hij was degene die zorgde voor de balans van
de macht in Europa. Hij kan slechts met de grootste staatslieden vergeleken worden. Dat na
hem slechts tweederangs politici verschenen, is voor ons land niets nieuws, en wordt in zekere
zin gecompenseerd door de massabeweging van het patriottisme in het laatste kwart van de
eeuw.
4. Een man als Willem van Swaanenburg is een zo unieke curiositeit, dat er beslist meer over zijn
oeuvre geschreven zou zijn, had hij in de zeventiende eeuw geleefd.
5. Over de functie van de Vrijmetselarij in de achttiende eeuw in Nederland, zie mijn ‘De loge
parterre’ (te verschijnen, in de uitgave van de lezingen over de Vrijmetselarij op een colloquium
van de Kath. Univ. Nijmegen in 1992, onder red. van T. van der Sande).
6. De soms in zwang zijnde typering van onze Verlichting als ‘christelijke’ of ‘reformatorische’
Verlichting behoeft in veel gevallen nuancering. Historici plegen het veelgebruikt begrip ‘God’
nogal eens automatisch te interpreteren als de God van de Bijbel. Zie hierover de inleiding, met
bijbehorende noten, van mijn Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting
[...]. Deventer 1988.
7. Gedicht opgenomen in: A.J. Hanou e.a., Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem
van Swaanenburg [..]. Assen 1986, p. 123 e.v.
8. Over Paape zal in de Atlantisreeks een bundel opstellen verschijnen, onder red. van P. Altena.
9. Over dit blad en zijn auteur(s): A.J. Hanou, ‘De literator als politiek commentator. Het geval:
JANUS (1787)’, in: Spektator 9 (1990) p. 35-72; ‘Iets over de auteur(s) van de Janus (1787) en
de Janus Verrezen (1795-1798)’, in: Med. JCW 14 (1991) p. 47-56, 71-82.
10. Recent is één nummer heruitgegeven: Johannes Kinker, De Post van den Helicon 12. Ed. en
nawoord A. Hanou. Amsterdam, A D & L, 1993.
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De vagevuur-sprookjes van C.C. Vrancx en Jacob Campo Weyerman*
Frans Wetzels
Sprookjes zijn volgens Weyerman onbetrouwbare verhalen. En vagevuur-sprookjes
zijn bijzonder onbetrouwbaar, doordat ze zich in het vagevuur (letterlijk betekent
dat ‘reinigend vuur’) afspelen. De katholieke kerk verstaat daaronder een plaats waar
de zielen van de overledenen gelouterd worden door een tijdelijke pijnlijke
boetedoening voordat zij de hemel binnen mogen.
In het tweede deel van Historie des Pausdoms (1725) heeft Weyerman vijf
sprookjes opgenomen met geesten uit het vagevuur, de zogenaamde vagevuristen.
Zij komen terug op aarde om hun vrienden of kennissen te waarschuwen voor de
verschrikkelijke pijnen in die louteringsplaats. Het zijn dus geen sprookjes van het
type Roodkapje, of Klein Duimpje. Op pagina 3 van dat deel van zijn pauselijke
geschiedenis vermeldt Weyerman in een voetnoot de bron voor zijn sprookje over
de geest van Pierke van Zandvyle, namelijk ‘Den Troost der Zielen in 't Vagevuur,
etcetera. Gedrukt tot Gent by Gaultier Manilius, in 't jaar 1601’. Niet die ene, maar
alle vijf vagevuristen stammen uit dit
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populaire vrome boekje van C.C. Vrancx.
Cornelius Columbanus Vrancx, licentiaat in de godheid en abt van het
Sint-Pietersklooster bij Gent, schreef Den Troost der Zielen om de katholieke
gelovigen te leren dat zij door te bidden voor de overledenen hun zielen uit het
vagevuur konden helpen. Om te boeten voor hun zonden moesten de zielen
verschrikkelijke straffen ondergaan, totdat zij gezuiverd waren. Het gebed van de
gelovigen op aarde is een troost voor de zielen in het vagevuur: ‘Het is een heylich
ende zalich ghepeyns te bidden voor d' Overledene / dat zy souden werden ontbonden
vande zonden’.
Het boek van Vrancx is opgezet in de vorm van een dialoog tussen een priester,
de biechtvader, en een zuster, zijn geestelijke biechtdochter. Zij vraagt om uitleg en
de priester geeft informatie over aflaten onder andere over die van Portiuncula, en
over de straffen en de geesten uit het vagevuur. Bij Weyerman wekt dit alleen maar
de lachlust op: hij spot met deze onzinnige verhalen en stelt de katholieke lezers als
onnozele schapen voor. Wie gelooft nou zoveel nonsens?
Twee jaar na Weyermans Historie des Pausdoms verscheen in Leiden een
bewerking van het boek van Vrancx onder de titel Nieuwe-Kost, Of Verandering van
Spys; in een seer Oude Tyd, in de Vlaamsche Taale Beschreeven, en Naagelaaten
onder den Naam van den Troost der Sielen in 't Vagevuur, door den Heer Columbanus
Vrancx. De uitgever/boekverkoper van dit eerste deel, de Leidenaar Johannes Du
Vivié, had kennelijk veel succes met deze uitgave, want in 1728 verscheen een
Vervolg op de Nieuwe Kost. Du Vivié wilde het werk van Vrancx, dat eertijds
tweemaal herdrukt werd, vertalen uit ‘een half verstaanbaare oude Vlaamsche Spraak’
en diens tractaat belachelijk maken. Het roomse werkje wemelde immers van
fabuleuze vertellingen over bedevaarten, heiligen en verschijningen van geesten na
hun dood: ‘Sodaanig dat den Leeser op sommige Passagien Hartig sal moeten Lachen’.
De lezer zal dankzij Johannes Du Vivié kunnen vaststellen dat men ‘toen der Tyd
de menschen niet geleerd of onderweesen heeft naa het suivere ligt van Gods Heilig
Woord; Maar wel meest naa het Ligt van het Vagevuur’. Het is dus niet zomaar een
‘vertaling’ maar ook een kritische heruitgave van Den Troost der Sielen.
De volgorde van de vagevuursprookjes bij Vrancx en Weyerman is verschillend,
evenals de lengte ervan. Uit het onderstaande overzicht blijkt ook duidelijk dat de
vijf verhalen die bij Weyerman op elkaar volgen, bij Vrancx behoorlijk ver uit elkaar
staan. Weyerman heeft een aantal verhalen overgeslagen, maar ik weet nog niet
waarom.
Vrancx
1. Van den Gheest van Cassel (55-69)

Weyerman
1. blz. 3-7

2. Van Tondalus Visioen (164-171)

5. blz. 17-20

3. De historie van Hunbrem (180-186)

3. blz. 10-14

4. Die wonderlijcke Christine (205-209) 4. blz. 14-16
5. De Geest van Veronen (299-321)

2. blz. 7-10
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De eerste vagevurist die onze rust komt verstoren, is de geest van Pierke van
Zandvyle1., die een pelgrimage naar Santiago de Compostela zou maken, maar in een
duel het leven liet. Om hem uit het vagevuur te halen, maakt Riquelle de reis naar
St.-Jacob in Gallicië. In de versie van Vrancx komt Riquelle niet verder dan
Noord-Frankrijk, maar bij Weyerman keert ze bruinverbrand uit Spanje terug naar
Cassel. Pierke is verlost van zijn kwellingen en vertoont zich als een groot licht in
Riquelles slaapkamer.
De tweede geest is die van Guido de Corbo (of de Rave) uit Verona, die enkele
dagen na zijn dood aan zijn vrouw verschijnt. De hevig geschrokken Veronese haalt
er de priesters bij en als 's nachts Guido's geest onzichtbaar maar wel hoorbaar opkomt,
ontspint zich een gesprek tussen de predikheer en de vagevurist. Weyerman breekt
het verhaal abrupt af, zodat de lezer het eind van deze dialoog niet kent, of hij moet
de originele tekst bij Vrancx gaan raadplegen. Hier volgt het slot van de tweespraak
en het ingrijpen van de verteller:
DE PAAP
Over hoe veel Zielen of Menschen mag een Priester op eene Tyd Mis
doen, en de Erfenis of 't Voordeel eenpaariglyk verdeelen?
DE GEEST
Over zo veel Zielen en Menschen als 'er ingezulte Konkommertjes konnen
huysvesten onder het Verwulft van Persopolis, Heeroom; want de kracht
der Misse is zo algemeen, als de Straalen der Zonne, en strekt zig uyt over
Ryp en Groen, Ryn en Onryn, Hannen en Lys, met een woord, over Katten
en Honden, ook..... aldaar begon de Geest van Guido de Rave te zuchten,
te steenen, en te krassen, waar uyt de Paap wyslyk besloot, dat de Satan
voorziende 't Verlies van een Vagevuurs Klant, hem dien Raven meende
te ontdraayen, derhalve nam hy zyn toevlucht tot de ordinaare en
extraordinaare bezweeringen, en hy speelde zo meesterlyk, dat de Duyvel
't Spel kamp gaf, en de Rave vloog uyt het byzonder in het Algemeen
Vagevuur, alwaar wy hem, als die daar warm en wel toegedekt legt, zullen
laaten berusten.
Weyerman kapt telkens plotseling het verhaal af, behalve de geschiedenis van Pierke
van Zandvyle. Hij springt ook heel vrij om met zijn bron, wat onder andere blijkt uit
de vergelijking van het begin van Hunbrems geschiedenis.
Eerst de versie van C.C. Vrancx:
Daer was een ghemee(n) huyshoudende Man in Britanien / int landt van
Nordam Hunbre(m) deuchdelick va(n) leve(n) / die zieck zijnde / is
gheworden daghelicx crancker soo dat hy ten lesten sterf int beghintsel
vanden nacht / maer inden dagheraet ende morghenstondt wierdt hy
wedero(m) levende / ende als hy subytelick opstondt oft opzat van daer
hy hadde gheleydt gheweest / alle die by hem bedruckt zijnde / waeckten
/ liepen wegh van vervaertheyt / wtghenomen de Huysvrauwe / die hem
meest beminde / al was sy oock wel vervaert.
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Nu Weyermans versie van de derde vagevurist, onder de titel Het Vagevuurs Sprookje
van Hunbrem:
Hunbrem, was een vroom true born Englisman, die nooit ofte ooit
gestoofde Zeelt proefde wanneer hy een stuk gebraade Rundsvlees onder
't bereyk van zyn Tafelmes had, en die nimmermeer Nymweegsche Mol
dronk, zo lang als 'er een droppel Darby Ale in de fles was, doch hy stierf
als een ander met alle die Qualiteyten. Het Sprookje zegt, dat hy stierf in
't Begintsel van de Nacht, en dat
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hy begon te herleeven omtrent den Ochtendstond, (wy hebben verscheyde
Britten op die wyze mors dood van de Tafel na 't sterfbed zien torssen, die
op nieuws begonnen te herleeven omtrent den Dageraat) en dat hy toen
zulke vreemde Zaaken liep vertellen, die kant nog wal raakten. Altoos dit
is 'er van, dat Hunbrem opstont, dat hy in een nabuurig Kapelletje liep, en
aldaar aan 't bidden viel tot dat het schoon dag was. Toen hy nu zien kon
wat 'er te doen was, verdeelde hy zyn tydelyke Goederen in drie Staaken,
het minste Deel was voor zyn Huysvrouw, het volgende Deel voor zyn
Zoonen en Dochteren, en het grootste Deel voor de Paapen en Monnikken.
Dat gedaan hebbende verliet hy alle de Zorgen des Weerelds, en hy gong
een luy, doch geen lekker leeven leyden in een abdy gesticht op de Rivier
Tweed, alwaar hy zig moest behelpen met Frikadellen van Snoeksvleesch,
met Karper Pasteyen, met omgekeerde Armiaanen [bedoeld is:
Arminiaanen F.W.], met Kabeljaauws Hommen, met gefruyte Spieringen,
met op den Rooster gebraade Ybotten, en met diergelyke geringe
Leevensmiddelen.
De ironie druipt ervan af! Vrijwel steeds voegt Weyerman ironische gegevens toe
aan de sobere tekst van Vrancx. Soms hebben die toevoegingen weinig te maken
met het oorspronkelijke verhaal. Een voorbeeld daarvan vinden we in de geschiedenis
van de vierde vagevurist: die wonderlijcke Christina. Bij Vrancx begint het verhaal
als volgt:
Daer is oock geweest by de Stadt van Sint Truyen niet verre van Luyck /
een Dochtere die de Coeyen wachte / ende ghenoemt was Christina / die
seer Godvruchtich was. Oversulcx zalichlicken sterf / ende als heur Lijck
inde Kercke stondt / daerme(n) Misse voor haer dede / zy spranck
soubytelick wt de Kiste / ende vloogh inde Haenbalcken / daer sy zat tot
dat die Misse was ghedaen. Ende als zy nae de Misse van de(n) Priester
was bezworen / zoo quam sy neder ghedaelt.
Du Vivié volgt in de Nieuwe Kost vrijwel woordelijk de tekst van Vrancx en voegt
commentaar in een voetnoot toe:
Ik sal Uw hier verhaalen, dat 'er by de Stad van Sint-Truyen, niet ver van
Luyk een jonge dogter is geweest die Christyne heette, en het opsigt, en
de Wacht had oover de Koeyen, [voetnoot] welke seer godtvrugtig van
Leeven was, En eenige Tyd daar naa seer saalig kwam te sterven. Als haar
Lyk nu in de Kerk stond, alwaar men de Missen voor haar deed, soo sprong
sy seer subyt uit de Kist, en Vloog naa de Haanebalken, daar sy bleef sitten
tot dat de Misse geeindigd was: als sy nu naa de Misse van den Priester
was beswooren, soo daalde sy needer; en haar gevraagd sijnde, hoe dat
het met haar was; soo antwoorde sy: Alsoo haast als ik dood was, soo
wierd ik van de Heilige Engelen geleid na een duistere en donkere plaats,
die seer vreesselyk, en vol Zielen was: En de Tormenten die ik daar sag,
waaren seer grouwelyk en swaar, dat geen Tonge en soude konnen
uitspreeken,
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De voetnoot luidt:
Dit moet een jong Boerinnetje geweest hebben, en by gevolg kan men
denken dat deselve de Koeyen wel sal gemolken hebben. Evenwel soo
krygd sy in dit Tractaat vervolgens de Naam van Santinne.
Weyerman gaat in zijn versie van Kristina's Vagevuurs Sprookje heel vrij om met
zijn bron; hij verandert en breidt de geschiedenis uit.
St Kristina wiert gebooren boven Luyk, in een Landsteedje genaamt St.
Truyen, een Nest vermaart wegens het tegenstrydig Noodlot der
Kanonikken en Borgers, dewyl de Laatste Jaar uyt Jaar in sterven door
gebrek en Armoede, daar de Eerste Eeuw uyt eeuw in barsten door
Overdaat en Wellust. Die Kristina was een Kamenier over Zeven
Melkkoeien, en zo vroom van handel en wandel, dat zy nooit wilde dulden
dat de Koeien een enkelt Madeliefje of Boterbloempje zouden plukken
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uyt de graazige Beemden der Nabuuren, zonder alvoorens gezegt te hebben
Con Licensa; ja de Kronyk van St. Truyen voegt 'er by, of schoon vry wat
onwaarschynlyk, dat de Koeien niet een Ziertje durfden aanraaken met
haare breede Lippen, ten zij ze eerst en vooral de Litanien hadden
opgezongen van St. Pelagius den Ossenweyder.
Opvallend bij de laatste vagevurist is weer diens plotseling verdwijnen halverwege
het verhaal. Tondalus is in de Middelnederlandse literatuur2. geen onbekende; zijn
levensverhaal komt voor in de werken van Dionysius de Karthuizer. Evenals Vrancx
vermeldt ook Weyerman zijn bron: ‘Dionysius Carthusi van de Vier uytersten’. Met
een sneer naar de Ieren die bij Tyburn terechtgesteld werden, opent hij zijn visioen:
Eertyds stierf in Yrland een Eedelman genaamt Tondalus (dat Koningryk
levert nog veel Heyligen uyt jaarlyks, doch de meeste worden gecanoniseert
tot Tyburn) en deszelfs Ziel voer voor de Wind af in 't Vagevuur, onder 't
Geley van een Gids die Yrsch sprak, en aldaar ontmoete Tondalus de
navolgende Avonturen’.
Als Tondalus bij de lange smalle brug komt, moet hij een koe eroverheen dragen,
maar van de overkant nadert een dief met korenschoven op zijn rug. Ze kunnen elkaar
niet passeren en de edelman, koe en schovendief storten in het meer, waarop
Weyerman dit sprookje aldus beëindigt:
En aldaar zullen wy dat Trium viraat laaten berusten, en wy zullen ons
met een vrolyke Ziel begeeven tot de Verhandeling der beloofde
Hooftstukken.
Alzo wy onze Vagevuurs Sprookjes nu afgehaspelt, en 't Vermaakelyk
hebben geobtineert, zonder de Waarheyt te beleedigen, zullen wy eens
onderzoeken: [...]’.
Hierop volgt veel zwaardere kost.
Nergens neemt Weyerman Vrancx serieus; in zijn vijf verhalen heeft hij ernaar
gestreefd zijn visie te geven op het vagevuur. Die visie was niet exclusief, want voor
zijn gereformeerde lezers bestond er geen vagevuur. In Nederland was er zelfs de
volgende zegswijze: ‘Het vagevuur is uitgepist’. Bij Harrebomée3. staat heel netjes:
‘Voor het vagevuur behoeft men niet meer te vrezen; want Luther heeft het uitgep....’.
De driedeling van het hiernamaals in een hel, vagevuur en hemel is volgens de Franse
cultuurhistoricus Jacques Le Goff een twaalfde-eeuwse ‘uitvinding’, waardoor de
kerk de aflaatpraktijk bevorderde. De Reformatie verwierp de aflaten en het vagevuur.

Eindnoten:
* Observatie, gehouden op de grondvergadering te Haarlem, 8 januari 1994
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1. Zie Frans Wetzels: ‘Met Weyerman naar Santiago de Compostela’. In: Med. JCW 16 (1993) 2,
p. 58-60.
2. A.T.W. Bellemans: Tondalus' Visioen. Antwerpen 1945.
3. P.J. Harrebomée: Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal. Deel 2. Amsterdam 1856-1870,
p. 357.
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Kees is t'huis en loon na werk
Over De Belegering van 's Hertogenbosch (1795) van Gerrit Paape*
Peter Altena
In de 's Hertogenbossche Vaderlandsche Courant van ‘Dingsdag ouden styl Den 20
January 1795’ boden de Bossche stadsdrukkers Wed. C.A. Vieweg en Zoon op de
valreep het volgende artikel te koop aan:
De gedagtenis van een groote gebeurtenis, die elk waar Vaderlander met
dankzegging zig telkens behoorde te errinneren: zynde een Republikeinsch
Toneelspel, getyteld: DE BELEGERING van 's HERTOGENBOSCH; of KEES IS
1.
T'HUIS. In drie bedryven door G. PAAPE.
Gerrit Paape, de schrijver van het in de advertentie aangeboden ‘Republikeinsch
Toneelspel’, volgde sinds oktober 1794 een revolutionaire eis. De Fransen hadden
Den Bosch veroverd en voor Gerrit Paape, de nijvere secretaris van de overijverige
generaal Daendels, was iets moois bedacht. Kort na de overgang van Den Bosch
werd Paape op de ‘markt’ aangezocht - de gebruikte term was ‘gerequireerd’ en liet
weinig ruimte voor bedenktijd of weigering - om van de bleke Bossche stadscourant
een vurige nationale krant te maken.2. Nadien herinnerde Paape zich dat hij zich door
het revolutionaire bevel gevleid voelde. Er is weinig reden om hier aan de
betrouwbaarheid van het activistisch geheugen te twijfelen: Paape deed onmiddellijk
veel meer dan er van hem verwacht werd en zo articuleerde hij luidruchtig zijn
geschiktheid en ambitie. Niet alleen vulde Paape de krant met de verdediging van
de Fransen en de Bataafse Revolutie, ook schreef hij almanakjes, het opruiend
tijdschriftje De Keezensocieteit en twee toneelstukjes. De Belegering van 's
Hertogenbosch; of Kees is t'huis, het eerste van die twee toneelstukjes, verscheen in
de tweede helft van januari 1795.
Het toneelstukje verplaatst de scène naar september 1794 en bood de dramatisering
van oud nieuws. De vraag die zich opdringt, is welk belang de ‘belegering van
's-Hertogenbosch’ maanden nadien nog vertegenwoordigde. Het zou daarbij gaan
om ‘een groote gebeurtenis, die elk waar Vaderlander met dankzegging zig telkens
behoorde te errinneren’, maar hoe serieus moet dat worden genomen?
Om die vraag te beantwoorden, zal de nieuwsvoorziening over het Bossche beleg
worden gevolgd. Wonderlijk genoeg lijkt die nieuwsvoorziening pas echt op gang
te komen na de belegering, maar dan lijkt er ook enige tijd geen houden aan. De
aandacht voor de intussen historische gebeurtenissen in Den Bosch uit zich in januari
1795 in het ‘Republikeinsch Toneelspel’ van Gerrit Paape.3.
De belegering van Den Bosch lokte heel wat pottekijkers.4. Van deze ramptoeristen
en hun ooggetuigeverslagen ontbreekt in de kranten echter ieder spoor. Er lijkt een
soort verbod op de nieuwsvoorziening te rusten. De officiële berichtgeving over het
beleg, de belegeraars en de belegerden verliep moeizaam en leidde tijdens het beleg
tot vrijwel niets.
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Van een eventueel verbod trok in elk geval de Papendrechtse patriot Arie Johannes
Knock zich niets aan. Hij kan ook moeilijk als pottekijker beschouwd worden: hij
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maakte deel uit van het bevrijdingsleger en hij lag voor Grave, toen zijn kameraden
en hij ‘den 10 october’ 1794 ‘de aangename tijding’ ontvingen dat
's Bosch zig aan onze wapenbroeders had overgegeven en het geheele
garnisoen met geweer, wapenen, slaande trom en vligend vaandel, zoude
uyt de stad trekken en geleid werden tot voor de poorten van de stad Grave,
hebbende de beloften gedaan om geduurende een jaar en zes weeken de
wapens niet tegen de Fransche Republiecq op te vatten, uytgenome egter
een getal van 400 emigranten, welke in onzen handen wierden gesteld en
ingevolgen de wetten loon na werk ontfingen.5.
Het loon dat de emigranten - Fransen, royalisten die op de vlucht waren voor de
Franse Revolutie - kregen, was bekend: op parlementaire wijze waren de emigranten
in Parijs bij verstek en als groep ter dood veroordeeld. Zonder veel deernis werden
de emigranten afgemaakt: ‘loon na werk’.
In Grave sprak Knock tussen de bedrijven van het beleg door met emigranten uit
de belegerde stad en hij adviseerde deze Fransen om de wijk te nemen: als Knock
en de zijnen de emigranten gevangen namen, bestond er weinig hoop. Of Knock en
de bij Grave gelegerde troepen betrokken waren bij de Bossche massa-executie van
de Franse emigranten, is twijfelachtig: het bericht over het ‘loon na werk’ maakte
immers deel uit van ‘de aangenaame tijding’.
Het bericht stimuleerde de verheugde ontvangers van de tijding opvallend tot
navolging. Op 21 oktober meldde Knock dat ‘wij’ 19 emigranten ‘(waar onder een
baron) te Wamel bij de kooremolen, in 't gezigt van het garnisoen van Thiel, voor
de kop’ schoten. Wat dagen later, bij de belegering van Nijmegen, smaakte hij het
genoegen 15 gevangen genomen emigranten ‘loon na werk’ te geven. Met het
eufemisme ‘loon na werk’ zitten we midden in de smerige oorlog. Knock diste daar
nog de nodige staaltjes van op, en er is geen reden aan de authenticiteit van zijn
journaal te twijfelen.
Op maandag 13 oktober passeerde in Grave het verslagen Bossche garnizoen ‘onder
commando van den Prins van Hessen Philipsdal’, ‘hebbende alle hunne bagagie bij
zig’. Voor de twijfelaars was nu zonneklaar dat Den Bosch door de Fransen veroverd
was. De beschrijving van de voorbijtrekkende militairen illustreert fraai de
revolutionaire visie op de tegenstander: ‘Zij vertoonde een gelaat als met schaamte
overdekt’. In de oorlog tussen goed en kwaad paste het de overwonnen slechterik
zich diep te schamen. Knock en de zijnen lieten zich flink in de kaart kijken toen zij
het Bossche garnizoen in figuurlijke zin spitsroeden lieten lopen:
Wij bragten of gelijden hun tot aan de poort van de stad Graave, alwaar
wij hun adieu zeyden met kennis geving dat het de keezen van 1787
waaren, die eyndelijk eens weder quamen om de snoode slaven van het
despotismus eenen befaamde stadhouder te bevegten en hunne dierbare
landgenooten (welke zoo lang onder dat ondraagelijk jock hadde gezugt)
uyt de slavernij te verloszen, waarvan zij met verwondering stonden te
zien.6.
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Voor patriotten als Knock is de strijd een heilige oorlog geworden: het goede tegen
het kwade. Bij de manicheïsering van de oorlog speelt de ervaring van 1787 een
beslissende rol.
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Een dag nadat het Bossche garnizoen Grave bereikte, op dinsdag 14 oktober 1794
of 23 Vendemiaire ‘in het derde Jaar der Fransche Republiek’, verscheen het
ongenummerde nummer 77 van de revolutionaire 's Hertogenbossche Vaderlandsche
Courant. De naam van de redacteur, de verantwoordelijke schrijver, stond prominent,
in kapitalen onder de kolommen: G. PAAPE.
In nummer 77 - zover ik weet het eerste nummer dat onder redactionele
verantwoordelijkheid van Paape verscheen - wordt de hele voorzijde in folioformaat
gespendeerd aan de tekst van de capitulatie. De dertien artikelen werden integraal
afgedrukt. Aan de ommezijde is er een kolom waarin mededelingen van de Bossche
schout en schepenen een plaats hebben gekregen. Interessant is de andere kolom die
gevuld wordt door een open brief - ongesigneerd, maar stellig van Gerrit Paape ‘Aan de Burgers van 's Hertogenbosch’. In die brief verdedigt de persvoorlichter van
de Bataafse Revolutie de Franse bevrijders èn hij maakt zijn eigen ervaring tot die
van de Bosschenaren.
Zeven jaaren lang heeft het geweld en de onderdrukking over de
Nederlanders geheerscht: geduurende al dien tyd heeft men reikhalzende
uitgezien naar de hulp van Vrankryk. Lodewyk de zestiende, waar aan een
heillooze Cabaal heimlyk de patriotten had overgeleverd, beloofde die
hulp; maar, even gelyk hy zyn Vaderland verraaden heeft, zou hy eindelyk
ook de Vaderlandlievende Nederlanders verraaden hebben zo niet de God
der Vryheid, de God van Nederland, zyne raadslagen verydeld, en hem
de billyke straf zyner Euveldaaden op een schavot, doen smaken had: de
Franschen deeden dat heillooze Hoofd, die eenige oorzaak van al het
Bloedvergieten in Europa vallen, en zedert dien gewenschten val, is de
hoop op herstel voor de vryheidminnende Bataaven verleevendigd
geworden.7.
Hier wordt de recente Europese geschiedenis op opmerkelijke wijze herschreven.
De Franse koning, volgens Paape de oorzaak van al het Europese bloedvergieten,
was gestraft door de God van Nederland. Gevreesd moet worden dat slechts weinig
Bosschenaren de recente gebeurtenissen en de voorbije zeven jaren zo wensten te
onthouden. Duister bleef in het betoog van Paape waaraan de Bosschenaren, na de
dood van de Franse koning, de ellende van september en oktober 1794, in en om de
eigen stad, moesten toeschrijven. Weldra zou Paape ook listig licht in deze duisternis
doen schijnen.
Wat in deze open brief volgt, is een betoog over de vermeende plunderingen en
mishandelingen door Fransen. Paape doopt degenen die lichtvaardig de Fransen van
dergelijke misdaden beschuldigen tot contra-revolutionair. Impliciet erkent Paape
de juistheid van dergelijke beschuldigingen, waar hij weten laat dat men natuurlijk
wel in oorlogsomstandigheden verkeert en dat er in oorlogen altijd geplunderd en
mishandeld wordt; alleen de soldaten van het ‘ancien régime’ plunderen tien maal
erger dan de revolutionaire Fransen. Fransen plunderen niet en als ze plunderen, is
het niet zo erg.
In de volgende aflevering van de krant, nummer 78 van 17 oktober, wordt het
betoog, dat nu ‘Brief aan de Burgers van 's Hertogenbosch’ heet, vervolgd en
afgesloten. De verdediging van de Franse troepen wordt daarin voortgezet. De
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vorderingen door het leger vinden in Paape een welsprekend advocaat: daarbij
minimaliseert hij de ‘requisities’ tot water en brood, tot ‘zo veel haver, hooi, strooi,
enz.’.8. In feite - dat verzweeg Paape om voor de hand liggende redenen - eisten de
Fransen niet slechts eerste levensbehoeften voor mens en paard: in het Graafse archief
vond ik een vordering voor 500 paar klompen en in Nijmegen worden duizenden
flessen wijn ‘gerequireerd’.
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Zoals in het voorafgaande betoogd is, werd er ten tijde van de belegering niet over
de belegering geschreven, evenmin in de eerste dagen na de overgave. Eigenlijk pas
na de overgang van Den Bosch kwam de informatie over het voorbije beleg vrij. De
berichtgeving over het beleg is te vinden in de afleveringen 79, 81, 82 en 84 van de
's Hertogenbossche Vaderlandsche Courant (21, 24 en 28 oktober en 4 november
1794) en is nauwelijks zakelijk te noemen. Uiterst opgewonden is de toon.
De verdediging van de Fransen bereikte de burgers van Den Bosch in briefvorm.
Nu kregen de Bosschenaren andermaal post. Het vierdelig verslag van de belegering
wordt eveneens in briefvorm in de krant geplaatst: ‘Brief van een burger uit 's
Hertogenbosch aan een zyner vrienden te... of verhaal van het beleg der stad’. De
briefschrijver stelt het voor alsof
het grootste gedeelte der burgery van 's Hertogenbosch patriottisch denkt;
dat zy met weerwil onder het gevloekte juk van den tyran Oranje, en van
zyne nog oneindig erger dwingelandesse, de wraakgierige Wilhelmina,
bukte, en dat derhalven de vry algemeene wensch der goede burgery naar
de komst der franschen was, ondanks al de nadeelige gerugten, die men,
het zy dan gegrond of ongegrond, van de handelingen des franschen legers
verspreidde.9.
Niet alleen de inwoners van Den Bosch sympathiseerden met de Fransen, maar ook
de Voorzienigheid. De God van Nederland had, zoals we zagen, geassisteerd bij de
onthoofding van Lodewijk de Zestiende,
by dit alles kwam, dat de Voorzienigheid, die, zo allerzigbaarst de goede
en rechtvaardige zaak der patriotten verdeedigt, een zo zonderling droog
jaar en goed weder verleende, dat de inundatien, die anders 's
Hertogenbosch byna onoverwinlyk maaken, genoegzaam van geen effect
waren.10.
Wat later in het jaar zouden Voorzienigheid en God van Nederland in optimale
samenwerking besluiten tot strenge vorst: daarmee werd de verovering van Grave
en de oversteek van de grote rivieren vereenvoudigd.
De Fransen en de vaderlandse patriotten genoten Gods steun. Die steun verdienden
zeker de patriotten ten volle. Zij hadden immers zeven ‘magere’ jaren gekend en dat
gaf in Bijbelse zin recht op ‘vette’ jaren. In het verslag leidt de stedelijke steun voor
de patriotten en Fransen tot een wonderlijke schizofrenie. De briefschrijver laat weten
dat de stad getroffen werd door een ‘Vyandlyke insluiting’ - bedoeld is de omsingeling
door de bevrijders - en een alinea later dat de Fransen op zekere woensdagavond met
een bombardement begonnen en ‘van onzen kant (...) dit ryklyk beantwoord’ werd.
De verdedigers van de stad, met wie de briefschrijver zich topografisch als vanzelf
identificeert (‘onze kant’), blijken de ware vijanden, terwijl de Fransen, die de stad
belegeren en bom op bom naar de stad zenden, in feite als vrienden moeten gelden.
In de nacht van 26 op 27 september 1794 was het verschrikkelijk: ‘toen vloogen er
honderden kogels en houwitsers op onze bezittingen aan’.
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Enkel bedagt, om ons leeven, en het leeven onzer duurbaarste panden te
bergen, moesten wy onze goederen en eigendommen ten prooi der alles
vernielende woede van den oorlog overlaaten; en begrypt eens hoe veel
harder dit ons vallen moest, daar het de franschen, onze verlossers waren,
die zig in de droevige noodzaake bevonden, om ons zo veele rampen te
berokkenen.11.
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De berichtgeving over de belegering mikt op een ‘Umwertung’: de verdedigers zijn
de schurken, de aanvallers zijn de vrienden. De bommenregen wordt hervormd in
een gouden regen van vrijheid, evengelijkheid, broederschap en ook nog wat
zusterschap. Door de dood tot het leven! De ‘Umwertung’ is welhaast masochistisch
van karakter: houwitsers die Bossche bezittingen en mensenlevens vernietigen,
worden welkom geheten!
De briefvorm is uitermate geschikt om deze revolutionaire herijking van waarden
te propageren. De brief veronderstelt intimiteit, eerlijkheid, ja waarachtigheid: wie
zo persoonlijk schrijft, draait er niet omheen en spreekt - zo moet het lijken -de
waarheid.12.
De propaganda en ‘Umwertung’ passen uitermate goed in de zich ontwikkelende
revolutionaire cultuur.
In nummer 79, hetzelfde nummer van de 's Hertogenbossche Vaderlandsche
Courant waarin de brief over de belegering begint, is te lezen hoe op 17 oktober in
Den Bosch, ‘door de burgery onder het speelen der klokken, en een deftig
krygsmuziek, de Boom der vryheid, op de groote markt, geplant’ is.
De toeloop van aanschouwers was groot, waar van er veelen, als broeders,
met de franschen, om den boom, de begunstigde carmagnolle dansten.13.
Dan was er nog een ‘zwarte hussaar’ die ‘toepaslyke nederduitsche vaarzen’
reciteerde. Dat de ceremonie plaats had op dezelfde ‘groote markt’ waar de Bossche
revolutionaire carrière van Gerrit Paape begon, kan nauwelijks toeval zijn.
Revolutionaire gebeurtenissen van formaat geschiedden niet in achterkamertjes, maar
in het openbaar, in het centrum van het openbare leven. De revolutie acteerde in Den
Bosch op de ‘groote markt’.
De verslaggeving van de revolutionaire feestelijkheid heeft een betekenis die in
het verlengde ligt van de feestelijkheid zelf: op rituele wijze wordt het succes, het
begin van een nieuwe en gelukkige tijd gevierd.14.
Verslaggeving propageert in zekere zin de rituelen van het feest, daarmee spoort
het verslag aan tot navolging. Het is begrijpelijk dat later in de krant van Paape
opgetogen verslagen gepubliceerd worden over de oprichting van vrijheidsbomen
in Sint Oedenrode, Waalwijk, Nijmegen en Grave. Als het bericht over een lokaal
revolutionair feest de krant haalde, dan was het echt gebeurd en dan was het gebeurd
zoals de krant berichtte.15.
De zin van de belegeringsverslagen is daarmee evenzeer bepaald. Niet alleen bevatte
de 's Hertogenbossche Vaderlandsche Courant revolutionair feestnieuws, ook werd
omstandig - ofschoon altijd na afloop - bericht over belegeringen. De rollen van goed
en kwaad waren trefzeker verdeeld: de verdedigers waren Oranje-slaven, misdroegen
zich en riepen bombardementen als het ware over de bevolking af; de aanvallers
daarentegen waren galante vrijheidsvrienden die met tranen in de ogen bommen door
de lucht lieten gaan. De geschiedenis moest geschreven, revolutionair herschreven
worden.
De tegenpartij zat overigens evenmin stil: stadssecretaris Van Breugel, een befaamd
vriend van Oranje, smokkelde zijn verslag van de belegering in de Nieuwe
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Nederlandsche Jaarboeken en dat verslag verscheen nadien ook nog als afzonderlijke
uitgave. Van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17

82
Breugel was zo slim om zijn verslag niet te vereren met zijn naam: dat voorkwam
aantijgingen van partijdigheid. Partijdig was het Onzijdig Verhaal van Van Breugel
evenzeer als de verslagen in de 's Hertogenbossche Vaderlandsche Courant.16.
Veel pleit voor de stelling dat de revolutionaire cultuur en die van het
tegenstribbelende ‘ancien régime’ in sterke mate in woorden, in gedrukte vorm
gestalte kregen en verspreiding vonden.
In september en oktober 1794 hield Den Bosch de aandacht van de hele Republiek
gevangen. Toen het oorlogsgeweld oprukte naar het noorden - naar Nijmegen, Grave
in eerste instantie - was het aanvankelijk nog wel interessant om te vernemen wat
zich in Den Bosch had afgespeeld. In Den Bosch probeerde Paape de Bossche ervaring
te bestendigen en in te lijsten. In nummer 87 van de Bossche krant verscheen er nog
een Heeswijks supplement op de vierdelige belegeringsbrief: het supplement was
geschreven door de ‘vertegenwoordigers des franschen volks’ aan het revolutionair
comité in Parijs. De Bossche geschiedenis wint in dat supplement met terugwerkende
kracht aan betekenis: Den Bosch geldt ‘zedert de berugte belegering door den Prins
van Oranje als eene onwinbaare stad’ en dat maakt van de verovering van de stad
een historische gebeurtenis.17. De Franse correspondenten lieten overigens de rol van
de God van Nederland bij een en ander wijselijk onbesproken.
Bestendiging van de Bossche ervaring viel de journalist van de 's Hertogenbossche
Vaderlandsche Courant steeds zwaarder. Het front verwijderde zich naar het noorden
en naar Holland. Iedere nieuwe verovering doemde de Bossche episoden tot groter
vergetelheid. Voor de journalist van de Bossche krant begon de spanning te wijken:
de kruitdampen trokken op en in Den Bosch vestigde zich een nieuwe orde. Paape
merkte dat in Den Bosch en in de revolutie zijn stem en die van zijn lotgenoten
nauwelijks telde. Die lotgenoten, de andere in 1787 gevluchte patriotten, beginnen
pas echt een rol te spelen als de revolutie oprukt en Paape alleen in Den Bosch achter
blijft. Verongelijktheid schept een nieuwe broederschap.
In januari 1795 herhaalt zich in de 's Hertogenbossche Vaderlandsche Courant voor
Grave het Bossche patroon: Grave is eind december 1794 gevallen en Paape
publiceerde na de val verslagen van het beleg en de verwoesting van Grave, van de
revolutionaire feesten.18. Tegelijkertijd werkte hij aan een ‘Republikeinsch toneelspel’
over de Bossche belegering: in zijn toneelstuk laat hij vader Ferdinand ongemerkt
uit de krant citeren. Zowel in het toneelstuk als in het Graafse verslag weerklinkt de
kalenderwijsheid: ‘waren er geene dwingelanden, er waren geen oorlogen’.19.
In het toneelstuk De Belegering van 's Hertogenbosch: of Kees is t'huis domineert
de propaganda die ook al in de belegeringsverslagen bedreven werd: omkering van
waarden. Wat Paape gehouden was te vinden, was dat de oorlog ‘Geluk’ had gebracht
en vrijheid. De paradoxale wijsheid dat bombardementen en andere rampen de weg
effenden voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, die wijsheid vond in Paape een
fervent aanhanger.
In het toneelstuk van januari 1795 is de intussen vertrouwde propaganda gemengd
met veteranen-sentiment. De patriot, die in 1787 het vaderland verliet, komt in het
‘Republikeinsch Toneelspel’ na de belegering van Den Bosch eindelijk thuis. Hij
heet
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uiteraard Kees en met die geuzennaam staat hij model voor alle voor de tirannie
gevluchte patriotten. Kees wordt welkom geheten en voor hem klaar staat een
huwelijksbootje, dat varen zal in de richting van het paradijs.
Voor Paape zelf beloofde de rentree in het vaderland het paradijs en een promotie
van belang. Hij waande zich al snel het geweten van de revolutie; in oktober werd
hij dan ook nog voorlichter van de Bataafse Revolutie. Dat beviel Paape wel, maar
in november en december bleek hij door diezelfde Revolutie al geloosd en als een
hond aan een Bossche vrijheidsboom gebonden. In januari 1795 bereidde hij de
weerkerende Kees in zijn toneelstuk nog een hartelijke ontvangst. Paape hoopte dat
men in Delft en elders in Holland aan de Kees zouden denken die in Den Bosch
dreigde te verpieteren. Medio februari 1795 lijkt het gedaan met het vertrouwen in
een goede afloop. In zijn 's Hertogenbossche Vaderlandsche Courant publiceert
Paape dan een even imposant als bitter betoog ‘Aan de Bataaven’: de schrijver laat
het vaderland weten dat de martelaren van 1787 miskend worden.20.
De opofferingen die hij en zijn lotgenoten zich getroost hadden, gaven recht van
spreken. Paape zocht erkenning, hij wilde beloond worden. Om de schijn van
persoonlijk belang te voorkomen, maakte hij zich steeds vaker tot spreekbuis van de
thuiskomende patriotten. Hij verdroeg het uitblijven van loon naar werken steeds
slechter en dat leidde tot steeds bijtender commentaren, tot steeds beter proza!
In het toneelstuk over de belegering van Den Bosch probeerde Paape nog op
goedmoedige wijze aan het vaderland duidelijk te maken dat Kees en alle andere
Kezen weer in het vaderland waren. Die thuiskomst vormde volgens Paape de ‘groote
gebeurtenis, die elk waar Vaderlander met dankzegging zig telkens behoorde te
errinneren’. Met de herschrijving van de Bossche geschiedenis herinnerde Paape de
vaderlanders aan de ereschuld.
De Papendrechtse patriot Arie Johannes Knock, voor wie de herinnering aan 1787
ook zo belangrijk was, kende de uitdrukking ‘loon na werk’ goed en gebruikte die
uitdrukking, zoals we zagen, als er wat te executeren viel. Het laat goed zien hoe
radicaal de in 1787 vervolgde en gevluchte patriotten waren in hun verlangen naar
gerechtigheid. Gerechtigheid was vereffening.
In de nieuwe maatschappij die in 1794 ontstond, kwam de onverzoenlijkheid van
Knock en Paape en andere '87-ers slecht van pas en zij belandden mopperend in de
marge. In het geval van Gerrit Paape zou dat gemopper, zeker in zijn satirische
literatuur van 1797 en 1798, een ongekend peil bereiken, van een onovertroffen
scherpte en zin voor het absurde getuigen. Wel vaker spint de literatuur garen bij de
ellende van de schrijver.

Eindnoten:
* Tekst van een voordracht gehouden op 2 oktober 1994 in het Literair Café Den Bosch t.g.v.
een literair programma rond Gerrit Paape.
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‘Feilen zijner eeuw’
De zeven hoofdzonden in De Rotterdamsche Hermes van Jacob Campo
Weyerman
Sara Stel-van Staalduinen
Met De Rotterdamsche Hermes zette Jacob Campo Weyerman de toon voor alle
tijdschriften die daarna nog bijna twintig jaar van zijn hand zouden volgen. Een bont
scala aan onderwerpen komt in de verschillende afleveringen aan de orde. Maar niet
alleen dat. Zelfs binnen de afleveringen is sprake van een grote diversiteit. Weyerman
wil zijn lezers op ‘allerlei soort van zaken, en op het vermakelykste en op het nutste
[...] trakteren’ (p.[4])2.. Het meest lijkt hij geïnteresseerd in culturele, politieke en
economische onderwerpen. De personages die hij ter adstructie daarvan ten tonele
voert, hebben dan ook het meest te lijden van zijn ‘gauwe’ pen1..
De opzet van een aflevering vertoont meestal een tamelijk vast patroon. Weyerman
begint met een beschouwend gedeelte, een thematische inleiding, en vervolgt met afwisselend - verhaaltjes, anekdotes, samenspraken, gedichtjes, dromen, raadsels,
ingezonden brieven, en vooral commentaar op het nieuws.
Weyerman was - vooral in zijn tijdschriften - een satiricus. Hij maakte gebruik
van spot, ironie en overdrijving, ingrediënten die de werkelijkheid onredelijk
voorstellen om de mens tot rede te brengen. Daarbij spelen de Romeinse satirici
Horatius en Juvenalis een grote rol. In de titelprent van De Rotterdamsche Hermes
voert Weyerman het beeld van Juvenalis in zijn gedenknaald. Op 23 januari 1721
schrijft hij in de RH (afl. 27): ‘De twee voornaamste satirici, doch different in styl
waren Juvenaal en Horatius [...] Horatius eert in zyne gezangen de Zedekunde en
andere deugden; Juvenaal attaqueert in een' trompetstyl verschrikkelyke waarheden;
[...] Hermes zal trachten deze twee wakkere Zangers (zoo veel zyn vermogen zal
willen toelaten) in eene generale critique wegens de predominerende Eeufeilen, met
onvermoeide schreden te volgen.’ (p. 153-4)
Ruim zeven jaar later, op 27 september 1728, schrijft hij in ‘De Inleiding des
Heremyts’ opnieuw over deze twee voorgangers. Hij doet dat in de vorm van een
‘Schets over de Hekelschriften’. Ook hier geeft hij aan dat Juvenalis en Horatius de
twee belangrijkste satirici zijn, die de wereld hebben verdeeld ‘in twee klassen van
gevoelens’. Terloops merkt hij op dat de latere schimpdichters hun verdiensten
afleiden van ‘de edelmans geleerdheyt van den een, en van de krachtige zeedelessen
van den ander’. In deze schets vinden we ook een definitie van het schimpdicht. Het
‘is gedestineert om de ondeugd ten toon te stellen, en om de deugd aan te moedigen.’
Ook al blijkt er weinig kans op verbetering, Weyerman gaat verder op de ingeslagen
weg, ‘dewyl een rollende kloot door geen heylzaam advys is te stuyten’. Deze weg
was hem op het lijf geschreven.
In zeven opeenvolgende afleveringen van De Rotterdamsche Hermes (39 t/m 45)
behandelt Weyerman de zeven hoofdzonden. Deze nemen bij onze ‘Ontleeder der
gebreeken’ de vorm aan van ‘schraepzucht, traegheit, hovaerdy, nydt, wrok en
geestelyke apery’; deze zes noemt hij in de verklaring van de titelprent. De vraag is
of Weyerman met zijn behandeling van de zeven hoofdzonden aansluit bij de gangbare
theologische
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opvattingen van zijn tijd en bij de gangbare uitbeelding van deze zonden. En wat is
de aard van zijn satirische behandeling van dit onderwerp?

Weyermans werkwijze
De meeste afleveringen van zijn tijdschriften vormen een afgerond geheel voor wat
betreft het thematische gedeelte. In een aantal is er echter sprake van een
vervolgverhaal, dat wil zeggen dat er in aflevering A met een thema wordt begonnen,
waarop in aflevering B wordt voortgeborduurd. Vaak wordt dat vervolg van tevoren
aangekondigd en wanneer Weyerman zijn belofte niet houdt, verontschuldigt hij
zich. Zo ook in De Rotterdamsche Hermes. De onderbrekingen hebben te maken
met onverwachte mededelingen of zijn bedoeld ‘Om dan telkens niet met een zelve
meel (zoo men zegt) ter markt te komen’ (p. 169). Inventarisatie van zulke
vervolgverhalen laat zien dat de afleveringen 4-5-7-9, 13-14-15-17, 28-30, 32-34-35,
37-38, 39-40-41-42-43-44-45, 47-48 en 55-56 thematisch verwant zijn.
Wat direct opvalt is de consequente opeenvolging van de afleveringen 39 t/m 45,
waarin Weyerman de zeven hoofdzonden behandelt. Er zijn geen onderbrekingen,
geen verrassende invallen, geen onverwachte dromen of bezoeken. Zonder enige
aankondiging valt hij in aflevering 39 met de deur in huis. ‘Hermes, die gerezolveert
is de zeven Dootzonden naar order te anatomizeren, zal met de dronkenschap,
Madame la Presidente, zonder veel inleiding zyne intrede doen.’ (p. 249)
De zeven afleveringen, in de periode van 17 april - 5 juni 1721, behandelen
achtereenvolgens de zeven hoofdzonden onder de noemers van dronkenschap,
onkuisheid, gramschap, hovaardij, gierigheid, haat en nijd en luiheid, ledigheid,
vadzigheid.
Ofschoon er wel sprake is van ‘vulling’ als commentaar op het nieuws en dergelijke,
is de diversiteit in deze afleveringen minder groot dan in de meeste andere, wat zou
kunnen duiden op een grotere betrokkenheid van Weyerman bij dit onderwerp.

De voorgeschiedenis van de hoofdzonden
Al in de Oudheid werden deugden en ondeugden gepersonifieerd en uitgebeeld. Het
doel was de mens te brengen op ‘de rechte weg’. Na de opkomst van het Christendom
stelde paus Gregorius de Grote (590-604) de lijst van zeven hoofdzonden op. Hij
onderscheidde in zijn Moralia daarbij vijf geestelijke: superbia (hoogmoed), avaritia
(gierigheid), pigritia (traagheid), invidia (nijd), ira (gramschap) en twee vleselijke:
gola (gulzigheid) en luxuria (onkuisheid). Sinds die tijd onderging dit schema, met
vaste volgorde, weinig verandering.
De zeven hoofdzonden kennen een lange geschiedenis, zowel in de filosofie als
in de theologie. Afbeeldingen speelden een grote rol in de overbrenging van de
ideeën. Men gebruikte daarvoor verschillende beelden: dieren, vrouwen, mannen of
combinaties daarvan, met bijbehorende attributen (de draak met zeven koppen). Ze
komen ook voor in Cesare Ripa's Iconologia of Uytbeeldinge des Verstands (1695),
al staan ze daarin niet als zodanig geordend.
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Opgesteld door Gregorius, door de kerk gebruikt als voorbeelden, vinden we de
zeven hoofdzonden aanvankelijk voornamelijk in theologische geschriften. In de
loop van de Middeleeuwen wordt de uitbeelding ervan echter steeds meer
‘verwereldlijkt’ en gebruikt voor decoratieve doeleinden.
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De zeven hoofdzonden in De Rotterdamsche Hermes
Recente onderzoekingen hebben aangetoond dat Weyerman nogal vrijmoedig met
zijn bronnen omging. Steeds meer gedeeltes uit de RH blijken te stoelen op Engelse
voorbeelden uit de Tatler of andere geschriften, zo ook enkele gedeelten uit de
afleveringen over de zeven hoofdzonden. Een overzicht ervan wordt gegeven in
Bijlage II van het proefschrift van E. Groenenboom-Draai3.. Zoals zij al aangeeft,
leunt Weyerman bij de beschrijving van de ene hoofdzonde zwaar op The Tatler, bij
die van een andere in het geheel niet4..
Zoals altijd begint Weyerman ook bij de behandeling van de zeven hoofdzonden
met een thematische inleiding die hij laat volgen door een illustrerend voorbeeld,
een anekdote met bewijskracht. Enkele voorbeelden:
Dronkenschap
Tijdens een bezoek aan een wijnhuis vol dappere militairen (‘gegageerde
Slagers’) zorgt de drank voor een ‘reukeloos moorttooneel’, ‘waarop
Hermes zich begon te erinneren, dat een aanstaande vrede onder brutale
Dronkaarts zelden zonder bloetvergieten wort getroffen, en dat zotten
vechten, maar wyze luiden (gelyk Argus en Hermes) 't gevaar moeten
vermyden’. Hij verlaat ‘dien Oogst des doots’. (p. 252-3)
Hoererij
Hier zelfs twee verhalen.
1. Een ‘dikke Pleitbezorger’, ‘Voorvechter in kwade zaken’, laat zich
verleiden door ‘eene kleine Kleopatra, [...], zoo min bewandelt als het
Engelsch Koffihuis in de ylende Aktie-koortsen.’ (p. 260). Zolang er geld
is, gaat het goed. Het einde is echter een vlucht naar ‘een Veltdorpje, waar
hij [...] als een magere sprinkhaan, en zy als eene uitgeteerde rusp [...]
hunne ellendige levensspan uitrekken’ (p. 261).
2. Een officier wordt verliefd op ene Kornelia en besluit ‘die redoutabele
Vesting, die meer stormen dan de Citadelle van Namen had uitgestaan,
door eene reguliere belegering te attacqueren’ (p. 261-2): met succes. Een
dochter (na zeven weken) en ontslag uit de dienst, zijn zijn loon.
Gramschap
Hier vinden we een vloek- en een kijfverhaal, dat eindigt ‘met eene
protestatie, dat zy d'ongelukkigste Vrou onder de blaauwe trekmuts der
wolken zynde, levens zat en tot alle ongelukken geboren was.’ (p. 268)
Hovaardij
Na de algemene inleiding volgt een verhaal over het Dulhuis, vol mensen
die, door Hovaardy, ‘eene totale verwoesting in de herssenen, en de
verschrikkelykste wanorders in d'inbeelding,’ ten toon spreiden. (p. 274)
Daarna valt hij zeven Pauwekuikens aan ‘als echte Neven uit de
nalatenschap van Paus Lucifer.’ (p. 275)
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Gierigheid
Weyerman illustreert deze zonde met behulp van een aangename droom
waaruit de lezers ‘mogelyk min nut dan vermakelyk tydtverdryf zullen
rapen’. (p. 282) De droom is echter absoluut niet aangenaam of
vermakelijk. Hoofdfiguren zijn beklagenswaardige grijsaards, volkomen
in beslag genomen door hun hartstocht. Naast hen zijn de andere figuren
gepersonifieerde eigenschappen, zoals Bijgeloof, Omkoping, Bedrog. De
droom eindigt met een oproep aan Armoede: laat mij nooit, ondanks
armoede, mijn vriend, mijn grondregel, noch mijn eer verzaken. En als je
komt, neem dan Vrijheid en Onschuld mee.
Nijd
Deze hoofdzonde wordt geïllustreerd met behulp van een beschrijving van
een schilderij ‘waarin de Nyt zeer levendig was afgebeelt’ en waarvoor
‘een Konstkooper’ geposeerd had (p. 290). Allerlei gepersonifieerde
negatieve eigenschappen omringen hem, zoals onbeschaamdheid, ijdelheid,
zwetserij, ongemanierdheid ‘en diergelyke Gedrochten, wier uitwendige
huiden zoo doorschynent waren gereprezenteert, dat Hermes millioenen
Schelmeryen en een' Labyyrinth van goddelooze pogingen in de
Dekoktieketels van hunne gezwavelde harten kon ontdekken.’ (p. 291)
Luiheid
Bij deze zonde tenslotte opnieuw twee verhalen: één over een ‘Engelsch
Starost [...] zoo overgegeven lui en vadzig, dat hy [...] noit iets
opmerkenswaerdig heeft uitgevoert dan driewerven zyne handen te
wasschen, en zynen Huispapegaai tweemalen toe te knikken’. (p. 299) Het
tweede verhaal gaat over St. Francis en St. Dominiek ‘twee groote Santen’,
die een nijver boerinnetje aan een luie boer koppelen, want ‘zy zal hem 't
hooft boven houden’. (p. 300-1)
Uit deze beschrijving van Weyermans behandeling van de zeven hoofdzonden vallen
al twee dingen op. Ten eerste is er een afwijking van de Gregoriaanse volgorde. Ten
tweede is het opmerkelijk dat hij het onderwerp in vier van de zeven gevallen verengt.
Zo wordt gulzigheid beperkt tot dronkenschap, onkuisheid tot hoererij, gramschap
tot vloeken en ledigheid tot lichamelijke luiheid.
Raakvlakken met de moraaltheologie zijn er nauwelijks. De naam van God wordt
nergens genoemd en het begrip zonde in moraaltheologische zin wordt niet
aangegeven. De nadruk ligt op verlies van redelijkheid, gezond oordeel en
menselijkheid.
Ook zijn er weinig raakvlakken met de iconologie. Weyerman personifieert slechts
in twee gevallen: Gierigheid wordt voorgesteld door een vrouw en Nijd door een
man.
Is er iets te melden over het gewicht dat Weyerman toekent aan de verschillende
‘feilen zijner eeuw’? Vindt hij ze allemaal even ernstig?
In de loop van de zeven afleveringen karakteriseert Weyerman de hoofdzonden
op zes verschillende manieren: hartstocht (8x), doodzonde (3x), ondeugd (3x),
overtreding (3x), hoofdzonde (1x) en zwakheid (1x). Getalsmatig bekeken zou men
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beschouwt.
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Wanneer men kijkt naar de gevolgen van de gepresenteerde exempelen, dan blijkt
dat deze voornamelijk liggen op het sociale vlak: belachelijkheid, eerloosheid en
onvrijheid. Voor de mens onaangename gevolgen dus, maar geen rampen.
Mogelijk biedt het vertellersstandpunt ook een aanknopingspunt. Een aantal malen
in de zeven afleveringen is de verteller persoonlijk aanwezig, echter niet overal even
expliciet. Direct aanwezig is hij bij de behandeling van hovaardij, gierigheid, nijd.
Hij toont hier zichzelf. De lezer ziet een man die bepaalde waarden in het leven,
zoals eer en vriendschap van groot belang acht (hovaardij). Hij is zich ook bewust
van menselijk falen dat hij graag en duidelijk ziet - vooral bij een ander -. Hij is
immers (nijd) ‘het succes van zijn papier aan [hunn'] HAAT en NYT verplicht’ (p.
292). Veel minder direct is hij aanwezig bij gulzigheid, onkuisheid, gramschap.
Betekent dat dat hij deze ondeugden minder zwaar telde?
Voor Weyerman zijn de hoofdzonden algemeen menselijke, maar in wezen
beheersbare, hartstochten, die voornamelijk onaangename, maar niet rampzalige
gevolgen hebben op het sociale vlak.

Satirische vormgeving
Voor een beschouwing van het satirische gehalte in Weyermans behandeling van de
zeven hoofdzonden baseer ik me op Jürgen Brummacks theorie. Deze onderscheidt
in satire drie elementen: een individueel, een sociaal en een esthetisch element, zich
uitend in aanval, norm en indirectheid. De indirectheid is de talige omhulling van
aanval en norm, met als doel deze acceptabel te maken voor geadresseerde (en
publiek). Er vindt dus door middel van indirectheid een zekere vervorming van de
werkelijkheid, de boodschap plaats. Technieken die een vervormende tendens kunnen
veroorzaken zijn: understatement, hyperbool, karikatuur, parodie, vergelijking, litotes,
antithese.
Bij de zeven hoofdzonden is de norm voornamelijk te destilleren uit de
respectievelijke inleidingen; daarin doet Weyerman min of meer algemene uitspraken
(het sociale element), die worden ondersteund door een bijpassende en steeds
wisselende toon: ernstig, scherp, ironisch.
De aangevallen zaken of personen vindt men niet alleen in de inleidingen, maar
ook in de uitwerking. De aanval is meer of minder direct, scherp of mild, al naar
gelang het belang dat Weyerman aan de zaak hecht. Zo is de aanval indirect bij
Gulzigheid en Onkuisheid, is er nauwelijks aanval te ontdekken bij Gramschap,
Gierigheid en Luiheid, maar is deze direct en scherp bij Hovaardij en Nijd.
Ook op het punt van de indirectheid kan onderscheid in behandeling worden
vastgesteld. Bij Gulzigheid, Onkuisheid, Gramschap en Luiheid is de uitwerking
amusant. Er wordt gebruik gemaakt van overdrijving, karikatuur, meer of minder
ironie, beeldende vergelijkingen en beschrijvingen. Bij Gierigheid en Nijd is de
uitwerking ernstig. Hiervoor gebruikt Weyerman sarcasme, overdrijving,
understatement, ingewikkelde vergelijkingen, beeldend maar scherp taalgebruik (hij
zal ‘de onbevlekte zuiverheit van zyn papiere tafereel’ (p. 291) niet verder bezoedelen
met NIJD). Bij Hoogmoed is de uitwerking aanvankelijk amusant (Het Dulhuis), maar
deze wordt steeds feller, met behulp van ironie, sarcasme (de kleine Montenegro met
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zijn ‘groote Kourtizane’ (p. 276)), overdrijving, sterk beeldende vergelijkingen en
beschrijvingen. De laatstgenoemde zonden worden duidelijk als ernstiger ervaren,
wat mogelijk ook een
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reden was om geen concrete personen, maar personificaties op te voeren en de afstand
tot de werkelijkheid wat groter te maken.
De genoemde satirische technieken komen in meerdere of mindere mate allemaal
voor. Weyermans grootste kracht blijkt te schuilen in vergelijkingen. De meest
uitgebreide is te vinden in de aflevering over de onkuisheid: in 27 regels en 23 beelden
wordt een hoer beschreven:
Eene Hoer is het heulsap der geile Jeugt; zy zuioot hare Minnaars voor
een' korten tydt in slaap om ze naderhant in eene zee vol wanhoop op te
wekken: zy is de waaijer van Lucifer, die noit de glommende kolen van
Onkuisheit verkoelt, maar eeuwig aanblaast; zy is een halfslachtig Lanten Watergedrocht, dat, als een Krokodil, tranen stort om haar' prooi te
verslinden; zy is de schipbreuk van haar' Galant en zyn onweer in stilte;
zy is de gevangkenis van zyne eer, eene zorg zonder tusschenpoozing, en
een gedurig gevecht tusschen lust en naberou; een scorpioen in zyn'
boezem, en een Empusa in zyne omhelzing; zy is een watervloet die zyne
landen overstroomt, een nacht zonder starrenlicht, en eene bedompte maan
met donder en onweer; zy behext in den tovercirkel van hare geile bouten
alle de eigenschappen van zyne ziel, en ontsenuwt door Aretyns
nacht-fatigues de krachten van zyn ligchaam; hare professie is aan de
doodelyke schermkunde verknocht, doch hare voornaamste sinten bestaan
in een quart uit de lengte, of Laïs-flankonade. Het sieraat van eene Hoer
is eene Manufactuur van Tierentain, half garen en half wol; en zy pronkt
doorgaans, gelyk de Tooneelnimfen, met Vermilloen en Amersfoortsche
Brillanten; zy ontluikt door eene middelmatige warmte van achtentwintigen
en drieguldens-penningen; zy rypt door de gulde zonnestralen van Fransche
Pistoletten, Engelsche Guinêes, of Hollantsche Dukaten, en zy rot als een
Meloen op het ellendig bedde van St. Jobs mest. Zy is een treureindent
Blyspel, en sweemt sterk naar Titus en Aran van den Glazenmaker, die
op 't laatst met alle zyne Akteurs bek-af speelt; zy slagt de Parfumeurs, en
kan met een kleintje, ja een vodderytje, haar winkeltje opzetten, doch al
te veel Kalanten bederven hare Koopmanschap. (p. 258-9)

Horatiaans of Juvenalisch
Het idee dat Weyerman niet alle hoofdzonden als even ernstig beoordeelt, wordt
verder ondersteund door het feit dat hij een vrij duidelijk onderscheid maakt tussen
een Horatiaanse en een Juvenalische behandeling van de verschillende feilen.
Horatiaans uitgewerkt zijn de afleveringen over Gulzigheid, Onkuisheid, Gramschap
en Luiheid. Ze hebben voornamelijk betrekking op zwakheden van het lichaam, de
verteller is afstandelijk aanwezig, de toon is luchtig en amusant, er wordt veel ironie
gebruikt, er is een groot werkelijkheidsgehalte en er is een eenvoudig woord- en
stijlgebruik. Juvenalisch zijn Gierigheid en Nijd. Dat zijn de hartstochten van de
geest, de verteller is meer betrokken, de toon is scherp en fel, er is meer sarcasme
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gebruikt, het werkelijkheidsgehalte is geringer, woord- en stijlgebruik zijn
hoogdravend. Hovaardij neemt in deze vergelijking meer een tussenpositie in.
Zo doet Weyerman wat hij beloofde: hij volgt zowel Horatius als Juvenalis na.
Hij kogelt met evenveel verve met de galnoten van de laatste als hij kietelt met de
zwaneschachten van de eerste, al slaat de weegschaal bij deze zeven hoofdzonden
door naar de kant van Horatius.
Hoe zwaar of hoe licht Weyerman er ook aan tilt, in alle gevallen blijkt er één
eigenschap te zijn die een eind zou moeten maken aan al deze hartstochten en
ondeugden. Die eigenschap is de rede ofwel het gezond verstand. Alle getekende
figuren missen vooral deze eigenschap en dat gemis is er de oorzaak van dat ze
zondigen tegen
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goede smaak, deugd en zeden.
Het beroep der Reden consisteert voornamelyk in dit gewigtig point om
de praedominerende Hartstogten te flikflooien en verzachten, en die,
geassisteert door de Wysbegeerte, aan te zetten tot eene vigoureuze
vervolging van de geliefde Zwakheden en Ondeugden. (p. 289)

Eindnoten:
2. De tekst wordt geciteerd naar: Jacob Campo Weyerman: De Rotterdamsche Hermes. ingel. d.A.
Nieuweboer. Amsterdam 1980.
1. Zie E. Groenenboom-Draai: De Rotterdamse woelreus, De ‘Rotterdamsche Hermes’ (1720-1721)
van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse
periodiek. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1994. (Atlantis 8).
3. E. Groenenboom-Draai, op. cit., p. 545-550.
4. Omdat dit artikel persklaar was bij het verschijnen van de dissertatie van E. Groenenboom-Draai,
wordt hier geen gedegen vergelijking tussen The Tatler en De Rotterdamsche Hermes gegeven.

Boekbespreking
Arianne Baggerman, Een drukkend gewicht. Leven en werk van de
zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam: Rodopi,
1993. (Atlantis 7). 335 p. ISBN 90-5183-612-0. f 65,-.
Een drukkend gewicht is de titel van de studie van Arianne Baggerman naar leven
en werken van ‘de zeventiende-eeuwse veelschrijver’ Simon de Vries. De titel verwijst
naar het drukkersmerk dat De Vries tussen 1669 en 1671 gebruikte, voordat hij zijn
boekhandel definitief vaarwel zegde en zijn geld alleen nog maar met schrijven
probeerde te verdienen. Dit drukkersmerk is een houtsnede van een palmboom met
een steen in de kruin en het onderschrift ‘cresco sub pondere pressa’: ik groei onder
de last van het gewicht dat op mij drukt. Baggerman acht deze spreuk symptomatisch
voor leven en streven van Simon de Vries, en ik kan het na lezing van haar studie
niet anders dan met haar eens zijn. De Vries droeg een centenaarslast op de schouders
en bleef desalniettemin doorgaan met publiceren. Of we dit laatste ook als ‘groeien’
mogen beschouwen, staat open voor discussie; verwelkt is hij in elk geval niet, althans
niet tijdens zijn leven. Hij was een redelijk populair auteur, die behalve een groot
aantal vertalingen ook bijna twintig oorspronkelijke titels op zijn naam heeft staan.
Nu was ‘oorspronkelijk’ in de zeventiende eeuw een elastisch begrip, dat De Vries
nog aardig heeft weten op te rekken. Het grootste deel van zijn werken bestaat uit
zgn. ‘compilatiebundels’, een genre waarmee we nu nauwelijks nog vertrouwd zijn,
en waarvan Arianne Baggerman zich afvraagt of het werk van De Vries er in
Nederland niet tegelijk begin, hoogtepunt en einde van representeert. Hoe dit zij, de
boeken van Simon de Vries waren vaak meerdelige werken waarin verhaaltjes,
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moppen, wonderlijke geschiedenissen, anekdotes en wetenswaardigheden uit
overlevering, uit (veelal Duitse) voorbeelden en, naar we mogen hopen, uit eigen
vinding bij elkaar zijn geplaatst ter nut en vermaak van de hardwerkende
zeventiende-eeuwse lezer.
Na zijn dood in 1708 was het werk van Simon de Vries snel vergeten. Zijn naam
werd in de achttiende eeuw hooguit nog genoemd als spreekwoordelijke veelschrijver,
en ‘de last van het drukkend gewicht’ dat De Vries ooit als trots banier in zijn uitgaven
liet drukken was verworden tot een grapje dat nog slechts verwees naar de enorme
stapel drukwerk waarmee De Vries het nageslacht als schrijver heeft opgezadeld
(Baggerman becijfert het indrukwekkende aantal van bijna 40.000 bladzijden in een
kleine 40 jaar).
Waarom een dergelijk auteur uit de motteballen gehaald? Om kennis te maken
‘met een geheel ander type auteur als Hooft, Vondel, Huygens of Cats’ zoals de blurb
meldt? Het is maar de vraag of iedereen dat als een aanbeveling opvat. Of omdat het
‘liefde op het eerste gezicht’ was tussen de schrijfster en haar onderwerp? Hou het
intiem, zou men kunnen zeggen. Simon de Vries is niet
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iemand om mee over de wetenschappelijke boulevards te paraderen: stijf-calvinistisch,
geen intellectuele hoogvlieger, niet vrij van opportunisme en, afgaand op de prenten
in het boek, een vroeg-oud mannetje met de uitstraling van een plattelandsdominee,
op wie, inderdaad, een last rust.
De meest voor de hand liggende reden, en wat mij betreft voldoende legitimatie,
voor deze studie is het feit dat al deze weinig tot de verbeelding sprekende informatie
over Simon de Vries tot dusver onbekend was. Een onderzoekje naar de secundaire
literatuur over De Vries wijst uit dat zijn biografie in de loop der eeuwen besmet
was geraakt met feiten en publikaties uit het leven van andere Simon de Vriessen.
Als we al deze gegevens zouden optellen dan komen we tot een
schoolmeester-hoogleraar-koopman-schrijver Simon de Vries die in
Utrecht-Amsterdam-Deventer de respectabele leeftijd van 163 jaar bereikte. Het is
de niet geringe verdienste van Baggerman dat zij deze meervoudig gespleten
persoonlijkheid tot de juiste Simon de Vries heeft weten terug te brengen. In de
biografie, die de eerste helft van haar boek beslaat, beperkt zij zich niet tot een verslag
van haar tocht langs de (dwaal)sporen van talloze doop-, trouw- en geboorteregisters,
maar schetst zij een aantrekkelijk beeld van haar onaantrekkelijke hoofdpersoon en
zijn directe familie. Daarbij heeft ze vooral aandacht voor de sociale status van De
Vries: zijn afkomst uit het milieu van ‘de kleine burgerij’; zijn pogingen om, eerst
via de poëzie en als dat mislukt door middel van een goed huwelijk, te stijgen op de
sociale ladder; en de geslaagde sprong die zijn zoon Gerardus maakt door in Utrecht
een benoeming tot hoogleraar in de filosofie in de wacht te slepen.
Simon de Vries debuteert op zestienjarige leeftijd met Zielen-lvst-hof, een bundel
religieuze gedichten, uitgegeven door vader Lucas de Vries. Een jaar later koopt hij
een boekwinkel in Utrecht (al is niet uitgesloten dat hij als dekmantel voor een tweede
winkel van zijn vader heeft gegolden, omdat het gildereglement het uitbaten van
twee winkels verbood). Nog weer een jaar later, op negentienjarige leeftijd, huwt hij
de waarschijnlijk niet armlastige Anna Ansems. De Vries was er (niet alleen naar
zeventiende-eeuwse begrippen) vroeg bij. Een jongeman met een wereld aan zijn
voeten, iemand die het leven tot zijn eigen voordeel naar believen weet te kneden.
Waarom verschijnt er dan korte tijd na zijn debuut de moppenbundel De klugtige
tyd-verdryver (het precieze verschijningsjaar is niet bekend, omdat er alleen een
tweede druk uit 1653 overgeleverd is)? Waarom doet hij rond 1670 zijn winkel van
de hand om zich louter aan het schrijven van wat zelfs de zeer welwillende Baggerman
als ‘lectuur’ aanduidt? Wat wèl stand houdt is zijn huwelijk, tot de dood erop volgt,
namelijk in 1687 wanneer zijn vrouw overlijdt en hem in goeden doen achterlaat.
Ook in Baggermans studie blijft onopgehelderd waarom De Vries zijn schepen achter
zich verbrandt, zijn streven naar een plaatsje op (of vlak onder) de top van de Helikon
opgeeft en zich aan de grillen van het zeventiende-eeuwse lezerspubliek blootstelt.
Had hij het nodig? Moest hij ervan leven? De signalen zijn bepaald dubbelzinnig.
Enerzijds kon hij zich veroorloven om tussen 1672 en 1678 niets te publiceren, en
dus ook geen inkomsten te genieten (?), anderzijds deed hij, om de lezersgunst niet
te verliezen, niet geringe concessies aan de inhoud van zijn boeken, die soms
regelrecht strijdig waren met zijn geloofsopvattingen. Het stellen van deze vragen
staat gelijk aan het vragen naar de ‘drijfveren’ van Simon de Vries, en dat is teveel
gevraagd. Tot de verschijning van deze studie was Simon de Vries niet veel meer
dan een schaduw met vage contouren. Het zou te ver strekken om, nu de contouren
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wat scherper gesteld zijn en in de schaduw een persoon valt te ontwaren, in zijn
psyche te willen duiken teneinde ‘de mens achter de schrijver’ bloot te leggen.
Vooralsnog valt er niet veel meer over te zeggen dan dat de keuze voor het
schrijverschap van Simon de Vries een opvallende is geweest. En met Baggerman
verzuchten we dat het jammer is dat er zo weinig bekend is over het fenomeen
‘broodschrijverij’ in de zeventiende- en achttiende eeuw. Is het wel zo dat die auteurs
die wij, in navolging van hun tijdgenoten, ‘broodschrijvers’ noemen, inderdaad ook
om den brode schreven? In het geval van Simon de Vries meent Baggerman dit, zij
het schoorvoetend, te moeten erkennen, maar ik ben niet overtuigd. Het heeft er alle
schijn van dat hij, nadat hij zijn winkel van de hand heeft gedaan, voor zijn
levensonderhoud op het schrijven is aangewezen. Maar evenzeer lijkt het erop dat
hij daar vrijwillig voor gekozen heeft. Hetzelfde geldt voor een auteur als Weyerman
of Jan van Gyzen. Blijkbaar kon het als vak worden uitgeoefend, wellicht kon er
zelfs enig respect en een zekere maatschappelijke status mee verdiend worden, en
we moeten er daarom voor waken om het ‘broodschrijverschap’ als een soort laatste
redmiddel voor maatschappelijk ontspoorden te beschouwen. Want een dergelijke
negatieve connotatie klinkt ook in het boek van Baggerman door. Misschien dat ze
daarom op het omslag gekozen
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heeft voor de kwalificatie ‘veelschrijver’ in plaats van het onheilszwangere
‘broodschrijver’.
De nadruk op sociale mobiliteit komt terug in het tweede deel van het boek, waarin
Baggerman zich buigt over het werk van De Vries. De belangrijkste vragen die zij
zich bij de bestudering van zijn oeuvre heeft gesteld zijn die naar de doelgroep van
De Vries en - want dat hoeft niet hetzelfde te zijn - door wie zijn boeken feitelijk
gelezen werden. Op geen van beide vragen komt een eenduidig antwoord, maar een
flinke dosis aan suggesties en hypotheses. De toetsing van de schaarse gegevens over
De Vries en zijn lezers aan bestaande veronderstellingen aangaande het
zeventiende-eeuwse leesgedrag, maken dit gemis meer dan goed. Het onderzoek
naar de lezersgroep(en) van Simon de Vries gebeurt op basis van de voorwoorden
bij zijn novellenbundels en vertalingen. Zijn werk zèlf blijft daarbij vrijwel buiten
beschouwing. Dat heeft twee bezwaren.
Allereerst zouden de veronderstellingen die Baggerman over de lezers doet op
basis van de voorwoorden volgens mij rijkelijk geadstrueerd en/of gecorrigeerd
kunnen worden met (impliciete) gegevens uit de eigenlijke teksten. Maar niet minder
belangrijk is het feit dat Baggerman door al haar aandacht voor de zeventiende-eeuwse
lezer de twintigste-eeuwse lezer hopeloos gefrustreerd achterlaat. Want na een
lekkermakertje in de inleiding, waarin een proeve wordt gegeven van het literaire
universum van Simon de Vries - ‘schurkachtige apothekers, middeltjes tegen jicht,
menseneters, corrupte monniken, schoenmode in de oudheid, vrouwenbesnijdenissen
in Moko, siamese tweelingen, de opgegraven restanten van een reus in Italië en
duizend-en-één andere faits divers’ - mogen we hier in de rest van haar boek alleen
maar naar raden. Wie neemt deze handschoen op?
Rob Beentjes

Signaleringen
Nieuwe publikaties over Weyerman
Twee nieuwe publikaties, van en over Weyerman, zien in november 1994 het licht:
Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727) door Jacob Campo Weyerman en
de Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman door Franciscus Lievens Kersteman.
Beide zijn uitgegeven door de Leidse uitgeverij Astraea, door André Hanou en Rietje
van Vliet opgericht om moeilijk toegankelijke teksten uit de achttiende eeuw voor
een groter publiek bereikbaar te maken.
De Opkomst en val van een koffiehuisnichtje staat in een aantal opeenvolgende
nummers van Weyermans tijdschrift de Echo des Weerelds. De geschiedenis beschrijft
de op- en ondergang van een Noordhollands plattelandsmeisje. Door haar familie
naar de grote stad gestuurd, krijgt zij een baan in een koffiehuis: in die dagen de
verzamelplaats van de ‘incrowd’. Tal van mannen dingen om de gunsten van de
nieuwe frisse bloem. Uiteindelijk valt zij voor een militair. Zij neemt met hem de
benen, maar vergooit daardoor haar kans op elk huwelijk.
Wanneer de liefde bekoeld is, blijkt zij zwanger en zonder inkomsten. Zij zoekt
haar toevlucht bij een hoerenwaardin, die ervoor zorgt dat zij binnen korte tijd de
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bekendste callgirl van Amsterdam wordt. Haar faam duurt slechts kort. Het leven
als prostituée sloopt haar. De goot wenkt...
De tekstuitgave is voorzien van uitvoerige annotaties en een index, geschreven
door André Hanou en een groep studenten van de Universiteit van Amsterdam. Het
is een verhaal over naïviteit en hartstocht, en over de zelfkant van de beschaving, in
het tijdperk van de Verlichting.
De tweede publikatie gaat over broodschrijvers. Duidelijk blijkt uit de Zeldzaame
levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756) en het Aanhangzel (1763): de een z'n dood
is de ander z'n brood. Broodschrijver Franciscus Lievens Kersteman maakte goede
sier met collega-broodschrijver Jacob Campo Weyerman. Het werd een biografie
die een ongekend succes kende. Menigeen was indertijd geïnteresseerd in de avonturen
van de beroemde schrijver Weyerman.
De twee teksten van Kersteman zijn integraal afgedrukt, zonder annotaties, wel
met index. In de inleiding belicht Rietje van Vliet de levensgeschiedenissen van
beide broodschrijvers. Die blijken een aantal parallellen te vertonen: een
schrijvers-carrière met een indrukwekkende staat van dienst, geen duidelijk ‘echt’
beroep, een avontuurlijk en vooral reizend bestaan, zwendelpraktijken, een leven
eindigend in ziekte en armoe. Bekeken wordt of beide broodschrijvers wel op één
hoop kunnen worden geveegd.
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De tekstuitgaven zijn schriftelijk te bestellen bij uitgeverij Astraea,
Zoeterwoudsesingel 69, 2313 EL te Leiden: Jacob Campo Weyerman, Opkomst en
val van een koffiehuisnichtje, ed. André Hanou (ISBN 90-75179-01-4; ca f 30,- excl.
porto) en Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levensgevallen van J.C.
Wyerman, ed. M. van Vliet (ISBN 90-75179-02-2; ca f 40,- excl. porto).
Rietje van Vliet

Lys Sint Mourel en andere Tilburgse schatten. Tilburg in het werk van enkele
schrijvers. Samenst. Marcel C.A. van der Heijden. [Met illustraties van
Nelleke de Laat.] Z.p., z.u., 1994. 80 p. Verkrijgbaar bij Jan van Laarhoven
Boeken BV, Jules Verneweg 5/5A, 5015 BD Tilburg (tel. 013-353585).
Een aardig fenomeen van de laatste jaren is het verschijnen van boekjes waarin
bronnen of auteurs uit verschillende eeuwen aan het woord gelaten worden over
eigen stad of dorp. Dat biedt gelegenheid soms heel leuk materiaal bijeen te brengen.
Kan er nu uit Tilburg iets goeds komen? Jazeker. Wanneer ik ‘retrograad’ opsom:
we vinden teksten van Nor Heerkens uit 1975, van Ed. de Nève (= W. Lenglet) uit
1948, en van Elise van Calcar uit 1851. Voor de lezer van dit blad zijn vermoedelijk
interessanter: stukjes uit de brieven en dagboekaantekeningen van student Petrus
Costerus, die hier tijdens de Belgische woelingen 1830-1831 dienst deed (hij vindt
in deze plaats die toen 12.000 inwoners telde één boekhandelaar die voornamelijk
r.k. gebedenboeken verkoopt); verder passages uit de briefsgewijs door ds. Stephanus
Hanewinkel opgestelde Reize door de Majory van 's Hertogenbosch (1799-1800).
Voor Hanewinkel staat de Meierij, waartoe Tilburg behoort, ongeveer gelijk met de
Kongo. Het eerst opgenomen stuk echter (p. 5-22) maakt dat dit uitgaafje aanwezig
hoort op de plank waar het groeiend aantal Campiana te vinden is: namelijk de
bekende fictie uit het Aanhangzel bij de tweede druk (1763) van Kerstemans
Weyermanbiografie. In dit verhaal vinden we de moeder van Weyerman, als ‘Lys
Sint Mourel’, in travestie en als militair. Lys' belevenissen beginnen in een Tilburgse
herberg, waar ze dienstmaagd is. Deze legende heeft eeuwenlang voor verwarring
gezorgd in de Weyermanbiografie; het is niet nodig dat hier opnieuw uit de doeken
te doen. Het is winst dat deze tekst weer in druk verkrijgbaar is.
De editeur zorgt wel voor nieuwe verwarring door in zijn inleidend commentaar
bij deze tekst te stellen dat Weyerman o.m. dokter was (p. 5). Een gloednieuw feit,
nergens op gebaseerd. En met betrekking tot Campo's moeder Elisabeth Sommerel
meldt hij t.a.p.: ‘Vanaf 1680 woonde ze in Breda. Dat is dan ongeveer alles wat we
van haar zeker weten’. Editeur heeft onder meer Het verlokkend Ooft bekeken, maar
dan had hij toch op basis van daarvan (namelijk de pagina's 16-24, en de daar
vermelde nazoekbare literatuur) wel iets meer kunnen melden; zoals het feit dat
Weyermans moeder een fikse zakenvrouw blijkt geweest te zijn en weinig gemeen
had met haar literaire alter ego Lys. Een beetje haast had de editeur dus wel. Misschien
zou hij, wellicht tot zijn en zeker tot andermans genoegen, een bloemlezing moeten
maken uit al die passages waar Weyerman zich uitlaat over de Meierij en zijn
bewoners en bewoonsters. Daar zit fraai, zij het niet al te vleiend, materiaal bij voor
de ‘petite histoire’ van die streek.
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A.J. Hanou

R. Rottier en A. Vos (red.), 's-Hertogenbosch, Driemaandelijks tijdschrift
over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch 2 (1994) 4: Themanummer
1794. 45 p. f 7,50.
Niet alleen vijftig jaar geleden (1944), maar ook tweehonderd jaar geleden (1794)
werd de hoofdstad van Noord-Brabant bevrijd. Ter gelegenheid van deze
revolutionaire bevrijding door de Fransen zijn diverse activiteiten gehouden in Den
Bosch: in het stadsarchief was een tentoonstelling gewijd aan de revolutie, op 2
oktober werden in het Literair Café Den Bosch lezingen over Gerrit Paape gehouden
(de lezing van Peter Altena elders in dit nummer) en tevens werd op die avond een
van diens toneelstukken opgevoerd. Ook verscheen er een themanummer van het
historisch tijdschrift 's Hertogenbosch. Dit nummer bevat een viertal artikelen, gewijd
aan de gebeurtenissen in het najaar van 1794. J.W.M. Schulten, luitenant-kolonel
b.d., beschrijft in ‘Aux armes citoyens. De Franse opmars naar 's-Hertogenbosch in
1794’ de militaire aspecten van deze bevrijding. Neerlandicus J. Baartmans richt
zich in ‘'s-Hertogenbosch in 1794: Beleg en omwenteling’ op de gebeurtenissen in
en rond de stad. Een andere neerlandicus, Peter Altena, bespreekt de Bossche
activiteiten van G. Paape onder de titel
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‘“Gansch Nederland luisterde”. Gerrit Paape als journalist in Den Bosch (1794-1795)’.
In het laatste artikel ‘Requisities, rode loop en assignaten’, behandelt historicus René
Huiskamp, zoals de ondertitel aanduidt: ‘Het dagelijks leven in Den Bosch in het
najaar van 1794’. Ook de vaste rubrieken van het tijdschrift staan in het teken van
de Bataafse tijd.
Een exemplaar van dit themanummer kan besteld worden door f 7,50 over te maken
op giro 2312755, t.n.v. R.W.M. Rottier te 's Hertogenbosch o.v.v. ‘Tijdschrift 1794’.
Joost Rosendaal

Rudolf Rasch en Kees Vlaardingerbroek (red.), Unico Wilhelm van
Wassenaer 1692-1766 Componist en staatsman. Zuthpen, Walberg Pers,
1993. f 39,50. Bibliotheek Nederlandse muziek.
Muziekgeschiedenis (met toneelgeschiedenis) behoort tot de meest verwaarloosde
terreinen van de achttiende eeuw. Niet zelden ziet men daarom nog steeds geciteerd
Balfoorts van 1938 daterende Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de
eeuw. Zelden of nooit hoort men van dissertaties over muziekgezelschappen,
componisten, genootschappelijke muziekdepartementen (al is er bij de planning voor
het ‘ijkpunt 1800’ een deel over het muziekleven rond dat jaartal gepland).
Dank zij de sinds 1980 bekende ontdekking, door Albert Dunning, dat de Concerti
armonici van 1740, doorgaans aan Pergolesi toegeschreven, feitelijk het werk zijn
van Unico van Wassenaer, krijgen wij nu een boek waarin het leven en het werk van
deze ‘nieuwe’ Nederlandse componist van wereldklasse behandeld wordt. Daarbij
treffen hier en daar ook feiten die voor letterkundigen interessant zijn. Zo verrast het
feit dat Unico - die deel uitmaakte van diezelfde ambassade naar Londen 1715-1716
waar ook Van Effen lid van was - menuetten schreef, gepubliceerd in de
melodieënverzameling Hollantsche Schouburgh en Pluggedansen van 1718 (p.
63-64). Zijn zoon blijkt overigens de muziek gemaakt te hebben voor de als opera
comique in 1769 te Den Haag opgevoerde Le Noble van Belle van Zuylen (p. 72).
Maar daarnaast is vooral hoofdstuk IV (door Rudolf Rasch) van breder belang.
Hierin komt het muziekleven van Den Haag (tijdens Unico's leven, maar ook gegevens
uit de tijd daarna bevattend) aan de orde: organisten, opera, hofmuziek,
amateurmuziekbeoefening, Mozart in Nederland, instrumentmakers,
muziek(boek)handels als van Nicolaas Selhof, Laurens Berkoske, de gebroeders
Hummel (duizenden uitgaven van componisten uit heel Europa!), J.C. Spangenberg,
Jean Neaulme. Deze laatste bedrijfstak bloeide, maar kon desondanks niet bij de
Amsterdamse muziekboekhandel in de schaduw staan. Het fonds-Hummel ‘speelde
een belangrijke rol in de verspreiding van de klassieke stijl (Haydn, Mozart) over
Europa en de introductie daarvan in Nederland’ (p. 159).
De Here zij dank heeft dit boek een goed persoonsregister. - Er verschijnt in deze
reeks ook een deel over Willem de Fesch (1687-1761).
A.J. Hanou
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Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende
eeuw. Een chronologische lijst. Samengesteld door Ruud Lindeman,
Yvonne Scherf en Rudolf Dekker
Reisjournalen vormen een belangrijke historische bron. Ze werpen licht op de
contacten tussen onze cultuur en die van andere landen en werelddelen. Vanwege
hun soms literaire karakter kunnen de teksten ook van belang zijn voor
literatuurhistorici. Tot voor kort bestond er geen overzicht van wat er aan reisverslagen
door Nederlanders is overgeleverd. Deze lijst van reisverslagen voorziet in deze
lacune wat betreft de periode tot het begin van de negentiende eeuw. Het boek is een
vervolg op de reeds gepubliceerde lijst van egodocumenten, die beschrijvingen van
dagboeken, memoires, autobiografieën enz. bevat. Er zijn bijna vijfhonderd
beschrijvingen opgenomen van in manuscript overgeleverde reisverslagen uit de
periode van circa 1500 tot 1814. Het boek is het resultaat van een omvangrijk
inventariserend onderzoek, waarbij alle Nederlandse archieven en bibliotheken
werden betrokken. Bij elk reisverslag wordt beknopte informatie gegeven over de
auteur en de tekst, vervolgens wordt de inhoud kort beschreven en wordt er verwezen
naar verdere literatuur. Het boek is in de eerste plaats bedoeld als een wegwijzer,
maar de chronologische rangschikking maakt het ook mogelijk de ontwikkeling van
het reizen en de schriftelijke neerslag daarvan in Nederland gedurende meer dan drie
eeuwen te volgen.
Het boek is te bestellen door overmaking van f 35,00 (incl. verzendkosten) op
postgirorekening 612467 t.n.v. Stichting Egodocument, Westerhoutstraat 28, 2012
JS Haarlem, o.v.v. ‘reizen’.
R.M. Dekker
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Klein Angola
Aansluitend op de expeditievergadering in Breukelen in 1992, publiceerden A.A.
Manten en J.W. Gunning, leden van de Historische Kring Breukelen, in de Med.
JCW over het huis in de Clapstraat waarin Weyerman gewoond heeft, en over een
huis waarover hij geschreven heeft in Den Ontleeder der Gebreeken en in Den Echo
des Weerelds. Dit laatste huis was van de ‘Reus Kakus’ en had bijnamen als
‘Paddesteyn’, ‘Slakkenburg’, ‘dat Spookpaleys der Vegt’ en ‘Kleyn Angola’. I.H.
van Eeghen had al in 1977 aangetoond dat Weyerman met Kakus de Amsterdamse
boekhandelaar Jacob Lindenbergh op het oog had. Als verklaring van de bijnaam
‘Kleyn Angola’ stelde ze dat het naast het huis Angola van de familie Pechlin
gebouwd was. Dat laatste klopte niet, zo toonde Gunning aan. Het huis Angola lag
vlakbij Nieuwersluis, terwijl het huis van Lindenbergh wel degelijk in Breukelen lag
(en nu door Gunning zelf bewoond wordt). Gunning eindigde zijn bijdrage met een
suggestie, dat Weyerman de keuze van die bijnaam baseerde op een associatie tussen
de bedenkelijke reputaties van de bewoners van beide huizen.
Deze suggestie was aanleiding voor A.A. Manten om zich meer te verdiepen in
de familie Pechlin. Samen met C.L. ten Cate haalt hij de belangrijkste familieleden
voor het voetlicht in een artikel in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen (jrg.
8, 1993, nr. 3, p. 132-137; dankzij een ruilabonnement bevindt zich een exemplaar
van dit periodiek in het archief van de Stichting). De voor ons interessantste persoon
is Gustaaf Adolf Pechlin, een snaakse excentriekeling, die zich bijvoorbeeld, ter
voorbereiding op zijn begrafenis, levend in zijn doodskist naar de kerk liet rijden,
om er zeker van te zijn dat alles naar zijn wens zou verlopen. Zijn dood is in een
ander opzicht relevant: hij is namelijk al voor 1718 overleden, op ongeveer 70-jarige
leeftijd, ruim zeven jaar voor Weyerman zich in Breukelen vestigde. In 1722 werd
het huis Angola eigendom van de Amsterdamse familie Van Hern, die het herdoopte
in ‘Gelderrust’ (wanneer precies is niet bekend). Als de bijnaam ‘Kleyn Angola’
inderdaad is gebaseerd op de associatie tussen Pechlin en Lindenbergh, dan betekent
dat, dat de reputatie van de eerste ook een nieuwe bewoner als Weyerman nog tot
de verbeelding sprak. Maar ja, Weyerman had natuurlijk een fijne neus voor kleurrijke
buitenbeentjes.
Marco de Niet

Smeeks en Zwolle
In het Smeeks-onderzoek (vgl. Med. JCW 16 (1993), p. 32) verdient het artikel van
F.A. Hoefer, ‘De Overijsselsche schilder Jan Grasdorp’ in Oud-Holland (jrg. 35
(1917), p. 149-159) een nieuwe kans. Bij zijn onderzoek naar het leven en werk van
Grasdorp (1651-1693) stuitte Hoefer in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam op
dertien tekeningen die aan Gerrit Grasdorp toegeschreven werden. Bijna al deze
tekeningen hadden betrekking op Zwolle. Op goede gronden beweert Hoefer dat
Gerrit Grasdorp dezelfde is als Jan Grasdorp.
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Een van de dertien tekeningen is een ‘gezicht’ op Zwolle; aan de ommezijde staat
vermeld: ‘Zwolle in de beste tijd van Gerrit Grasdorp geteikend (koste mi f 2-0-0
moet nu gelden f 6-0-0) H. Smeeks.’
Hoefer identificeert Smeeks als ‘chirurgijn in de Kamperstraat te Zwolle’ en ‘min
of meer buurman en tijdgenoot van Jan Grasdorp’. Smeeks' literaire prestaties worden
door Hoefer niet genoemd.
In de voortreffelijke editie van Krinke Kesmes, die P.J. Buijnsters verzorgde, wordt
van de tekening uit het Rijksprentenkabinet geen melding gemaakt. Voor de ‘couleur
locale’ van Smeeks' Zwolle en voor zijn biografie lijkt de tekening niet zonder
betekenis. Smeeks' notitie ‘in de beste tijd’ bevat impliciet de constatering van Zwols
verval. Had Smeeks kijk op beeldende kunst? Speculeerde hij? Wie woonden er nog
meer in de Kamperstraat?
Peter Altena
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