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Het debuut van Jacob Campo Weyerman*
Jan Bruggeman
In 1738/1739 wordt Weyerman in de Gevangenpoort te 's-Gravenhage tweemaal
verhoord. Tijdens een van die verhoren wordt hem gevraagd of de verzen die gericht
zijn tegen dominee Hoogerwaert en die verschenen zijn in een van de vervolgen van
de Keurdigten, overeenkomen met de ‘bittere vaersen’ die hij noemt in zijn brief aan
Hoogerwaert. Weyerman ontkent.1. Maar enkele maanden later schrijft hij een brief
aan de fiscaal en komt hij terug op enkele vragen uit het verhoor. Zo ook op deze.
Weyerman schrijft dat er bij zijn weten geen gedichten van hem in de Keurdichten
zijn opgenomen, ‘als alleenlijk twee maatelooze gedichten tegens den Antwerpschen
Courantier, geschreeven in mijn eerste jeugd, en in de Keurdichten geplaatst bij den
komies Jan van Hoogstraaten buyten mijn weeten. Die twee gedichten, bij mij berijmt,
vervatten eenige satyrieke aanmerkingen op de Antwerpsche Courant, welke Courant
zo schandaleus van stijl was in den laatsten oorlog dat er de Brabanders zelve over
waaren geergert.’2.
Deze passage bevat interessante informatie. Aan de ene kant ontkent Weyerman
elke betrokkenheid bij de Keurdigten, maar aan de andere kant moet hij toegeven
dat er toch twee gedichten van hem in zijn opgenomen. Die twee gedichten zijn
echter nooit achterhaald. In de Bibliografie van Marleen de Vries worden de
Keurdigten wel genoemd. Zij veronderstelt dat de drie gedichten gericht tegen Poot,
in het vijfde vervolg, mogelijk geschreven zijn door Jacob Campo Weyerman.3. Ik
vraag me af of die toeschrijving nog langer vol te houden is, als we deze brief ernaast
leggen, waarin Weyerman duidelijk stelt dat er geen andere gedichten van hem in
de Keurdigten staan.
Dat Weyerman gedichten zou hebben gemaakt op de Antwerpse courantier komt
niet ongeloofwaardig over. Weyerman heeft immers ook een toneelstuk geschreven
op Henricus Aertssens, de Antwerpse courantier, als reactie op diens partijdige
berichtgeving in zijn krant, de Antwerpsche Post-tijdinge, ten tijde van de Spaanse
Successieoorlog.

Spaanse Successieoorlog
Aan het begin van de achttiende eeuw verkeerde de Republiek in oorlog met Frankrijk.
Aanleiding vormde de troonopvolging in Spanje. De Spaanse koning, Karel II, was
kinderloos gebleven en zowel Frankrijk als Oostenrijk maakten aanspraak op de
Spaanse troon. Maar als een van deze twee landen de uitgebreide en wijdvertakte
bezittingen in Spanje zou erven, inclusief de Spaanse Nederlanden, Sicilië, Napels,
Milaan en de bezittingen in de nieuwe wereld, dan zou er een nieuwe superstaat
ontstaan en zou het machtsevenwicht in Europa danig verstoord worden. Eerst leek
er nog een oplossing voor het probleem gevonden te worden door prins Joseph
Ferdinand van Beieren als troonopvolger naar voren te schuiven, maar de jonge prins
stierf onverwachts en de Spaanse koning benoemde toen Filips van Anjou, de
kleinzoon van Lodewijk XIV, tot zijn erfgenaam. De Republiek erkende Filips V
wel als koning van Spanje, maar voelde zich nu door Frankrijk bedreigd, zeker toen
het Franse leger de forten in de Spaanse Nederlanden ging bezetten. En toen ook de
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handel van ons land en die van Engeland met Spanje en de Spaanse koloniën gevaar
liep, was een oorlog onvermijdelijk. Oostenrijk verklaarde al in 1701 de oorlog aan
Frankrijk; Groot-Brittannië en de Republiek volgden een jaar later. Het Staatse leger
stond, samen met
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het Engelse, onder leiding van John Churchill, de hertog van Marlborough; het
Oostenrijkse leger werd aangevoerd door prins Eugenius van Savoye. Er werd op
verschillende plaatsen gevochten, zowel te land als ter zee. In 1703 zond Lodewijk
XIV zijn leger door het Zwarte Woud naar het oosten om zich aan te sluiten bij zijn
Beierse bondgenoten en dan samen op te trekken naar Wenen. Marlborough en
Eugenius van Savoye wisten dit echter te voorkomen. Op 13 augustus 1704 kwam
het tot een treffen bij de stad Blenheim aan de Donau. Door het strategisch vernuft
van Marlborough, die steeds het initiatief wist te behouden, werden de Fransen
verslagen. Maar de prijs voor de overwinning was zeer hoog. Aan geallieerde zijde
vielen 12.000 doden. De Fransen verloren zelfs 20.000 man, waaronder 2.000
cavaleristen, die in hun poging de Donau over te zwemmen jammerlijk verdronken.
De Franse maarschalk Tallard en enkele hoge officieren werden gevangengenomen.
14.000 man werden krijgsgevangen gemaakt en ten minste 60 kanonnen werden
veroverd. Met één slag had Marlborough samen met de prins van Savoye Wenen
gered en de Fransen een zware nederlaag toegebracht. Weyerman spreekt in zijn
werk altijd lovend over de hertog van Marlborough en de prins van Savoye.4.
De overwinning bij Blenheim, ook wel de slag bij Hochstet (Hoogstet, Hochstädt)
genoemd, betekende een keerpunt in de Spaanse Successieoorlog, maar nog lang
niet het einde. Er zouden nog verscheidene slagen volgen en pas in 1713 werd in
Utrecht de vrede getekend.
Elf dagen na de slag bij Blenheim, op 24 augustus 1704, vond er een belangrijke
zeeslag bij Malaga plaats. De Franse vloot trachtte Gibraltar te heroveren op de
Engelsen en Hollanders, die dit strategische punt een maand daarvoor in handen
hadden gekregen. De poging mislukte en de Franse vloot moest onverrichter zake
terugkeren.5.

De Besweering van de disperaten Antwerpsen courantier
Aan deze beide slagen refereert Weyerman in zijn toneelstuk de Besweering van de
disperaten Antwerpsen courantier.
De Antwerpse courantier, die in zijn berichten en voorspellingen over de oorlog
steeds de partij van de Fransen heeft gekozen, raakt helemaal buiten zinnen wanneer
hij verneemt dat ook de zeeslag bij Malaga verloren is. Om hem te genezen consulteert
zijn vrouw een duivelbanner en een arts. De arts blijft medicijnen voorschrijven
zolang er geld is, en de duivelbanner probeert de courantier, uiteraard ook tegen
betaling, te bezweren. Beide heren zijn dus alleen uit op eigen gewin. Daarnaast is
de vrouw van de Antwerpse courantier verliefd op een Spanjaard. Zij wil haar man,
dat ‘geconfijte beest’, wel verlaten en meegaan met Don Anselmo, en zo wordt de
man in het spel ook nog eens hoorntjes opgezet. Kortom, er blijft niets van Henricus
Aertssens, de Antwerpse courantier, over.
Het toneelstuk verscheen in 1705 bij Jacob Bernaarts te Brugge en is het oudst
gedateerde, gedrukte werk van Jacob Campo Weyerman. Of het ook zijn oudste werk
is, valt te betwijfelen, want uit diezelfde periode stammen nog twee toneelstukken:
Democritus en Heraklitus Brabantsche voyage en De gehoornde broeders ofte
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vrouwelyk bedrog. Maar deze twee kluchtspelen zijn ongedateerd verschenen en nu
is het maar de vraag, welke van die drie als eerste is gedrukt en zich het debuut van
Weyerman mag noemen.
De meningen hierover zijn verdeeld. In deel vier van de Konstschilders kunnen
we lezen dat Weyerman tijdens zijn verblijf te Breda zo boos werd op de Antwerpse
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courantier, dat hij het toneelstuk de Besweering van de disperaten Antwerpsen
courantier schreef. Vervolgens dichtte hij De gehoornde broeders en als derde de
Brabantsche voyage.6. In de vroege herdrukken die er van deze drie toneelstukken
zijn gemaakt, is de volgorde net iets anders. Daar staat de Brabantsche voyage op
de eerste plaats, gevolgd door de Antwerpsen courantier en als laatste De gehoornde
broeders.7.
Een interessante visie treffen we aan bij Thomas Mattheij. Hij publiceerde een
bibliografisch artikel over de toneelwerken van Jacob Campo Weyerman. Hierin
somt hij niet alleen alle toneelstukken op, maar hij voorziet de werken ook van
bibliografische informatie.8. Thomas Mattheij signaleert een belangrijk probleem. In
de Konstschilders, maar ook op andere plaatsen, wordt verteld dat de eerste drie
toneelstukken in Breda zijn geschreven en gedrukt.9. De eerste drukken die wij van
de toneelstukken kennen, zijn echter alle drie in een andere plaats verschenen: de
Antwerpse courantier in Brugge, de Brabantsche voyage in Gent en De gehoornde
broeders in Abdera. Alleen van De gehoornde broeders zouden we kunnen zeggen,
dat die in Breda is gedrukt. Thomas Mattheij veronderstelt nu, dat er van de drie
kluchtspelen oudere drukken hebben bestaan, die gedrukt zijn in Breda vóór 1705.
Hij noemt die hypothetische drukken de ‘nulde druk’. Zijn theorie onderbouwt hij
met twee argumenten. Op de titelpagina van de herdruk uit 1718 staat: ‘De Vierde
Druk, van veele Fouten gezuivert.’ We kennen echter slechts drie drukken: die van
rond 1705, 1712 en 1718. Verder toont Thomas Mattheij aan, dat in ieder geval het
toneelstuk de Besweering van de disperaten Antwerpsen courantier al in 1704 gereed
was, omdat er toen in Breda een opvoering van dat toneelstuk plaatsvond. Het is dus
mogelijk dat even voor of vlak na de opvoering dit toneelstuk en de twee andere in
Breda zijn gedrukt, en daarna nog eens in de andere plaatsen. Als er van deze
hypothetische druk exemplaren gevonden worden, en Thomas Mattheij gelijk krijgt,
dan wordt zijn ‘nulde druk’ natuurlijk de eerste, die van rond 1705 de tweede, van
1712 de derde en van 1718 de vierde, en dan klopt alles precies. Als de drie
kluchtspelen in één keer gezamenlijk zijn uitgegeven, bestaat het debuut van
Weyerman niet uit één werk maar uit een bundeling van drie toneelspelen.
Nog een andere mening vinden we in Het verlokkend ooft.10. Daar wordt niet de
Antwerpse courantier als het eerste werk van Weyerman beschouwd, maar de
Brabantsche voyage, gevolgd door De gehoornde broeders. Die toneelstukken worden
gedateerd op 1701 en voor die vroege datering wordt de volgende argumentatie
aangedragen. We weten dat Weyerman bij het schrijven van zijn kluchtspelen advies
heeft ingewonnen bij Jan van Hoogstraten. En van Jan van Hoogstraten is weer
bekend, dat hij in 1701 in Breda verbleef.11. Het jaar van zijn verblijf in Breda wordt
dus gezien als mogelijk jaar van uitgave van de Brabantsche voyage en De gehoornde
broeders.
Jos Leenes heeft dat argument enigszins afgezwakt, toen hij ontdekte dat Jan van
Hoogstraten zeer waarschijnlijk ook in 1704 in Breda is geweest. Toen verscheen er
een lofdicht van Jan van Hoogstraten op de hertog van Marlborough naar aanleiding
van zijn triomfen behaald aan de Donau.12. Misschien is Jan van Hoogstraten wel
aanwezig geweest bij de opvoering van Weyermans toneelstuk eind 1704, en zijn de
auteurs na afloop met elkaar in contact gekomen. Van Hoogstraten heeft Weyerman
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daarna geadviseerd bij het schrijven van zijn toneelstukken. Voor het toneelspel de
Brabantsche voyage schreef Jan van Hoogstraten zelfs twee lofdichten. We komen
dan al vanzelf dicht bij het jaar 1705, het jaar dat nu als jaar van uitgave aan de
Brabantsche voyage en De gehoornde broeders wordt toegekend. In deze periode
heeft Jan van
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Hoogstraten waarschijnlijk ook de gedichten op de Antwerpse courantier van
Weyerman gelezen en die doen opnemen in de Keurdigten.

De Keurdigten
De Nederduitse en Latynse Keurdigten is een meerdelig werk. Het eerste deel
verscheen in 1710 bij Pieter van der Goes te Rotterdam. In de jaren daarna verschenen
er tot 1735 nog eens tien vervolgen.13. Het gehele werk telt zo'n 2200 pagina's poëzie:
serieuze gedichten, kritische gedichten, satirische gedichten, ja, soms heel grove
gedichten. In de verschillende delen komen vele namen voor die we ook uit het werk
van Weyerman kennen. Namen van auteurs van wie een gedicht is opgenomen, maar
vooral namen van mensen die in een gedicht worden gehekeld: Pieter Poeraat en
dominee Hoogerwaert, Joan de Haas, Hubert Cornelisz. Poot en Laurens Bake, maar
geen Antwerpse courantier, geen Henricus Aertssens. Hoe kan dit nu? Heeft
Weyerman zich vergist, of probeerde hij de fiscaal iets op de mouw te spelden. Dat
laatste geloof ik niet; daarvoor was de situatie te ernstig. Weyerman probeerde met
zijn brief z'n huid te redden en zou zeker geen fabeltjes meer ophangen. Nee,
Weyerman heeft zeker twee gedichten geschreven op de Antwerpse courantier, alleen
ze staan niet in de Keurdigten. Er zijn echter nog meer dichtbundels die Keurdigten
heten.14. Het eerste deel van de Keurdigten begint met een verantwoording van de
drukker Pieter van der Goes. Hij vertelt daarin dat de Keurdigten al eerder zijn
verschenen in een kleiner formaat bij Johannes de Raat. De gedichten uit die bundel
zijn nu niet alleen door hem verbeterd, maar ook met een derde uitgebreid. In 1707
verscheen er inderdaad bij Johannes de Raat een bundel Nederduitsche Keurdigten,
verzameld door K.J.V.D.E.H. Deze bundel bevat gedichten die we ook terugvinden
in het eerste deel van de Keurdigten, maar er staan geen gedichten in op de Antwerpse
courantier.15. Naast deze bundel gaf Johannes de Raat nog een dichtbundel uit, getiteld
De herstelde uitgelezene gedigten. Het werkje is ongedateerd, maar Gruys en De
Wolf noemen als arbeidzame jaren van Johannes de Raat 1707/1708.16. Deze bundel
zal dus twee of drie jaar eerder dan de Keurdigten verschenen zijn. Ook dit werk is
samengesteld door K.J.V.D.E.H. Wie hiermee wordt aangeduid, is mij niet bekend.
Het kunnen de initialen van één of misschien twee personen zijn. Toevallig staan er
een J, een V en een H, maar het voert te ver om daaruit conclusies te trekken. Toch
kan aangetoond worden dat Jan van Hoogstraten iets met deze bundel te maken heeft
gehad. Twee gedichten zijn ondertekend met J.V.H. en verder staan er ook gedichten
in die voorkomen in de bundel Schimp- en hekeldigten, een bundel die veel gedichten
van Jan van Hoogstraten bevat.17. Kortom, Jan van Hoogstraten heeft voor De herstelde
uitgelezene gedigten materiaal aangedragen, heeft wellicht aan de uitgave meegewerkt.
De meeste gedichten uit deze bundel vinden we ook weer terug in het eerste deel
van de Keurdigten. Van de 146 gedichten zijn er 105 opgenomen in het eerste deel.
We zouden De herstelde uitgelezene gedigten dan ook een voorpublicatie van het
eerste deel van de Keurdigten kunnen noemen. En in deze bundel staan wel twee
gedichten die betrekking hebben op de Antwerpse courantier en de slag bij Blenheim.18.
Het eerste gedicht heeft een Franse titel: Pas d'Angleterre. pour le Duc de Baviere,
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maar het gedicht zelf is in het Nederlands. Hierin wordt smalend gesproken over het
verlies dat de Fransen en Beieren hebben geleden in de slag bij de Donau. Henricus
Aertssens wordt in dit gedicht de ‘Anwerpse Gasette-Mooker’ genoemd.19. Het tweede
gedicht heet: Den Antwerpsen courantier in den rouw, Over 't verlies van zijne
Cousijn in de Batailje van Hogstet. In dit gedicht wordt gespot met de dood van de
neef van Henricus Aertssens, die substituut-secretaris was van de hertog
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van Beieren en correspondent voor de Antwerpse krant. De dichter vreest, dat als al
dat slechte nieuws bevestigd wordt, de Antwerpse courantier ook nog een ‘swarten
Kasak’ nodig zal hebben om over het verlies van zijn zinnen rouw te dragen.
Op grond van het feit dat deze twee gedichten voorkomen in een dichtbundel met
‘keurdigten’, waarbij aangetoond kan worden dat aan diezelfde bundel Jan van
Hoogstraten een bijdrage heeft geleverd, schrijf ik deze twee gedichten toe aan Jacob
Campo Weyerman. De gedichten zijn aan het begin van de achttiende eeuw ook
verschenen als losse publicaties, op losse vellen, en de Koninklijke Bibliotheek bezit
daarvan een exemplaar. Van het gedicht Den Antwerpsen courantier in den rouw
bestaan zelfs twee verschillende drukken.20. Zo kan het oeuvre van Weyerman in één
keer met vier nieuwe achttiende-eeuwse publicaties worden aangevuld.

Titelpagina van De herstelde uitgelezene gedigten. Ex. KBH 579 J 13.

Den bedruefden Antwerpse courantier
Er is nog een publicatie verschenen die zich richt op de Antwerpse courantier. Het
is een toneelstuk met de titel Den bedruefden Antwerpse courantier.21. Toneelstuk is
eigenlijk een groot woord. Het werkje telt slechts negen pagina's tekst en is niet eens
verdeeld in bedrijven, maar in twee vertoningen. Als we de tekst vergelijken met de
andere teksten, dan valt het op dat zowel in het toneelstuk als in het gedicht Den
Antwerpsen courantier in den rouw het overlijden van de neef van Henricus Aertssens
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wordt genoemd. In het toneelstuk komt buurman Portefroos met de onheilsboodschap
dat de neef is omgekomen in de strijd. Henricus Aertssens verliest bijna zijn zinnen,
wanneer hij dit nieuws verneemt. Niet alleen trekt hij zich het overlijden van zijn
neef sterk aan, maar hij is nu ook zijn belangrijkste correspondent kwijt.
T was jeen Jongman van goey hoop, en soo genegen tot wel voren van
ons Notie Dat hay altoois de Progressen van de Vyanden secreteerden:
wos dat niet jeen goey Groei?
Soo hay moor yt tot ons favoor bedencken ofte vinden kon
As par Exempel de Dooit van nen Ollander, dan swoor hay dat ee hieel
Battaljon
Den Hals was gebrooken: jugeerd nau wat hay in swoorder affaires dee?
Henricus Aertssens blijft echter niet lang bedroefd en in de tweede vertoning zingt
hij alweer het hoogste lied en roept hij zijn vrienden op naar de kroeg te gaan, want
het heeft geen zin lang te blijven ‘grijsen’.
Een ander element dat we terugvinden in zowel dit toneelstukje als in de Besweering
van de disperaten Antwerpsen courantier van Weyerman, is de bijnaam voor de
Antwerpse courantier. In Den bedruefden Antwerpse courantier spreekt Portefroos
de courantier aan met ‘Sinjoor Arsenico’. Een speaking name, die aansluit bij zijn
echte naam. Arsenico is afgeleid van arsenicum en heeft een negatieve connotatie.
In het kleine toneelstukje wordt de naam slechts twee keer gebruikt, maar in het
toneelstuk van Weyerman is Arsenico de naam waarmee de Antwerpse courantier
van begin tot eind wordt aangeduid. Er bestaat dus enige verwantschap tussen de
verschillende teksten. Maar er valt nog meer te ontdekken.

De Voorlooper van den Antwerpschen Kourantier
Van Weyerman is bekend dat hij een toneelstukje heeft geschreven, waarvan we tot
op heden nog geen exemplaar hebben teruggevonden. Van dit toneelstukje weten
we drie dingen: het is klein, het gaat over de Antwerpse courantier en het is verschenen
vóór de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier. Dit ontleen ik aan
de bibliografie in deel vier van de Konstschilders. Daar wordt bij de werken in octavo
de titel genoemd van De Voorlooper van den Antwerpschen Kourantier.22.
De term ‘voorloper’ komen we twee keer in het oeuvre van Weyerman tegen. We
kennen Den voorlooper van de leevens byzonderheden, van Johan Hendrik, Baron
van Syberg en Den voorlooper van de kronyk der bankrotiers. Die voorlopers zijn
een soort voorpublicaties. Den voorloper van de baron van Syberg kent een vervolg
in de vorm van een tweedelig werk. Den voorloper van de kronyk der bankrotiers
kent geen vervolg. Dat is niet zo verwonderlijk. Het werkje verscheen eind 1738 en
kort daarop werd Jacob Campo Weyerman opgepakt en in de gevangenis gestopt.
Uit het begrip voorloper maak ik op dat De Voorlooper van den Antwerpschen
Kourantier klein moet zijn geweest en dat het verschenen is vóór de Besweering van
den disperaten Antwerpsen courantier. Het hoeft niet per se een toneelstukje te zijn
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geweest, maar dat ligt wel voor de hand. De titel kan gecombineerd worden met een
andere, die terug te vinden is in de aankondiging voor de verzamelbundel van
toneelstukken, die in 1727 verscheen. In enkele afleveringen van het tijdschrift Den
Echo des Weerelds wordt deze bundel al aangekondigd en wordt er gezegd dat hierin
zullen worden opgenomen de toneelstukken De Persiaansche zydewever, De
Brabantsche voyage, De gehoornde broeders, De Hollandsche zindelykheyt, én de
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‘Inleyding van den Antwerpsche Courantier’ alsmede de ‘Antwerpsche courantier’.23.
Omdat deze uitgave alleen toneelstukken zal gaan bevatten - naast enkele
anacreontische verzen - vermoed ik dat ook de Inleiding een toneelstukje zal zijn
geweest. De Inleiding is echter niet opgenomen in de verzamelbundel. Maar Inleiding
en Voorloper zouden weleens de titels kunnen zijn van een en hetzelfde werk, en dat
doet mij veronderstellen dat de Voorloper een toneelstukje is geweest.24.
Den bedruefden Antwerpse courantier past heel goed bij deze bibliografische
gegevens. Het is een klein toneelstukje en het gaat over de Antwerpse courantier. Of
het ook vóór de Besweering is verschenen, is op dit moment niet te bewijzen, maar
het feit dat het alleen de dood van de neef noemt, doet vermoeden dat dit werkje heel
kort na 13 augustus 1704 is opgeschreven. Deze benadering verandert ook de
zienswijze op wat er nog meer over de Antwerpsen courantier van Weyerman bekend
is.

Briefgesprek of samenkouting door letteren V. aan M.
Wanneer Weyerman in 1720 zijn Rotterdamsche Hermes publiceert, verschijnen er
enkele pamfletten, veelal naar aanleiding van zijn kritiek op Jan van Hoogstraten.
In een van die pamfletten wordt spottend gesproken over de opvoering van de
Antwerpsen courantier te Breda, waarin Weyerman zelf de rol van Arsenico speelde.
Het pamflet zegt, dat de courantier in Weyermans ogen zo dol was, ‘dat hy hem
namaals zelf heeft doen bezweeren.’25.
Dat woordje ‘namaals’ is heel belangrijk, want waar heeft dat betrekking op? Elly
Groenenboom-Draai schrijft in haar proefschrift, dat uit die opmerking afgeleid zou
kunnen worden, dat Weyerman nog een ander toneelstuk heeft geschreven met de
titel Antwerpsen courantier en dat hij later de Besweering heeft geschreven. Het kan
ook zijn dat het toch gaat om het toneelstuk de Besweering van den disperaten
Antwerpsen courantier, maar dan onder een andere titel.26. ‘Namaals’ slaat dan alleen
op het feit dat de titel later is veranderd in Besweering van den disperaten Antwerpsen
courantier. En dat sluit weer mooi aan bij de theorie van Thomas Mattheij. Het
toneelstuk de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier kan misschien
onder die eerdere naam in 1704 in Breda gedrukt zijn, samen met de twee andere
toneelstukken, en dat zou dan de ‘nulde druk’ kunnen zijn.
Het is echter helemaal niet zo zeker dat de Besweering van de disperaten
Antwerpsen courantier in Breda is opgevoerd. Ook in het toneelstukje Den bedruefden
Antwerpse courantier wordt Henricus Aertssens helemaal desperaat als hij hoort dat
zijn neef is omgekomen. Hij wordt echter niet bezworen. Dat gebeurt later - namaals
- wel in de Besweering van de disperaten Antwerpsen courantier. Het kleine
toneelstukje past dus eigenlijk veel beter bij de tekst van het pamflet dan de
Besweering. En langzamerhand kunnen we ons gaan afvragen of dit werkje niet
geschreven zou kunnen zijn door Jacob Campo Weyerman. Het zou voor hem in
ieder geval veel eenvoudiger zijn geweest Den bedruefden Antwerpse courantier op
te voeren, dan de vijf bedrijven tellende Besweering. Er moet echter nog wel een
overtuigender argument gevonden worden om de toeschrijving aan Weyerman
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mogelijk te maken. Ik denk die gevonden te hebben, want het pamflet vertelt ons
nog meer over de opvoering van het toneelstuk.
Wy gingen een gemeen Borgers huis in, en klommen langs een moejelyken
wenteltrap, tot op een kamer, of kamertje, dat beter na een Knoopmakers
winkel, dan na een Schouplaats geleek. In een hoek van 't zelve hing een
stuk gordyns waar agter zig de Acteurs verborgen hielden. De verzogte
Aanschouwers, en Aanschouweressen in complete getale by den andere
verschenen en, na beste
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rang, en gemak, plaats hebbende genomen, wiert het gordyntje
opgetrokken, doe zag men een postuur van zoo ongemeenen lengte hervoor
treden, dat men zyns gelyk in de gansche stad niet kende. Het was op zyn
Spaans, in het zwart gekleed, met broek en wammes. Een groote dikke en
wel geployde kraag, of Lub uit wit papier gefabriseert was zyn halssieraad:
hier uit stak een kale kop met een paar ooren, op de kitteljagt sneller dan
die van den besten brak, of spion: Een voet of anderhalf voortgetreden,
stelde zig de Nagebootste Arsenico in postuur, keek het heir eens over, en
begon, na wat gedreigt, en een keer vyf a ses gehemd te hebben, eyndelyk
met een bevend stemmetje zyne voorreden. ‘Het is waar! of het is niet
woor, zey hy, het brengt ons egter in groot dangier enz.....’27.
De auteur van het pamflet citeert hier de eerste zin van het toneelstuk, de eerste zin
van Arsenico. Deze passage treffen we niet aan in het artikel van Thomas Mattheij.
En waarom niet? Hij kan er niets mee. Sterker nog, het ondermijnt zijn theorie. De
Besweering van de disperaten Antwerpsen courantier begint helemaal niet met het
optreden van Arsenico. Die komt pas met het tweede bedrijf op het toneel. Natuurlijk
richt de auteur van het pamflet zich helemaal op Weyerman in zijn rol van Arsenico
en het is mogelijk dat hij daardoor het eerste bedrijf overslaat in zijn weergave van
de voorstelling. Maar de zin die hij citeert, komt helemaal niet overeen met de eerste
zin van Arsenico. Arsenico zegt in de Besweering: ‘Tis of de geheele hel gedechaineert
is, tot spyt van onse natie: Indient een ander gebeurde, hy jeerden hol over bol inde
desperatie.’ En ook verderop in de tekst is er geen zin die enige overeenkomst vertoont
met het citaat. Als we het pamflet serieus nemen, dan moeten we tot de conclusie
komen, dat wat daar is opgevoerd in Breda juist niet de Besweering van de disperaten
Antwerpsen courantier kan zijn geweest. Maar Thomas Mattheij heeft gemeend, dat
het pamflet zich richt tegen Weyerman in zijn rol van Arsenico in een door hem zelf
geschreven toneelstuk. Er bestaat een toneelstuk van Weyerman, waarin Arsenico
de hoofdpersoon is: de Besweering van de disperaten Antwerpsen courantier. Zijn
conclusie luidt dan ook, dat het pamflet de draak steekt met de opvoering van dat
toneelstuk. Die visie van Thomas Mattheij is algemeen aanvaard en vinden we terug
in tal van Weyerman-publicaties: in Het verlokkend ooft, in de Bibliografie en in De
Rotterdamse woelreus. Maar na lezing van het pamflet, de bron van die visie, ben
ik er niet meer van overtuigd, dat de Besweering van de disperaten Antwerpsen
courantier in Breda is opgevoerd.
Den bedruefden Antwerpse courantier begint wel met het optreden van Arsenico.
En de openingszin van Arsenico luidt: ‘Et kan sayn, en 't en kan niet sayn' et is dan
woorhayd of loogen’. Deze zin en het citaat zijn niet identiek, maar er bestaat wel
een grote overeenkomst. Beide beginnen met een bevestiging en een ontkenning:
‘het is waar of het is niet waar’ - ‘het kan zijn en het kan niet zijn’. En ook de
betekenis: ‘waar niet waar’ - ‘waarheid of leugen’, vinden we bij beide terug. Kan
dat nog toeval zijn? Hoe zijn die verschillen te verklaren? Is de tekst voor de
opvoering of voor het drukken nog aangepast, of is het citaat na zestien jaar niet meer
dan een parafrase van hetgeen er in werkelijkheid is gezegd? Hoe het ook zij, ook
nu weer past het toneelstukje beter bij de tekst van het pamflet dan de Besweering.
En daarom durf ik Den bedruefden Antwerpse courantier toe te schrijven aan Jacob
Campo Weyerman. Dit is het toneelstuk dat is opgevoerd in Breda. En op grond van
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de bibliografische gegevens die we van Weyermans oeuvre hebben, stel ik het gelijk
aan De Voorlooper van den Antwerpschen Kourantier.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

9
Wat zijn de consequenties van deze nieuwe vondsten? Want aan de lijst met vroeg
werk van Jacob Campo Weyerman worden in een keer drie nieuwe titels toegevoegd.
Voor Thomas Mattheij betekent het, dat één van zijn argumenten voor zijn theorie
komt te vervallen. Hij kan niet meer zeggen dat de Besweering is opgevoerd en dat
was nu juist een belangrijk argument om aan te tonen dat al vóór 1705 een van de
drie toneelstukken gereed was. Zijn theorie blijft overeind, maar alleen op grond van
de vermelding in de Konstschilders en de opmerking op de titelpagina van de herdruk
uit 1718.
Verder betekent het dat de discussie over welk toneelstuk het debuut van Weyerman
is, opeens op losse schroeven komt te staan, want de drie nieuwe werkjes gaan hun
plaats opeisen voor de reeds bekende drukken. De lijst met vroeg werk van Weyerman
ziet er volgens mij nu als volgt uit:
1.
[1704] Pas d'Angleterre pour le Duc de Baviere
2.
[1704] Den Antwerpsen courantier in den rouw
3.
[1704] Den Antwerpsen courantier inden rauw (andere druk)
4.
[1704] Den bedruefden Antwerpse courantier
5.
1705 Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier
6.
[1705/06] De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog
7.
[1705/06] Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage
8.
[1707/08] De herstelde uitgelezene gedigten (hierin de nrs. 1 en 2)

Ik kies voor de volgorde Besweering, Gehoornde broeders, Brabantsche voyage,
omdat dit de volgorde is zoals die genoemd wordt in de Konstschilders en er op dit
moment geen argumenten zijn om die volgorde te wijzigen. De werkjes die door mij
aan Weyerman worden toegeschreven, zijn vermoedelijk alle drie gedrukt in het jaar
1704, kort na de slag bij Blenheim.
De lijst met vroege publicaties van Weyerman toont ons een zich ontwikkelende
auteur, van dichter tot toneelschrijver: vrij normaal voor een schrijver uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Na 1708 zal Weyerman zich nogmaals ontwikkelen.
In de periode 1708 tot 1720 schrijft hij nog een toneelstuk en een lang gedicht, maar
hij gaat ook bijdragen leveren aan de krant. En wanneer in 1720 de eerste afleveringen
verschijnen van de Rotterdamsche Hermes, heeft Weyerman zich ook ontwikkeld
tot schrijver van proza, het nieuwe literaire genre, dat zal uitgroeien tot het
belangrijkste genre in onze dagen.
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Bijlage 1
(KBH, Pfl. 15166)
Pas d'Angleterre. pour le duc de Baviere.
COurasi Potschaiterke, moet de Paspoort voor Ducq de Malbourg niet syn onderteykent?
Of hebdy die Slag, al te vroeg, voor gewonnen gerékent?
Wie't gelag alleenig maakt, die rekent sonder de Waard,
En daarom, Signor, had gy nutter alle die bravades gespaart.
Tenten, Kanon, en Bagasi weer in de loop gebleven,
En het gantse Beyerse, en Franse Leger op de vlugt gedreven.
Ey! sie die scheyters nou eens lope, als eenen ont sonder stiert,
Wat meen dey, syn de Ollanders van het Monninks Cruyt verveert?
Ba neen; zy mogen de lugt daar nog al heel wel van gerieken,
Ga, Anwerpse Retoraiken, ga, nu weer digten een nieuw Lieken:
Hoe al de Duytse, en Engelse van uwen Tallard sullen worden gemassacreert,
Sent nou de Paspoorten aan Beyren, om Bêvaert te doen, want hyse begeert,
Tallard ryd in de Coets van onsen Hartog, de glori van Brittagne,
En heeft de eer van te sitten nevens den Verlosser van Germanje,
Terwyl sijne Troupen ligt in goede ordre sullen zyn geretireert,
Om den wykende Vyant niet te vallen in de steert,
Dien sy voor een ontbaitken dagten te slikken in hare dermen.
Ga, sing het TE DEUM, soo willen alle Heylige sig uwer erbermen,
Soo deerlijk by de Engelsen op den Rosbief te komen te gast!
Sinjoor, is dat gebraat niet te gaar geweest, so hed au te lelijk verbrast,
De Franse soupe met een sjalotteke zoude u veel beter smoke,
Waar af u de beene niet sullen steken door u magere kooken,
Gelijk als nu helasi. Hoe hangt Sinjoor nu de kap,
Hay siet gelijk eenen uyl soo bril, en heeft den brus van die pap.
Is dat de Engelse Feesi, dus het Franse vlees te larderen!
Sy treffen de Soldooten, dat sy niet als schuymspaane en deurslage representeren;
Help Sant Jago, wat legt onse Militie hier gestroyt over 't velt!
Terwyl men kauw, dat'er nog 15. Batailjons gevangens worden getelt.
Wel Sinjoor, hebde geene trek nu, om den Ollander te bombarderen
Met uwe Amonitie-Wagens met oy, en stroy gevult, de kans sal keeren,
Of de Anwerpse Gasette-Mooker heeft te qualijk geprognosticeert,
Of hy heeft de waarheit te schreiven wat ongelukkig verleert.
Wat sjerren ons dese Pagatters, dese Pasquil makende sotten.
Kinderkens, kinderkens, gy en syt geene goede Patriotten;
De Burse van Antwerpen zal 't gedenken, dat dese Slag is geschiet,
Want dat es eene Nouvelle, die de Kooplieden geweldig verdriet,
Troost au goe liekens, die nog eenig respect hebt voor de Croon van Garmanje,
En vervrolijkt uwe hartekens met het voisken, la folie de Spanje,
Heeft dese Victori den Ollander den weg van vreugde gebaant,
Wagt gy au beurt maar, want elk qua manneken regeert ommers sijn maant.
Tot Brugge, by Jan Bastange, op de Minnebroers Gracht, in 't Wapen van Dorsten.
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Bijlage 2
(KBH, Pfl. 15161)
Den Antwerpsen courantier in den rouw, Over 't verlies van zijne Cousijn
in de Batailje van Hogstet.
HOe Vrienden, Sinjoor in 't swart? Pest morbleu, dat es een wesen,
Daar es meer droefhayt in sijn mismaakte tronie, als waarhayt in sijn Gazet te lesen.
Sijn Cousijn is dood, die Subsistuyt Secretaris van den Artog van Bayeren was,
En dit es de reden van 't manqueren van de Ollandsche en Engelsche Pas;
Maar patienteert au Sinjoor, die van Marlboroug es in 't leven gebleven,
En sal bay maniere van represailjes een aan Villeroy, en een aan den Bayer Vorst geven:
Pest dat es een misverstant; nau dat es tot daar toe, 't es au eerste niet,
Alsoo men daagelayks het contrarie van au Pronosticatie siet;
Maar set eens een blay tronie op een bedroeft Ert, elk quay Manneken regeert sijn moond,
Se moeten nau haast weg; maar dat es den bruy, se hebben haar selfs den weg geboont:
Niet als vlugtende Vayanden; maar als pluysende Soldooten,
Sinjoor ik hau ik kik een Vat Leuvens, dat se daar meenig Afsetseltje sullen looten;
Want say geven twee voor eene, een hauw aan den Vayant, en een Stoot-deegen aan 't Wayf,
Regts of slinks, als 't in Vrindschap geschiet, is 't maar een specie van tayd verdrayf;
Schoon dat g'au de Musiek verstoot, weet ik niet of ge daar wel een Vars op sult vinden,
Want het es eene versjerde circonstantie, het verlies van sulke treffelayke Vrinden:
Nau layt de heele correspondentie in duygen, die au soo meenige schoone Nouvelle heeft vereert,
Een saak is troostelayk, te weten, dat gay'er een swart Kleed bay profiteert,
Nau layk te wel eenen Mechelsen Raadsheer, en gelayk gay weet, dat sijn Lien van verstand,
Dats Freere Compagnon, als twee Ezels malkander Krauwen, blayft de liefde in 't Land.
Maar nau serjeus gesprooken; sau men dit niet anders konnen uytleggen?
't Es ommers au maniere, de waarheyt te swaygen, en 't geen gelogen is, te seggen,
Maar 't es te notoire, dat es waar, ay dat es den heelen bruy,
Om een stuk vayf of ses te heeten liegen, dat es niet, maar al de luy,
Dat es te art, wat raad? Indien Tallard den dans nog was ontsprongen,
Dan mogt men seggen, nau wy de Vayer hebben, wat bruyen ons de jongen.
Indien hay in sijn jeugt had leeren dansen, was hay ligt nog vry gerookt,
Want het es bay manquement van die exercitie, dat hay een valsche Pas heeft gemookt,
In Compagnie van den Artog, die gelayk gay weet, het point van eer ook bemind,
Het geen nog helaas tot Brussel beschrayt word, van meenig Vayer en Kind,
Nau point van eer àpart: sy deden haar best, en roerden me haar handen,
Bloed hoe ging ter op een Gerni Bleu! Hoe knersten se op haar tanden!
Hoe verwoed saagen die Maats! Maar d'Engelse die geen Frans en verstaan,
Hadden d'onbeleefthayt, dat se niemant op haar woord wouden laten gaan,
Daar hadde 't arm leven, daar was 't, bluds wounds sends hem al to Hel,
'k Moet bersten, onder al die Monsieurs was'er niet een, of hay verstont het maar al te wel,
En daar aan kent ge de Lien van verstant; maar of we al schayten en praaten,
't Was gesayt van goeden raad, en die heb ik kik tot auwen baaten.
Siet om hoog naar 't Weer, als den Ezel, en mookt dat gay in 't toekomende voorsigtiger sayt,
Want die sonder de Waard rekent, rekent tweemaal, dat es een onvervalste waarhayt:
Nau trauwens die kent ge niet. Wel Sinjoor, au verlies en misslag is mijn van herten leet,
We sullen met patientie afwagten, 't restantje van het bescheet,
Maar pest byloo, soo dat confirmeert, vrees ik kik waaragtig voor fataalder vlaagen,
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Namentlayk, dat ge nog wel eenen swarten Kasak van doen sult hebben, om over 't verlies van
au sinnen ook rouw te draagen.

Tot BRUSSEL, by den Doorlugtigen ARENT PITER GYSEN, die om den Slag niet
anders doet als grysen.

Bijlage 3
(KBH, Pfl. 15524)
Den bedruefden Antwerpse courantier, Vertoont op d 'Eyermarkt In 't
veur Huys van Henricus Aartsen, courantier klugtspel. Tot Antwerpen
By Henricus Aertssens, op d' Eyermerckt inden Parnassus Bergh met
Privelegie. J,F,L vt. Vid, A,E. L,G.
[titelpagina, verso]
PERSONNAGIEN
Sinjoor AERTSENS Courantier
PORTEFROOS, en Buerman
CHABAS, een Schoorsteen-Veeger,
KEES, een Hollands Matroos.
LAUW een Dieflayer
Toneel T'ANTWERPEN, inden Parnassus Berg,
[p.1]

Eerste vertooningh.
SIGNOR AERSENS COURANTIER.
ET kan sayn, en ‘ten kan niet sayn’ et is dan woorhayd of loogen
Et is begod jeen verjaerde Circonstantie, et sayn nouvelles day niet en doogen
Hae kik van de Nagt jenen droim (ghäy moet weten in passant da kik may veul op droimen
betrauw)
Want e kik loot waynig Couranten uyt mayn Hand goon door e kik er niet jeen stuk vayf zes
in en dauw,
Droimde kik dan, da e kik jeenen Euyl op jeen swert veld sag liggen
Onder e Cargesoin van doi Muggen, (wa wilde door nauw me seggen paysde gay) swaygh,
Vrindekes en loot me begoon,
Dieesen Euyl had jeene gevauwen Brief in sayn bek en door sag e kik Paspoirt op stoon,
Kik avanceer om te zien of e kik jeen weurdeken met hem con spreeken
Moor in dien ôgenblayk viel hem jeen Catar op et Ert en hay is de Moirt gestoiken,
Quom e kik heel gealtreert euten Bet, onseker wat dat te bediden had,
Wanneer e kik vayf Briven te gelayk ontfong of dat oins Leiger et hosepad,
Sau gekoisen hebben, Morbleu dat viel me soo nugteren op me Moog,
As offer jeen Vlieg op schieet, soo ooinstonds jaerden e kik noor de woog,
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* een gemeene Kroeg [De asterisk ontbreekt in de hoofdtekst, maar zal waarschijnlijk
bij ‘de woog’ hebben moeten staan.]
[p. 2] Door Sadt Diel Francen de Messen-mooker, day sogh als jeenen bedruegen
Jued met vals Gauwd:
En door quam Pieer de Nogel-Smit, pest bygod! die sag precies layk jeenen Tibaud:
Hain Pof stond onder de Schauw, en suchte dat de Lamp van Tresoir viel,
Kees Smaut sprak niet jeen enkel woird of et wos bay den Duyvel en op sayn Siel.
Say e kik Vrindekes altereert auw niet te seer, jaerd en wild dat vluken looten,
Twoird was nouw uyd de Mond door qam Lauw de Dieflayer ay sag! layk jenen desperooten,
Precis of ay et Vier op den Helle Wogen sauw stoiken,
Ent schielde gieen Hoor of Ay had int in koomen Als en Bieenen gebrooken,
Over Dries de Klark vonden Bloey, die jeen uperken Alssem Bier had vuer hem stoon:
En ad Hain de Plamuerder em niet me bemoeyt, twasser met jeen stuk Vayf Ses gedoon.
Nou die Rescontre wierd gecesseerd door Middelloosi van goey Vrinden:
Begon e kik dan met jeen goey grotie te discoureren, moor kik kon begad gieen gehoir vinden;
Jaerden e kik dan geel verstoird noor de†Cantiin op de Bierkaey,
Door was pardu niet jeenen Mensch, soo da e kik von door noor de*vlaeykes laey
Gonk. Help sinte Marcoen, wat wos door jeen Confusie en Consternaeti
'Twas jeen Notuerelayke vertoining van S: Antheunis Temtotie
Cabas de Schoirstein-veiger ad ieen Bloid Mes twiee spanne lank, en swoer op sain arme Siel
Dat soo hay, en sen Breur, en sen Cousain nen Ollander vonden te kierven dat hay in hondert
stucken viel.
De Eeile Compagni trilde van schrik en ad Messuer hem et Mes niet euyt de And gekregen,
Hay ad jeen gieelen Bos Caroiten die voir et Schapproy honk ent midden deurgeriegen
[p. 3] T'beste woirt wos Schuyffelbaud, Cappoen, Bogger, en Guyt,
Moor sjeust as oft ons Heer gaf wierd hay quoolayk, en Spoig al sayn Colleer uyt
'T geen wel de 'Elft op maynen Condee viel, ad e kik doe gieen oirsook om te sayn gestoirt?
En om hoor wier te Karregeiren jarde kik sonder main gelag te betoolen voirt
Door is nog wel jeen Ploots vayf ses door e kik gewoon ben te Compareeren,
Moor met deuse verduvelde tayding is alles soo Comfuys da e kik mayn nie weet woor te kieren,
*
Andries Craspo, is nog wel de geposeerste en serieuste Cantayn
Moge kik door jeen alf Uurken passeeren: Pest! wie mogh dot sayn
Die gins soo druvig oonkomt! ba sioesus tes de lange Roede,
Mayn Hieer portfroos, hay siet layk jeenen verwoede!
Mayn Hieer Portefroos, siet vrindekes wot de druef hayd doet,
Mayn Hieer Portefroos, pest mordiu! door sjaerd mayn† Hoedt.

PORTEFROOS
Ah Sinjoor Arsenico! ach! hauw main dat ten besten
De druefheyd hauwd main sinnen soo gecaptiveert, vreese kik da 'k ten lesten
Nog dul en euytsinnig sal wierden: tis ommogelayk dat jeen Eerleyk Man,
Tes ommogelayk seg e kik, tes intolerabel dat ayt verdrogen kan!
Verwondere kik may dat g ou nog soo wel hauwt, tes jeen visible Grotie
Hedday ooyt swoorder Malheur gehooirt? O Hel! O Temptoti!
O vermalledayde Geusen hoe hed dey ons geruineert
D'jeele Fransce en Bajersche Arme in Spoondren! door is Hoit nog Stiart
Te vinden, en au Cousain die jonge Blom? ARS: hoe! wat wilde door me seggen
†
*
*
†

ein Huys daar men Brandewyn ver koopt
een heele Caneljeeuse Straat
Een Jood die soopkens schenkt
Portefraas [sic] hem quansuis synen hoed afstootende
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[p. 4] Ay may, ay may. PORT: bid e kik sinjoor Arsenico bedoort en goo wa in Heuys
Soo et jeen jgelayk et sayn, heb e kik jeen Vrauw ons Hieer wieet s'es mayn ook
geen klayn Kruys.

Tweede vertoning.
KABAS, de Schoortien veger uyt met jeen Mes inde Hand
Kabas.
Pardeu da e kik mayn Ert niet met vleuken soulojeerden sou e kik in jeen menuit bersten,
Wie hieet van sayn lieven soo jeen Massocre belieft gieen Jeud, gieen hayjen, gieen Kiarsten,
Gieen Duyvel nog Dooit, ach! mog e kik nau soa gelukkig sayn
En nen Ollander te Rescontreren sou e kik hem Hooft euyt de pain
Helpen, ik stiet hem met da Mes door Long Liaver Piens en diarmen,
Of mainde gay om da e kik jeenen Schortien veger zay da e kik gieen Côrosy heb: och Ermen,
Isser nen Ollander dat hay begod de sook defendeert
Woor sayde poltrons, woor sayde schayte broekken hedde Per dui niet als swaygen geliert,
De beste euyt den hoop, met hauwen steken schieten of Cannonere
Spreekt da au de Duvel hool.*KEES. Wel schurk moetje al de leuy affronteren,
Zoo ie jou Ribben lief hebt so houd den Bek toe.
[p. 5] CABAS. Holla da comt begod, wel kierel say day au lieven moe.
KEES. Ey vrinde stae Ruym wee sellen dat eens klaren met goed fatsoen,
Wel swarten Hond Pieter Messer Beuls-Kind wat wouje den Hollander doen?
Spreek nu Lucifer wat scheelter aan seg Noordsen Bock?
CABAS. Men Hieer met au permissi kik luyster nor't sloon van de Klock,
Moet e kik de Keuken-Moogt er Schauw by de Koir deeken nog goon vegen,
En gelayk gay weet Liens van fatsoen en lootmen niet giem verlegen
Men Hieer Auwen Dienoor, pardu hauwt au gerust sto wa va me Layff af
KEES. Holla swarten Deuvel, sta Morbleu of ik snyje den hals af,
Lang hier dat Mes. Hond, dese Reis zal ikje door de Vinger zien,
Maar soo het weer gebeurd, dat ik u Quaat hoor spreken van eerlyke Lien
Sal ik u met alle vrind schap soo treffeleyk bastonneren, dat ge, met geen twee Ducaten Slangen
smout, u gebroken Ribben suld smeeren. KEES BINNEN.
CABAS. Is hay weg? das nen dullen Pest, dats wel geschappieert,
Mog e kik best maine vieerde goon eer hay weeromkieert,
Nou ben e kik niet verwondert dat onse Aorme soo schandelayk is gesloogen
Want door sulke Moots koomen, mag de Duvel er de hiele Huyt afdrogen. CABAS BINNEN.

AERTSENS, met jeen laange Mantel en jeen Rauw Lamper.
Ach May! dat es jeen druefhayt door lee nou de hieele Correspondentie
Door is nau den Euyl opt veld, woor van e kik Mentie,
Gemookt hebt int Proémie van Main discours; ach Pest!
Ad é kik maynen Cosayn moor Connen behauwen, gof e kik de jer van al de Rest,
[p. 6] Cosayn! Cosayn! dat gay Concipieerde main droefhayd en groot beswooren,
Gay mugt dan sayn woor gay wilt, gen sauter niet jeen Hoor te beter om voren,
Ay May! men Eert schaynt te beirsten van enkel rauw en spayt

*

Comt van uyt het Volk voor den Dag
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Ben e kik niet allieen maynen Cosayn, moor selfs maynen grooten Correspondent quayt:
T was jeen Jongman van goey hoop, en soo genegen tot wel voren van ons Notie
Dat hay altoois de Progressen van de Vyanden secreteerden: wos dat niet jeen goey Groei?
Soo hay moor yt tot ons favoor bedencken ofte vinden kon
As par Exempel de Dooit van nen Ollander, dan swoor hay dat ee hieel Battaljon
Den Hals was gebrooken: jugeerd nau wat hay in swoorder affaires dee?

Lauw den dieflayer
Comd droncken in al Zingende
Betteken voer no Marie mont die voeren wil voor mee.
*
Aauw Morbleu voele kik begod jeen swakhayd in mayn Bienen sinken,
En da was de Reede da e kik moor as twee euren op mayn Knien heb sitten drincken,
In Compagnie van Cabas, Hain Pof en al die froje Lien:
Pest begod hoe sieday zoo dreuf Hieer Arsenico? wat wil dit bedien:
Of iset om da ou Courant soo schandelaykes geaffigieerd?
Of' esset per avantuer om dat ayder au auw Corigeert?
Doe begodt niet as den Ond die noor den Klippel loopt sie van woor et comt,
Klopt jeens op au Ert, hoddy niet jeen haymelayk gebrek? verdomt
[p. 7] Spreckt. ARS. Och Lauw hoe Comday soo beschonken?
LAU: de oirsook is om dies wil.... daarom.... te weten om da e kik heb gedroncken,
In Companie van Cabas segge kik, en jeroen de Mosselman,
Se siitten nau int Geuse Herreberrigsken en sayn al oon de vayfde Kan,
Verkes Leuvens, Cabas heet jeen disperote appoplexi,
Hay is soo vol layk en Oirlog Schip en noor e kik et sie
Worde kik er van gedrayght; moor Apropo terwayl de sooken nou soo sayn,
En datge met al au lomenteren en krayten ouwen Cosayn
Nietweer om kraygen mogt, saude niet Corieoos wesen,
Om jeen Sonnet van Hayn Karwee? hau door want e kik en kan niet leesen
Moor heb e kik het onder 't faveur van nen Pot Leuvens van buayten gelieerd
Moor loot de de auwe Peirten, en Mookt dagger de sin niet van verkieert.
ARS: 't sal Mogelayk tot souloos sayn moor ondbied de goey vrinden,
Sal e kik per Avonteur hier op bieter de voys als op de batolje vrnden. [sic]

Gezang
Arsenico singt
Peer Jeroen en Creupele Steven
Comt dan voirt
Hodde wel oit van al au leiven
zuliks gehoirt
*
Huylt dan goey lie dat ick het sie
Charivari

[p. 8]
Ioost Crapo den Olisloger
sit en siet.

*
*

quansuis vallende
Het Coor moet alhier huylen en de laatste woorden Repeteren
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Kerste puayt en Diele Swooger,
Es vol verdried
Huylt dan goe lie, &c.
Door leedt nau al de jeer in Duygen
door die doit
Woor sal e kik nau Nouvelles suygen
uyt maynen Poot.
Huylt dan goey lie &c.
Pest begod t sayn druve sooken
ben e kik as verrukt
Tes om me desperoot te mooken
as et wel luckt
Huylt dan goey lie, &c.
Dat sayn begod nau twee Batoiljes
soo voor en noor
Pestige Geusen helsche Canoljes
O! droeve moor
Huylt dan goey lie, dat ik het sie
Charivari.
AES. en kan e kik niet meer singen Vrindekes, al was er mayn leiven mee verbeurt
Want as me dat te vuer komt tis of e kik metet Hoir noor d'Hel wier gesleurt,
Bedank e kik de Vrindens van er goeje wil en Consolotie
En Rekommandere kik may vrindelayk in u aller goey Gratie.

[p. 9]

Aertssens Singht
Het Koor repeteert de dry laetste Regels.
Com Peer Cameraet
En Diel, mene Maet,
Pest! geeft me dan wat soulaes
En set jeen luttel aen de say
Al t geene ons brenght droefhaeyt bay:
Moor doeget soetkens, en gieen geraes.
En of g ou Hert
Nou al verjert
En het grysen helpter niet
Dôorom soo geef ik mainen raet
Dat ayder een noor Craspo gaet
Volght main wille, alsoo het hiet.
Sa Lau, Cabas,
Com Volg me ras
Kees mogh ock met ons gôon
Moor leght dat Mes dan euyt ou Handt
CABAS die heet door op gieen Tandt
Want way ons t pluyse nie en verstoon.
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Eindnoten:
* Tekst van een lezing, gehouden op de Grondvergadering van de Stichting Jacob Campo
Weyerman in de Gevangenpoort te 's-Gravenhage op 15 januari 2000.
1. Geconfineert voor altoos, Stukken behorende bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739),
Vermeerderd met een autobiografie. Uitgeg. door K. Bostoen en A. Hanou. Leiden, Astraea
1997, p. 41-42, 115-116, 121.
2. De brief aan de fiscaal is van 10 juli 1739. Geconfineert voor altoos, p. 149-153. Het citaat
staat op p. 150.
3. M. de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman
(1677-1747). Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1990, p. 69, nr. 98.
4. De Rotterdamsche Hermes nr. 46, p. 307, ‘den grooten Eugeen of dapperen Marlbouroug’; Den
Amsterdamschen Hermes, deel 1, nr. 22, p. 175, ‘de dappere Marleboroug’. Den Echo des
Weerelds, deel 1, nr. 29, p. 231, ‘den onverwinnelyken Prins Eugeen’; Het Oog in 't Zeil, nr.
17, p. 134, ‘den grooten Prins Eugenius’.
5. Informatie over de Spaanse Successieoorlog heb ik ondermeer ontleend aan: Charles Blitzer,
De eeuw der koningen. Amsterdam 1968, p. 168-172; David Chandler, ‘Blenheim, 1704’. In:
Cyril Falls, De grote veldslagen. Amsterdam [z.j.], p. 30-41; H.W. Koch, Europa in oorlog
1618-1815, De opkomst van de moderne oorlogvoering. 2e dr. Alphen aan den Rijn 1984, p.
62-81.
6. Jakob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen. Deel 4. Dordrecht, By Ab. Blussé, en Zoon 1769, p. 457.
7. Titelpagina van de herdruk uit 1712.
DEMOCRITUS EN HERACLITUS | BRABANTSCHE | VOYAGE. | BEZWEERING | VAN
DEN | DESPERATEN ANTWERPSCHEN | COURANTIER. | DE GEHOORNDE | BROEDERS
| OF VROUWELYK | BEDROG. | KLUGTSPELEN. | [vignet] | T'AMSTERDAM, | [lijn] | By
CHRISTIAAN PETZOLD, 1712.
Titelpagina van de herdruk uit 1718.
DEMOCRITUS EN HERACLITUS | BRABANTSCHE | VOYAGE. | BEZWEERING | VAN
DEN | DESPERATEN ANTWERPSCHEN | COURANTIER. | DE GEHOORNDE | BROEDERS
| OF VROUWELYK | BEDROG. | KLUGTSPELEN. | De Vierde Druk, van veele Fouten
gezuivert. | [vignet] | T'AMSTERDAM, | [lijn] | By HENDRIK STRIK, Boekverkooper bezyden
| het Stad-huis. 1718.
8. Thomas Mattheij, ‘Enkele bibliografische kanttekeningen bij het toneelwerk van J.C. Weyerman’,
in: MedJCW 9 (1986), p. 33-42.
9. Konstschilders, deel 4, p. 457 en 468, en in de ‘Voorreden tot den leezer’ in de herdrukken van
1712 en 1718.
10. Peter Altena, Gerardine Maréchal, Adèle Nieuweboer en Barbara Sierman, ‘Jacob Campo
Weyerman - Overzicht van leven en werken’, in: Het verlokkend ooft, Proeven over Jacob
Campo Weyerman. Bezorgd door Peter Altena, Willem Hendrikx e.a. Amsterdam, Huis aan de
Drie Grachten 1985, p. 16-34.
11. In het pamflet Beschouwing van den nieuwen Hermes kunnen we lezen dat Jan van Hoogstraten
Weyerman behulpzaam was bij het schrijven van zijn stukken. Letterlijk staat er dat hij ‘by
geschrifte raad vraagde, en antwoord bequam’. Verder bestaan er enkele gedichten uit 1701,
waaruit mag worden afgeleid dat Jan van Hoogstraten toen in Breda verbleef. Zie Elly
Groenenboom-Draai, ‘De schele droes op drift, Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas
(Deel II)’, in: MedJCW 18 (1995), p. 91.
12. Jos Leenes, ‘Een dronken tor in Rotterdam, of wie zijn neus schendt...: Weyerman en Jan van
Hoogstraten’, in: MedJCW 10 (1987), p. 57-58. Het lofdicht is getiteld: ‘Zegevuur over 's lands
glorieuse veldtriomfen aen den Donauw, door den onverwinnelyken held, en hartog van
Marlboroug’. Breda, by Conelis Tessers, Stads Drukker en boekverkooper in de Veemartstraat
1704. (UB Leiden, Thyspf 13134) Ook Frans Greenwood schreef een lofdicht op de overwinning
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

bij Blenheim: ‘Ter Gedachtenisse ven de Overwinninge, door de krygsmagten der bondtgenoten,
verkregen by Hochstet den 13 van Oogstmaant 1704’.
Van het achtste vervolg bestaan twee verschillende versies; in een daarvan staan de gedichten
op dominee Hoogerwaert. Het tiende vervolg is ongedateerd, maar er staan twee gedichten in
die geschreven zijn naar aanleiding van het overlijden van twee personen in januari 1735. Ik
raadpleegde het exemplaar in de KB Den Haag, sign. 841 B 17. De Keurdigten is een zeer
interessant werk en het verdient aanbeveling om een inventarisatie te maken van de gedichten,
en de personen en gebeurtenissen waarop de gedichten betrekking hebben. Dit zou heel goed
gedaan kunnen worden op een aparte website, die steeds aangevuld en verbeterd kan worden.
Naast de bundel die ik hieronder bespreek, vond ik ook nog een bundel Nederduitsche
Keurdigten, uitgegeven door Pieter van der Veer te Rotterdam in 1708. Deze bundel bevat
religieuze poëzie. (UB Leiden, sign. 1198 F 14)
Ik bekeek het exemplaar in de UB Leiden, sign. 1106 H 18: 1. Er is wel een lofdicht op
Marlborough, ‘Maestrigts zegengroet, aan den hertog van Marlbouroug’, (p. 386-389) en een
gedicht met de Franse titel ‘Le Duc de Baviere batu, Ba 's Jesus Mari!’ (p. 392-394). De
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit van dit gedicht een losse publicatie met als
impressum: T'Antwerpen by Henricus Aertssens, op de Eyer-merkt in den Pamassus-Bergh.
(Pamflet 15164) Er bestaat ook een Tvveede Deel van Le Duc de Baviere batu. Ba's Jesus Mari!
(Pamflet 15165) In de Catalogus van tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van
Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman (1868), wordt het eerste pamflet
ook genoemd, maar daar staat onderaan: ‘Na de Antwerpse Copy, van Henricus Aarsse.’
J.A. Gruys en C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800, Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers,
Met plaatsen en jaren van werkzaamheid. Dutch printers and booksellers, With places and
years of activity. Nieuwkoop, De Graaf 1989, p. 144.
De gedichten ondertekend met J.V.H. zijn: ‘Dank-offer na de verlossing, uit een schielyk, en
gevaarlyk overval’ en ‘De Merwe in Rou over het Afsterven van Johan de Wit en Willemina
de Wit’. Het eerste gedicht is gedateerd 1700. De bundel Schimp- en hekeldigten heeft als
impressum Te Hoorn, by Tyme van Nes 1698, maar in de bundel staan vier gedichten die later
gedateerd zijn (1699, 1700, 1703 en 1707). De UB Leiden bezit een doorschoten exemplaar
met aantekeningen in handschrift, waarin uitgelegd wordt wie er in de gedichten gehekeld
worden.
De herstelde uitgelezene gedigten. By een verzamelt door K.J.V.D.E.H. Schiedam: By Johannes
de Raat, boekverkoper [z.j.], p. 296-301. (KB Den Haag, sign. 579 J 13)
Pas d'Angleterre, pour le Duc de Baviere. Tot Brugge, by Jan Bastange, op de Minnebroers
Gracht, in 't Wapen van Dorsten. (KB Den Haag, Pamflet 15166) In de Catalogus van tractaten,
pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac
Meulman (1868) trof ik een beschrijving van dit pamflet aan met een kleine afwijking. ‘Nr.
7710, Pas d'Angleterre pour le le (sic) Duc de Baviere.’ De (sic) is niet van mij, maar van de
bewerker J.K. van der Wulp. Hij merkt dus op dat er twee keer het woordje ‘le’ in de titel staat.
Dit zou kunnen wijzen op een eerdere versie, of een andere druk. Een exemplaar met deze
afwijkende titel heb ik niet teruggevonden. De combinatie Franse titel en Nederlandse tekst
kwamen we al eerder tegen bij het gedicht ‘Le Duc de Baviere batu’. Misschien is het gedicht
‘Pas d'Angleterre’ wel een reactie op ‘Le Duc de Baviere batu’, dat mogelijk uitgegeven is door
Henricus Aertssens.
Den Antwerpsen courantier in den rouw, Over 't verlies van zijne Cousijn in de Batailje van
Hogstet. Tot BRUSSEL, by den Doorlugtigen ARENT PITER GYSEN, die om den Slag niet
anders doet als grysen. (KB Den Haag, Pamflet 15161); Den Antwerpsen courantier inden rauw
over het verlies van sijnnen Cousain inde Battailje van Hoogstet den 13 Augusty 1704. (KB
Den Haag, Pamflet 15161a)
Den bedruefden Antwerpse courantier, Vertoont op d'Eyermarkt in 't veur Huys van Henricus
Aartsen, courantier. Klugtspel. Tot Antwerpen, By Henricus Aertssens, op d'Eyermerckt inden
Parnassus Bergh met Privelegie. J,F,L. vt. Vid, A,E. L,G. (KB Den Haag, Pamflet 15524) Peter
Altena citeerde al eens in een van zijn artikelen de eerste vertoning van het toneelstuk en het
gehele gedicht Den Antwerpsen courantier in den rouw (MedJCW (1982), nr. 44, 480-492).
Konst-schilders, deel 4, p. 457.
Den Echo des Weerelds, deel 1 (1726), p. 176, 184, 192, 200.
Ook Marleen de Vries veronderstelt in haar Bibliografie dat deze werkjes weleens aan elkaar
gelijk zouden kunnen zijn. Bibliografie p. 75. De ‘Inleiding’ komt ook voor in de Naamrol der
Nederlandsche Toneelspeldigteren. Amsterdam, Hendrik Bosch 1727.
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25. Briefgesprek of samenkouting door letteren V. aan M. p. 8. (UB Leiden sign. 1207 B 17)
26. E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van
Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek.
Amsterdam, Rodopi 1994, p. 240.
27. Briefgesprek of samenkouting door letteren V. aan M., p. 7-8.
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Impressies van Nederlands-Russische contacten in de zeventiende
en achttiende eeuw*
A.H. Huussen jr.
Toen tsaar Peter I, bijgenaamd ‘de Grote’, eind 1697 in de Nederlandse Republiek
incognito arriveerde, was het juist een eeuw geleden dat Willem Barents en de zijnen
hun beroemde overwintering op Nova Zembla doormaakten. Hun tocht had weinig
te maken met het leggen van diplomatieke contacten met Rusland. Zoals het wel
vaker is gegaan met ontdekkingsreizen: de uitkomsten lagen niet in het verlengde
van de intenties. De Hollanders zochten, in een poging het vijandige Spaans-Portugese
monopolie te ontlopen, een andere zeeweg naar Azië. Handelsgewin en de behoefte
de Spaanse vijand afbreuk te doen, vormden de belangrijkste impulsen voor een barre
tocht die zou stranden in het onoverwinlijke ijs en op een eiland waar de resten van
het ‘Behouden Huis’ drie eeuwen later werden teruggevonden. Toen was Novaya
Zemlja inmiddels gaan behoren tot het immense Russische rijk en was er inmiddels
heel wat veranderd.
Handel is het sleutelwoord ter karakterisering van het streven der Hollandse kooplui
en regenten. Hoe men het ook wendt of keert: de Gouden Eeuw is de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden niet komen aanwaaien. Een enorme, continue
krachtsinspanning is voor het verkrijgen van die gulden welvaart nodig geweest een krachtsinspanning die inventiviteit, investering, ondernemingslust, bereidheid
tot het nemen van risico's, diplomatiek vernuft maar ook inzet van militaire middelen
vereiste. We behoeven, dunkt me, volstrekt geen last te hebben van een
oud-vaderlandse pikbroeksentimentaliteit om te erkennen dat daar - ook buiten Indië
-, mondiaal dus, ‘iets groots’ verricht werd. Creativiteit kan die expansionistische
ondernemingen niet worden ontzegd - welk moreel oordeel men er ook over wil
vellen.
Het eigenaardige van die West-Europese expansie sinds de late vijftiende eeuw
is de bonte mengeling van bijna niet te scheiden aspecten of elementen die eraan te
ontdekken zijn: zucht naar gewin - zeker, we noemden haar al; strategische
overwegingen vereisten het beknotten van de macht van andere potentaten; het
vergroten van het eigen aanzien; de behoefte aan meer emplooi (als zeeman, koopman
of ambachtsman); de wens de eigen religie en beschaving te verbreiden. Onderlinge
rivaliteit hield dit proces van zoeken naar nieuwe markten en bronnen van rijkdom
verder in stand nadat het eenmaal op gang was gekomen. De Portugees-Spaanse
hegemonie werd betwist door Engeland, door de Republiek en door Frankrijk.
De Europese cultuur - zo u wilt: de westerse beschaving - werd door dit proces
niet alleen in materieel opzicht verrijkt, maar er ook in intellectueel opzicht sterk
door verdiept. In het kielzog van doeners en douwers gingen vrome geestelijken en
nieuwsgierige lekenonderzoekers mee. Zij bestudeerden, interpreteerden, oordeelden
en - natuurlijk! - veroordeelden, en zij deden schriftelijk verslag van hun bevindingen.
Het thuisfront keek popelend uit naar nieuwe reisbeschrijvingen, naar verhandelingen
over vreemde volkeren en hun bijzondere leefwerelden. De Europeanen hebben vele
bladzijden aan het ‘boek der natuur’ toegevoegd.
In het licht van de nieuwe ontdekkingen moesten overgeleverde wijsheden
heroverwogen worden. Zelfs de geopenbaarde waarheid kon niet buiten schot blijven.
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In het spanningsveld tussen geloof en rede sneuvelden heel wat reputaties. De
wetenschappelijke discussie was niet meer te stuiten. Continenten werden overspoeld
en de
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inheemse volkeren onderworpen of uitgeroeid, in Amerika vroeger, in Afrika en
Australië later. Toch stuitte die Europese overzeese expansie opnieuw op grenzen.
Inderdaad: opnieuw. Immers, een belangrijke impuls tot het ontstaan van die beweging
was het oprukken van het Osmaanse rijk geweest. Het lot van het oude
Grieks-christelijke Oost-Romeinse rijk was bezegeld door de val van Byzantium in
1453. De handelswegen over land met het Verre Oosten waren nu voorzien van een
agressieve barrière. (De Turken belegerden Wenen, de toegangspoort tot Europa, in
1529 en opnieuw in 1683). Om die barrières te omzeilen was men gaan zoeken naar
andere wegen - nu over zee - met het doel meer rechtstreeks in contact te komen met
de markten waar de begeerde oosterse producten, zoals zijde en specerijen, werden
verhandeld.
Op hun schepen aankomend aan de oostzijde van het Euraziatische continent
troffen de ‘roodharige barbaren’ uit het westen een paar volken aan die voor hen niet
onderdeden in etnocentrisme. De Chinese keizer beschouwde zich als de afgezant
van de Verheven Hemel op deze aarde. Ook na de verovering door de Mantsjoes in
1644 hebben de Chinezen eeuwen lang de westerse ‘aandrang’ weerstaan. (Niet
onaardig heeft professor E. Zürcher het contact tussen China en Europa
gekarakteriseerd als een ‘dialoog der misverstanden’.) Het aanvankelijk door de
Portugezen geïnfiltreerde Japanse eilandenrijk sloot zich in de eerste decennia van
de zeventiende eeuw steeds meer af voor de boze buitenwereld totdat vanaf 1640
alleen nog Chinezen werden geduld en de kleine Nederlandse factorij op Desjima
als het venster op de westerse wereld fungeerde.
Aan de landzijde, de noordwestelijke grens van China, had zich een nieuwe staat
opgedrongen. In de loop van de zeventiende eeuw wist de Moscovische tsaar zijn
gezag op te leggen aan talloze volkeren en stammen in Siberië. Bij de Vrede van
Nertsjinsk (1689) kwamen China en Moscovië overeen dat het Stanovojgebergte als
hun gemeenschappelijke grens zou fungeren. Rusland was pas laat op het
internationale toneel verschenen. Tsaar Iwan IV, die leefde van 1533-1584 - toevallig
samenvallend met die van ónze ‘Vader des Vaderlands’ - en die als ‘de
Verschrikkelijke’ de geschiedenis is ingegaan, heeft veel gedaan voor unificatie en
interne stabiliteit. Kooplui uit Londen en Antwerpen legden toen handelscontacten
met Moskou. Het handelsverkeer over zee werd aanzienlijk vergemakkelijkt door
de stichting van de noordelijke havenstad Archangelsk in 1584.
Nu Antwerpen sinds 1585 door de opstandige noordelijke Staten-Generaal effectief
werd geblokkeerd, kon Amsterdam (waarheen, zoals bekend, vele joodse, Vlaamse
en Waalse kooplieden met hun connecties verhuisden) zijn rol overnemen.
Direct na de keuze van Michail Romanov tot tsaar in 1613 kwam de Republiek,
gesteund door de betrekkelijke rust die het Twaalfjarig Bestand in de oorlog met
Spanje bood (1609-1621), in actie om de handelscontacten een officieel bilateraal
fundament te geven. In 1614 en 1615 bezochten gezantschappen Moscovië en de
Republiek ter kennismaking. In de loop van de zeventiende eeuw werden dergelijke
reizende ambassades herhaald. Naast en in samenhang met de handelsbelangen waren
er politieke zorgen genoeg om op te lossen. Oorlogen te over, zoals die van Rusland
met Polen en met de opkomende Baltische grootmacht Zweden.
De Hollanders wisten de Engelsen aardig te overtroeven in het verwerven van
monopolies op de handel in gezochte producten, vooral natuurlijk pelzen maar ook
ijzer, hout en graan, en de Russen wilden graag wapens: geweren en kanonnen. Net
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zoals Lodewijk de Geer en Isaac Le Maire zich vanuit Nederland in Zweden vestigden,
zo trokken ook Andries Winius en leden van de familie Marselis naar Moscovië om
er rechtstreeks aan de touwtjes te trekken (Winius werd zelfs ‘Rus’) of om er ter
plekke de ijzermijnen en gieterijen te exploiteren.
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Handel kan niet zonder informatie: over oogstverwachtingen, prijsontwikkelingen,
concurrenten, politieke verwikkelingen en oorlogsdreiging of -verloop. De kooplui
hielden netwerken van betrouwbare informanten in stand: van hun zoons en neven
die zij als factor in verschillende buitenlandse havensteden stationeerden, tot
omgekochte lokale functionarissen toe. Net als in het kader van de transatlantische
ontdekkingsreizen en de overzeese handel trokken ook niet-direct economische
aspecten van de betrekkingen tussen de Republiek en Rusland de aandacht van
Nederlanders. Zo vervaardigde de uit Haarlem afkomstige koopman Isaac Massa in
1610 een beschrijving van Noord-Rusland, in 1612 gepubliceerd door Hessel Gerritsz,
te Amsterdam onder de titel Beschrijvinghe der Samojeden landt in Tartarien. Isaac
Massa schreef ook een geschiedenis van Moscovië tot 1610 (pas gepubliceerd in
1860) en hij vervaardigde tevens een fraaie plattegrond van het toenmalige Moskou.
Sindsdien hebben de Nederlanders vele belangrijke bijdragen tot de cartografie van
het Russische rijk geleverd.
Dat tsaar Peter de Grote in het kader van zijn vernieuwingspolitiek vele
West-Europese ambachtslieden, zeelui en artiesten heeft gestimuleerd in Russische
dienst te komen, is overbekend - ik kom daar op terug. Minder bekend is het dat al
vanaf ongeveer 1630 zich in Moskou een Nederlandse gereformeerde gemeente had
gevestigd. Het waren de deputati ad res transmarinas van de Classis te Amsterdam
die de correspondentie met de gemeenten ‘overzee’ (inclusief Moscovië!)
onderhielden en voor de ordening van uit te zenden predikanten zorg droegen. In
Moskou speelde de ouderling Peter Marselis, eigenaar van ijzergieterijen te Toela,
een belangrijke rol bij de instandhouding van de gereformeerde gemeente in de
‘Sloboda’, de vreemdelingenwijk, aldaar. Eén van die predikanten noem ik bij name,
namelijk Johannes Krawinckel die in 1619 of 1620 was geboren in het toen Gulikse
Sittard. Hij trok in 1644 naar Vaga en bevond zich in 1649 bij de Nederlandse
koopliedenkolonie in Archangelsk. Een paar jaar later liet hij zich in Moskou beroepen
alwaar hij tot zijn dood in 1677 op zijn post bleef. Van zijn hand werd een manuscript,
getiteld Beschryvinge van Moscoviën, uit de nalatenschap van J.T. Bodel Nijenhuis
in 1873 door het bekende huis Frederik Muller geveild. Het is sindsdien, jammer
genoeg, spoorloos.
In de persoon van Nicolaes Witsen (1641-1717), telg uit een Amsterdamse regentenen koopmansfamilie, die onder andere op Moskou handel dreef, treffen wij een
sleutelfiguur in de Nederlands-Russische betrekkingen. Bij hem kwamen op bijna
unieke manier die tendensen samen die ik in verband met de West-Europese expansie
noemde. Hij was een academisch geschoold koopman en Amsterdams burgemeester;
echter niet alleen handelaar en onderhandelaar, politicus en diplomaat, maar ook een
veelzijdig geïnteresseerd man van wetenschap en collectioneur. Leergierig als hij
was, had hij ‘de wereld binnen handbereik’. Zeker: als spin in een wereldwijd web
van correspondenten en informanten, die hem op zijn wenken konden bedienen. Als
de grote Leibniz zijn universele taaltheorie wilde toetsen, dan schreef hij aan Witsen
die op zijn beurt allerlei kooplui en reizigers (die hij bovendien soms zelf op pad
stuurde en financierde) de opdracht gaf de tekst van het Onze Vader te doen vertalen
in de taal van het volk dat zij bezochten. En de resultaten vinden we tastbaar onder
de papieren van Leibniz terug: het Onze Vader in de taal der Mogal', Oezbeken,
Kalmukken, Samojeden enzovoorts. Witsen, die als jongeman in de jaren 1664-1665
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was meegereisd in het gezantschap van ambassadeur Jacob Boreel naar Moskou,
zette zijn licht niet, zoals zovele dilettanti, onder de korenmaat maar publiceerde een
groot deel van zijn bevindingen: een boek over de Nederlandse scheepsbouw, een
nieuwe kaart van Siberië en vooral zijn grootse Noord en Oost Tartarye (2e druk
1705).
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Vanzelfsprekend fungeerde Nicolaes Witsen als informant en gastheer van de tsaar
toen Peter de Grote in 1697-1698 Amsterdam en Zaandam bezocht. Dat bezoek aan
de Zaanstad liep niet in alle opzichten vlekkeloos. Volgens Jan Cornelisz Nomen
werd de grote tsaar daar door de straatjeugd zelfs onheus bejegend:
Hij [Peter de Grote] stelde sich selven somtijts vrij dwaesselick aen, want
onder andere grillen, so bedreef hij oock dese namentlick; hij hadde den
19 of 20 Augusti [1697] (alhier in de Horn) pruijmen gecoght, en doet die
in zijn hoedt storten, neemt die onder zijn arm, eetende so gaende op straet
den Dam over, de Suijddijck op, wordende van veele jongens gevolght.
Als hij dan sommige kinderen sagh, die hem wat gevalligh waren, dan
seijde hij: Mannetie wil u een pruijmpie? Die wat gegeven hebbende, so
quamen veel andere jongens, en seijden: Mantie geeft mij oock wat! Dat
wilde hij niet doen (het scheen wel, dat hij daer sijn vermaeck mede nam,
eenige kinderen te verblijden en andere so wat onrustigh te maken) daarom
so werden eenige jongens so quaet en boosaerdigh, datse hem met verrotte
appelen en peeren, gras, en andere vuijlicheden gooijden. Ja (dat meer is)
een jongen op de Suijddijck gooijde hem met een steen in zijn neck, het
welcke hem vrij seer dede, daer over hij al wat gram worde. Oock so was
hij bij de sluijs in de Horn met een sood aerde en gras op zijn hooft
gegooijt, daer hij seer moeijelijck over wert, en vraeghde of alhier geen
burgermeesteren waren, dewelcke daar in konden voorsien.
De Rus wierf hier nieuwe scheepstimmerlieden - dat waren trouwens niet de eersten,
want Peter had als jongen al door Frans Timmerman en Karsten Brandt in Rusland
zelf met de scheepsbouw kennisgemaakt. Daarnaast had de vorst natuurlijk veel
scheepsvolk nodig voor zijn vlootplannen: van matroos tot vice-admiraal. En verder
vaklieden van allerlei allooi: ingenieurs, waterbouwkundigen, artsen en natuurlijk
werd de artistieke franje niet vergeten: schilders en tekenaars, boekdrukkers en het
anatomisch kabinet van Frederik Ruysch. En als we Franciscus Lievens Kersteman
op zijn woord mogen geloven - wat ik niet zou doen -, dan heeft de tsaar onze illustere
Campo gevraagd om zijn ‘Historieschryver’ te worden, een aanbod dat Weyerman
heeft afgeslagen. Of de grote vorst in 1697 te Utrecht heeft geposeerd voor Godfried
Kneller is omstreden.
Een belangrijke ‘Nederlander’ - zoals zo velen van Scandinavische komaf, in casu
uit Noorwegen - in Russische dienst is Cornelis Cruys (1657-1727) geweest, een
man die nog een gedegen biografie verdient. Hij bracht het tot vice-admiraal in
Russische dienst. Niet alleen was hij een groot organisator en een misschien wat
minder groot strateeg, maar hij maakte zich ook als cartograaf verdienstelijk, getuige
een op zijn naam in 1703 gepubliceerde Atlas van de Don.
Een eerste ‘impressie’ van de Nederlands-Russische betrekkinbgen in de achttiende
eeuw mag voor een gezelschap van literati wel een taaldocument zijn. In 1720 heeft
Peter de Grote een marine-ordonnantie uitgevaardigd. Dit was een zeer omvangrijk
wetboek waarin de organisatie van de vloot werd geregeld: de functionarissen, hun
rechten en plichten, en de wederzijdse relaties; de hiërarchie; taken in oorlogstijd en
dergelijke. Onderdeel van dit zogenaamde Ustav Morskoj, of Zeereglement, maakte
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een wat men later noemde militair strafwetboek uit. In de loop van datzelfde jaar
verscheen van die Russische tekst, in de naar de tsaar genoemde nieuwe havenstad,
een tweetalige Russisch-Hollandse uitgave.
Ongetwijfeld was deze tweede editie nodig voor de vele zeelui in dienst van de
tsaar die het Russisch (nog) niet machtig waren. Trouwens, al in maart 1714 was er
een Russisch-Hollandse ‘Artikelbrief’ voor de vloot verschenen. Zoals de slavist en
taalkundige R. van der Meulen heeft aangetoond, had het Nederlands de actieve
belangstelling van de
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tsaar. Voor Peter de Grote werd een Nederlands-Russische woordenlijst opgesteld
en op naam van J.V. Bruce staat een Russisch-Nederlands en Nederlands-Russisch
woordenboek, gedrukt in 1717. Hoezeer de Nederlandse zee- en scheepstermen als
leenwoorden het Russisch hebben beïnvloed, heeft Van der Meulen in diverse
omvangrijke publicaties laten zien.
In 1717 bezocht de grote tsaar West-Europa nogmaals. Ook de Republiek deed
hij weer aan en wij vinden daarvan in de pers de weerklanken. Behalve in de ‘kranten’
treffen we ook in de pamfletten aandacht voor de Russische zaken. De internationale
politieke verwikkelingen raakten de Republiek immers nauw. (Denk bij voorbeeld
aan de Russische overwinning op de Zweden in de slag bij Poltava in 1709). Maar
ook de binnenlandse zaken in Moscovië vonden hier hun repercussies. Het criminele
proces in 1718 tegen tsarewitsj Alexei maakte natuurlijk diepe indruk.
Maar overigens: business as usual. Niet alleen grote handelshuizen zoals die van
Brants - die zijn buiten aan de Vecht ‘Peterburg’ noemde - en de Neufville in
Amsterdam, of bankiers zoals de Hopes, deden grote zaken met Rusland. Er ontstond
zelfs in Twente, toen een uithoek van de Republiek, een spontane handelsbeweging
richting St. Petersburg. Sinds ca 1740 trokken linnenfabrikanten en handelaars per
huifkar naar Rusland om er hun stoffen en op den duur ook andere producten aan de
man te brengen. Zij richtten in de markthallen, de Gostini Dvor, winkels in. Sommigen
gingen zich zelfs in St. Petersburg vestigen. Anderen maakten een jaarlijkse tocht.
Diverse Vriezenveense families hebben tot in de twintigste eeuw een grote rol in
deze handelscontacten gespeeld: de Engberts, Harmsens, Janssens, Smelts, Ten Cates,
Kruys. Deze zogenaamde ‘Ruslui’, die heel wat egodocumenten en andere
memorabilia hebben nagelaten, spreken nog steeds tot onze verbeelding - getuigen
de recente film en het boek van regisseuse Karina Meeuwse.
Staan de eerste jaren van de achttiende eeuw in het teken van tsaar Peter I, de laatste
decennia van de eeuw der Verlichting worden gedomineerd door een imposante
vrouw: Catharina II, ook al bijgenaamd ‘de Grote’. Sophie von Anhalt-Zerbst heeft
inderdaad geschiedenis in kapitale letters geschreven. Wilde haar grote voorganger
zijn rijk in technologisch opzicht op gelijk niveau met West-Europa brengen, de
tsaritsa heeft gewild - of heeft althans sterk de indruk gewekt het te willen - dat
Rusland in intellectueel opzicht zou meetellen. Catharina correspondeerde met de
grootste verlichte geesten van haar tijd, Voltaire voorop, en zij zag kans Diderot naar
St. Petersburg te lokken om conversaties met haar te voeren. De ‘Instructie’ voor
haar Wetgevend Comité (1767) is door haar West-Europese tijdgenoten waarschijnlijk ten onrechte - begrepen als een verlicht politiek program ter hervorming
van de, relatief gesproken, achterlijke bestuurlijke en sociale structuur van het
Russische empire. Die ‘Instructie’ is door een intensieve publiciteitscampagne
‘geplugd’. In de Republiek zijn er twee vertalingen van vervaardigd: een door luitenant
ter zee Joan van Woensel (1740-1816) in 1769 - hij was de broer van de beroemde
satyricus en Ruslandreiziger Pieter van Woensel (1747-1808) - en een van de hand
van de auditeur-militair mr J.G. van Oldenbarnevelt gen. Tullingh in 1794. In het
kader van de nationale Nederlandse rechtscodificatie in de Bataafse tijd heeft
Catharina's ‘Instructie’ nog een bescheiden rol gespeeld.
Ook Catharina de Grote heeft een beroep gedaan op West-Europese vaklieden en
geleerden om kennis en mankracht aan de verdere opbouw van de Russische macht
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en economie te besteden. Van de Nederlanders onder hen noem ik individuen als de
latere vice-admiraal J.H. van Kinsbergen (1735-1819), die ook in geschrifte van zijn
wederwaardigheden bij de Russische marine verslag heeft gedaan, met name een
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Beschryving van de Krim (1786), en een man als Jan Pieter van Suchtelen die als
militair in Russische dienst kwam. Ter kolonisatie van recent op de Turken veroverde
gebieden trok Catharina ook hele volksgroepen aan, zoals Duitse en Nederlandse
doopsgezinden, wier sporen daar tot de dag van vandaag te traceren zijn, met name
in hun taal, het ‘plautdietsch’.
De eeuwwende, 200 jaar geleden, bracht een wel heel bijzonder element in de
Nederlands-Russische betrekkingen: een Engels-Russisch invasieleger landde in
augustus 1799 aan de Kop van Noord-Holland om de Nederlanders (dan Bataven
geheten) te ‘bevrijden’ van hun Franse bezetters. We kennen de afloop - pas in 1813
waren de Russische legers meer succesvol.
Intussen betekende dit alles nog geen definitieve breuk in de Nederlands-Russische
contacten. De geleerde regent Johan Meerman (1753-1815) maakte een langdurige
reis door het Noorden, welke hem in 1800 in St. Petersburg bracht. In datzelfde jaar
publiceerde de Amsterdamse advocaat Mr. Joannes van der Linden een Nederlandse
vertaling van een Frans boek over de amoureuze escapades van de in 1796 overleden
tsaritsa: Minnarijen van Catharina II, keizerin van Rusland, en geschiedenis van
haare voorrnaamste minnaars, naar het Fransch.
Eén ding moge uit deze ‘impressies’ duidelijk zijn: de Nederlands-Russische relaties
zijn niet bij Peter de Grote geëindigd, evenmin als voor Zaandam met het
Tsaar-Peterhuisje het venster op de wereld werd gesloten. Claude Monet en andere
‘impressionisten, hebben dat later indrukwekkend getoond.
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Peter de Grote en Zaandam*
W.F. Visser
Er bestaan twee vrij hardnekkige legendes over de bezoeken van Peter I aan de
Republiek in 1697-1698 en in 1716-1717. De ene is dat hij naar de Republiek kwam
om het scheepsbouwambacht te leren, en de andere dat hij het vak in Zaandam geleerd
heeft.
De belangrijkste reden voor beide bezoeken was van diplomatiek-strategische
aard. Rusland, of Moscovië, zoals het land toen werd genoemd, beschikte aan het
einde van de zeventiende eeuw alleen over havens in het gebied rond de Witte Zee,
die maar vier tot vijf maanden per jaar bevaarbaar is. De belangrijkste van die havens
was Archangelsk, dat nog tot decennia na de stichting van Sint-Petersburg (1702)
het centrum zou blijven van de handel tussen Moscovië en West-Europa. Dat de
handelsroute via de Noordkaap liep en niet over de Sont, was het gevolg van de hoge
tollen die Denemarken en Zweden, dat het hele Oostzee-gebied beheerste, hieven.
Het leeuwendeel van de handel kwam in de loop van de zeventiende eeuw voor
rekening van de Republiek. De eerste handelscontacten dateren uit de zestiende eeuw
en zouden vooral na 1630 toenemen, omdat de graanimport uit Midden-Europa als
gevolg van de Dertigjarige oorlog tot staan was gekomen. De contacten met de
Republiek dateren dus van ver voor de tijd van Peter I, wiens regering de facto zo
rond 1690 begon.
De Russische buitenlandse politiek had al vanaf de tijd van de eerste Romanov-tsaar
Michail in het teken gestaan van de drang naar het ‘warme water’, en Peter nam die
politiek over.
Zijn oog was gevallen op de Ottomaanse vesting bij de Zee van Azov, waarmee
de Turken de scheepvaart over de Don naar de Zwarte Zee controleerden. In 1695
besloot hij die voor Moscovië strategisch zeer belangrijke vesting aan te vallen.
Daartoe liet hij in Voronezj, aan de Don, een vloot bouwen die de rivier tot de Zee
van Azov moest afzakken om de vesting vanuit zee te bombarderen. Een jaar eerder
hadden twee Zaandamse scheepsbouwers, Pieter Blom en Gerrit Kist, de laatste
woonachtig op het Krimpenborg, het huidige Krimp, zich verhuurd aan de
vertegenwoordiger van de keizerlijke majesteit in Amsterdam, een zekere Solovjov.
Ze zouden in Moskou op scheepswerven gaan werken. Ze vormden geen uitzondering.
Uit het contract dat ze sloten, blijkt dat er in Zaandam destijds een systeem bestond
om een deel van het geld dat Zaandammers in Rusland verdienden uit te keren aan
hun familie; de Zaanse gastarbeid was er rond 1700 zo toegenomen dat de notarissen
voorgedrukte contracten gingen gebruiken.1. Het relatief grote aantal in Moscovië
werkende Zaandammers duidt overigens geenszins op een neergang in de Zaanse
scheepsbouw, want die maakte in die tijd juist zijn grootste bloei door.2. Aan de
oevers van de Voorzaan, langs Hogendijk en Kattegat, lagen in die tijd tussen de
veertig en vijftig scheepswerven met een gezamenlijke jaarproductie van rond de
250 schepen. De gemiddelde bouwtijd van een schip bedroeg rond de twee en een
halve maand - Loosjes3. meldt een record van vijf weken, hetgeen te danken was aan
de verregaande rationalisatie van het productieproces; het was in feite
lopendebandwerk.4. Een grootscheepmaker had al het hout voor een schip in een dag
bij elkaar. De bloei van de Zaanse scheepsbouw, afgezien natuurlijk van de grote
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vraag in het algemeen, was het gevolg van het feit dat men tegen lagere prijzen kon
leveren. In Amsterdam was het overgrote deel van de werven in handen van de VOC
of de Admiraliteit, zeg maar het ministerie van marine, terwijl ze in de Zaanstreek
allemaal in particuliere handen waren, zodat door de onderlinge concurrentie de
prijzen er tot 25 procent lager waren. De keerzijde van de medaille was dat de Zaanse
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scheepsbouw veel gevoeliger was voor conjunctuurschommelingen en er bij laag tij
dus gewoon geen werk was. Dat zocht men, mede door de zeer gunstige voorwaarden,
onder andere in Moscovië. De grote hoeveelheid Zaanse scheepsbouwers daar
verklaart wellicht Peters dunk van Zaandam als het centrum van de Hollandse
scheepsbouw. Kist en Blom hebben waarschijnlijk aan de bouw van de eerste
Russische marinevloot meegewerkt, de vloot die in 1696 de vesting van Azov innam,
want het lijkt in de rede te liggen dat alle beschikbare krachten moesten worden
aangewend om in een half jaar een eskader van 29 schepen te bouwen.
De verovering van Azov op de Turken maakte Peter duidelijk dat Rusland hulp
nodig had, al was het alleen maar financieel, om de oorlog voort te zetten. En die
hulp besloot hij te zoeken bij Willem III, op dat moment stadhouder van de Republiek
en bovendien koning van Engeland. Dat was geen gek idee, want de Turken
bedreigden in die tijd heel Europa, en, wat veel belangrijker was, waren de
bondgenoten van Frankrijk, waarmee de Republiek en Engeland op dat moment in
oorlog waren. In maart 1697 werd het Grote Gezantschap uitgezonden, dat als
opdracht had een bondgenootschap met Willem III te sluiten en daarnaast moest
proberen op zoveel mogelijk gebieden zoveel mogelijk kennis te verwerven. Tijdens
de hele reis van het Gezantschap bleef de tsaar officieel in Moskou, en was de ruim
twee meter lange, 26-jarige Pjotr Michajlov, het alias van Peter I, er een regulier lid
van.
Nu had Peter van kindsbeen af grote interesse gehad voor het maritieme metier.
Daarom is het niet verwonderlijk dat toen het Gezantschap in augustus de grens van
de Republiek naderde, hij zijn mensen de opdracht gaf over land naar Amsterdam
te reizen terwijl hij zelf een schip kocht om zo snel mogelijk naar de stad te ijlen
waar de wonderdadige scheepsbouwers vandaan kwamen met wie hij in Moskou,
Archangelsk en Voronezj had samengewerkt. Op 18 augustus 1697 voer hij de
Voorzaan op maar toen hij de Hogendijk naderde, wist hij zijn incognito meteen
verbroken op het moment dat hij Gerrit Kist aan de oever zag vissen. Dat incognito
was van levensbelang voor de keizer van een ver, exotisch rijk, die aan de weet wilde
komen hoe de Hollandse scheepsbouw was georganiseerd. Want daar ging het Peter
natuurlijk om; toen hij naar de Republiek kwam, had het ambacht zelf voor hem geen
geheimen meer. Peter dacht zijn incognito te kunnen bewaren door bij Kist in te
trekken. Dat is de enige reden waarom een deel van diens woning bewaard is
gebleven; het enige specimen van een doodgewoon houten huis uit de eerste helft
van de zeventiende eeuw, waar een doodgewone man in woonde. Het Zaanse groen
en de Zaanse gevel moesten toen nog worden uitgevonden.
Peters veronderstelling bleek naïef, want behalve Kist wisten ook andere
Zaandammers dat Peter I twee meter lang was, enigszins uitpuilende, donkerbruine
ogen en dikke lippen had, dat hij heel snel liep, waarbij hij uitbundig met de armen
zwaaide, en dat hij een tic had die in heftigheid toenam als hij kwaad werd. Na een
week begreep de door opdringerige menigten getergde tsaar dat het niks zou worden
in Zaandam, en nam hij de wijk naar Amsterdam, waar hij door bemiddeling van
een der burgemeesters van de stad, Nicolaas Witsen, op een werf van de VOC kon
gaan werken.
De belangrijkste taak van het Grote Gezantschap was en bleef het verkrijgen van
steun in de oorlog tegen het Ottomaanse rijk. Het nare was dat precies in de tijd dat
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Peter in de Republiek was, in Rijswijk de vredesonderhandelingen werden gevoerd
die de Negenjarige Oorlog tussen de Republiek, Engeland, Spanje en Oostenrijk
enerzijds, en het Frankrijk van Lodewijk XIV anderzijds, moesten beëindigen.
Hangende de besprekingen konden de Staten-Generaal de gezanten van de tsaar niet
ontvangen, en nadat de Vrede van Rijswijk
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in september 1697 gesloten was, kon men Frankrijk niet voor het hoofd stoten door
een bondgenootschap met Moscovië te sluiten tegen de sultan, een bondgenoot van
Frankrijk.
De ambassadeurs Golovin, Voznitsyn en Frans Lefort werden begin oktober met
alle egards door de Hoogmogende Heren ontvangen. Peter wilde de ontvangst in de
Treves-zaal - die toen voor het eerst werd gebruikt - incognito bijwonen, maar werd
herkend en zag geen andere uitweg dan met de hoed voor het gezicht de zaal uit te
rennen. Concrete toezeggingen voor een bondgenootschap of bijstand in de oorlog
tegen de Turken kregen de Russen niet.
Overigens is de suggestie dat Weyerman Frans Lefort ontmoet zou hebben, tamelijk
onwaarschijnlijk. Lefort, een typische Petrinische homo emersus, was immers officieel
een van de drie gezanten van de keizerlijke majesteit, en dat de toen 20-jarige
Weyerman toegang zou hebben tot een zo voornaam personage, ligt niet voor de
hand.
Toen het Grote Gezantschap zich in mei 1698 opmaakte om de Republiek te
verlaten, was het belangrijkste oogmerk dus niet gerealiseerd. Wel had de tsaar 640
specialisten aangetrokken en een grote hoeveelheid modellen van molens, fabrieken
en dergelijke gekocht, wat Scheltema in het begin van de negentiende eeuw deed
opmerken dat de Republiek daar nog spijt van zou krijgen.5. Daar had Scheltema
gelijk in, al was de kennisexport naar Rusland natuurlijk een geringe, zij het niet te
verwaarlozen factor in het complex van oorzaken dat tot de economische malaise in
de tweede helft van de achttiende eeuw zou leiden. In dat complex zijn de hegemonie
van Engeland in de zeescheepvaart en de mercantilistische politiek van de staten die
de Republiek omringden, waarschijnlijk de hoofdoorzaken. Ook Moscovië voerde
een dergelijke politiek. ‘We hebben Europa nog een aantal jaren nodig’, vertrouwde
Peter baron Osterman, een van zijn getrouwen, toe, ‘maar daarna keren we haar ons
achterste toe’.6. Die economische baisse zou vooral voor de Zaanstreek desastreuze
gevolgen hebben, omdat die precies in het economisch segment zat dat het meest
kwetsbaar voor protectionisme is: de manufactuur.
Maar zover was het nog niet in 1716, toen Peter voor de tweede keer een bezoek aan
de Republiek bracht. Ook dat bezoek was ingegeven door diplomatieke overwegingen.
Zijn militaire aandacht had zich verlegd van het zuiden naar het noorden; de Grote
Noordse Oorlog tegen Zweden, om de beheersing van de Oostzee en het Balticum,
duurde van 1700 tot 1721. Moscovië won deze oorlog, maar tegen een enorm hoge
prijs. Jacob Weyerman had gelijk toen hij zei dat de ‘Muscoviten de nieuwe
Ordonnantien van den geneesheer Peeter, zo ras die bij zijne voorouders zal weggepakt
zijn, op 't spoedigste zullen uitbraaken’,7. al kwam dat niet omdat ze zwakke magen
hadden, maar omdat ze de buikriem zo moesten aansnoeren, dat er in hun maag voor
niets meer plaats was.
De politieke constellatie in Europa had zich in de eerste twee decennia van de
achttiende eeuw radicaal gewijzigd. Willem III overleed in 1702, waarmee het Tweede
Stadhouderloze Tijdperk in de Republiek begon en tevens een regentenpolitiek van
negotiatio sine bello. Zijn opvolger in Engeland, George I van Hannover, bleek
huiverig voor vergroting van de Russische invloed in Noord-Europa. Verder overleed
ook Lodewijk XIV, de West-Europese steunpilaar van Zweden, waarop de regent
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Philippe van Orléans overwoog de steun aan Zweden te staken en toenadering tot
Rusland te zoeken.
Peter kwam in december 1716 naar de Republiek om in Den Haag, dat nog steeds
het centrum van de internationale diplomatie was, te peilen van wie hij steun kon
verwachten. Hij verbleef in Amsterdam. Het bezoek was dit keer min of meer officieel,
zonder incognito. De tsaar werd vergezeld door zijn eega, Catharina I, die hij echter
in Schwerin moest achterlaten omdat ze hoogzwanger was. Het was Peters wens dat
ze in
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Holland zou bevallen, waarbij de Staten-Generaal peet zouden moeten staan. Met
grote opluchting zagen de Staten die eer aan zich voorbij gaan, omdat het kind al in
Wezel werd geboren en bovendien na een dag stierf. Volgens de ene historicus was
deze treurige gebeurtenis de oorzaak van Peters bedlegerigheid tot maart 1717, terwijl
anderen beweren dat zijn ziekte het gevolg was van zijn onstuimige levenswandel.
Toen hij weer op de been was, ging hij op 5 maart naar Zaandam om zijn oude
vrienden te bezoeken. Een van hen was Cornelis Calf, die in 1703 het eerste schip
naar de nieuwe havenstad Sint Petersburg had gestuurd (wat helemaal niet voor de
hand lag, omdat alle kooplieden uit de Republiek hun factorijen in Archangelsk
hadden). Een andere vriend was Gerrit Kist, die Peter op de negende wilde bezoeken.
Daarbij deed zich een incident voor, dat een licht werpt op de Zaanse volksaard. De
vriendschap bleek namelijk van één kant te komen. Toen men Kist zei dat de tsaar
hem wilde bezoeken, weigerde hij met de woorden ‘Nee, ick heb de brui van den
Czaar, die voor het inwoonen in mijn huijs mij soo schandelijck slecht heeft betaelt.’8.
Maar de tsaar zelve wist hem om te praten en heeft hem voor zijn inschikkelijkheid
rijk beloond.
Zou Peter grote veranderingen in Zaandam hebben opgemerkt? Ik denk het niet.
Het breukvlak tussen de Gouden Eeuw en de Pruikentijd lag een twintigtal jaren
later, toen de economische teruggang een feit werd. De puinhoop die Willem IV en
Willem V aanrichtten, deed in 1795 het volk juichend de Fransen verwelkomen.
Rond 1717 zoefden in de Zaanstreek overal nog de molenwieken door de lucht, liep
het ene schip na het andere van stapel, en bleef het aantal gevangen walvissen
toenemen. Wel deed zich al de wet van de remmende voorsprong gelden, omdat het
elders, met betere technieken, veel beter ging.
Toen het Peter duidelijk werd dat hij van de Staten geen steun hoefde te verwachten
in de Noordse Oorlog - die wilden immers handel blijven drijven met Rusland én
met Zweden - verliet hij in april de Republiek om te proberen Frankrijk tot een
bondgenootschap te bewegen.
Hij reisde over Brussel. Daar aangekomen hoorde hij over een Karthuizer monnik
die erg bedreven zou zijn in het ivoordraaien. Nu had Peter naast oorlogvoeren, het
maritiem métier en het slempen, nog een grote hobby, en dat was draaien. Er zijn
drie draaibanken van hem bewaard gebleven. In Sint Petersburg is nog steeds een
ivoren kroonluchter van de hand van de tsaar te bewonderen. Het was daarom logisch
dat de tsaar de handvaardige monnik Van der Elst wilde bezoeken. Bij die gelegenheid
zou hij de journalist en schilder Jacob Campo Weyerman ontmoet hebben; diens
naam ben ik overigens nergens tegengekomen. Wel die van de graaf van Mérode,
markies van Westerlo, met wie Peter de monnik bezocht en bij wie hij het souper
gebruikte.9. Op een goed moment kwam het overlijden van Lodewijk XIV ter sprake
- dat een van de redenen vormde van Peters reis naar Frankrijk - en over hem tekende
de graaf uit Peters mond de volgende woorden op: ‘Hij was een groot vorst, maar
hij kreeg een opvoeding die met zijn grootsheid strookte en hij werd geboren als
vorst van een beschaafd volk. Ik daarentegen ben opgegroeid in onwetendheid, heb
geen opvoeding genoten, en trof een dom volk aan. Maar van de beren die het waren,
heb ik mensen gemaakt.’10.
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Van de Franse regering kreeg Peter overigens alleen gedaan dat de subsidies aan
Zweden gestaakt werden. De uiteindelijke overwinning op Zweden, die in 1721 haar
beslag kreeg in de Vrede van Nystad en die ook in Amsterdam uitbundig gevierd
werd, komt geheel op het conto van Peter I, die zich daarna bij besluit van de Senaat
‘de Grote’ mocht noemen.
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Een lofdicht op Peter de Grote*
G.W. van der Meiden
Peter de Grote is een omstreden persoonlijkheid. Tijdgenoten en nageslacht hebben
over hem op uiteenlopende wijze gedacht. Vriend en vijand zijn het erover eens dat
zijn regering één van de belangrijkste keerpunten in de geschiedenis van Rusland is
geweest, vooral wat de relatie met het westen betreft. Overigens is zijn reputatie
buiten Rusland aanzienlijk minder omstreden dan in zijn eigen land, waar het beeld
veel sterker fluctueert. In het westen lijkt zich al tamelijk vroeg een positief beeld te
hebben gevormd en werden kritische geluiden al spoedig overstemd. Een goed
voorbeeld is Voltaire, oorspronkelijk een bewonderaar van de Zweedse koning Karel
XII, maar die later geheel in de ban van de Russische tsaar geraakte om uiteindelijk
één van de meest prominente verspreiders van diens propaganda te worden.1.
Het is interessant te bezien hoe de noordelijke Nederlanden zich tot dit beeld
verhouden, gelet op de speciale band van Peter de Grote met Holland. Teleurstellend
is het te moeten constateren dat de aandacht van Nederlandse historici voor de
bezoeken van Peter de Grote gering is geweest. Boris Raptschinsky merkte dat reeds
in 1925 op in zijn dissertatie, getiteld Peter de Groote in Holland in 1697-1698.
Misschien is de geringe belangstelling wel het gevolg van de onmiskenbaar grote
verdiensten van de werken van Jacobus Scheltema, Peter de Groote, keizer van
Rusland in Holland en te Zaandam in 1696 en 1717 (2 delen, Amsterdam 1814) en
Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen (4
delen, Amsterdam 1817-1819). Het laatste werk was een nadere uitwerking van het
eerste. De boeken zijn niet zonder tekortkomingen: een overmaat aan details, een
hagiografische toon en geen kennis van de Russische taal bij de schrijver. Als echte
wetenschapsbeoefenaar meende Raptschinsky zich er scherp over te moeten uitlaten
en zelfs het werk van Scheltema's voorganger J. Meerman, Discours sur le premier
voyage de Pierre le Grand, principalement en Hollande (Paris 1812), wat hoger aan
te moeten slaan. Toch bevat Scheltema's werk een goudmijn aan gegevens. De tragiek
is dat Raptschinsky er weinig aan toevoegt en ook latere historici dat nauwelijks
gedaan hebben.2.
Eén verdienste van Raptschinsky is dat hij in zijn boek duidelijk stelt dat het
Russische gezantschap van 1697-1698 een indruk naliet die ‘alles behalve gunstig’
was.3.
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Het is echter moeilijk hier veel tastbaars van aan te wijzen. Een opiniërende pers
bestond in die jaren nog niet en een al te negatieve beschrijving van Peter de Grote
zou stellig repercussies hebben gewekt.4.
De zorgvuldig gehandhaafde neutraliteit van de Republiek in de Noordse Oorlog,
die in 1700 begon, mag niet verhelen dat de stemming in Nederland aanvankelijk
meer pro-Zweeds dan pro-Russisch was.5. Pas de wisseling van de krijgskansen heeft
geleid tot een welwillender opstelling jegens Rusland en zijn tsaar. Bij Peters tweede
bezoek aan Nederland, in 1716-1717, wordt op geen enkele wijze meer melding
gemaakt van anti-Russische gevoelens en nog minder van een slechte indruk die
Peter zelf zou hebben gemaakt. Tijdens dit bezoek hebben twee letterkundigen hem
met een dichtwerk willen vereeuwigen.
In het voorjaar van 1717 verbleef Peter op doorreis naar Frankrijk enkele dagen
in Zeeland. Onze onvolprezen kroniekschrijver Scheltema zegt naar aanleiding van
dit verblijf dat Mr. Johan Steengracht de tsaar hier begroette met een dichtwerk
‘hetwelk beide tot eere verstrekte’. Overigens achtte Scheltema het kunstwerk toch
niet de moeite waard in zijn bijlagen af te drukken. Het werd gepubliceerd in
1717-1718 in de bundel Dichtlievende tijdkortingen, waarvan in 1728 een tweede
druk verscheen. Om inzicht te geven in de toon waarin de tsaar bejubeld werd en de
lezer toch niet te zeer te vervelen, volsta ik met een kort fragment:
Gij zijt verschuldigd aan Uw Czaar,
O Rusland, daar Uw magt vertreden
Gebragt lag in verlegenheid,
Dat gij U nu ziet aangebeden
Van gansch Europa, dat U vleit

Als literair werk interessanter is het gedicht dat enkele maanden later vervaardigd
werd door Elisabeth Koolaart, geboren Hoofman. Scheltema heeft deze lierzang wel
in zijn geheel opgenomen als bijlage en zich in vleiende bewoordingen uitgelaten
over de veel te weinig bekende dichteres. De directe aanleiding tot dit werk was het
bezoek dat Peter de Grote bracht aan de hofstede van het echtpaar Koolaart bij
Haarlem. Profetisch is de laatste strofe van het gedicht:
Uw glorie streeft der helden roem voorbij
Geschiedkunde en vergode poëzij
Vereeuwigen Uw' eernaam, naar waardij
Met grootsche klanken.

Toch is de oogst welbeschouwd mager. Men zou meer verwachten dan twee gedichten
van matige kwaliteit bij het bezoek van een heerser die begonnen was in Europa
furore te maken en daarbij ook nog onze taal machtig was. De vraag dringt zich zelfs
op of er niet naar een verklaring gezocht moet worden voor deze geringe interesse.
Nu was het intellectuele en culturele klimaat in de Republiek in deze dagen
betrekkelijk steriel. Alle herwaardering van de achttiende eeuw mag niet verhelen
dat er in deze tijd betrekkelijk weinig van blijvende waarde op literair gebied
verscheen.
Ook is het de vraag in welke mate er om andere redenen dan zuiver
handelsdoeleinden belangstelling voor Rusland bestond in het Nederland van die
dagen. Na de verschijning van werken als die van Witsen en De Bruin verschenen
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er geen oorspronkelijk Nederlandstalige werken over Rusland meer. Wél was in de
achttiende eeuw de productie van grote verzamelwerken met reisverhalen en
landenbeschrijvingen zeer groot, maar het
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betrof compilatiewerken en in de regel bewerkingen van Engelse teksten. Een
bijzondere belangstelling voor Rusland is hier niet waar te nemen. Tenslotte maakten
ook de noordelijke Nederlanden een, weliswaar matig, verfransingsproces door,
hetgeen een antwoord op de vraag hoe een kritisch en geïnteresseerd publiek dacht,
nog moeilijker te geven maakt.
Toch lijkt het aannemelijk dat zich reeds vroeg een positief imago van de tsaar
heeft gevormd. Zo verscheen in 1717 de Nederlandse vertaling van John Perry's State
of Russia under the present Czar uit 1716. De Nederlandse uitgever Johannes
Oosterwijk spreekt hier in een opdracht aan Nicolaas Comelisz Calff, een persoonlijke
vriend van de tsaar, op verheerlijkende toon over Peters hervormingen en
heldendaden.6. In 1725-1726 verscheen in de Nederlanden een boek over Peter de
Grote. Het was getiteld Mémoires du règne de Pierre le Grand, empereur de la
Russie, père de la patrie [...] en zogenaamd geschreven door een Russisch edelman,
geheten Iwan Nestesurannoy, een in de ogen van onwetenden Russisch klinkende
naam. In werkelijkheid had de in Nederland woonachtige hugenoot Jean Rousset de
Missy (1686-1762) het boek geschreven. Het werd terstond in het Nederlands vertaald
en ook de Franse editie beleefde nog een herdruk. Meer dan een interessante
mystificatie is het niet.
Een belangwekkender aanwijzing hoe in intellectuele kringen7. over Peter de Grote
werd gedacht, is een gedicht dat in 1724 werd vervaardigd door de jonge literator
Mr. Joan Jacob Mauricius, een man die in de achttiende eeuw een onmiskenbare
roem heeft genoten. Opvallend is dat Scheltema het nergens vermeldt, hetgeen bijna
zeker betekent dat hij het niet heeft gekend. Het is getiteld Op Keizer Pieter den Isten
en luidt als volgt:
O Naso, rees uw koud gebeent
Ten grafzerk uit in onze dagen,
Gy hadt geen' reên om van uw' ballingschap te klaagen,
(Die ge in Augustus tyd zo droevig hebt beweend)
Als gy dat woest geslacht van Scythen en Barbaaren,
't Welk doof voor uw gezang, uw taal noch maat verstond,
Veranderd in een school van Anacharsis vondt.
En gy, die walgende van 't smetten der Altaaren
Met dierbaar menschenbloed, het kerkbeeld der Godin
Ten koore uitrukte, en bergde uw leven zeewaart in
Om 't woeden eens Tyrans te ontvluchten,
Ifigenië, neen! nu hadt gy niets te duchten.
Gy bleeft in Tauris, daar een Keizer wetten geeft,
Die door zijn' daaden al' uw' Goôn te boven streeft.

Dit gedicht moet eerst nader verklaard worden. Met Naso wordt Ovidius bedoeld
die enige tijd verbannen is geweest naar Tomi, het tegenwoordige Constanta in
Roemenië, door Mauricius ten onrechte gelokaliseerd in Rusland. Anacharsis was
een Scythische filosoof die rond 600 vóór Christus in Griekenland lessen volgde.
Herlezing van het gedicht met deze kennis in gedachten, maakt het in ieder geval
begrijpelijk.
Mauricius (1692-1768) was in Amsterdam geboren als zoon van een dominicaanse
priester die zich tot het protestantisme had bekeerd. De vader was koopman geworden
en keerde zich in een reeks van geschriften tegen zijn vroegere geloof.
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De jonge Joan Jacob moet een wonderkind geweest zijn. Op zesjarige leeftijd hield
hij een preek in de Gasthuiskerk in Amsterdam. Reeds als jong kind vervaardigde
hij Latijnse verzen. Hij studeerde rechten in Leiden. Hij behoorde niet tot de
regentenaristocratie,
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hetgeen een glanzende carrière niet vergemakkelijkte. Daarbij ontbrak het hem aan
een éénsporenbeleid en vooral in zijn jonge jaren lijkt het hemzelf ook niet duidelijk
te zijn geweest wat hem bewoog. Had hij nu literaire, wetenschappelijke of ambtelijke
ambities? Wilde hij een loopbaan als staatsman, advocaat of veefokker? In ieder
geval was hij een goed voorbeeld van een intellectueel. In 1711 vervaardigde hij het
toneelstuk Europa, verkwikt door 't gezicht der vrede ter gelegenheid van de opening
van de schouwburg in Utrecht, hetgeen in deze goed calvinistische stad gepaard ging
met een rel. Liefde voor het toneel heeft Mauricius zijn gehele leven behouden. Om
een groep Hollandse toneelspelers die in 1740 in Hamburg verzeild was geraakt, ter
wille te zijn, vervaardigde hij in een slapeloze nacht de vertaling van Molières Le
malade imaginaire onder de titel De promotie van den ingebeelden zieken. Mauricius
was in die jaren gezant te Hamburg waar men Nederduits sprak en derhalve goed
Nederlands verstond. Het wijst ons op een sympathieke trek van hem: zijn liefde en
inzet voor de Nederlandse taal die in de achttiende eeuw in de verdrukking geraakte.
Daarnaast doet zijn bekommernis voor de in Hamburg ronddolende troep toneelspelers
ons voor hem innemen. Helaas nemen wij bij Mauricius ook waar dat zijn gebruik
van de Nederlandse taal vaak gekunsteld is, al waren er momenten dat hij boven
zichzelf als dichter uitstak.

Titelpagina van J.J. Mauritius Dichtlievende uitspanningen. Deel 2. Ex. KBH 839 D 2

Zijn ambtelijke loopbaan was niet onverdeeld succesvol. Hij was commies bij de
raadpensionaris Van Hoornbeek, werd pensionaris van de kleine stad Purmerend en
als
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zodanig gecommitteerde naar de Staten van Holland, en in 1725 resident van de
Republiek in Hamburg. Als diplomaat was hij succesvol en in 1733 werd hem de
titel ‘minister’ verleend. Zijn grootste bekendheid heeft hij verworven door zijn
benoeming in 1742 tot gouverneur van Suriname, één van Nederlands grootste
kolonies. Hier raakte hij betrokken bij conflicten over de wijze waarop Suriname
bestuurd moest worden, die leidden tot aanvallen op zijn persoon. Het liep zo hoog
op dat hij zelfs naar het vaderland werd ontboden, maar in 1753 werd hij volledig in
ere hersteld, ontving een gouden handdruk en werd in 1756 weer benoemd tot minister
(gezant) te Hamburg, waar hij in 1768 overleed.8.
Als nog heel jonge man, woonachtig in de omgeving van Nijmegen, heeft Mauricius
de onsterfelijkheid verdiend door fel de verdediging op zich te nemen van de
Nijmeegse joden, die in 1716 ervan beschuldigd werden een rituele moord te hebben
gepleegd. Hevig verontwaardigd en geschokt schreef hij hiervan een verslag en
publiceerde documenten naar aanleiding van de affaire.9. De door hem verdiende
onsterfelijkheid is hem overigens niet ten deel gevallen. De Nijmeegse
bloedbeschuldiging is tamelijk onbekend gebleven.
Misschien is Mauricius' verblijf in Nijmegen de directe aanleiding geweest voor
zijn belangstelling voor de figuur van de Russische tsaar. Deze was immers in 1716
bij zijn tweede bezoek aan ons land op 11 december 1716 in Nijmegen aangekomen.
Onduidelijk is wat Mauricius met het gedicht beoogd heeft. Volgens eigen zeggen
heeft hij het laten liggen omdat de tsaar plotseling overleed nadat hij het had
vervaardigd.10. Het verscheen in 1753 in zijn poëziebundel Dichtlievende
uitspanningen. Dit wijst erop dat hij zelf waarde hechtte aan het gedicht. Dat blijkt
te meer uit een curieus vervolg.
In 1765-1766 publiceerde Mauricius zijn boek Onledige Ouderdom. Taallievende
uitspanningen over 't gebruik en overneeming van vreemde woorden. Het was een
curieus werk, hier en daar niet al te samenhangend, maar soms leesbaar en met
interessante gegevens over de benarde positie van het Nederlands in die dagen. Aan
het tweede deel voegde Mauricius een aantal gedichten toe, zijn zwanenzang, zoals
hij zei, omdat hij de poëzie vaarwel zegde. Over één gedicht merkte hij op dat hij er
een aantal regels in had overgenomen uit een veertig jaar eerder geschreven gedicht
op Peter de Eerste. Het nieuwe gedicht was een lofdicht op de Russische keizerin
Catharina II, diens grote navolgster, getiteld: Invallende gedachten by een feestmaal
van den heer Groot Russischen gezant, op het zien van 't afbeeldzel der Keizerinne.
Vergode Ovidius, borst thans uw koud gebeent'
Ten grafzerk uit, gy zoudt de Banplaats niet beklaagen.
Die ge' in Augustus' tyd zo bitter hebt beweend,
Als gy een Volk (dat aan uw' hoogmoed moest mishaagen,
Om dat het uw Latyn en zangen niet verstondt)
Herschapen in een' School van Anacharsis vondt,
Daar wysheid, weetenschap en alle kunsten bloeien;
Als ge uit Moerassen zaagt, een tweede Rome groeien:
Herscheppingen tot 's Lands geluk, van meer gewigt,
Dan al' de wond'ren, die uw Zangster heeft verdicht.
En gy, die (om Orest, uw' Broeder, voor het woeden
Van Thoas en Diaans' Bloed-Outer te behoeden)
Verlegen en beangst het Kerkbeeld der Godin
Ten Koore uitrukte, en bergde uw leeven Zeewaarts in,
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Iphigenia, neen! U zou geen leed ontmoeten.
Gy wierpt u nedrig neêr voor CATHARINA'S voeten.
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Gy bleeft in Tauris, daar een' Moeder wetten geeft,
Wiens roem en schoonheid al'uw' Godheên overstreeft.

Het is onbekend wanneer Mauricius dit gedicht heeft vervaardigd, maar het moet
kort vóór 1766 zijn geweest. Aan het gedicht was nog een Franse prozavertaling
toegevoegd, omdat de Russische gezant geen Nederlands en wél Frans kende. Twijfel
is nog mogelijk over de vraag of het een feestmaal is geweest van de Russische gezant
in Den Haag of in Hamburg, waar Mauricius geaccrediteerd was. De reden van
Mauricius' bewondering voor Catharina is weinig problematisch. In zijn Besluit der
dichtlevende uitspanningen, dat in 1762 werd gepubliceerd, komt op pp. 68-70 een
briefwisseling voor van Mauricius met Catharina's moeder over de vraag ‘si le
sentiment est un bonheur, ou un malheur’.
Mauricius' gedichten wijzen ons op iets opmerkelijks. Als intelligente, enigszins
buiten de perken staande waarnemer en onafhankelijk denkende geest is Mauricius
in een aantal opzichten te vergelijken met Voltaire. Voltaire en Mauricius hebben
elkaar ook enkele keren peroonlijk ontmoet, zoals Mauricius heeft gezegd en uit
Voltaires correspondentie blijkt. Die overeenkomst blijkt ook uit Mauricius'
bewondering voor Peter de Grote en Catharina. Maar hier blijkt Mauricius geenszins
een navolger van zijn geniale tijdgenoot. Integendeel zelfs: in chronologisch opzicht
loopt hij op deze vooruit. De literaire vorm waarin hij deze gegoten heeft, was
gebrekkig. Maar de achterliggende idee is boeiend genoeg en wijst ons er op dat het
intellectuele klimaat van het achttiende-eeuwse Nederland zijn positieve kanten had.

Eindnoten:
* Bewerking van een lezing, uitgesproken tijdens de expeditievergadering te Zaandam, 25
september 1999.
1. Zie het slot van Voltaires L'homme aus quarante écus uit 1768 waar de auteur een intellectueel
gezelschap opvoert: ‘Le secrétaire russe nous étonna par le récit de tous les grands établissements
qu'on faisait en Russie. On demande pourquoi on aimait mieux lire l'histoire de Charles XII,
qui a passé sa vie à détruire, que celle de Pierre le Grand, qui a consumé la sienne à créer.’ Een
opmerkelijke passage. Voor een moderne vergelijking tussen de beide vorsten zie: G.W. van
der Meiden, Rivalen in roem. Peter de Grote & Karel XII. Amsterdam 1996. Deze trekt overigens
andere conclusies dan Voltaire.
2. De oorspronkelijk Nederlandse biografie van Th.J.G. Locher, Peter de Grote. Amsterdam 1947,
bevat geen nieuwe gegevens over Peters bezoeken aan Holland. Die zijn wel weer te vinden
bij Jozien Driessen, Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden. Utrecht en Antwerpen
1996.
3. Raptchinsky, o.c.p. 155.
4. Vgl. het geval vermeld bij R. van Vliet, ‘Tsaar Peter de Grote: identiteit en imago’, in: Literatuur
1996, nr. 6, pp. 344-349.
5. J.S.A.M. van Koningsbrugge, Tussen Rijswijk en Utrecht. Nijmegen 1996.
6. Tegenwoordige staat van Groot Rusland, vertoont in d'ontzachlyke onderneemingen van zyne
Czaarsche Majesteit Peter Alexewitz. Amsterdam 1717. De voorrede valt buiten de paginering.
7. Strikt genomen zijn uitdrukkingen als ‘intellectueel’ en ‘intellectuele kringen’ anachronismen.
8. G.W. van der Meiden, Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753.
Amsterdam 1987.
9. Het geval is beschreven bij G.W. van der Meiden, ‘Bloedbeschuldiging te Nijmegen’, in:
Maatstaf 28 (1980) 10, pp. 86-92.
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10. Dit zegt hij in zijn voorrede bij deel II van Onledige Ouderdom.
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Peter de Grote en de Russen in het werk van Jacob Campo
Weyerman*
Riet Hoogma
Met aanstekelijk plezier beschrijft Weyerman in zijn werk de eigenaardigheden en
leefwijzen van allerlei nationaliteiten. Ieren, Schotten, Fransen en Polen: over hun
dranken, kleding en gewoontes noemt hij talloze bijzonderheden. Vergeleken met
die grote variatie als het gaat om Westeuropese volkeren, steekt het beeld van de
Russen wat bleekjes af. Als Weyerman het over Russen of Moscovieten heeft (dat
is in deze tijd hetzelfde), zijn er vaak twee attributen aanwezig: bont en drank.

Russen
In Weyermans tijdschrift Den Amsterdamschen Hermes is een bewerking van een
fabel van La Fontaine opgenomen, waarin verschillende dieren wordt gevraagd of
ze tevreden zijn met hun lot. Het zal niet verbazen dat de bruine beer iets Russisch
over zich heeft:
Maar,[...] vraag Bruyn, den ongelekten Beer, eens, hoe die te moed is?
Admirabel zei de honingdief! want ik ben in 't bont gedost als een Rus of
Muscoviet, ik draag een ring door myn neus, gelyk een Indiaansch Koning;
ik heb wolle wanten gelyk een Katwyksche Visscher, en ik kan klauteren
als een Matroos, [...]1.
In het volgende berichtje uit hetzelfde tijdschrift gaat het om drank:
Parys. De jonge Hertog van Chartres heeft in steê van Keizers-thee, Zim
Zim gedronken. Die drank Zim Zim is thans zo algemeen onder de
Nederlanders, als Strong Ale onder de Britten, Meede onder de Ruszen, of
Schiedamsch gorgelwater onder de Matrozen.2.
Weyerman beschouwde ‘mede’, een alcoholische honingdrank, kennelijk als een
typisch Russische drank. Misschien geïnspireerd door Cornelis de Bruijn die in zijn
Reizen over Moskovie (1711) zegt dat in de kroegen in Rusland bier, brandewijn en
mede geschonken werd.3. In ieder geval heeft Weyerman de mede tot vast attribuut
van de Rus gemaakt, waarschijnlijk omdat het zo'n leuk exotisch drankje was:
Het vuur verwarmt den Mensch, en wort veeltyds geëert als een Godheit,
doch met dit onderscheit. De Persiaen aanbid het zonnevuur, een Rus het
meede-vuur, een Duitscher het Hogheimer-vuur, een Franschman, 't
bourgogne-vuur, een Brit het Moutvuur, een Matroos het wagcholder-vuur,
de Scholtus Slokop het guldewater-vuur.4.
Veel details komen we niet te weten over de Russen; wel is duidelijk dat ze worden
neergezet als primitief en onbeschaafd.5. Over de Russische adel, de Knezen en
Bojaren, zegt Weyerman dat zij hun duels uitvechten met houten slagzwaarden.6.
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Het dagelijks leven in Rusland komt ter sprake in De Naakte Waarheyt:
Het schaakspel wort sterk gespeelt in Moskovien, en vooral geduurende
het wintersaisoen. Dat staan wy toe, zegt den Schryver van de Naakte
Waarheyt; maar
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laat ons eens hooren de reden waarom zulks geschiet. Die reden is, wyl
de Muskovieters het grootste gedeelte van den winter doorbrengen in
hunne stooven, en min de neus in de wind steeken buytens huys als andere
volken, welke zyn gezegent met een zachter gewest. Te Fes in Afryken
heeft het schaakbord ook een groote neering, wyl de hette die
menschendieven veeltyds de straat ontzegt, en 'er iets moet worden verricht
om de zinnen op den tuyl te houden.7.
Dat er veel geschaakt werd in Rusland, wordt bevestigd door Friedrich Christian
Weber in zijn boek Das veränderte Russland: zelfs de gewone Russen blinken uit
in het schaakspel, zegt hij.8.
Een kort, afgerond verhaal dat zich in Rusland afspeelt, is te vinden in Den Echo
des Weerelds. Het basisgegeven is verwant aan een passage in Weyermans eerste
satirische tijdschrift, De Rotterdamsche Hermes. Die tekst is aan The Tatler ontleend.9.
In beide gevallen gaat het om ‘sterke verhalen’. Aan het woord is een apotheker, die
in een herberg bij zijn vierde fles wijn het ene leugenverhaal na het andere vertelt:
In het jaar Zeventien hondert en vyf, (zey den Artzeny kok) wiert ik door
myn Meesters Huysvrouw na Muscouw geschikt, om een Sobel-palatyn
benevens twee Marters Bedmanteltjes, voor myn Patrones, en om een paar
gevoerde Kantoor-Stevels te koopen voor myn Patroon.
Ik laat hier wat melancholische bespiegelingen weg en hervat de reis op de oever
van de rivier de Dnjepr:
Zo ras als wy gearriveert waaren op den Oever van den Borysthenes, die
op die tyd zo vast zat als thans de Vecht zit, begon ik te schreeuwen tegen
de Muskovieters die aan den Overkant stonden te klappertanden, Dat ik
verleegen was om Verschot van Pelsen, doch wat dat ik schreeuwde of
baarde, die bonte Stokbeelden zweegen Stokstil, en repliceerden Boe nog
Bae. Wy hadden eenige poolsche Lootsen in ons Gezelschap, die in den
voorgaanden Oorlog voor Onderpartisans hadden geloopen onder Pere du
Moulin, dewelke ons onderrichten; Dat de over- en wederzydsche
Woorden, halver wege bevroozen, door de Felle Noord Oostenwind, en
daar tegens verzonnen zy het volgent Expedient. Zy leyden een Vuur aan
op het midden van den Borysthenes, dat vry zo heet was als die
Keukenvlam waar by de Britten een gantschen Os braaden op de Teems,
door welkers Gloed de Woorden ontdooyden, en van de eene na de andere
zy toe smolten, ten naasten by als de Sneeuw smelt in de Maand van Mey,
wanneer zy ontbonden wort op de Toppen der Bergen.
Maar de Moskovieters waaren reeds vertrokken, vermoeyd door een
vruchteloos luysteren, en alzo ik uyt de ontdooide Syllaben verstond, dat
zy het Bont duurder wilden verkoopen als myn Kommissie strekte, keerde
ik weerom na huys zonder iets mede te brengen.10.
De Russen komen er in dit fraaie verhaal niet erg positief van af: de communicatie
verloopt stroef en ze vragen veel te veel voor hun handel!
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Peter de Grote
Tsaar Peter I, die in 1721 de titel ‘de Grote’ kreeg, is op verschillende plaatsen in
het werk van Weyerman aanwezig. In het eerste deel van Den Amsterdamschen
Hermes komt hij vier keer voor in de nieuwscommentaren. Dat is natuurlijk niet
toevallig, want dit tijdschrift begint te verschijnen in september 1721.11.
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De vrede van Nystad was op 10 september van dat jaar gesloten. Na eenentwintig
jaar oorlogvoeren tegen de Zweden had de tsaar eindelijk zijn doel bereikt: een haven
aan de Oostzee, de hegemonie van de Zweden gebroken. Peter stond op het toppunt
van zijn roem. Hij was volop in het nieuws.12.
In de vier nieuwscommentaren komen verschillende aspecten van Peters activiteiten
aan de orde. Er is een bericht over twee spiegelgevechten op zee die een maand
tevoren waren gehouden met de door Peter opgebouwde vloot.13. De tsaar hield zich
ook actief met het hofleven bezig:
Petersburg, de Czaar heeft een reglement doen drukken, wegens de winter
assemblees. Dit doet Hermes aan het Bal van Abderâs Dansmeester
gedenken, waar op meêr armoede en hovaardy te zien was, dan op een
Collation van Westfaalsche Dorpjonkers, of een Soupê van Spaansche
Officieren.14.
Het is jammer dat Weyerman niet meer vertelt over die winterassemblées. De tsaar
had bepaald dat er in de winter ontvangsten zouden worden gehouden, naar het
voorbeeld van de Parijse salons. Omdat dit nieuw was in Rusland, liet hij een
reglement drukken waarin uitgelegd werd hoe het moest. Daar stond bijvoorbeeld
in dat de gastheer voor voldoende stoelen, kaarsen, drank en spelletjes moest zorgen.
De belangrijkste regel was dat ook vrouwen uitgenodigd moesten worden. Ook dat
was nieuw, en het paste in het streven van Peter om de Russische vrouw deel te laten
nemen aan het sociale leven, in gemengde gezelschappen.
Deze ontvangsten waren in 1719 begonnen, de eerder genoemde Friedrich Christian
Weber heeft ze beschreven in Das veränderte Russland.15. Ik vermoed dat Weyerman
dit boek op zijn bureau had liggen toen hij bezig was met het eerste deel van Den
Amsterdamschen Hermes, zoals ook uit het volgende bericht kan blijken:
De Czaar eenige Aard-meeters16. en Sterrren-kundige gedetacheert
hebbende, om de Kusten van de Kaspische Zee op te neemen, hebben
verhaalt. Dat zy op een Kust, 150. uuren Noordwaards, in 't Land
ingedrongen zynde, een groot Gebouw, half in 't zand bedolven, by na van
de Architectuur van Persepolis hadden ontdekt; dat zy daar ingegaan
zynde, verscheide Kassen zwart Hout, en daar in 300. Boeken in Quarto,
de Bladen Blaauwagtig, en met witte characters beschreven, hadden
gevonden; [...] Men gelooft dat dit Gebouw de Koninklyke Burgt van de
Hoofd-Stad der Schyten, Issedon Scythica genoemt, is geweest.17.
Deze passage is mogelijk geïnspireerd op Weber. Weber meldt dat er in 1716 en
1718 in de resten van een heidense tempel bij de Kaspische Zee zowel gouden
voorwerpen als handschriften op perkament waren gevonden. Hij had de manuscripten
zelf in handen gehad, zegt hij.18. Het aardige is dat Weber schrijft dat het heel nuttig
zou zijn voor de wetenschap als een deskundige op het gebied van de oude oosterse
talen eens naar deze zaken zou kijken. Weyerman bedient Weber op zijn wenken en
brengt deze hypothetische geleerde als het ware tot leven in de rest van deze aflevering
van Den Amsterdamschen Hermes. In de trekschuit ontmoet hij een geleerde heer
die hem een manuscript geeft dat overeenkomt met de beschrijving van de landmeters.
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Uit dit manuscript vertaalt Weyerman zogenaamd het verhaal over een Scythische
arts, dat in nummer 9 tot en met 15 van het tijdschrift een soort feuilleton vormt.19.
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De interessantste passage over Peter de Grote is de volgende (nog steeds uit Den
Amsterdamschen Hermes):
Petersburg. De Czaar heeft uit de jonge Russische Edellieden, die van
hunne buitenlandsche Reizen zyn gereverteert, de beschaaftste uitgezogt,
dewelke tot de Hofhouding van zyne Dochter zullen worden geëmployeert.
Of door dat woord beschaaft, nu die geene verstaan worden, dewelke
volgens den Overzetter van Pieter Burmans Oratie, als een Spons met
vrye konsten doortrokken zyn, dan of hy dat soort denoteert, die
gequalificeert zyn tot het Seraïl, en omtrent de middel rasibus beschaaft,
en het hachje kwyt zyn, laat Hermes over aan de Zeeve der Taalkundige.
Dat het bezigtigen van vreemde Landen den Adel beschaaft, is indisputabel;
dog of dat opstel in een Adel, die uit knuflook, meede, en peeper,
gecomponeert is, plaats grypt, laat Hermes ongedecideert. Een Knees of
Bojaar, is zo ongeschikt met den aanwas van Konsten en Wetenschappen,
gelyk een versch gevangen Aap met een gechamareert kamisool, en een
hoedje vol struisveeren. De Muscoviten zyn als zwakke maagen, die alles
dat heilzaam is, met de uiterste walg innemen; en niets is waarschynelyker,
dan dat zy de nieuwe Ordonnantien van den Geneesheer Peeter, zo ras
die by zyne voorouders zal weggepakt zyn, op 't spoedigste zullen
uitbraaken.20.
Het bericht slaat op het feit dat Peter de zonen van de Russische adel op grote schaal
naar het buitenland stuurde om zoveel mogelijk te leren, op allerlei gebieden. Dat
ging overigens niet vrijwillig, ze werden eenvoudig aangewezen.21. De grap over het
woord ‘beschaafd’ verwijst mogelijk ook naar de baarden die op bevel van de tsaar
moesten worden afgeschoren.22.
Dat er veel verzet was tegen de hervormingen van Peter was Weyerman natuurlijk
bekend. Er waren opstanden geweest, er was georganiseerd verzet van de kerk en de
adel. De ingrijpende veranderingen gingen voor velen te snel. Weyerman voorspelt
dat de hervormingen niet blijvend zullen zijn, omdat ze van boven opgelegd worden
en omdat de Russische adel nu eenmaal conservatief en primitief is. Met zijn
sceptische oordeel snijdt Weyerman hier een interessant thema aan. Het is een
constante in de Russische geschiedenis, dat er telkens weer een stroming is die door
hervormingen aansluiting bij Europa wil, en een even sterke tegenbeweging die zich
wil terugtrekken in een soort slavisch isolement.
Weyerman deed zijn uitspraak in 1721, toen de macht van de tsaar nog
onaantastbaar leek. De resultaten van het bewind van Peter de Grote zijn, zoals
bekend, na zijn dood deels verloren gegaan in de chaos die ontstond rond de opvolging
van zijn vrouw Catharina I (die maar twee jaar regeerde).
Na december 1721 houdt de belangstelling van Weyerman voor Peter de Grote op.
Hij schrijft pas weer over hem na diens dood in januari 1725. Dit zou verklaard
kunnen worden door het feit dat de tsaar na 1721 minder in het nieuws was. Bovendien
wordt het aantal nieuwscommentaren in Weyermans tijdschriften in de loop der tijd
minder. Meer voor de hand ligt het, om te denken aan de invloed van het verbod van
Weyermans concurrent De Amsterdamsche Argus. Zoals bekend werd het tijdschrift
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van Hermanus van den Burg wegens belediging van de tsaar in augustus 1722
verboden. Dit was het gevolg van klachten van de Russische gezant.23. Voor zowel
de drukker (die zes weken niet mocht werken) als de auteur was dit economisch zeer
ingrijpend. De impact van dit verbod heeft Weyerman wellicht voorzichtig gemaakt.24.
Het blijft jammer dat hij
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misschien daardoor nooit iets heeft gedaan met de vele anecdotes die over Peter
rondgingen.
Wanneer Weyerman zich vanaf 1725 weer over de tsaar uitlaat, is de toon louter
positief. Nergens valt er een onvertogen woord, met uitzondering van een passage
in de Konstschilders (1729-1769) waar hij spreekt over Peters opvliegendheid:
Het is een jegelyk bekent, dat den Czaar Peter ontzachlyk was van opslag,
en dat 's Keyzers vlaagen by wylen min zweemden na den maartsche
zonneschyn, als na onguure winterbuyen;25.
Op dat moment kon hij dat rustig schrijven; het was al bijna een cliché geworden.
Iedere tijdgenoot die over de tsaar schrijft, zegt iets over zijn woedeuitbarstingen.
In de Opdracht van de Konstschilders schrijft Weyerman dat de schilderkunst in staat
is om de ‘zeeden der alderwoeste Natien’ te ‘verzachten’.26. Peter de Grote is daarvan
het bewijs, want die kocht op grote schaal schilderijen voor zijn paleizen en liet zich
portretteren door bekende schilders. Impliciet komt hier het beeld van Rusland als
achterlijk land, als ‘woeste natie’ weer terug.
Bijzonder fraai is het verhaal over de totstandkoming van het portret dat Carel de
Moor van tsaar Peter schilderde toen deze voor de tweede maal in Nederland was.27.
Het staat in deel IV van de Konstschilders. Dit stuk had allang in elk boekje over
Peter de Grote in Holland moeten staan. Weyerman schrijft op wat De Moor hem
zelf heeft verteld. De schilder werd in 1717 uitgenodigd om naar Den Haag te komen
om de tsaar en zijn vrouw te portretteren. Hij zit in een kamer te wachten:
Na dat de Moor aldaar een geruime tyd was gezeten geweest, (een schielyke
afvaardiging is juist geen gewoonte aan de Hoven van Souvereinen)
verscheen den Czaar, en alzo den Ridder onderwyl zyn palet had toebereid,
wachte hy dat die Majesteit zou gaan zitten; zulks te verzoeken was niet
in den haak, als zynde een overtreeding van de Hoofsche welleevendheit.
Na dat den Czaar eenige tyd had gewandelt met lange schreeden, viel hy
in een leuningstoel, welke gelegendheit Karel de Moor waarnam, om 's
Keyzers tronie te bewerpen met een pypaarde pen; maar korts daar aan
verrees de Czaar weer uyt zyn leuningstoel. De konterfeyter lei daar op
de pen neer, en volgde den Czaar met zyn oogen, die ten laatste zich weer
neerzette op den stoel. De Ridder bediende zich van dat gunstig toeval,
en dewyl hy reeds een vast denkbeelt had gevormt van 's Keyzers
gelaatstrekken, begon hy de tronie te doodverwen met meesterlyke
penseelstreeken, toen den Czaar het mondgesprek ontgon op deeze wyze.
‘Is de Schilderkonst niet moeijelyk myn Heer, en wert 'er geen groot gedult
vereischt geduurende deszelfs oefening’? Ja Sire, het gedult eens heiligs
schiet noch somtyds te kort (antwoorde den Ridder stemmiglyk) vooral
als het voorwerp dikmaals opreist, of veel beweeging maakt met het hoofd
en met de handen. Aangaande de moeijelykheid in die konst vervat, heb
ik de eere van te zeggen, dat een dubbelde konst onderhevig is aan een
dubbelden arbeid, en vooral in de Schilderkonst; [...] De Keyzer scheen
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voldaan over dat prompt antwoort, zonder eens acht te slaan, dat de eerste
woorden des Konterfyters een hoflyk verwyt aan dien Vorst inhielden, die
niet lang kon duuren op eene plaats.28.
De rest van de dialoog gaat over het voorgenomen huwelijk van de schilder.29. Het
schilderij van Peter hangt nu in Het Loo, dat van zijn vrouw Catharina in de
Hermitage.
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Het verhaal over het schilderij wordt voorafgegaan door een vrij vergaande lofzang
op de tsaar. Weyerman stelt hier Peter, ‘dien weergaloozen Keyzer’ op een lijn met
Alexander de Grote, Caesar en Hannibal. Hij vergelijkt zijn hervormingen met de
hervorming van de kerk door Luther en Calvijn. Moskou noemt hij nu een tweede
Athene, waar de kunsten en wetenschappen bloeien en waar buitenlandse
wetenschappers, officieren en kooplieden met open armen worden ontvangen. Het
Russische volk was als het ware braakliggend land, waarop Peter aan het werk is
gegaan.
Die groote Vorst sloeg met ernst de hand aan het verbystert werk van de
Ziels en Lighhaams hervorming zyner Onderdaanen, en zo door zyn
byzondere wysheit, persoonelyke dapperheit, als onvermoeit voorbeelt,
heeft hy de Russen herschept in de verdienstigste Natie des gantschen
Aardbodems.30.
In dit kunsthistorische werk oordeelt Weyerman iets anders over de Russen dan in
de satirische context van Den Amsterdamschen Hermes. Dat deed hij ook in de in
1726 verschenen Maandelyksche 'tZamenspraaken. Aan het eind van de achtste
samenspraak is een plechtstatige lofzang op Peter en zijn vrouw toegevoegd. Hierin
zegt hij dat het verzet van het volk voortkwam uit onwetendheid, maar dat de tijd de
Russen heeft doen inzien dat het beleid van de tsaar heilzaam was. De tekst vormt
een merkwaardige stijlbreuk met de dialoog zelf. De gezwollen toon doet de gedachte
opkomen aan een lofzang op bestelling, of een sollicitatie naar een vorstelijke toelage.
De retoriek zou meer op zijn plaats zijn in een opdracht:
Ondertusschen neem ik de Vrymoedigheyt om haare Keyzerlyke Majesteyt
te errinneren, dat alle de Geschapendheden vergankelyk zyn, doch der
Onderdaanen Liefde en Achting voor dat uytmuntent Paar, zyn vergoode
Majesteyt en de regeerende Keyzerinne van Groot Ruslant, zal eeuwiglyk
duuren.31.
De plaatsing, zo ‘weggestopt’ aan het eind van de samenspraak, blijft raadselachtig.32.

Een ontmoeting?
Tenslotte wil ik stilstaan bij de vraag: heeft Weyerman tsaar Peter in eigen persoon
ontmoet? De meningen daarover zijn verdeeld.33. De ontmoeting zou plaatsgevonden
kunnen hebben tijdens de tweede reis van de tsaar naar West-Europa, van december
1716 tot augustus 1717. De aanleiding om deze vraag te stellen, is tweeledig: de
eerste is Kersteman, de tweede een uitspraak van Weyerman zelf.
Kersteman schrijft dat de tsaar Weyerman gevraagd heeft zijn historieschrijver te
worden. Weyerman weigerde volgens Kersteman omdat hij geen zin meer in reizen
had.34. Het probleem van de bruikbaarheid van Kersteman als bron is bekend.35.
Waarschijnlijk vond hij dat je niet meetelde op artistiek gebied als je niet door Peter
de Grote gevraagd was. Associatie met de roemruchte tsaar was aantrekkelijk, zoals
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ook blijkt uit het feit dat de oplichter en alchimist Baron van Syberg zich gewezen
kamerheer van Peter de Grote noemde.36.
Een verzoek van de tsaar past niet erg in het verloop van Weyermans loopbaan.
In 1717 had hij nog geen grote bekendheid als schrijver. Hij woonde in Breda, werkte
als schilder en hield zich bezig met kunsthandel.37. Nu heeft tsaar Peter tijdens en na
zijn tweede bezoek aan Nederland nogal wat kunstvoorwerpen aangekocht.38. Hij
bezocht diverse schilders in hun ateliers.39. De aankopen liet hij door zijn
vertegenwoordigers
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doen. Er is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan, Weyermans naam is echter
nog niet opgedoken.
Wat Weyermans eigen uitspraken betreft: in de Historie des Pausdoms (1725)
schrijft hij over de kartuizer pater Philippus vander Elst. Peter de Grote heeft deze
pater in zijn cel in het kartuizer klooster te Brussel bezocht.40.
Den Keyzer van Groot Ruslant, de Czaar van Moskovien, vereerde die
Pater met twee a drie Bezoekken, en die Verdienstige Vorst, wiens Oordeel
zo doordringent is, als de Straalen der Zonne, betuygde, ten uyterste
voldaan te zyn, over voldoende Antwoorden, waar mee die Pater Verelst
de Mathematische Vraagen beandwoorde van die Majestyt.
Weyerman voegt daar aan toe dat de pater kennelijk een bezienswaardigheid was:
‘Wy hebben de Cel van die Pater, byna dagelykx gemeubeleert gezien, met den
voornaamsten Adel van Brussel.’41.
Negen jaar later, in Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms
heeft Weyerman het weer over de kloostercel van deze Vander Elst. Hij schrijft dan:
‘Ik heb 'er op eene tyd ontmoet den Keyzer van Groot Rusland, den Graaf Czernin,
den Marquies van Westerlo, den generaal Wrangel, en veele andere
Standspersoonen.’42.
Het is niet helemaal helder hoe we dit moeten opvatten. Zoals gebruikelijk bij
Weyerman kloppen de historische feiten. Philippus vander Elst43. verbleef tussen
1700 en 1729 in het kartuizer klooster te Brussel. Het staat vast dat de tsaar bij hem
op bezoek is geweest op 15 april 1717, samen met een groep Brusselse notabelen.44.
Merkwaardig is wel dat de pater in een van de bronnen wordt omschreven als een
kloosterling die zeer bedreven was in de draaikunst.45. Peter de Grote was hevig
geïnte-resseerd in het ivoordraaien; hij beoefende het zelf ook. Weyerman beweert
dat de pater meer kwaliteiten had.46.
Hoe dit ook zij, de situatie is moeilijk voorstelbaar: de pater zit in zijn cel, de tsaar
met een flink gevolg van graven en markiezen komt op bezoek. Was Weyerman ter
plaatse en behoorde hij tot de entourage? Misschien haalde hij zijn informatie uit het
gastenboek van het klooster of gewoon uit de krant. Dat Weyerman daadwerkelijk
Peter de Grote heeft ontmoet, staat voor mij nog niet vast.
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Recensieartikel
Claus Priesner en Karin Figala, Alchemie. Lexikon einer hermetischen
Wissenschaft. München, 1998. ISBN 3-406-44106-8. 412 blzz. 40 ills.
Frank van Lamoen
Dit lexikon wordt op het omslag aangeprezen als ‘das erste wissenschaftliche
Nachschlagewerk zur Alchemie in deutscher Sprache.’ Die kwalifikatie is op zichzelf
geheel juist; moderne lexika op dit terrein zijn in de regel onbetrouwbaar, Jungiaans
of anderszins bevlogen, en weinig exact. Dit naslagwerk biedt 213 lemmata, die
voorzien zijn van literatuuropgaven. De blurb zegt ook dat het boek duidelijk maakt
‘was die Alchemie eigentlich ist: eine bedeutende Lehre vom Sinn und Wesen der
Schöpfung und von der Stellung des Menschen in Natur und Kosmos.’ Voor het
eerst wordt in een naslagwerk een poging gedaan de alchemie te interpreteren als
een natuurfilosofie die meer is dan proto-wetenschap of toegepaste scheikunde zonder
het hedendaagse corpusculaire fundament. Jammer genoeg komt de lezer in het
merendeel van de lemmata weinig of niets aan de weet aangaande de ‘Sinn und
Wesen der Schöpfung.’
In het voorwoord distantiëren de editeurs zich nadrukkelijk van ‘moderne
Alchemie’ die zij beschouwen als een ‘Thema der Sozialpsychologie.’ Een begrijpelijk
standpunt, gezien het feit dat er erg veel pulp op de markt is met doe-het-zelf alchemie
om een spiritueel hoger plan te bereiken, om een intuïtief waarheidsgevoel tot leven
te wekken, en zich daarmee te onderscheiden van een benauwend rationalisme. Toch
is het jammer dat er niet enige aandacht is besteed aan deze esoterische tak van de
alchemie die zich na de scheikundige revolutie afsplitst om tot bloei te komen in
geheime genootschappen. Deze alchemie kan beschouwd worden binnen eigentijdse
anti-rationalistische tendenzen als een symbolische aanduiding van ‘Sinn und Wesen
der Schöpfung.’
In het lexikon lijkt het alsof de alchemie ophoudt wanneer de scheikunde begint.
In tegenstelling tot een eeuw geleden waarin de alchemie werd gepresenteerd als ‘de
geschiedenis van een vergissing’ wordt zij nu ingelijfd als een belangrijke factor in
het ontstaan van de moderne natuurwetenschap, met een beroep op Newton en Boyle,
die inmiddels als alchemisten zijn ‘ontmaskerd’. Wetenschapstheoretische inzichten
als die van Kuhn en Feyerabend hebben bij deze herwaardering zeker een rol gespeeld.
(Het verband tussen een ‘hermetische traditie’ en de geschiedenis van de
natuurwetenschap werd in 1964 gesuggereerd door Frances A. Yates, twee jaar na
The structure of scientific revolutions). Alchemie als ‘ancilla chemiae’: de presentatie
is weliswaar sympathieker, maar de rationalisatie is nauwelijks minder geworden,
en de anachronistische blik is zeker niet verdwenen.
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‘Anything goes’ zou het motto van een overtuigd alchemist kunnen zijn, want de
Steen der Wijzen is overal te vinden. De aanduiding van de belangrijkste concepten
is paradoxaal en dubbelzinnig: de steen die geen steen is, is kostbaar, maar ligt als
het allergeringste gewoon op straat, veronachtzaamd door iedereen (Rosarium
philosophorum). Dergelijke omschrijvingen zijn nauwelijks in een naslagwerk te
vervatten, ze zijn obscuur en uit de aard der zaak onttrekken ze zich aan exacte criteria
als helderheid en onderscheidenheid. Het concept Mercurius bijvoorbeeld, bevat alle
aspecten van de alchemie in zich: het is het begin (de prima materia), de voltooiing
(de Steen der Wijzen), een oplosmiddel, een agens, een stof (kwik), de geest, de ziel,
de wortel of het zaad van de metalen enz. Deze karakteristieke raadselachtigheid
komt in het lexikon natuurlijk wel aan de orde, maar veel vreemde uitdrukkingen
worden slechts terloops weergegeven binnen het lemma van een begrip dat met enige
precisie te omschrijven is.
De editeurs moeten zich van hun tekortkomingen bewust zijn geweest bij hun
omschrijving van de alchemie in het voorwoord:
Die Alchemie war jedoch nicht nur praktische Laborarbeit, sondern sie
konstituierte gleichzeitig ein Weltbild, in dem Mensch und Natur, Geist
und Materie auf das engste miteinander verwoben sind. Anders als der
analysierend-reduktionistische Ansatz der rationalen Wissenschaften steht
die Alchemie für ein synthetisches, d.h. alles einbeziehendes, metaphysisch
bestimmtes Konzept der Naturerforschung. Die Alchemie ist keine
Naturwissenschaft, wohl aber eine Wissenschaft von der Natur. Die ars
hermetica lebt als Möglichkeit spiritueller Erfahrung des Selbst und der
Schöpfung auch dann noch weiter, als sich die naturwissenschaftliche
Chemie herauszubilden beginnt. [...] Die intensive Verquickung von
persönlichem Erleben, experimenteller Erfahrung, metaphysischer Einsicht
und intuitiver Erkenntnis macht den Facettenreichtum der Alchemie aus
und erlaubt ganz unterschiedliche Annäherungen (p. 9).
In het lexikon valt deze rijkdom aan facetten tegen. Een en ander valt af te lezen aan
het specialisme en de belangstelling van de auteurs. De editeurs nemen bijna een
derde van het werk voor hun rekening. Claus Priesner is een kenner van
laboratoriumtechniek door de eeuwen heen. Hij schreef over de alchemist Basilius
Valentinus, beroemd door zijn traktaat over het antimoon, wiens teksten weliswaar
allegorieën bevatten, maar deze zijn voor een chemicus goeddeels te substitueren in
hedendaagse formules. Priesner verzorgde ook de lemmata voor scheikundige
begrippen die in een tamelijk los verband staan tot het streven naar transmutatie:
Alaun, Alkalien, Borax, Menninge, Phosphor, Pottasche, Soda etc. Deze begrippen
komen overigens ook voor in het Lexicon Alchemiae (1612) van Martinus Rulandus,
waaruit blijkt dat alchemie meer omvatte dan het streven naar transmutatie alleen.
Volgens Paracelsus was de bakker ook een alchemist.
Priesner heeft weinig affiniteit met de religieuze kant van de alchemie. Het lemma
Theosophie blijft steken in een oppervlakkige opsomming van gemeenplaatsen. Het
door Priesner en Figala samen verzorgde lemma Kabbala lijdt aan hetzelfde euvel.
Men ontkomt niet aan de indruk dat sommige items gewoon zijn verdeeld, zonder
er een expert bij te zoeken.
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Karin Figala publiceerde over de alchemist Michael Maier, Newton en Goethe,
die een ruime plaats krijgen toebedeeld in dit lexicon. Goethe kan vermoedelijk in
ieder denkbaar lexikon wel terecht, maar of hij moet worden opgenomen in een rijtje
van nog geen honderd alchemisten is de vraag. Aardig is dat Figala ook oplichters
vermeldt als Bragadino, Cagliostro en Caetano, de bedrieger die werd opgehangen
aan een galg die
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met bladgoud was bekleed. Van belang zijn ook lemmata die alleen in het Duits zo
kunnen heten: Alchemiekritik en Alchemieverbot(e). Inquisiteur Eymeric en diens
Contra Alchemistas worden daarin helaas niet vermeld, terwijl deze tekst in een
moderne editie voorhanden is.
De belangrijkste medewerkers, met ieder meer dan tien bijdragen: Lawrence M.
Principe, die een prachtig boek schreef over Robert Boyle, The aspiring adept (1998),
beschrijft specifiek alchemistische termen vanuit een zeventiende-eeuws perspectief,
zoals Alkahest (het universele oplosmiddel), Aurum Potabile, Caput Mortuum, Lapis
Philosophorum, en Salpeter of Niter, een stof die werd aangezien voor de levenskracht
in de lucht. Bernard Joly voorzag in een aantal items waarin het verband wordt gelegd
tussen Renaissance-platonisme en alchemie, onder meer: Ficino, Natur, Pneuma,
Seele, Substanz. In al hun beknoptheid horen deze onderdelen tot het beste wat het
lexikon aan natuurfilosofische achtergronden te bieden heeft. Heike Hild tekende
voor de Griekse alchemisten en begrippen die amper te omschrijven zijn als Chaos,
Ei, Emblem, Geist, Gnosis en Mystik. Het merendeel van deze lemmata is nogal
associatief van opbouw, en ofschoon het Hild niet aan moed heeft ontbroken, blijven
deze bijdragen niet meer dan nuttige indicaties. De middeleeuwse alchemie wordt
vertegenwoordigd door William Newman. Hij schreef over Roger Bacon, bezorgde
een editie met vertaling van Gebers Summa Perfectionis (1991), en publiceerde een
monografie over de eerste Amerikaanse alchemist in het zeventiende-eeuwse Londen,
George Starkey, onder de titel Gehennical fire (1994). Als de geheimzinnige Eirenaeus
Philalethes was Starkey ook in de Republiek een beroemdheid.
De westerse alchemie begint met vertalingen uit het Arabisch in de twaalfde eeuw
(oorspronkelijk Griekse teksten worden pas eeuwen later ontdekt; het preciese verband
tussen Griekse en Arabische alchemie is tot op heden niet opgehelderd). Over de
receptie van Arabische teksten vernemen we erg weinig in het lexikon: Newman vat
een paar dingen samen in het lemma Alchemie, mittelalterliche / arabische Geen
woord over de Sabianen van Harran, magiërs en astrologen voor wie Hermes een
profeet was. (cf. Tamara M. Green, The city of the moon God (1992)). Een auteur
van het lexikon noemt terloops de ‘Treue Brüder’ (p. 337), vermoedelijk Sabianen,
en verwijst naar het lemma van Newman, waarin deze niet blijken voor te komen.
De klassieke studies over Arabische alchemie van Ruska, Kraus, en Plessner, worden
wel vermeld, maar het is een raadsel waarom er geen Arabist met kennis van zaken
werd aangetrokken.
De belangrijkste alchemist aan wiens naam talloze teksten zijn gehecht, heet Jabir
Ibn Hayyan. Hij krijgt geen eigen lemma ofschoon er een voorbeeldige studie bestaat
uit de jaren veertig van de hand van Paul Kraus en een lemma in de Dictionary of
scientific biography van de hand van Martin Plessner. In het consciëntieus
vervaardigde register achter het lexikon komt hij voor onder de namen Jabir en
Dschabir.
In het midden van de zestiende eeuw verschijnen belangrijke alchemistische
tekstverzamelingen in druk. Daarin bevinden zich Latijnse traktaten met veelal een
Arabische achtergrond, zoals de beroemde Turba Philosophorum en het Rosarium
Philosophorum. Deze teksten staan bol van een enigmatische beeldspraak die
eeuwenlang zal worden gehanteerd, maar die zich eigenlijk niet laat rationaliseren.
Dit type teksten komt in het lexikon nauwelijks aan de orde, terwijl het werk van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

Michael Maier niet eens denkbaar is zonder deze traktaten, en juist op deze teksten
een belangrijk deel van de alchemistische iconografie is gebaseerd. Deze lacunes
maken de ‘facettenrijkdom’ aanzienlijk minder.
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Het lexikon bevat 90 biografieën. Het lemma dat gewijd is aan de legendarische
aartsvader van de alchemie, Hermes Trismegistus, is gebrekkig; het erop volgende
onderdeel Hermetik niet veel beter. In beide gevallen schrijven de auteurs: ‘Die
Hermetica umfassen drei Gruppen von Texten, das Corpus Hermeticum, den
Asclepius-Dialog und die Tabula Smaragdina.’ (p. 174, 177). Deze typering is onjuist,
hetgeen verbazingwekkend mag heten in een naslagwerk dat de ondertitel ‘Lexikon
einer hermetischen Wissenschaft’ draagt. In brede betekenis omvatten de hermetica
alle teksten toegeschreven aan Hermes Trismegistus, waarbij een aantal
onderscheidingen ingang heeft gevonden.
A.J. Festugière voorzag samen met A.D. Nock in de eerste kritische editie van het
Corpus Hermeticum (1945-54). Festugière maakte een onderscheid tussen
‘filosofische’ hermetica en de door hem minder geachte sciences occultes: ‘praktische’
of ‘technische’ hermetica (alchemie, magie, astrologie). Zijn Corpus Hermeticum
bestaat uit de filosofische teksten in het Grieks, de in het Latijn overgeleverde
Asclepius (in de middeleeuwen bekend, toen de Griekse teksten nog niet waren
ontdekt) en overgeleverde fragmenten uit Stobaeus en de kerkvaders. Het Corpus
Hermeticum in engere zin bestaat uit Ficino's vertaling van filosofische hermetica
uit het Grieks, die in 1471 in druk verscheen onder de titel De potestate et sapientia
Dei. (Het lexikon geeft abusievelijk 1491, op p. 175). De Tabula Smaragdina behoort
tot de praktische hermetica: een uit het Arabisch in het Latijn vertaalde alchemistische
tekst, waaraan vermoedelijk een nog onbekend Grieks origineel vooraf gaat. De
onjuiste indeling in drie groepen negeert de gehele praktische hermetica, in casu
alchemie waar het lexikon aan gewijd is. Het onderscheid tussen filosofische en
praktische hermetica is begrijpelijk, maar vormt achteraf gezien een ongelukkig
anachronisme. Een alchemist als Michael Maier maakte dit verschil niet: zijn alchemie
is doordrenkt van neoplatoonse concepten, die binnen de tweedeling tot de filosofische
hermetica zouden moeten worden gerekend. Alchemisten zagen de overeenkomst
tussen de schepping volgens Genesis en hun schepping door middel van stofscheiding
in de retorten. Door de hennetische kosmologie uit het eerste traktaat van Ficino's
vertaling van het Corpus Hermeticum werd deze parallel bevestigd. Dit traktaat uit
de filosofische hermetica wordt met regelmaat door zeventiende-eeuwse alchemisten
geciteerd.
De lemmata gewijd aan andere Griekse alchemisten zijn gebrekkig. Het is tekenend
voor het lexikon dat bij het item over Pseudo-Democritus een wat speculatieve, maar
door experts regelmatig aangehaalde studie over het hoofd is gezien (C. Anne Wilson,
Philosophers, losis and Water of Life, 1984). De kritische editie Les alchimistes
Grecs is in voorbereiding aan de universiteit van Luik. Het eerste deel van de hand
van Robert Halleux verscheen in 1981; de teksten op naam van Democritus zijn nog
niet verschenen. Het deel over Zosimos (IV. 1), bezorgd door Michèle Mertens in
1995, werd voor het lexikon niet geraadpleegd, terwijl Mertens' aankondiging van
het project in 1989 wel in de literatuur bij het desbetreffende item wordt vermeld.
Belangrijke middeleeuwse alchemisten zijn in het lexikon opgenomen. Albertus
Magnus, niet in de eerste plaats een alchemist, schreef een invloedrijk handboek De
mineralibus, Geber leverde het klassiek geworden standaardwerk Summa Perfectionis,
Rupescissa en Pseudo-Llull speculeerden over alcohol als de alles doordringende
etherische quintessens, en Petrus Bonus breidde de reikwijdte van alchemistische
interpretaties uit met allegorische lezingen van klassieke teksten zoals de
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Metamorfosen van Ovidius. Deze middeleeuwse autoriteiten blijven van belang; een
belangrijk deel van de alchemie bestaat uit het citeren van klassieke teksten binnen
een veranderend natuur-
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filosofisch paradigma. Middeleeuwse alchemie is fundamenteel Aristotelisch, maar
de teksten kunnen met gemak ‘geplatoniseerd’ worden, door het Aristotelische
vormbegrip te assimileren aan de transcendente Idee.
In de zestiende eeuw komen talloze alchemistische en aanverwante teksten op de
markt, waarin het volgende provisorische onderscheid kan worden gemaakt.
[1] Metallurgische handboeken: De re metallica (1556) van Agricola en het boek
waaraan deze nogal wat ontleende, de Pirotechnia (1540) van Biringuccio.
Eerder publiceerde Agricola een programmatisch geschrift, Bermannus sive de
re metallica dialogus (1530). Een moderne editie, voorzien van een Franse
vertaling en commentaar van de hand van Robert Halleux en Albert Yans (1990),
wordt in het lexikon niet vermeld. Tot dit type literatuur hoort ook Lazarus
Erckers, Beschreibung Allerfürnemisten Mineralischen Ertz unnd
Bergwercksarten (1574), een handboek dat eeuwenlang werd herdrukt. Ercker
krijgt vreemd genoeg geen lemma naast Agricola en Biringuccio. Zijn
aanwezigheid blijft beperkt tot een afbeelding uit een zeventiende-eeuwse editie
van zijn werk: ‘Darstellung von Scheidewasser (Salpetersäure)’ in het
voortreffelijke lemma Säuren van Priesner. (De overigens uitputtende index
van het lexikon strekt zich niet uit tot de bijschriften van de illustraties).
[2] De boven vermelde klassieke teksten in verzamelbundels, die in het lexikon
worden verwaarloosd.
[3] Handboeken voor natuurfilosofie, waarin alchemie zijdelings aan de orde komt,
zoals De occulta philosophia van Agrippa von Nettesheim (1531), de Magia
naturalis (1558) van Giambattista della Porta, en het werk van Girolamo Cardano
(1501-1571), dat niet in het lexikon is opgenomen.
[4] Er komt een succesvol genre op de markt, de Libri Secreti, in gang gezet door
een zekere ‘Alessio Piemontese’ in 1555: doe-het-zelf boeken met geheime
recepten op allerlei gebied, inclusief technieken om pigmenten en edelstenen
te imiteren, bekend uit de vroege alchemie. Alessio krijgt in het lexikon geen
lemma; het boek van William Eamon, Science and the secrets of nature (1994)
wordt wel vermeld.
[5] Na de dood van Paracelsus in 1541 wordt zijn werk door aanhangers uitgegeven.
In het lexikon krijgen slechts drie vroege Paracelsisten een lemma: Von Suchten,
Thumeisser, en Dorn. Iedere selectie is natuurlijk betwistbaar, maar een lemma
‘Paracelsisme’ had wellicht een oplossing geboden. Nu ontbreken er nogal wat
belangrijke namen (Bodenstein, Toxites, Zwinger, Severinus die in zijn Idea
medicinae philosophicae (1571) Paracelsistische ideeën in een afgezwakte vorm
presenteerde, waarbij de traditionele opvattingen van Galenus en Avicenna niet
helemaal overboord werden gezet). Tot de volgende generaties Paracelsisten
die geboren zijn tussen 1560 en 1580 behoren beroemde alchemisten als Croll,
Sendivogius, Maier, Fludd, en Van Helmont. Deze komen in het lexikon
uiteraard wel aan bod. Deze Paracelsisten hadden veelal ook belangstelling voor
de hervormingsideeën die programmatisch gestalte kregen in de manifesten van
de Rozenkruisers, een fictief genootschap bedacht door Johann Valentin Andreae
(1586-1654), dat zo tot de verbeelding sprak dat velen ernaar op zoek gingen.
De stand van zaken in het onderzoek naar de Rozenkruisers wordt in het lexikon
goed samengevat door Ulrich Neumann.
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[6] Hieraan verwant is de theosofisch getinte alchemie van Heinrich Khunrath
(1560-1605), die in zijn Amphitheatrum sapientiae aeternae solius verae (1595,
verm. dr. 1609) een complex systeem presenteerde met parallellen op
alchemistisch, magisch, kabbalistisch en theosofisch niveau, dat van grote
betekenis zou zijn voor de symbolische en
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laat achttiende-eeuwse esoterische alchemie. Het aan Khunrath gewijde lemma
van de hand van Joachim Telle is voorbeeldig, maar helaas niet representatief
voor het lexikon, vermoedelijk vanwege het feit dat de teksten van Khunrath
zich onttrekken aan de rationalisaties die de editeurs van het lexikon impliciet
als norm stellen.
De theosoof Jacob Böhme (1575-1624) bedient zich weliswaar van Paracelsistische
termen, maar is geen alchemist. In het algemeen werd de alchemie door zijn
belangrijkste volgelingen in de zeventiende eeuw, Gichtel en Ueberfelt, als zinloos
verworpen, hetgeen niet wegnam dat Böhme's werk in alchemistische zin werd
uitgelegd (cf. Idea chemiae Böhmianae adeptae (1690)). Het oppervlakkige lemma
Böhme gaat hier niet op in.
Zeventiende-eeuwse alchemisten werden voor het lexikon in de eerste plaats
geselecteerd met het oog op hun eventuele aandeel in het ontstaan van de moderne
natuurwetenschap: Duitse iatrochemici als Glauber en Tachenius; Stahl, die de
phlogiston-theorie vorm gaf, en zijn directe voorganger in deze, Johann Joachim
Becher (lemma van Pamela H. Smith, die met The business of alchemy (1994) een
prachtig boek schreef over de man die goud wilde winnen uit het zand aan de
Nederlandse kust).
Dan zijn er de beroemde Britten. Robert Boyle, voorheen het paradepaard van de
exacte wetenschap, verschijnt dankzij studies van Principe en Newman, in het
gezelschap van generatiegenoten als de alchemist George Starkey, en de als ‘Mystiker’
aangeduide ‘enthousiast’ Thomas Vaughan. De alchemistische preoccupaties van
Isaac Newton, die vijftien jaar jonger was dan Boyle, hebben profiel gekregen door
het werk van Betty J. Dobbs en Karin Figala. Het behoort tot de verdiensten van het
lexikon dat deze pioniers van de exacte wetenschappen beschouwd worden in een
context die de impact van de Britse empirie relativeert: mystiek, Cambridge
platonisme, de chemische filosofie van Van Helmont, drinkbaar goud en het
geneesmiddel tegen de pest; dit alles speelt een rol.
Deze gang van zaken betekent niet dat de al bestaande alchemie als ‘ouderwets’
wordt verworpen, integendeel: de metallurgische handboeken beleven de nodige
herdrukken, de klassieke en zestiende-eeuwse teksten verschijnen in verzamelwerken
van encyclopedische omvang, Theatrum Chemicum (1659-1661) en de Bibliotheca
Chemica (1702) van J.J. Manget.
Aan dit fenomeen wordt in het lexikon geen aandacht besteed; een enkele keer
wordt ernaar verwezen. Beroemde alchemisten als Olaus Borrichius en Elias Ashmole
passen kennelijk niet in de opzet van het lexikon dat wordt beheerst door een
vooruitgangsidee, eigen aan de succesvolle exacte wetenschappen. De opvatting van
William Eamon dat de ‘libri secreti’ met hun ongemotiveerde trial-and-error manier
van doen, hierbij een rol hebben gespeeld, wordt niet aan de orde gesteld. In het
algemeen is het aantal variëteiten binnen de alchemie in de zeventiende eeuw alleen
maar groter geworden door nieuwe trends in de contemporaine natuurfilosofie. Deze
verwevenheid laat zich goed aflezen aan het lemma gewijd aan Kenelm Digby
(1603-1665), die Descartes, Hobbes, Boyle en Lady Anne Conway tot zijn
kennissenkring rekende, terwijl hij schreef over de ‘sympathetische’ werking tussen
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de dingen, iets dat hem voor de schrijvers van het lexikon vermoedelijk ouderwets
maakt, aangezien hij in de eerste regel wordt gekenschetst als ‘Naturphilosoph,
Okkultist, Alchemist.’ Ook al wordt in het lexikon ‘Okkultist’ niet in een pejoratieve
zin opgevat, toch blijft Digby een vertegenwoordiger van de ‘Occulta philosophia’,
zoals Agrippa von Nettesheim, die dit etiket uiteraard ook krijgt opgeplakt.
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Aan alchemistische tendensen in de zeventiende-eeuwse theosofie wordt in het
lexikon geen aandacht besteed, alhoewel in de teksten van John Pordage en Jane
Lead sprake is van alchemistisch taalgebruik dat in een religieuze betekenis wordt
gebruikt. Hetzelfde geldt voor verwante piëtistische verhandelingen, waarin
bijvoorbeeld het bloed van Christus als tinctuur wordt beschouwd, in aansluiting bij
de al bestaande ‘gnostisch’ aandoende symboliek in de alchemie, volgens welke de
ziel uit de materie wordt bevrijd. Een lemma gewijd aan Johann Conrad Dippel
(1672-1734), piëtist en alchemist, was wellicht verhelderend geweest.
Wat de opgenomen begrippen aangaat, zijn er in het lexikon voortreffelijke lemmata
te vinden, waarin technische gegevens in een historisch perspectief worden
beschreven, onder meer: Säuren, Urin, en Zink (Priesner); Antimon en Salmiak
(Gerhard Brey); Glas (Lothar Suhling); Arbeitsmethoden en Laborgeräte (Principe).
Sommige anachronismen lijken onvermijdelijk voor het begrip van de beschreven
zaken: de alchemisten kenden immers geen structuurformules, of smelttemperaturen,
laat staan atoomgewichten. Wat meer zegt over alchemie is het banale feit dat de
exacte samenstelling van een delfstof nooit zeker was (zeer verschillende delfstoffen
heetten bijvoorbeeld ‘marcasiet’) en de temperatuur moeilijk te regelen was. Men
probeerde ‘soorten vuur’ te onderscheiden.
Dergelijke noties zijn voor sommige auteurs van het lexikon te vaag. Het niet exact
weer te geven begrip Goldkoralle wordt onsamenhangend gepresenteerd; in het
onderdeel Vitriol ontbreekt het bekende zegel van Hennes, met op de rand het
acroniem: ‘Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem.’
Het is verbazingwekkend dat, zonder enige motivatie, uit het Paracelsistische
begrippenarsenaal niets is opgenomen, de terloops gemelde Archeus daargelaten.
Begrippen als Iliaster en Cagastrum zijn voor de samenstellers van het lexikon
vermoedelijk te speculatief, te vaag of ze behoren niet tot hun idee van alchemie.
Toch heeft het beroemde Lexicon alchemiae (1612) van Rulandus als ondertitel:
‘Cum obscuriorum verborum, et rerum Hermeticarum, tum Theophrast-Paracelsicarum
phrasium.’ Belangrijke begrippen als imaginatio en melancholie krijgen evenmin
een lemma. Klassieke alchemistische begrippen worden ook slechts terloops vermeld,
aangezien de zestiende-eeuwse teksten worden genegeerd. Er is dus weinig ruimte
voor termen als Acetum Philosophorum, Azijn der Wijzen, met als synoniemen Aqua
Mercurialis en Lac Virginis, (men zou een lemma Essig verwachten), begrippen die
in het Dictionary of alchemical imagery (1998) van Lyndy Abraham een eigen lemma
krijgen. Vergeleken met het lexikon lijkt de Dictionary over iets geheel anders te
gaan.
Wie de gesignaleerde lacunes, de beperkingen, en de eenzijdigheid voor lief neemt,
heeft aan dit lexikon een bruikbaar naslagwerk met een grote hoeveelheid literatuur
ter beschikking. Wie verlangt naar de ‘Facettenreichtum’ uit het voorwoord, wordt
teleurgesteld, aangezien het het numineuze aspect van de alchemie weliswaar wordt
gesignaleerd, maar nauwelijks gethematiseerd op de achtergrond blijft. Deze reductie
vormt een onbegrijpelijk tekort voor een handboek waaraan vijfentwintig auteurs
hebben meegewerkt.
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Boekbesprekingen en signaleringen
F.H. Schmidt, Pieter de Swart, Architect van de achttiende eeuw. Zwolle:
Waanders 1999. (Cultuurhistorische studies). ISBN 90-400-9408-x, Prijs:
f 85,-.
Pieter de Swart (1709-1773) is nu bekend als architect van de Koninklijke Schouwburg
aan het Korte Voorhout in Den Haag. In De Swarts tijd was dit echter ‘het Nieuwe
Hotel’ van prins Karl Christian von Nassau-Weiburg. Vóór de verbouwing en
nieuwbouw vanaf 1767 door De Swart is in 1765 nog Wolfgang Amadeus Mozart
in dit pand opgetreden. Ook het Paleis aan het Lange Voorhout (het huidige Museum
het Paleis) werd in 1760 door De Swart ontworpen voor Anthony Patras, burgemeester
van Sloten en ‘gedeputeerde in 't Collegie van de Staten-Generaal’. Het pand aan het
Lange Voorhout waarin tot 1982 de Koninklijke Bibliotheek was gevestigd en waarin
Jan Maximiliaan baron van Tuyll van Serooskerken woonde, werd in 1761 door De
Swart uitgebreid. Vooraleer die uitbreiding voltooid was, stierf de baron een jaar
later in dit huis onder de ogen van zijn nichtje Belle van Zuylen. De Swart was ook
de ontwerper van de bekende Delftse Poort te Rotterdam (bouw voltooid in 1772),
die bij het bombardement in 1940 is verloren gegaan. De man verdient dus zeker
aandacht en daar is onder meer met een overzichtstentoonstelling in het Haags
Historisch Museum van september tot december 1999 mee aan tegemoet gekomen.
Met het onderhavige boek is De Swart bedacht met een meer blijvend monument.
Pieter de Swart was van origine een meestertimmerman uit Breda die ter
gelegenheid van de intocht in 1737 van de Friese stadhouder Willem Karel Friso
(dezelfde aan wie Weyerman in 1729 zijn Levens-beschryvingen opdroeg) een aantal
erepoorten en feestdecoraties ontwierp. Deze tijdelijke monumenten vielen bij deze
stadhouder zodanig in de smaak dat hij De Swart in de gelegenheid stelde om een
gedegen opleiding in de architectuur te volgen aan de Parijse Ecole des Arts bij
Jacques-François Blondel. Toen de Friese stadhouder in 1747-48 tot
generaal-erfstadhouder werd uitgeroepen als Willem IV heeft hij van De Swart zijn
hofarchitect gemaakt. Zijn Franse smaak en zijn speciale vaardigheden bij het
ontwerpen en verbouwen van monumentale panden heeft De Swart in feite aan een
bijzondere relatie met Willem IV te danken.
De auteur van dit fraai geïllustreerde boek, de kunsthistoricus Freek Schmidt
(1963) promoveerde in 1997 aan de UvA op Pieter de Swart. Het onderhavige boek
is gebaseerd op zijn proefschrift en uitgebreid met enkele nieuwe hoofdstukken. Het
is een mooi boek, maar niet bijzonder gebruiksvriendelijk. Waarom is er bijvoorbeeld
geen handige chronologische lijst toegevoegd van zaken die De Swart heeft
ontworpen, verbouwd en uitgebreid?
Gezien hun gemeenschappelijke Bredase achtergrond zijn we natuurlijk ook
geïnteresseerd in een mogelijke Weyerman - De Swart-connectie. Daarvan blijkt
niets. Dat is ook niet erg waarschijnlijk: toen De Swart werd geboren, was Weyerman
al 42 en toen de laatste in de Haagse gevangenis overleed, zat De Swart nog in Parijs.
Schmidt geeft veel details in zijn boek en bijna alles is zorgvuldig verantwoord. Die
verantwoording schiet evenwel tekort wanneer hij het heeft over een belangrijke
bron die door hem is gebruikt, namelijk de gedrukte veilingcatalogus van De Swarts
bibliotheek uit 1773 (titelpagina afgebeeld op p. 11). Schmidt beschrijft die bibliotheek
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uitvoerig op p. 169-172 en wijst onder meer terecht op de vele blijken van diens
interesse voor de Franse Verlichting. Wie echter het exemplaar van de veilingcatalogus
zelf wil bekijken, zal met de informatie uit Schmidts noot 68 op p. 280 niet veel
opschieten. In tegenstelling tot wat daar staat, berust het enige overgebleven exemplaar
in de Openbare Staatsbibliotheek van St.-Petersburg. Dit exemplaar, dat voorzien is
van prijzen in de marge, is op microfiche gezet door IDC (Leiden). In deze Catalogus
eener keurlyke bibliotheek [...] Nagelaten door wylen den Heer Pieter de Swart [...]
Het welk publicq verkogt zal worden, op maandag den 29 November 1773 en drie
volgende dagen. Door [...] Frederik Staatman [...] in 's Gravenhage [...] vindt men
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niet de schildersbiografieën door Houbraken of Weyerman, wel die door Karel van
Mander uit 1618 en die door Cornelis de Bie uit 1661 (‘met keurlyke pourtraitte/france
band/ een extra fray Exemplaar’ dat dan ook voor f 13 en 10 stuivers van de hand
ging). De catalogus bevat overigens helemaal geen Weyermaniana, behalve F.L.
Kerstemans ‘Samensprake tusschen Jacob Campo Weyerman en Doctor Ludeman/
in de andere Waereld’ dat voor zes stuivers werd verkocht en waarin we het boekje
herkennen waarvan Arno van der Plank in 1986 een uitgave heeft bezorgd.
Zo had de Bredanaar De Swart toch nog een heel klein stukje Weyerman in huis.
K. BOSTOEN

Gerrit Paape, Vrolijke Caracterschetsen & De Knorrepot en de
Menschenvriend, met aantekeningen en een nawoord van Peter Altena,
Nijmegen, Vantilt 1999. ISBN 90-75697-22-8, 256 blzz. Prijs: f 39,90/ BF
798.
Na de heruitgave (1998) van De Bataafsche Republiek uit 1798, de toekomstvisie
van Gerrit Paape (1752-1803), is nu bij Vantilt een editie verschenen van zijn twee
satirische romans, Vrolijke caracterschetsen plus De Knorrepot en de Menschenvriend
(1797), die dus aan die toekomstvisie voorafgaan. De uitgave onderstreept nog eens
dat Gerrit Paape nu al een vijftien jaar in de aandacht blijft van het historisch en
literair onderzoek over het einde van de achttiende eeuw. Terecht, bovendien laten
deze satirische romans zich nog altijd met genoegen lezen. Zijn subtiele stijl, die de
grofheid van zijn tijd niet nodig had om de harde en bittere ervaringen van zichzelf
en anderen over te dragen, vertegenwoordigt een kwaliteit van schrijverschap die
blijft boeien. Paapes Vrolijke Carakterschetsen bestaan uit een reeks portretten waarin
hij zowel mensen heeft getypeerd als de politieke omstandigheden van de jaren
tachtig en negentig kleur heeft gegeven.
De Knorrepot en de Menschenvriend vertelt een rondreis door de Bataafse
Republiek van twee vrienden die ieder hun kijk op de gang van zaken door de feiten
bevestigd trachten te krijgen. Psychologisch al een prachtig uitgangspunt voor een
durende dialoog onderweg. Wat deze geschriften voor ons herkenbaar maakt, ligt in
de processen en wederwaardigheden van mensen in een nieuwe politieke situatie,
waarvoor zij noch zijn opgeleid, noch, bij gebrek aan een bestuurlijke traditie in hun
familie, hebben kunnen oefenen. Deze boeken van Paape zijn een prachtige
letterkundige illustratie van de chaotische situatie die door en na de staatkundige
verandering rond het uitroepen van de Bataafse Republiek ontstond. Zij zijn zo
treffend geschreven dat men er het patroon en de tragiek in terugvindt die zo
kenmerkend zijn voor een tijd waarin men na een breuk met het verleden nieuwe
wegen wil inslaan. Het politieke spel, waarin sommigen de macht, die hun dreigt te
ontglippen, vast proberen te houden of anderen, die op het pluche terecht zijn
gekomen, zich als hun versmade voorgangers gaan gedragen, is van alle tijden. De
satiricus Paape markeert zonder een blad voor de mond te nemen in de mensen die
in de revolutie zijn opgeklommen of naar boven zijn gevallen, hun domheid, hun
gebrek aan ervaring en hun goede bedoelingen. De gevolgen zijn onontkoombaar
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wanneer hoge idealen worden gemeten aan de uitkomst van het eigenbelang: er gaat
veel mis.
Aan het einde van de Vrolijke Caracterschetsen geeft Paape aan dat zijn bedoeling
is, als het ware onder vier ogen, de mensen, ‘vooral vriendbroederlijk’, met zichzelf
bekend te maken. Hij wil hun geweten doen ontwaken. Daarmee gaat Paape aan de
scepsis, die rijkelijk in zijn verhalen doorklinkt, uiteindelijk voorbij. Of, zoals het
aan het slot van De Knorrepot en De Menschenvriend heet: ‘eenmaal, en alsdan ook
allerkragtdaadigst, [zal de misnoegdheid] de handen uit den mouw steeken, en alles
opruimen en wegbliksemen, waarin zij haar redenen en gronden van bestaan vind’.
Hier opent Paape de weg naar zijn volgende boek, de toekomstvisie, in contrast met
de door hem beschreven ervaringen o.a. in Friesland en op het eiland Urk. De
omwenteling, eerst een abrupte ingreep in de status quo, heeft het karakter gekregen
van een proces dat in de toekomst onvermijdelijk
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zal worden voortgezet en voltooid. De zaak van een democratische Republiek is ‘nog
slegts maar ten halven’. In die situatie heeft de satire haar educatieve en vermanende
functie.
Peter Altena heeft in een toelichting van 24 pagina's het leven van de schrijver
geschetst en op verhelderende wijze de relatie gelegd tussen de gebeurtenissen uit
diens loopbaan en passages uit de beide romans. Daarnaast gaf hij voor het verstaan
van De Knorrepot en De Menschenvriend een noodzakelijk beeld van de politieke
chaos in Friesland waar Paape ook zelf, tot diens verdriet, in verzeild geraakte.
Tenslotte bevat de toelichting een plaatsbepaling van de satire bij Paape. Ik zou,
aanvullend, de onderliggende mildheid en compassie van Paape willen onderstrepen.
Die blijft ondanks zijn bittere teleurstellingen in zijn oordeel meeklinken.
SIMON VUYK

Jeroen Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als
lectuur en handelswaar. Zutphen, Walburg Pers 1999. ISBN 90-5730-056-7.
In tegenstelling tot het onderwerp ‘de tijd’ is er over almanakken, vooral in Nederland,
weinig verschenen in boekvorm. Weliswaar verschenen er de afgelopen jaren her en
der versnipperd over vele tijdschriften diverse artikelen over bepaalde almanakken
of werden almanakken terloops genoemd als nevenproduct van Nederlandse drukkers
en uitgevers, maar het wachten was op een werk, dat geheel gewijd zou zijn aan de
Nederlandse almanak.
Zo'n werk is thans verschenen: aanvankelijk in december 1997 als proefschrift en
nu ook als handelseditie met cd-rom. Hoewel de titel in eerste instantie lijkt te
suggereren dat populair drukwerk (in de Gouden Eeuw) centraal staat, gaat het boek
toch écht over de almanak. Salman neemt de grenzen van de Gouden Eeuw niet te
krap en laat deze beginnen in 1570 en eindigen in 1705, de overlijdensdatum van de
Amsterdamse almanakuitgever Gilles Joosten Saeghman. Welke uitgever droomt er
niet af en toe van dat zijn sterfdatum als riterium voor een genrebibliografie zal
dienen?
In de ons omringende landen waren al vele studies gewijd aan de almanak als bron
voor mentaliteitsgeschiedenis. In deze boekhistorische studie staan de volgende
vragen centraal: hoe functioneerde de almanak als handelswaar en als lectuur en op
welke wijze kunnen we almanakken gebruiken als mentaliteitshistorische bron?
Hiertoe is gekozen voor een opzet in twee delen: enerzijds de almanak als lectuur
met als thema's astrologie, astrologische geneeskunde, religie en informatie, lering
en vermaak en anderzijds de almanak als handelswaar met als aparte hoofdstukken
de makers, de distributeurs en de kopers.
Om een goed inzicht te krijgen in de rol van de almanak heeft Salman
systematisch-bibliografisch onderzoek verricht naar alle bewaard gebleven
Noord-Nederlandse almanakken uit de periode 1570-1705. Aangezien de meeste
almanakken vroeger na afloop van het jaar werden weggegooid, net als tegenwoordig
onze kalenders en agenda's, kunnen we alleen maar bij benadering iets zeggen over
het werkelijk aantal verschenen almanakken. Hoewel er jaarlijks vele duizenden
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almanakken in de beschreven periode werden gedrukt, zijn er door Salman na een
zeer uitgebreide zoektocht in bibliotheken en archieven ca. 850 Noord-Nederlandse
almanakken teruggevonden. En dat is niet veel als we ervan uitgaan dat één op de
vier huishoudens een almanak had en er jaarlijks in het begin van de 17e eeuw ca.
100.000 almanakken in de Republiek werden gedrukt.
De productie van almanakken was van groot economisch belang, niet alleen voor
de drukkers en boekverkopers, maar ook de vele rondreizende marskramers pikten
hun graantje mee.
Rond 1600 werden er in de Republiek in acht steden almanakken gedrukt en dit
aantal was omstreeks 1700 gestegen naar zeventien steden en één dorp (Heerenveen),
waar in totaal ca honderd boekverkopersdrukkers werkzaam waren.
Salman beschrijft niet alleen de rol en functies van de almanak, maar plaatst ze
ook in een Europees perspectief. Hiertoe heeft hij gebruik gemaakt van de grote
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hoeveelheid bibliografisch materiaal dat reeds verschenen is in vooral Duitsland,
Frankrijk en Engeland.
Als bijlage geeft Salman de namen van drukkers en boekverkopers van almanakken
en een register op plaatsen en personen. Voor de descriptieve bibliografie moet men
de bijgeleverde cd-rom gebruiken, wat niet altijd gelegen komt als je even wat snel
wilt opzoeken. Het boek is geïllustreerd met een 30-tal zwart-wit afbeeldingen, die
alleen in deze handelseditie voorkomen en niet in het oorspronkelijke proefschrift.
Met dit boek over de Nederlandse almanak is eindelijk een vrijwel volledig
overzicht van alle beschikbare literatuur over dit onderwerp verschenen. Het zal
ongetwijfeld een bron van inspiratie zijn voor toekomstige studies niet alleen van de
almanak maar ook van de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
Van 17 november 2000 tot 26 januari 2001 exposeert de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag almanakken uit eigen bezit.
F.H.C. SCHREUDER

Klassieke Literatuur. Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot en
met de Tachtigers. Cd-rom versie windows 95/98/NT. Spectrum Electronic
Publishing 1999. ISBN 90-5344-045-3. Prijs: f 99,-.
Multimedia zijn leuk, spannend en doen een appel op de instincten van de homo
ludens. Om die reden biedt het ‘spelen’ met de cd-rom Klassieke literatuur een
aangename tijdverpozing. Er staat ook zoveel op! Ongeveer 150 primaire teksten
zijn opgenomen, in hun geheel of gedeeltelijk, waarbij een groot aantal voorzien is
van een inleiding, een samenvatting, één of meer illustraties en een notenapparaat.
Literatuurverwijzingen en een verantwoording completeren het geheel. Om de cd
voor de hedendaagse consument nog aantrekkelijker te maken zijn er ook liederen,
interviews met deskundigen en voorgelezen tekstfragmenten te beluisteren. Een
tijdbalk moet het historisch besef van de lezers - of is het woord ‘gebruiker’ hier
beter op z'n plaats? - vergroten en de werken in hun historische context plaatsen.
De voordelen van het digitaliseren van tekstbestanden tekenen zich overduidelijk
af. In een handomdraai kunnen trefwoorden of een combinatie van woorden (citaten
bijvoorbeeld) in een tekst getraceerd worden. Verder kan er een regelnummering
worden aangebracht, waardoor er eenduidig naar bepaalde regels verwezen kan
worden. En: de teksten kunnen worden geprint en gedownload. Voor de middelbare
scholier en de eerstejaars student een uitkomst omdat menig scriptie nu met het
grootste gemak opgetuigd kan worden met talloze citaten.
Voor deze doelgroep lijkt de cd-rom bestemd, althans er wordt melding gemaakt
van het voortgezet onderwijs waarvoor zelfs een begeleidende lesbrief voorhanden
is. Studenten Neerlandistiek kunnen er (in het begin van hun studie) eveneens hun
voordeel mee doen omdat ze voor iets minder dan honderd gulden thuis kunnen
beschikken over een breed scala aan primaire teksten uit geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde. Zij zijn echter gewaarschuwd: de cd is willekeurig
samengesteld, de inleidingen en de literatuurverwijzingen zijn soms erg summier en
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de tijdbalk vertoont her en der harde knoesten. Dit is het gevolg van de werkwijze
van de samenstellers. Hun selectiecriterium was de beschikbaarheid van edities, al
dan niet in gedigitaliseerde vorm, wat een sterk wisselende kwaliteit ten gevolge
had. Soms zijn de teksten door hen zelf met een OCR-programma ingescand, maar
de controle is niet overal even nauwkeurig geweest. Voorts zijn sommige inleidingen
afkomstig van verouderde tekstedities (een kwestie van auteursrechten?), terwijl er
van recentere inleidingen samenvattingen worden gegeven. Zonder het origineel
ernaast is evenwel niet duidelijk of de oorspronkelijke tekstbezorger recht wordt
gedaan.
De cd-rom oogt net als de overige cd-roms die Spectrum op de markt heeft
gebracht, professioneel. Na een eerste kennismaking bekruipt je echter het gevoel
dat de cd in bepaalde opzichten haastig is opgezet. Niet alleen is de keuze van teksten
arbitrair, ook de geleerden die aan het woord komen,
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lijken met een zekere nonchalance gekozen. Van de acht geïnterviewden komen er
zes uit Amsterdam en twee uit Utrecht; - alsof elders in het land geen deskundigen
te vinden zijn. Bovendien is er slechts gezocht in het universitaire circuit en heeft
men niet de moeite genomen contact op te nemen met kenners daarbuiten. De selectie
van muziekfragmenten vertoont eveneens wat gemakzuchtige eigenschappen: slechts
zeventiende-eeuwse liederen zijn te beluisteren, gezongen door Camerata Trajectina.
In de afgelopen jaren heeft alleen al het zondagmorgenprogramma OVT een grote
verscheidenheid aan liederen ten gehore gebracht, waarbij vooral de ‘protestsongs’
uit de patriottentijd indruk maakten. Helaas hebben de samenstellers van de cd-rom
niet verder geluisterd dan naar wat er in de gemiddelde klassieke-muziekwinkel ‘op
de draaitafel’ lag. De links naar handige websites tenslotte zijn een praktisch
hulpmiddel, maar de middelbare scholier moet het helaas zonder verwijzingen naar
de nog altijd populaire uittreksel-sites stellen. Ook de hyperlinks lijken willekeurig
gekozen, zeker de schaarse links naar buitenlandse sites.
Wat heeft de cd-rom aan 18e-eeuwse schrijvers te bieden? De oogst is met zeventien
procent redelijk te noemen. Van de 92 auteurs die er een plaats op gekregen hebben,
zijn er zestien actief in de achttiende eeuw (er is geen rekening gehouden met het
feit dat van sommigen meerdere teksten zijn opgenomen). Aanwezig zijn onder
anderen Weyerman (Opkomst en val van een koffihuisnichtje), Paape, alias J.A.
Schasz (Reize door het Aapenland), Poot (Mengeldichten) en Kinker (Het Alleven
of de Wereldziel).
Ondanks alle kritische kanttekeningen blijft de cd-rom leuk speelgoed. Het is
uitstekend dat een groot aantal teksten van de mastodonten uit de Nederlandse
letterkunde voor zo weinig geld beschikbaar zijn. De gebruiksvriendelijkheid én de
gebruikswaarde zijn groot. Aan een volgende editie zou alleen meer verantwoord
denkwerk vooraf kunnen gaan.
M. VAN VLIET

K. Langvik-Johannessen, Livinus Verkruyssen en zijn toneeldichters,
Speurtocht in het domein van het 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse theater.
Brussel: Facultés universitaires Saint-Louis, Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde, 1999. (Cahier nr. 18), 60 bldz. Prijs: 300
BF - f 18,-.
De Noorse neerlandicus en germanist Langvik-Johannessen is geen onbekende op
het gebied van de studie van het Nederlandse drama. Na zijn Vondel-studies heeft
hij zich gebogen over het Zuid-Nederlandse theatergebeuren in de Oostenrijkse tijd,
zoals blijkt uit zijn studies over de Brusselse dramaturgen Cammaert (1991) en
Jacobus de Ridder (1994). Wat hem vaak daarbij steekt, is het neerbuigende oordeel
van de Hollandse geschiedschrijvers ten aanzien van dit soort werk. Keer op keer
laat hij zien dat een dergelijk oordeel vóór alles steunt op een gebrek aan aandacht
en liefde voor wat er in de Oostenrijkse Nederlanden gebeurde. Langvik-Johannessens
kritiek lijkt mij in het algemeen gerechtvaardigd. In zijn bijdrage over de
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toneelregisseur Livinus Verkruyssen laat hij opnieuw zien dat geduldig speurwerk
en kennis nemen van het oorspronkelijke werk tot een juistere waardering leiden,
niet alleen wat betreft elementaire historische feiten, maar ook wat betreft het literaire
belang van dit type geschriften.
De redelijk welgestelde Bruggeling Livinus Vercruyssen († 1742), ‘tijkwerker’
van beroep, bezorgde en bekostigde de uitgave van vier toneelstukken van
verschillende auteurs: De doodt van Boëthius, of den verdrukten raeds-heer van Peter
Smidts uit 1699, Wonderlycke bekeringhe ende kloeckmoedighe martelie van den
seer edelen en H. Martelaer Adrianus door den Heydensche Keyser Maximiliaen
grooten vervolger der christenen van Jacobus van Eekhout (1705-1753) uit 1734,
De onverwinnelyke standvastigheyd ende iver in het christen gelove ende glorieuse
martelie van den H. Martelaer Laurentius ende van den H. Paus Sixtinus II,
mitsgaeders de vroomdadige Martelaeren Hipolitus en Romeus. En andere onder
de goddeloose vervolginge ende Tiranie van den boosen Keyser Valerianus, van
(vermoedelijk) Paulus Ley-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

57
ten, pastoor te Poesele bij Deinze, uit 1740 en tenslotte het Christelycken strydt van
den heyligen en glorieusen martelaer Sebastiaen, Roomschen Ridder; Gestorven
voor het Catholyck Gelove van een onbekend auteur, dat in 1743 te Brugge van de
pers kwam. Aan de titels alleen al kan men zien waarom de protestantiserende
Hollandse geschiedschrijvers van de negentiende eeuw er hun neus voor hebben
opgetrokken. Het gaat hier inderdaad om martelaarsstukken (Langvik-Johannessen
betoogt zelfs dat het Boëthius-stuk er een is, vanwege het politieke martelaarsschap
van de protagonist). Hoewel de drie stukken over christelijke martelaren wellicht
gelegenheidsstukken zijn (althans het stuk over St-Laurentius is met het oog op een
kerkelijk jubileum vervaardigd), zijn ze zeker niet slecht geschreven. Interessant is
dat drie van de vier stukken gericht zijn op de opvoering en dat het niet verwonderlijk
is dat een toneelregisseur als Verkruyssen hun uitgave wilde. Op grond van de
tekstvoorbeelden in het boek onderschrijf ik de mening van Langvik-Johannessen
dat het St.-Adrianusstuk licht, voor een martelaarstuk zelfs opmerkelijk lichtvoetig
van toon is. Ook het spel van St.-Sebastiaen is qua taal en versificatie aantrekkelijk.
Over het St.-Laurentiusstuk, waarvan de auteur mogelijk de pastoor van Poesele
is, betoont de Noorse geleerde zelf zich het meest verrukt, en we zouden verwachten
dat hij daarom hier spoedig een uitgave van zou vervaardigen, zodat we er kennis
van kunnen nemen. Helaas kondigt hij in een voetnoot op p. 15 (voor een volgend
cahier) onbekommerd de uitgave aan van het actieloze en zwaar op de hand zijnde
Boëthius-stuk, dat bovendien duidelijk niet opvoeringsgericht is. Men mag vrezen
dat de Hollandse geschiedschrijving niet onmiddellijk - onder de invloed van de
uitgave van dit stuk - van gedachten zal veranderen over de kwaliteiten van het
toenmalige Zuid-Nederlandse drama.
Dankzij het speurwerk van Langvik-Johannessen kunnen gegevens in de
electronische database CENETON (Census Nederlands Toneel) worden gecorrigeerd.
Stukken die aan Verkruyssen als auteur worden toegeschreven, mogen niet langer
op diens naam worden gesteld. Dat geldt onder andere voor het anonieme Den
bekeerden heydenschen velt-heer Gallicanus (p. 4-5). Van het St.-Adrianusstuk is
Jacobus van Eekhout de auteur blijkens de Naer-Reden (p. 16). Het St.-Laurentiusstuk
kan het best aan Paulus Leyten, pastoor van Poesele, worden toegeschreven (p. 30-31)
en van het St.-Sebastiaenstuk is de auteur nog niet getraceerd. Van dit laatste stuk
berusten twee exemplaren in de Parijse Bibliothèque Nationale (sign. Yth.67564 en
Yth.69303), zoals ook van het St.-Adrianusstuk (sign. Yth.69304 en Yth.70275),
wat noch door Langvik-Johannessen, noch door CENETON wordt vermeld.
Bovendien bevindt zich in dezelfde Parijse bibliotheek nog een ander stuk dat zoals
de door Langvik-Johannessen genoemde spelen eveneens in Brugge is gedrukt en
waarvan de titel veel verwantschap vertoont met die van het stuk van Van Eekhout
over St.-Adrianus, namelijk de Kloeckmoedighe martelie van de h. maeght ende
martelaresse Catharina, door den wreeden tyran Maximinus, keyser van den oosten.
Speelwys opghestelt, door B.P.H.E.S.A.C. Brugghe: wed. van P.J. Vincent, [s.d.].
(sign. Yth.68708).
K. BOSTOEN
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H. Bots, L. van Gemert [red.], Schelmen en prekers. Genres en de
transmissie van cultuur in vroegmodern Europa. Nijmegen, Vantilt 1999.
ISBN 90-75697-27-9. Prijs f 39,90/BF 798.
Zeven docenten van de Nijmeegse letterenfaculteit schreven vanuit het
onderzoeksprogramma Transmissie van Cultuur en Ideeën elk een essay over de
overdracht van cultuur in artistieke genres uit de 17e en 18e eeuw, gebundeld in het
onlangs verschenen Schelmen en prekers. De aanpak is interdisciplinair, getuige de
diversiteit aan cultuurgenres die aan de orde komen: variërend van muziek en (tuin)
architectuur tot toneel, poëzie, geleerdentijdschriften en (schelmen)romans. De
auteurs proberen aan
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te tonen dat al deze genres - en dus niet alleen de literaire - gebruikt werden om
allerlei ideologische discussies te voeren en denkbeelden te verspreiden onder een
breder publiek. Daarmee krijgen de behandelde cultuuruitingen volgens inleider Bert
Treffers een moraliserend karakter en wordt hun makers de rol van preker toebedeeld.
Treffers' betoog, waarin hij de bijdragen onder één gezamenlijke noemer probeert
te brengen, doet tamelijk geforceerd aan. Immers, het is een overbodige constatering
dat er in cultuuruitingen cultuur en ideeën worden overgedragen. Een dergelijke
transmissie vindt per definitie plaats via diverse cultuurgenres en dat die ideeën
onafhankelijk van welk genre ook met elkaar overeenstemmen, is logisch wanneer
de makers ervan gezien worden als producten van de geest van hun tijd.
Gelukkig kan de bundel ook zonder de inleiding gelezen worden; - een korte
opsomming van wat ter tafel komt. Lia van Gemert opent de rij met haar bijdrage
over het thema liefde en wraak op het zeventiende-eeuwse toneel. Zij adstrueert de
‘vette’ personages krachtpatser en hoer met het bijbelse verhaal van Simson, die door
toedoen van de verleidelijke Filistijnse Delila verraden en uiteindelijk gedood wordt.
Het verhaal bleek keer op keer een dankbaar onderwerp voor de tragedieschrijvers
die de Republiek in de zeventiende eeuw rijk was, wat Van Gemert de mogelijkheid
bood te wijzen op hoe enkele toneelmatige en normatieve aspecten ervan zich in de
loop der tijden evolueerden. Guillaume van Gemert richt zich in zijn artikel op de
thematiek van de bekering van de schelm, in de picareske roman, zoals vooral
geschreven in de Duitse staten. Daar blijkt het meer een religieuze bekering te
betreffen, en minder - zoals het in de Nederlanden usance was - een overstap naar
het maatschappelijk gareel. Een andere vorm van literatuur, de poëzie, komt ter
sprake in de bijdrage van Frans Korsten over John Norris, Matthew Prior (de
diplomaat die ook in Weyermans werk een rol speelt) en Richard Blackmore. Korsten
geeft de dichtkunst een plaats als bron voor de ideeëngeschiedenis. Nog een soort
literatuur, het tijdschrift en wel het geleerdentijdschrift, wordt als drager van cultuuren
ideeëngoed te berde gebracht door Hans Bots. Kemachtig geeft hij weer hoe de
geleerdentijdschriften zich in de loop der tijd ontwikkelden, waarbij hij dieper ingaat
op de Bibliothèque Impartiale, geschreven voor een internationaal publiek door de
Duitse hugenoot Samuel Formey en uitgegeven door de Leidse boekverkoper Elie
Luzac. Terecht wijst Bots erop dat voorwoorden van dergelijke geschriften
veronachtzaamd worden terwijl ze dikwijls substantiële informatie bevatten over de
intenties van de auteur(s).
Behalve deze geschreven cultuuruitingen komen er in de Nijmeegse bundel ook
andere vormen van cultuur aan de orde: muziek en tuinarchitectuur. Over het
internationaal georiënteerde muziekleven in de 17e eeuw en met name over de wijze
waarop men meende menselijke gevoelens muzikaal te kunnen uitdrukken, gaat het
artikel van Bert Treffers, waarbij het focus vooral gericht is op Arcangelo Corelli,
befaamd om de emoties die hij met zijn muziek opwekte. De verschillende 18e-eeuwse
opera's Montezuma, gebaseerd op de legendarische ontmoeting tussen de Azteekse
vorst Montezuma en de Spaanse veroveraar Cortés, laten eveneens een ontwikkeling
zien in cultuur en ideeën; aldus de bijdrage van Peter Rietbergen. Tenslotte is er het
artikel van Utta Janssens over de geschiedenis van de smaak met betrekking tot de
tuinarchitectuur. De ideale tuin wisselde in de loop van de 17e en 18e eeuw nogal
eens van karakter, waarbij uiteindelijk de Engelse landschapstuin het won van de
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Italiaanse en Franse ontwerpen. Voor tuinliefhebbers biedt Janssens' bijdrage aardige
eye-openers. Helaas is er geen gebruik gemaakt van Nederlandse studies over
landschapskunst, waardoor we het moeten doen met enkele terloopse opmerkingen
over het Vondelpark.
Tot slot enkele opmerkingen over de editie als geheel. Illustraties en bijlagen
completeren de essays op aangename wijze. Slordig is dat de ondertitel op het omslag
afwijkt van wat er op de titelpagina staat vermeld en evenzeer slordig is, hoewel
grappig overkomend, de Italiaanse nationaliteit die Montezuma bij één van de
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illustraties krijgt toebedeeld. Een index ontbreekt jammer genoeg.
M. VAN VLIET

Margret Klinge, David Teniers de Jonge: schilderijen en tekeningen.
Antwerpen 1991. Catalogus Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen. [Gesignaleerd bij De Slegte].
In de inleiding van dit kloeke, ruim 300 pagina's tellende gebonden boekwerk met
zeer vele kleurenreproducties van Teniers' schilderijen, wordt Weyerman als
kunsthistorische autoriteit opgevoerd: ‘J. Campo Weyerman wijdt in zijn Levens
Beschrijvingen der Nederlandse Konstschilders uit 1729 enkele beschouwingen aan
Teniers' werk. Zo vermeldt hij als eerste de afhankelijkheid van Brouwer en stelt
invloeden vast van andere schilders als Adam Elsheimer, Jan Breughel en enkele
Italianen, wier werken Teniers als directeur van de schilderijenverzameling van
Leopold Wilhelm in Brussel kopieerde’ (p. 16-17). Hierin gaat hij kennelijk verder
dan de biografieën van De Bie (1661), Sandrart (1675) en Houbraken (1718).
Klinge heeft zich hier laten leiden door de passage ‘Hij volgde somtijds de manier
van Adriaan Brouwer, dan wederom die van Adam van Elsheymer, op een anderen
tijd die van den Fluweelen Breugel, dan wederom van Bassan, Paulo Veronees,
Albaan, Tintoret, & cetera’ (Konstschilders dl. 2, p.90).
David Teniers' oeuvre omvat volgens Klinge alle thema's van de genreschilderkunst:
taferelen met boeren en met burgers, galante en soldatske scènes en verder ook
portretten, galerij-interieurs en religieuze voorstellingen. Teniers was rechtstreeks
verbonden met de familie Breughel, die de schilderkunst van de 16e en vroeg 17e
eeuw domineerde: hij trouwde in 1637 met Anna Breughel, de toen zeventien-jarige
dochter van Jan Breughel de Oudere. Toen Jan stierf in 1625 werden zijn kinderen
onder voogdij geplaatst van Peter Paul Rubens. Bij diens dood in 1640 werd Teniers
voogd over zijn nog minderjarige schoonzus Clara-Eugenia en zwager Ambrosius.
Hun vermogen, waaronder de schilderijen van Jan Breughel I, maar ook van Pieter
Breughel I, werd aan Teniers toevertrouwd. Teniers' werk vormt een schakel tussen
de Breugheliaanse en de galante, hoofse Franse schilderkunst van de achttiende eeuw.
En al merkt Weyerman op dat Teniers kopieën, zoals hij die maakte voor Leopold,
‘niet veel behoefden toe te geeven aan de uytheemsche Konstschilders [...] indien
men in de tekening niet een afgesneeden smaak, of iets bekrompens aanmerkte’
(Konstschilders dl. 2, p.90), hij steekt de loftrompet over ‘een van de beste Tafereelen
van dien Konstschilder’: een ‘inzicht in een Boerenhuys, wiens inboel benevens de
keukenproviant van kool, raapen, en zo voorts aardiglijk is geschildert, en konstiglijk
behandelt. Maar dat stuk vervat onder andere een heerlijk Beeldje, opgeschikt als of
het toegetakelt was by den Konstschilder Rembrant van Ryn, welk Beeldje zo
konstiglijk is getekent en geschildert, dat een Konstkenner zich niet als door een
langduurig gezigt daar van kan verzaaden’ (p.91). De verblijfplaats van dit ‘Beeldje’,
volgens Weyerman destijds ‘ten huyze van Mevrouw de Weduwe van den Heer J.
la Bassee, tot Leyden’ is mij onbekend.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

JOS LEENES

Reinier Arrenberg, Naamregister van de bekendste en meest in gebruik
zynde Nederduitsche boeken. Herdruk van de uitgave van 1788. Inleiding
door F.A. van Lieburg. Rotterdam, Lindenberg boeken & muziek B.V.,
1999. ISBN 90-70355-16 7-36 + [XII] + 598 blzz. f 168,55.
Ondanks de zeer optimistische geluiden in den beginne, zal de voltooiing van de
STCN voorzover die de achttiende eeuw beslaat nog wel even op zich laten wachten.
Dus moeten we af en toe ook oudere hulpmiddelen raadplegen. Van de Alphabetische
naamlijst van boeken (‘De Jong’) over het tijdvak 1790-1831, strekkend ten vervolg
op Arrenberg, verscheen in 1965 een facsimile-uitgave. Die uitgave heeft voor een
deel zijn nut verloren vanwege het verschijnen van de ‘Saalmink’, over de periode
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1801-1832. Nu verschijnt Arrenberg zelf. Dat wil zeggen, de tweede druk van
‘Arrenberg’, uit 1788, die een cumulatie beoogde te zijn van ‘Abkoude’ (een register
op uitgaven 1640-1756) en van wat daarna verschenen was.
Arrenberg geeft in zijn eigen inleiding enige toelichting over de geschiedenis van
zijn Naamregister en over zijn aanpak. Hij wiedde geducht in ‘Abkoude’ en haalde
er daarom alles uit wat volgens hem overtollig was; zoals ‘alle de Geschriften voor
en tegen de vrye Metzelaars, de Hernhutters [...] benevens eene lyst van alle de
Gedichten en blaauwe boekjes’, verder ‘alle oudere, versleten en uit het gebruik
geraakte Boeken, die van geen belang zyn, en op welken niemant meer acht slaat,
gelyk ook van alle die kleene Geschriften, welken de Franschen den naam van pieces
fugitives geven, en die in de Boekwinkels niet meer te bekomen zyn noch gevraagd
worden.’ Twistschriften kwamen ook niet in aanmerking voor opname. Men ziet:
een nogal praktisch standpunt. Maar Arrenberg moest dan ook veel toevoegen uit de
periode na Abkoude; en zijn uitgave werd bij een andere opzet onhanteerbaar en/of
onbetaalbaar. - Verder discussieert hij over de wijze waarop bij hem resp. druk,
drukker en bezitter van het kopijrecht vermeld staan; en dat er bij hem, uitzonderingen
daargelaten, slechts werken tot begin 1787 opgenomen zijn.
Al zijn opmerkingen over het weglaten van bepaalde zaken serieus nemend, valt
de informatieve waarde van Arrenberg op: zo neemt hij van Weyerman 27 werken
op - inclusief die over het geheugen! - terwijl er van Kersteman slechts 3 genoemd
worden, althans op naam van de auteur. Hetgeen één van de talloze indicaties is, dat
Weyerman door zijn tijdgenoten beschouwd werd een auteur van een geheel ander
kaliber te zijn als, bijvoorbeeld, Hoefnagel; hoewel zulks door (boek)historici, vanuit
een wat negentiende-eeuwse optiek, nog wel beweerd wordt (zo José de Kruif in
haar recente overigens voortreffelijke werk over het Haagse boekenbezit in de 18e
eeuw).
De inleiding door Lieburg geeft een voorlopige biografie van de Rotterdamse
boekhandelaar en courantier Reinier Arrenberg (1733-1812).
A. HANOU

E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema [red.], Vrijheid Een geschiedenis
van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Amsterdam 1999. Reeks
Nederlandse Begripsgeschiedenis. ISBN 90-5356-348-2.
Binnen het project Nederlandse begripsgeschiedenis, onderdeel van het Huizinga
Instituut, heeft de multidisciplinaire Werkgroep Vrijheid geprobeerd in kaart te
brengen welke ontwikkeling het begrip ‘vrijheid’ in de loop der eeuwen heeft
doorgemaakt. Uitgangspunt was dat noties als burgervrijheid, tolerantie en
bijvoorbeeld handelsvrijheid in het verleden iets volstrekt anders inhielden dan
tegenwoordig. Die betekenisveranderingen tekenden zich met name af op de
breuklijnen van onze geschiedenis: roerige tijden waarin onze voorvaderen hun
politieke rechten bevochten, of het nu tegen de Spanjaarden was, tegen regenteske
stadhouders, of tegen de patriotten dan wel de prinsgezinden. Daarbij beschouwt de
Werkgroep de Opstand als het grote keerpunt in het nationale denken over ‘vrijheid’,
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aangezien toen zaken als zelfbestuur en gewetensvrijheid werden bevochten én
verworven.
Terwijl tot nu toe ‘vrijheid’ ad hoc werd bestudeerd, namelijk wanneer relevant
voor bepaalde gebeurtenissen in een bepaalde periode, is er dankzij de werkgroep
nu een poging gedaan vanuit diverse wetenschappelijke disciplines een synthese
tussen al de verschillende invalshoeken tot stand te brengen. Het heeft geleid tot een
fraaie bundel artikelen, die - hoewel ze jarenlang op zich deed wachten - de aandacht
nog altijd meer dan waard is. De vijftien bijdragen hebben begrijpelijkerwijze alle
een politieke dimensie, waarbij bijvoorbeeld Marijke Spies en Henk Duits laten zien
hoe schrijvers in de 16e en 17e eeuw aan het begrip ‘vrijheid’ een literaire vorm
gaven, resp. in poëzie en toneel. In andere artikelen worden onderwerpen als
theologische en filosofische vrijheid, of na-
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tuurrechtelijke theorieën in relatie tot vrijheid bij de hoorns gevat.
Een vijftal artikelen betreft de 18e eeuw. André Hanou belicht de idee van vrijheid
zoals die werd verwerkt in imaginaire reizen als Krinke Kesmes van Hendrik Smeeks,
het Huwlyks-eiland van Richard Bonhomme (beide van 1708) en Jan Kinkers Land
der blinden (1794). Haitsma Mulier gaat dieper in op het vrijheidsbegrip in de
geschiedschrijving van de 17e en 18e eeuw, aan de hand van auteurs als Jan Wagenaar,
Simon Stijl en Adriaan Kluit. Interessant is ook de bijdrage van Ida Nijenhuis over
de ontwikkeling van het politiek-economische vrijheidsbegrip, waarbij zij een aantal
- dikwijls veronachtzaamde - bronnen over de koophandel geraadpleegd heeft. Frans
Grijzenhout laat zien hoe ‘vrijheid’ in de loop der eeuwen is afgebeeld op penningen,
prenten en schilderijen (oogstrelend zijn o.a. de afgebeelde prenten over de Bataafse
Vrijheid), en Wyger Velema verdiept zich in de politieke connotatie van het
vrijheidsbegrip zoals dat zich in het politieke debat aan het einde van de achttiende
eeuw, vanaf 1780, manifesteerde. In korte tijd, zo demonstreert hij aan de hand van
enkele pamfletten, waarmee patriotten en orangisten elkaar verbaal te lijf gingen,
werd beide partijen duidelijk hoe ver hun opvattingen over burgerlijke en staatkundige
vrijheid uiteen liepen.
M. VAN VLIET

Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk
(1756-1831). Hilversum, Verloren, 1998. ISBN 90-6550-585-7. 768 blzz.
Prijs f 120,-.
Er zijn van die boeken die men hier niet kan, mag of wil bespreken, omdat het de
bespreker een maand van zijn leven, en de redactie teveel van haar ruimte kost. In
zo'n geval is een vermelding voldoende.
Zo'n boek is het boek van Joris van Eijnatten. Het is een boek waarvan het gevolg
is dat men een gehele plank aan heel-of-half ideologische getinte Bilderdijkiana kan
wegdoen en vervangen door dit forse deel. Hier komt de denkwereld van de gehele
Bilderdijk aan de orde, op basis van een veel groter aantal documenten, manuscripten,
en wat al niet, dan tot nu toe gebruikt is. De Bilderdijk van vroeger - meestal
hyperprotestants of vreemd-conservatief van snit - steekt daar maar schraal bij af.
Deze Bilderdijk is gecompliceerder, breder, veelzijdiger. Dieper? Nu, dat misschien
niet. En 't is de vraag of hij er ook sympathieker op wordt. Dat laatste zou meer een
zaak zijn voor een echte Bilderdijkbiografie. Bij Van Eijnatten in ieder geval nergens
de heiligverklaringen en verschralingen, of de overbekende déjà-vu-ervaring.
Maar Bilderdijk als omnivoraal lezer, van, om maar iets te noemen: esoterica,
moraalgeschriften, natuurfilosofie, boeken op basis waarvan hij zich een idee vormt
over de prisca sapientia van het Noorden (de wijsheid bewaard in een Atlantis van
de blanke volkeren); die Bilderdijk wordt hier een spannend man.
Genoeg gezegd. Van Eijnatten is een verplichte aanschaf. Eh.... vraagje aan de
schrijver: kan er nog een biografie af, in de toekomst?
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Verschenen
Marten Lerk, Jan Leenderts Lerk een Fries in het leger van Napoleon.
Delft, Alvo z.j. ISBN 90-75010-03-6. 144 blzz. f 29,50.
Reconstructie door een nazaat, maar niet op basis van een dagboek of anderszins,
van de belevenissen van een Fries conscript tijdens de veldtocht in 1813 in Duitsland.
Verlevendigd door zeer ahistorisch gepraat over kerstsfeer en talloze referenties aan
het ‘vrije’ Friesland. Sfeer: ‘“Hest ut al hoord? Jan Lerk mut in dienst”, zei Douwe
Kingma bezorgd tegen Oebele Veldstra.’ [AH]
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Ans van Gils, Van één vonk brandt een huis. Invloed van de Nederlandse
Verlichting op de ontwikkelingen in Made en Drimmelen, 1780-1813. Scriptie
OU Cultuurwetenschappen 1998. Verkrijgbaar ad f 15,- bij de maakster
(Blokvang 11, 4942 BP Raamsdonkveer)
Niet dat er veel gebeurt: maar het is soms plezierig te lezen over de invloed (of niet?)
van grote gebeurtenissen in micro-omgeving. [AH]

Ruud Paesie, Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een
Zeeuwse Oostindiëvaarder. Amsterdam, Bataafsche Leeuw 1999. 205 blzz.
f 79,-.
Perry Moree, ‘Met vriend die God geleide’. Het Nederlands-Aziatisch
postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zutphen,
Walburg Pers 1998. ISBN 90-5730-012-5. 288 blzz. f 49,50.
Zakelijk, tegelijk goed geschreven boek over een specialistisch onderwerp. - Af en
toe (66, 67) komt naar boven dat er ook pakketten boeken meegegeven werden; die
wel es nat en ‘bedorven’ aankwamen. En dat terwijl, zoals iemand schreef, het
vervelendste aspect van de Oost het gebrek aan boeken was. Kan de auteur, of een
ander, ons eens verrassen met een studie over hoe, en welke boeken meegegeven
werden? - Om onmiddellijk af te reizen: de mededeling (13) dat er ‘ontelbare’
Nederlandse brieven liggen in het Londense Public Record Office, in beslag genomen
door Engelse oorlogsschepen en kapers. [AH]

Johannes Koch, Levenbeschrijving van -. [Bezorgd door] J.C.F. Koch.
Delft, Alvo [1999]. Mars bibliotheek 3. ISBN 90-75010-05-2. 82 blzz. f
16,--.
Dagboek van een Duitse boerenjongen die in 1803 dienst neemt bij de Bataafse
troepen. Met die troepen vecht hij aan de Napoleontische zijde in Duitsland en Spanje;
later tegen Napoleon bij Waterloo; en in 1830 tegen de zuidelijke opstandelingen.
Gedetailleerder dan gebruikelijk is in dit soort verslagen, over de ongemakken van
de oorlog. [AH]

Hans Bonke, De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een
VOC-schip, 1760-1781. Nijmegen, SUN 1999. 224 blzz. f 39,50.
Nauwkeurig bronnenonderzoek, vele details over de dagelijkse gang van zaken. [AH]
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Willem van den Berg, Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen
over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. Onder redactie
van Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Amsterdam,
Amsterdam University Press 1999. ISBN 90-5356-380-6. 352 blzz. f 50,Bundeling, bij zijn afscheid, van de belangrijkste artikelen door Van den Berg, met
een lijst van zijn publicaties en recensies vanaf 1965 (p. 343-351). Voor de 18e eeuw
zijn vooral van belang de artikelen over de preromantiekconceptie (1976), de in 1794
geopende Haarlemse volksbibliotheek van 't Nut (1993), de Amsterdamse hoogleraar
David Jacob van Lennep (1997), ‘epistolariteit’ (1975), brievenboekjes (1978), en
Rijklof Michaël van Goens (1996). Geen index. [AH]

A.T.M. Ruygt, Begraafplaats Ter Navolging Tiel. Een voorbeeld van verlicht
denken. Tiel, Streekarchivariaat [PB 169, 4000 AD Tiel) 1998. ISBN
9071297276. 150 blzz.
Deze buitenbegraafplaats daterend van 1786 werd het voorbeeld voor vele andere
begraafplaatsen, onder andere in Leiden en Amsterdam. [AH]

Jean Sgard [dir.], Dictionnaire des journalistes 1600-1789. Oxford, Voltaire
Foundation 1999. ISBN 0 7294 0538 9. 2 dln., 552 + 560 blzz. £ 170.
Sterk vervolledigde, en aan de stand van het onderzoek aangepaste, heruitgave van
de editie-1976; met 810 biografische notities. [AH]
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Joris van Eijnatten, Mutua Christianorum tolerantia. Irenicism and
toleration in the Netherlands: the Stinstra affair 1740-1745. Firenze, Leo
S. Olschki editore 1998. Studi e testi per la storia della tolleranza in Europa
nei secoli XVI-XVIII 2. ISBN 88-222-4656-X. 356 blzz.
Grondige en belangrijke studie over de ontwikkeling van de begrippen tolerantie en
verdraagzaamheid (niet noodwendig identiek), vooral in de eerste helft van de
achttiende eeuw. Aan de orde komt het gedachtegoed van de Nederlanders Gerard
Noodt, Jean Barbeyrac, Joannes Drieberge(n) en anderen, en de invloed daarop van
buitenlanders als John Locke en Benjamin Hoadly. De studie culmineert in een
analyse van de teksten Deductie voor het regt van de vrijheid van geloove, godsdienst,
en conscientie (1740), en de Oratio de mutua Christianorum tolerantia (1745),
respectievelijk door (vermoedelijk) de doopsgezinde Harlinger dominee Johannes
Stinstra, en de gereformeerde Leidse theoloog Johannes van den Honert. De teksten
worden bijgegeven in appendices. - Een opvallende opmerking vindt men p. 170:
aldaar vraagt Van Eijnatten zich af of de term Verlichting voor Nederland wel gebruikt
kan worden, wegens ‘the lack of conceptual clarity among contemporary scholars
of Dutch history’. [AH]

Emmanuel Waegemans [ed.], Russia and the Low Countries in the
Eighteenth Century. Groningen 1998. Baltic Studies 5. ISBN 90-73432-05-7.
340 blzz. f 90,--.
Deze bundel bevat 23 artikelen (de helft in het Russisch) over de
Nederlands-Russische relaties in dit tijdvak; uiteraard vele over en rond Peter de
Grote. Ik noem verder: M.J. Okenfuss over de Amsterdamse drukker Jan Thesing
als verantwoordelijk voor de eerste ‘seculiere’ (buiten het gezag van het patriarchaat)
gemaakte Russische drukken die ten doel hadden de westerse cultuur te importeren;
J. Paaskoski over de zeer hoge posities bekledende Jan Pieter van Suchtelen
(1751-1836) die een bibliotheek van 26.000 boeken naliet (in 1836 in de keizerlijke
bibliotheek te Petersburg geplaatst, nu deels nog in de UB Helsinki te vinden); R.
Tavernier over de Deventenaar Gerhard Dumbar (1743-1802) als de vertaler van de
Reize naar Siberië (1771) door abbé Chappe; en een genoeglijk artikel van V. Ronin
over de Nederlander als ‘type’ in de Russische literatuur tot en met heden. [AH]

Gerrit Paape en Maria van Schie, Kinderpligten, gebeden en
samenspraaken. Geschikt naar de vatbaarheid der jeugd Negentien gedichten
uit een verdwenen boekje, uitgeg, en ingel, door Anne de Vries. Stichting
Neerlandistiek VU Amsterdam en Nodus Publikationen Münster 1999.
ISBN 90-72365-60-7. 58 blzz. f 16,40.
Herdruk van een in 1779 verschenen bundeltje, volgens inleider een der eerste
navolgingen van Van Alphens Proeve van kleine gedigten voor kinderen. Zij vertonen
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een zekere frisheid. Men moet enige moeite doen te begrijpen (slechts de titelpagina
maakt melding van het verdwijnen van de bundel!) dat deze gedichten een
reconstructie zijn van de teksten, vooral via hun opname in de latere Verzameling
van gedichtjens ten dienste der schoolen (1782). - Lieftallig plaatje van ‘de familie
van den schrijver’ op de omslag. [AH]

Miriam Claude Meijer, Race and aesthetics in the anthropology of Petrus
Camper (1722-1789). Amsterdam, Rodopi 1999. Studies in the history of
ideas in the Low Countries 4. ISSN 0927-5088 nr. 4. 250 blzz. f 116,60.
Heldere, oorspronkelijk Amerikaanse dissertatie over de menschkunde van de
veelzijdige hoogleraar Camper. Diens fysiognomische opvattingen bevatten de ‘facial
angle theory’ (voornamelijk het in bepaalde mate vooruitsteken van de kaak), op
grond waarvan verschillende menselijke rassen onderscheiden konden worden; een
idee dat lang invloed heeft gehad. Aldus werd de
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neger vlak bij de orang-oetan geplaatst, terwijl het gelaat van de Europeaan het ideaal
van de Oudheid benaderde. In de negentiende eeuw leidde dit, niet volgens de
bedoelingen van Camper, tot gevolgtrekkingen over de kwaliteit van de hersens naar
rato van de soort schedel. Camper kan beschouwd worden als de grondlegger van
de anthropologie in Nederland. - Het werk bevat naast een analyse van deze theorieën
tevens een biografie van Camper. Aan het eind vindt men een lijst van Campers
handschriften en tekeningen. Er zijn twee - dus verwarrende - indices op personen;
vermoedelijk ligt de grens daarbij rond 1800. [AH]

John Richetti, The English novel in history 1700-1800. London 1999. ISBN
0-415-00959-2. 290 blz. f 197,45.
Richetti is een grote naam op het terrein van het achttiende-eeuws proza. In dit boek
behandelt hij de relatie fictie-maatschappij in Engeland, vooral aan de hand van
schrijvers als Defoe, Fielding, Richardson, Smollett, en een aantal vrouwelijke auteurs.
‘Eighteenth-century novels render a bargaining for identity and authority which is
at the heart of the profound changes in consciousness’ (15). Deze schrandere studies
zijn gesteld in begrijpelijke taal en verworden nergens tot de elders wel voorkomende
welhaast theologische interpretatie-systema's. [AH]

Louis Sébastien Mercier, Niemand ontbijt meer met een glas wijn. Tableau
van Parijs 1781-1788. Gekozen, vertaald en bezorgd door Willem Derks.
Amsterdam, Arbeiderspers 1999. Privé-domein 235. ISBN 90-295-3062-6.
224 blzz. f 39,90.
Observerende stukken, haast columns, over het leven in de Franse hoofdstad;
vernieuwend omdat het nu eens (zoals in de vele Grand Tours) niet over de cultuur
en de gebouwen gaat, maar over beroepen, gedragswijzen, verkeer, detailhandel en
nog vele dingen meer. Desondanks wijkt dit alles nog niet zeer af van wat men soms
ook ten onzent bij Jacob & Justus en hun navolgers kan vinden. - Eén passage uit
een stuk over het gedrag van buitenlanders in Parijs, en wel over een speciaal soort
daarvan: ‘De Hollander spoelt 's ochtends eerst zijn maag met drie of vier koppen
thee, waarna er een grote ham op tafel verschijnt waarvan hij ongeveer een pond
verorbert; vervolgens rookt hij twee of drie pijpen en drinkt drie koppen koffie met
melk gevolgd door een stuk of zes beboterde sneden brood, en hij besluit zijn ontbijt
met een fles bordeaux’ (164). Mercier behoort dus ontegenzeglijk tot het volk dat
een petit déjeuner mint. Desondanks... [AH]

A. Biewenga, De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie,
1680-1730. Amsterdam, Bert Bakker / Prometheus 1999. ISBN
90-53338-02-0. 346 blzz. f 49,90.
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Proefschrift over de kerkelijke en sociaaleconomische omstandigheden in de
begindagen van deze Nederlandse kolonie. [AH]
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Katharina Lescailje (1649-1711) en de ‘vrouwenzucht’
Schijn of werkelijkheid?
Ellen Grabowsky1.
In 1731 richtten de familieleden van de dichteres Katharina Lescailje (1649-1711)
een monument op voor hun beroemde familielid. In drie kloeke delen in quartoformaat
werden haar verzamelde werken, bestaande uit vertaalde toneelstukken, een groot
aantal gelegenheidsgedichten en enkele religieuze gedichten, uitgegeven. Het was
de eerste keer in de Nederlandse literatuurgeschiedenis dat een dichteres werd vereerd
met het bundelen van haar verzamelde werken.
De uitgever van De Mengel- en Tooneelpoëzy van Katharyne Lescailje,2. Dirk
Rank, spaarde kosten nog moeite om de ‘dierbaare gedachtenisse’ van zijn ‘moei’
te realiseren.3. Het eerste van de drie delen werd opgesierd door een gegraveerde
titelpagina naar een tekening van Nic. Verkolje waarop de gelauwerde dichteres
prijkt.4. Maar liefst zesendertig pagina's lijkgedichten op Katharina lieten vervolgens
zien dat collegadichters en dichtgenootschappen haar zeer hoog achtten.
De uitgave van de verzamelde werken was de posthume kroon op de literaire
carrière van Katharina Lescailje. Haar reputatie als dichteres was al gevestigd vanaf
het moment dat zij in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw haar eerste schreden
op het dichtpad zette. Onder de literaire vrienden van haar vader, de uitgever Jacob
Lescailje (1611-1679), stond ze bekend als een bijzonder talent. Rank noemt in zijn
voorwoord de bemoedigende woorden van Katharina's leermeester, Vondel, en ook
Gerard Brandt waardeerde de ‘vernuftige Katharine’.5. Hij vond zelfs dat ze haar
vader overtrof en dat mag als een compliment gelden. Jacob Lescailje was zelf een
dichter van enige naam en was zelfs door de Duitse graaf Phillip von Zesen tot ‘poëta
laureatus’ benoemd.6. Joan Blasius, die ook tot de kennissenkring van haar vader
behoorde, nodigde de jonge dichteres in 1672 uit om een bijdrage in zijn album
amicorum te schrijven, waar haar gedicht nu prijkt tussen de bijdragen van onder
anderen Jan Vos, Joost van den Vondel, Catharina Questiers en Cornelia van der
Veer.7.
Katharina Lescailjes literaire faam nam gedurende de zeventiende eeuw steeds
grotere vormen aan. Ze onderhield contacten met veel dichters en dichteressen en
als uitgeefster van toneelstukken - van 1679 tot 1711 zette zij met haar zuster Aletta
het bedrijf van haar vader voort - zat ze als een spin in het web van de Amsterdamse
literaire wereld.
De waardering voor haar werk zal zeker voor een deel hebben samengehangen
met de belangstelling voor het fenomeen ‘de dichtende vrouw’. Toen de Duitser
Uffenbach in 1711 Amsterdam bezocht en wel eens met zo'n dichteres wilde
kennismaken, vroeg hij in eerste instantie de weg naar Catharina Questiers, die toen
al meer dan veertig jaar dood was. Hij werd doorverwezen naar de winkel van
Katharina Lescailje die ‘vor eine der besten Poetinnen dieser Zeit gehalten [wirde]’.8.

Dichteressen, vriendinnen, geliefden?
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Zoals het ook veel andere in de zeventiende en achttiende eeuw beroemde dichters
verging, verloor Lescailje in de negentiende eeuw de waardering van haar lezers en
op belangstelling van de wetenschap kon ze in deze tijd evenmin rekenen.
Literatuurhistorici zagen haar pas aan het einde van de twintigste eeuw als een
bijzondere dichteres. Zij werden door hetzelfde
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gefascineerd als veel van de zeventiende- en achttiende-eeuwse bewonderaars van
Lescailje: het feit dat zij een dichtende vrouw was. Deze onderzoekers waren op
zoek naar het aandeel van de vrouw in de literaire geschiedenis.9. In Lescailje vonden
ze een dichteres die als geen andere vrouw een lange en bloeiende literaire carrière
had weten op te bouwen in een door mannen gedomineerde wereld. Lescailje was
bovendien een dankbaar studieobject omdat er drie dikke delen met haar dichtwerk
zijn overgeleverd, terwijl van andere dichteressen veel werk verloren is gegaan.10.
Onderzoekers die op zoek gingen naar typisch vrouwelijke elementen in het
dichtwerk van vrouwen, wezen erop dat de zogenaamde dichtwisselingen - het
uitwisselen van gedichten, zowel tussen vriendinnen als tussen vrouwen en mannen
- kenmerkend zijn voor de literaire productie van vrouwen in de zeventiende eeuw
en behoorden tot de beschaafde omgangsvormen van de vrouw.11. Het bekendste
voorbeeld van een dergelijke dichtwisseling tussen vrouwen is de Lauwer-stryt
tusschen Catharina Questiers en Cornelia van der Veer. Met eenige by-dichten aan,
en van haar geschreven die zelfs gepubliceerd werd als zelfstandige uitgave
(Amsterdam 1665). Deze dichtwisseling werd nog om een andere reden intrigerend
gevonden. Het vermoeden bestond dat de gedichten homo-erotische elementen in
zich hadden.12.
Ook Katharina Lescailje voerde literaire correspondentie met vrouwen. In 1674
(het vroegste gedicht in de Mengelpoëzy dateert uit 1670) was ze in een dichtwisseling
met de dichteres Cornelia van der Veer (1639-1704) verwikkeld. Tussen de gedichten
van Cornelia van der Veer aan Lescailje bevindt zich een opmerkelijk gedicht.
‘Klaghte’, waarin Van der Veer Katharina vraagt hoe het met hun vriendschap staat.
Van der Veer had Katharina op oudejaarsavond 1675 uit het huis van ‘Canjoncle’
zien komen en had haar gevolgd tot het huis van Katharina's zuster: ze was ervan
overtuigd geraakt dat Katharina's vriendschap voor haar tanende was. Hierna lijkt
de vriendschap tussen Cornelia en Katharina bekoeld te zijn. Het gedicht heeft een
jaloerse toon en er wordt gesproken over afgewezen liefde. Onderzoekers vermoedden
hier opnieuw een bewijs van homo-erotische gevoelens tussen vrouwen in handen
te hebben. Van der Veer zou verliefd zijn geweest op Lescailje en jaloers zijn
geworden toen zij haar uit het huis van een andere vrouw. Sara de Canjoncle, zag
komen.13. Het is opvallend dat niemand een even aannemelijke verklaring voor
Cornelia's jaloezie in overweging neemt. Tussen vriendinnen die geen amoureuze
gevoelens voor elkaar hebben, kan het verschijnen van een derde vrouw immers net
zo goed een reden voor afgunst zijn. Cornelia kan zich ook om deze reden het derde
wiel aan de wagen gevoeld hebben toen de vriendschap tussen Sara en Katharina
hechter werd.
Nadat de interessante suggestie was gedaan dat er tussen deze vriendinnen meer
dan een gewone vriendschap had bestaan, nam de interesse voor deze dichteressen
toe. Het feit dat zowel Lescailje als Van der Veer nooit getrouwd waren, gooide nog
meer olie op het vuur. Misschien lag hier de kans om een geval van homoseksualiteit
tussen zeventiende-eeuwse vrouwen aan te tonen. Marijke Spies had het nog enigszins
voorzichtig over een sterke suggestie ‘dat er meer speelt dan platonische vriendschap’
tussen Van der Veer en Lescailje, maar latere onderzoekers meenden stelliger
uitspraken te kunnen doen. Ook de vriendschap tussen Katharina Lescailje en Sara
de Canjoncle werd daarbij betrokken en als ‘verdacht’ opgemerkt.14.
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Het gerezen vermoeden stelde de wetenschappers wel voor een groot probleem.
Hoe valt homoseksualiteit feitelijk aan te tonen in een tijd dat een ‘lesbische identiteit’
waarschijnlijk niet bestond en seksuele relaties, zover die er waren, nauwelijks te
achterhalen zijn. Onder
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anderen Myriam Everard zag, bij gebrek aan harde feiten, alternatieve
onderzoeksmogelijkheden in het analyseren van het taalgebruik van dichteressen.
Zij wees daarbij op het ‘romantische’ taalgebruik tussen vriendinnen, dat binnen het
achttiende-eeuwse vriendschapsideaal gebruikelijk was en waarvan de historische
betekenis zou moeten worden vastgesteld. Met name travestiegedichten, (amoureuze)
gedichten geschreven vanuit het perspectief van een man, zouden volgens haar
interessant zijn omdat dichteressen hierin hun homo-erotische gevoelens zouden
kunnen uiten.15.
Lia van Gemert probeerde in twee artikelen de vermoedens over de seksuele
geaardheid van onder anderen Lescailje te bewijzen door middel van een semiotische
benadering waarbij ‘teksten verschillende, zelfs tegenstrijdige betekenisvelden hebben,
die het beste op te sporen zijn door de eenheidsconventie, waarin alleen sluitende
interpretaties van teksten zijn toegestaan, los te laten. Vanuit de vraagstelling ligt
het voor de hand te zoeken naar erotische connotaties en niet-traditionele situaties.’16.
Deze benadering komt in Van Gemerts toepassing vaak neer op een ‘letterlijke lezing’
van de onderzochte teksten.

Naar de letter
Van Gemert vond verschillende argumenten voor de stelling dat Katharina Lescailje
lesbische gevoelens gekoesterd zou hebben. Ze wijst op de (amoureuze) gedichten
die Lescailje schreef, niet onder eigen naam, maar op verzoek van bijvoorbeeld ‘den
heere N.N.’ Hier zou dus sprake kunnen zijn van de travestie die Everard op het oog
had. In de gedichten die Van der Veer schreef voor Lescailje, met name de ‘Klaghte’,
is eveneens travestie te vinden - en volgens deze redenering - dus een aanwijzing
voor homoseksualiteit. De jaloerse toon zou ook in die richting wijzen. Lescailje
schreef een aantal liefdesgedichten waarvan er één is gedateerd in 1677.17. Van Gemert
vindt de toon van deze gedichten zo persoonlijk dat zij vermoedt dat Katharina ook
in werkelijkheid verliefd moet zijn geweest. Of een vrouw of een man het voorwerp
van haar liefde was, kan ze niet zeggen, maar haar interpretaties wijzen in de richting
van een vrouw: Sara de Canjoncle. Zij werd immers eerder door Marijke Spies
aangewezen als de vrouw die de vriendschap tussen Cornelia van der Veer en
Katharina Lescailje verstoord zou hebben.
Sara kan tegen deze achtergrond door Van Gemert bijna niet meer worden bekeken
zonder de veronderstelling dat ook de vriendschap tussen Sara en Katharina wel eens
van lesbische aard zou kunnen zijn geweest. Want ‘Daer vuer is vint men rook’ zoals
Van Gemert de jaloerse Cornelia van der Veer citeert.
Katharina Lescailje schreef zes gedichten voor Sara de Canjoncle. Hiervan zijn
er drie gedateerd: een verjaarsgedicht van 15 juli 1675, drie dagen later gevolgd door
‘Verlooren en wedergevonden vriendschap’ en een bruiloftsgedicht op het huwelijk
van Sara de Canjoncle en Nicolaas Buitendoor (1677).18. Er bestaan verder drie
ongedateerde gedichten: ‘Aan Mejuffrouw Sara de Canjoncle op haar kunstige bloemen boomsnyding’, ‘Aan juffrouw Sara de Canjoncle nevens een Hollandschen Parnas’
en ‘Aan jongkvrouwe Sara de Canjoncle’.19.
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Van Gemert reconstrueert aan de hand van deze teksten de betrekkingen tussen
Katharina Lescailje en haar vriendin Sara. Bij de eerste lezing valt haar al op dat
deze gedichten in Lescailjes oeuvre een bijzondere plaats innemen doordat ze
vergeleken met haar andere werk ‘spannender’ en ‘gepassioneerder’ zijn. Deze
gedichten zouden zelfs uitnodigen ‘tot een erotische lezing’.20.
In de visie van Van Gemert zou Katharina een homo-erotische bewondering voor
Sara geuit hebben in het lofdicht op de ‘bloem- en boomsnyding’. Die bewondering
zou ook te
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vinden zijn in het gedicht ‘Aan juffrouw Sara de Canjoncle nevens een Hollandsche
Parnas’.21. Er zou een bekoeling in de vriendschap gevolgd zijn, die merkbaar is in
het verjaardagsgedicht (juli 1675) en die drie dagen later weer verdwenen was, zoals
zou blijken uit ‘Verlooren en wedergevonden vriendschap’. Twee jaar later huwde
Sara Claes Buitendoor. Katharina zou in het ‘sarcastische’ bruiloftsgedicht haar
jaloezie en afkeer getoond hebben voor deze ‘nederlaag’ van Sara die hiermee haar
vrijheid opgaf. De vriendschap zou hierna tot een einde zijn zijn gekomen.
Bij Van Gemerts conclusies kunnen allerlei kanttekeningen geplaatst worden.
Waarom zou Lescailje, die uitmuntte in gelegenheidsgedichten, niet daadwerkelijk
in opdracht van heren geschreven hebben? In dat geval zou het travestieargument
vervallen. Van Gemerts interpretatie van het gedicht ‘Aan jongkvrouwe Sara de
Canjoncle’ roept eveneens vragen op. In haar lezing is het gedicht een aanwijzing
voor Katharina's amoureuze gevoelens voor Sara. Katharina klaagt over de
afwezigheid van Sara en vraagt haar langs te komen en de pijn die haar afwezigheid
veroorzaakt, op te heffen. Katharina's gevoelens zouden niet beantwoord worden.
Maar een andere uitleg is even plausibel. In een aantal versregels is sprake van ‘de
vriend, die mij dient’. Hij is op dat moment niet in de stad en heeft de liefde uit zijn
hart verbannen. Als deze vriend echt bestaan heeft dan zou de interpretatie van het
gedicht kunnen zijn dat Katharina zich alleen voelde vanwege zijn afwezigheid en
troost zocht bij het gezelschap van haar vriendin:
Een Vriendinne
Die myn zinnen
Met haar kout
Onderhoud
In het leezen.
Als voor deezen.

Maar Van Gemert neemt deze vriend niet serieus. Zij leest ‘dient’ niet letterlijk maar
meent dat Lescailje ‘verdient’ bedoelt (zij spreekt in dit Engelstalige artikel van ‘The
friend I deserve’) in welk geval er inderdaad geen vriend bestaan heeft. Zonder
opgave van reden doet ze de vriend verder af als ‘een grapje’ tussen de twee
vriendinnen.
Het is duidelijk dat Van Gemerts methode tot interpretatieproblemen kan leiden.
Zouden we haar werkwijze bijvoorbeeld loslaten op ander werk van Lescailje dan
volgen er onwaarschijnlijke conclusies. Wat moeten we denken van de volgende
versregels die Lescailje aan een jonge vrouw schreef?
'k zie uw minnelyken mond
Frischer als den morgenstond;
Hemelval en honig slippen
Van uw lieve en lekk're lippen22.

De context - dit gedicht is geschreven voor de eenjarige Helena van der Hek - maakt
evident dat achter dit gedicht geen erotische gevoelens schuil gaan. Kennis van de
context is dus belangrijk voor de interpretatie en zelfs Van Gemert gebruikt in haar
semiotische benadering, zonder dit expliciet te maken, allerlei veronderstelde
biografische feiten die zij verder niet onderzocht heeft. Zij gaat er zonder meer vanuit
dat er geen harde feiten zijn over de vriendschap tussen Lescailje en De Canjoncle.
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Had Van Gemert archiefonderzoek gedaan, dan was zij tot heel andere conclusies
gekomen.
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Sara de Canjoncle
Sara de Canjoncle werd op 15 juli 1651 geboren te Amsterdam. Haar ouders, de uit
Dordrecht afkomstige koopman Jan de Canjoncle en Anna Bron, lieten haar een dag
later dopen in de Nieuwe Kerk.23. Sara was het jongste kind van de in totaal zes
kinderen uit dit huwelijk.24. In 1662 overleed Sara's moeder. Haar vader hertrouwde
twee jaar later met Sara de Geus. Deze verbintenis bleef kinderloos.
Vanaf 1657 woonde het gezin in een pand aan de Keizersgracht tussen de Huidenen de Wolvenstraat, tegenover de Amsterdamse Schouwburg. Na de dood van haar
vader in 1691 erfde Sara dit huis met haar broers en zusters en het bleef tot twee jaar
na haar overlijden in familiebezit. Door vererving en de aankoop van het aandeel
van een familielid bezat Sara in 1723 de helft van het huis dat toen f 3750,- waard
was.25. Sara bleef tot haar dood in haar ouderlijk huis wonen. Na de dood van haar
ouders woonde ze er met haar broers en zuster Johanna, die het pand pas op
zesenveertigjarige leeftijd (1704) verliet om in het huwelijk te treden. De twee andere
zusters. Margreta en Anna, waren ruim twintig jaar eerder getrouwd. In 1711 woonde
ook de dochter van de inmiddels overleden Anna en haar echtgenoot Martinus Bleeker
er.26. Sara huwde nimmer en overleed in 1723. Op 5 november werd ze begraven in
de Westerkerk.27.
Vrijwel gelijktijdig met Sara leefde in Amsterdam een nichtje van Sara, dat dezelfde
naam droeg. Deze Sara de Canjoncle (II) was de dochter van mastenmaker Paulus
Jacobsz de Canjoncle, een oom van Sara (I), en Cornelia Gerritse. Ze werd in 1654
geboren en op 22 maart van dat jaar in de Amsterdamse Zuiderkerk gedoopt.28. Haar
moeder overleed kort daarna en haar vader hertrouwde met de Amsterdamse Susanna
de Kousenaer. In 1675 huwde deze Sara de Canjoncle in Amsterdam de
vijfentwintigjarige chirurgijn Claes Buitendoor. Het paar kreeg vier kinderen, onder
wie een meisje dat Catrina heette.29. Buitendoor moet zijn overleden tussen 1687 en
1699. Zijn weduwe leefde zeker tot 1713, maar moet gestorven zijn voor 1719.30.
Het simpele feit dat er twee Sara de Canjoncles in Amsterdam woonden,31. werpt
een heel ander licht op alle gedichten die betrekking hebben op Sara de Canjoncle.
Allereerst blijkt dat niet alle zes gedichten voor dezelfde Sara zijn geschreven. Het
verjaardagsgedicht is zeker voor Sara (I) en het bruiloftsgedicht is zeker voor Sara
(II). Van de drie ongedateerde gedichten en het gedateerde gedicht ‘Verlooren en
wedergevonden vriendschap’ (1675) is niet met zekerheid te zeggen voor welke Sara
ze geschreven zijn. Maar zowel in Katharina's dichtwerken als in de Amsterdamse
archieven zijn nog aanwijzingen te vinden over Katharina's relatie met de beide
Sara's.
Sara (I) en Katharina kenden elkaar al in 1670. Dat blijkt uit een verjaardagsgedicht
dat Katharina schreef voor Sara's vader en stiefmoeder, Jan de Canjoncle en Sara de
Geus, die op dezelfde dag jarig waren. Hierin figureert Sara prominent:
Uw schrand're Sara, de oudste in jaaren en verstand.
Verheerlykt deezen dag, nu zy van yver brand,
Om 't roemenswaardig spoor der wysheid na te treden.
Daar Vader voortrad met zyn onvermoeide schreeden.
Zo volgt ze u beide ook in grootmoedigheid en deugd.
En zy verdrinkt met my in zee van dubb'le vreugd:
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Na dat ik scheemerde in den glans van zulke gaaven.
Die uw geboortedag doen aan 't gestarnte draaven.
Daar zy de Maan, en al het zilv're luchtsieraad,
Zo ver in wond'ren als in pracht te boven gaat.
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Doch eer myn zangeres in blydschap komt te smooren.
Laat zy zich, als zwaan op 't doodlyk dons, noch hooren.
En wenscht u zingend toe, dat uw geboortelicht
U nooit verschyne als met Gods zegen in 't gezicht.32.

Aangenomen dat Lescailje ‘zingen’ hier niet letterlijk bedoelt, kan geconcludeerd
worden dat Sara (I) eveneens dichtte. Tenzij ook Sara (II) de dichtpen hanteerde,
betekent dit dat het ongedateerde gedicht dat het geschenk van De Hollantsche Parnas
vergezelde, voor Sara (I) bestemd was. In dit gedicht spreekt Katharina namelijk de
hoop uit dat de dichtbundel Sara zal inspireren.
In een ander ongedateerd gedicht, ‘Dordrechts Vermaaklykheden; Aan den
welgeleerden Heere Joan Goris’, bedankt Lescailje Goris voor de uitstekende manier
waarop hij haarzelf. Sara (door de erfgenamen Lescailje in margine verklaard met
‘Sara de Canjoncle’), en haar zuster in Dordrecht had ontvangen. Niet alleen Katharina
werd door dit reisje geïnspireerd de dichtpen ter hand te nemen en zich te verliezen
in de beschrijving van de vangst van een zalm, ook Sara vond hier stof om over te
dichten:
De schrand're Sara, myn getrouwe Reisgenoot,
En lieve gezellin, die staâg de vreugd vergroot,
Verdrinkt schier in die zee zo vol van lekkernyë.
Hier wordt haar geest ontvonkt door drift der Poëzy,
Waar zy met my nog was en dichtte op deezen stond.33.

Ook dit gedicht heeft dus waarschijnlijk betrekking op Sara (I). Wie de zuster is die
meeging op dit reisje, valt niet vast te stellen zolang we de datum van dit gedicht
niet kennen. Het kan zowel Barbara Lescailje (1647-1677) zijn als Aletta Lescailje
(1652-1725). Met de familie Goris heeft Katharina Lescailje vaker contact gehad.
De familie had in Dordrecht een uitgeverij, later vooral bekend geworden om de
uitgaven van de werken van Van Beverwijck, die gesticht was door vader Jasper en
na diens dood werd voortgezet door zijn weduwe en zijn zonen Dirk en Johannes.
Johannes, aan wie bovenstaand gedicht gericht is, klom op tot praeceptor van de
Latijnse school in Dordrecht, net als zijn broer Jasper. Katharina Lescailje schreef
nog een verjaardagsgedicht voor Johannes en een voor zijn moeder (1687).
Zowel Sara (I) als Katharina had banden met Dordrecht. Beider vaders zijn in die
stad geboren. Hoe het contact met de familie Goris precies tot stand is gekomen, is
onduidelijk en de vraag waarom de gezusters Lescailje en Sara de Canjoncle Goris
bezochten, blijft onbeantwoord. Was het een gelegenheid voor Sara en Katharina
om van elkaars gezelschap te genieten of werd de huwelijksmarkt bij de collega's in
Dordrecht verkend?
Geen van de andere gedichten van Katharina Lescailje waarin een Sara de
Canjoncle voorkomt, is met zekerheid met Sara (I) in verband te brengen. Er is dus
op grond van Lescailjes gedichten geen enkele aanleiding om te denken dat de
vriendschap tussen Sara (I) en Katharina tot een dramatisch einde is gekomen, zoals
tot nu toe werd verondersteld op grond van het bruiloftsgedicht voor Sara (II). Ook
de aard van de vriendschap valt niet op te maken uit de gedichten die met enige
zekerheid voor Sara (I) zijn geschreven. De homo-erotische interpretatie hangt niet
alleen samen met de veronderstelling dat alle zes gedichten voor dezelfde persoon
zijn geschreven, maar ook met de door Van Gemert aangebrachte chronologie die
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nu niet langer van toepassing is. In feite is het niet vast te stellen hoelang de
vriendschap tussen Sara (I) en Katharina duurde. Dat Katharina wel bijna tot haar
dood contact onderhield met de familie van Sara (I), blijkt uit diverse feiten. Barbara
Lescailje, Katharina's
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zuster, trouwde in 1674 met Matthias de Wreedt. Deze uit Hamburg afkomstige
boekhouder woonde in bij zijn voogd, Jan de Canjoncle, de vader van Sara (I).34.
Katharina Lescailje en de familie De Canjoncle zullen elkaar alleen al vanwege deze
‘familieband’ zijn blijven zien. In 1680 schreven zowel Katharina als Jan de
Canjoncle, de broer van Sara (I), een bruiloftsgedicht voor de bruiloft van Reinier
Gysbertsz Fontein en Ybeltje Hermans Nauta.35. In 1693 gaven Katharina Lescailje
en haar zuster Aletta onder de firmanaam ‘de erfgenamen van Jacob Lescailje’ een
vertaling van Racines toneelstuk Brittanicus van de hand van dezelfde Jan de
Canjoncle uit. En tot slot schreef Katharina in 1704 een bruiloftsgedicht voor het
derde huwelijk van de zus van Sara (I), Margreta de Canjoncle. Om de zaak nog te
compliceren: in dit laatste gedicht valt de verwijzing naar de trouw van de bijbelse
Sara op. Had Katharina nog een andere Sara op het oog? Woordspelletjes met
familienamen zijn in bruiloftsgedichten immers een vast ingrediënt.
Het laatste gedicht waaruit volgens boven vermelde onderzoekers de vriendschap
tussen Sara en Katharina zou blijken, Cornelia van der Veers ‘Klaghte’ over de
kwijnende vriendschap tussen Van der Veer en Lescailje, moet op grond van het
bovenstaande anders geïnterpreteerd worden. Cornelia zag Katharina komen van
‘Canjonkels stoep’ en volgde haar tot ‘aen uw Susters drempel’. Barbara Lescailje
woonde aan de Keizersgracht ‘bij de schouburg’.36. De familie De Canjoncle woonde
tegenover de Schouwburg. Het lijkt dus voor de hand te liggen dat Cornelia Katharina
volgde op het korte stuk tussen deze twee huizen. Dat is ook aannemelijk indien Van
der Veers beschrijving van de ‘achtervolging’, de brug over, realistisch is.37. Maar
de veronderstelling dat Cornelia jaloers was op Sara de Canjoncle, die nergens in dit
gedicht genoemd wordt, is misschien voorbarig aangezien Katharina omgang had
met de hele familie, inclusief twee huwbare zonen. Uit dit gedicht blijkt niet meer
dan Cornelia's gevoel van jaloezie, maar wat daar de oorzaak van was, blijft in nevelen
gehuld.

Vrijheid en vriendschap
Over Katharina's vriendschap met Sara (II) is weinig vast te stellen. Behalve het
bruiloftsgedicht is er geen enkel gedicht dat met zekerheid voor haar geschreven is.
De drie ongedateerde gedichten, ‘Aan Mejuffrouw Sara de Canjoncle op haar kunstige
bloem- en boomsnyding’, ‘Aan jongkvrouwe Sara de Canjoncle’ en ‘Verlooren en
wedergevonden vriendschap’ kunnen, zoals eerder aangegeven, voor zowel de een
als voor de ander zijn geschreven.
Het bruiloftsgedicht geeft nog maar weinig aanleiding voor de verstrekkende
interpretatie die er tot dusver aan is gegeven. Van Gemert ziet het als een dramatisch
moment in de vriendschap en vermoedt dat na de echtverbintenis tussen Sara en
Buitendoor in 1677 de vriendschap min of meer voorbij is. Katharina zou in dit
gedicht haar teleurstelling over Sara's huwelijk uitspreken. Als er in dit gedicht al
sprake is van teleurstelling over Sara's huwelijk, dan zijn daar heel andere redenen
voor te geven dan Lescailje teleurstelling in de liefde.
Lescailje zou teleurgesteld kunnen zijn over het feit dat Sara op de dag van haar
bruiloft al zwanger was. Als dit bekend was, dan zal dat in haar omgeving aanleiding
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tot kritiek hebben gegeven. Het feit dat de huwelijksvoltrekking in Sloten plaatsvond,
wijst in die richting.38. Sloten was bij uitstek de uitwijkplaats voor Amsterdamse
bruidsparen die om welke reden dan ook niet te veel in de schijnwerpers wilden
staan: vaak omdat het een moetje betrof. In dit kader zou de door Van Gemert
gesuggereerde letterlijke lezing van de versregel waarin Buitendoor Sara's ‘fierheid
had verkracht’ tot een wel erg schokkende lezing leiden. Het is echter veel
aannemelijker dat de verklaring voor Lescailjes ‘jaloezie’ en ‘sarcasme’ elders te
vinden is. Het ligt immers niet voor de hand dat een gedicht waarin gerefereerd

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

72
wordt aan de afkeurenswaardige seksuele levenswandel van het bruidspaar voor de
bruiloft, voorgedragen zou worden tijdens de bruiloft.
Van Gemert leidt Lescailjes gemoedstoestand onder meer af uit haar uitspraken
over het huwelijk. Dit verbond is voor de bruid niet meer dan het verliezen van haar
vrijheid. Maar in plaats van dit thema letterlijk te nemen, moet dit begrepen worden
in de traditie van het bruiloftsgedicht. Met name in de petrareistische
bruiloftsgedichten is het traditie de bruid voor te stellen als iemand die lang weerstand
heeft geboden tegen de avances van de man. Die strijd verliest zij uiteraard altijd.
Dat Sara volgens Katharina's gedicht weerstand bood tegen Buitendoors
verleidingspogingen, zegt dan ook niets over Katharina's en Sara's opvattingen over
het huwelijk. De behandeling van dit thema (het verlies interpreteren als het verliezen
van vrijheid) en de toon laten zien dat we hier te maken hebben met Katharina's
opvatting over de maagdelijke vrijheid die zij zeer hoog achtte:
Acht gy dan uw Vryheid niet?
Vryheid, vryër van verdriet
Dan het Huwlyk, daar 't verbinden
Vaak doet moeite en zorgen vinden?
[....]
Hoe gy, op zyn [Buitendoors] dienst en klaagen.
't Zoet en 't zuur van d'Echt wil draagen.39.

Deze prominente plaats voor de verloren vrijheid is ook te vinden in de
bruiloftsgedichten die geschreven zijn ter gelegenheid van de bruiloft van Barbara
Lescailje, de zuster van Katharina, en Matthias de Wreedt. Het huwelijk werd gesloten
op 8 december 1674 en dichters en dichteressen uit de vriendenkring luisterden die
gebeurtenis op met tien gedichten die werden gebundeld en uitgegeven onder de titel
Huwelykszangen, Ter Bruilofte van de E. Bruidegom Matthias de Wreedt, En de E.
Bruidt Barbara Lescailje.40. Alle gedichten reppen van de lange strijd die Mathias
de Wreedt heeft moeten voeren om het hart van Barbara te winnen. Wel drie jaar
duurde het voordat zij zich gewonnen gaf. Dat vrijwel iedereen de tijd kan
specificeren, duidt erop dat de vrijage in werkelijkheid zo lang heeft geduurd.
Uiteraard sluit dit prachtig aan op de petrarcistische thematiek die door alle dichters
wordt uitgebuit. Ook de namen van het paar gaven aanleiding tot menig petrarcistisch
woordgrapje (Angelkot: ‘'k Weet een BARBAAR, die sal zijn wreetheyd temmen’).
Alleen in de manier waarop Katharina Lescailje en Cornelia van der Veer ingaan
op de strijd, wordt de verloren vrijheid opgevoerd. Lescailje besteedt er slechts twee
regels aan:
Als de min haar kreeg gevaân:
Vryheit kan zy nimmer hoopen.

Een ander gedicht van Lescailje waarin het thema van de vrijheid is te vinden, is het
bruiloftsgedicht uit 1685 voor Pieter d'Orville en Ingena Rotterdam.41. Ingena
overdenkt hierin de maagdelijke staat:
Buiten dwang der maatschappij
Op 't gebonden huwelyksleeven:
Wat het inheeft, buiten druk
't Spoor der wysheid op te streeven,
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Vry van geest, en 't slaaffsche juk:
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Toch valt ze voor de charmes van Pieter d'Orville:
Maar, wat zal zy nu beginnen?
Reden, wet, natuur en pligt,
Voeren in haar borst van binnen,
In een zaak van dat gewicht,
Stryd op stryd, by beurt van vlaagen.

De godsdienstige Ingena wordt overtuigd door het argument dat het huwelijk bij
‘Goddelyk besluit’ is voorbestemd.
Het verlies van de vrijheid van de bruid is dus een terugkerend thema in Lescailjes
bruiloftspoëzie en heeft dus niet specifiek betrekking op Sara de Canjoncle. Het
vrijheidsthema lijkt ook in het werk van dichteressen uit de omgeving van Lescailje
belangrijk te zijn.42. Cornelia van der Veer maakt het tot hoofdthema van haar
bruiloftgesdicht voor Barbara Lescailje: Barbara vaart op haar schip met de vrijheid
aan het roer en heeft als kostbare lading haar maagdelijkheid aan boord. Ze is
vastberaden om de ‘Klip van 't gevaarlijk Houlijx-leeven’ te omzeilen. Maar
Hogerhand bepaalt anders:
En eer sy 't weet, de Min die sluit haar aen een boeyen.
Waar af de Doodt alleen de Sleutel by zich draaght.

Overigens stelt Van der Veer dat zowel bruid als bruidegom hun vrijheid aan het
altaar offeren.
Het belang dat Lescailje, Van der Veer en Questiers (haar persoonlijk motto luidde
‘ik min mijn vrijheid’) aan de vrijheid hechtten, leidt in de richting van de interpretatie
die ook Van Gemert als alternatief voor haar letterlijke lezing ziet en waarin geen
sprake is van een ‘erotisch betekenisveld, maar juist een vriendschapsideaal waarin
vrijheid en maagdelijke status onaangetast blijven’.43.

Vrouwenzaken? Zakenvrouwen!
Het leven van Katharina Lescailje vertoont een opvallende overeenkomst met dat
van Sara de Canjoncle (I) en andere vriendinnen met wie zij literaire contacten
onderhield. Zowel Katharina, als Sara (I), als Cornelia van der Veer kwamen uit een
milieu van zelfstandige ondernemers waarin het gebruikelijk was dat ook vrouwen
werkzaam waren. Dat geldt tevens voor een dichteres met wie Katharina voor zover
bekend geen literaire correspondentie heeft gevoerd, maar die zij zeker kende,
Catharina Questiers (1630-1669). Van jongs af aan waren deze vrouwen gewend aan
het feit dat hun moeders, tantes, zusters en nichten bijdroegen aan het welvaren van
het familiebedrijf. Dit was in de Republiek geen uitzondering. Vrouwen waren
werkzaam in de koophandel en hadden een relatief grote juridische zelfstandigheid.44.
Katharina's moeder Alida Verwouw bijvoorbeeld gaf van 1639 tot 1644 leiding
aan de uitgeverij van haar overleden eerste echtgenoot. Zij bleef ook na haar tweede
huwelijk, met Jacob Lescailje, actief in het bedrijf. De winkel aan de Amsterdamse
Middeldam stond nog in de jaren zeventig bekend als ‘Aeltjes winkeltje’. Ook haar
drie dochters hielpen mee in het bedrijf.45. Na de dood van hun ouders in 1679 namen
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Katharina en haar zuster Aletta het bedrijf over. Hun zwager, Matthias de Wreedt
(sinds 1677 weduwnaar), was mede-eigenaar. Hij heeft zich in de eerste tijd zeker
bemoeid met de bedrijfsvoering, maar hij was veel afwezig en liet het meeste aan de
twee zusters over.46. Katharina heeft zich ongetwijfeld meer inhoudelijk beziggehouden
met de uitgaven van het bedrijf, vrijwel alleen toneelteksten, maar Aletta was vanaf
het begin evenzeer betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Hun
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inwonende nichtje Susanna Lescailje de Wreedt (1677-1729) hielp van jongs af aan
mee in het bedrijf.47. In 1711 overleed Katharina en nam Susanna haar plaats volledig
in. Nadat Susanna in 1712 met Dirk Rank trouwde, nam haar echtgenoot steeds meer
de plaats in van de inmiddels bejaarde Aletta.48. Er werd een compagnieschap van
boek en papier opgericht onder de naam ‘de erfgenamen van Jacob Lescailje en Dirk
Rank’ waarin Aletta. Susanna en Dirk gelijkwaardige partners waren. In 1724 schonk
Alette ‘uyt genegenthyd’ Susanna haar gedeelte van het bedrijf.49.
Dat Anthony Lescailje, de enige in 1679 nog levende zoon, zijn vader niet
opvolgde, heeft te maken met het feit dat kort voor het overlijden van zijn vader zijn
eigen bedrijf failliet ging en Jacob Lescailje het te riskant vond zijn levenswerk in
handen van zijn zoon te stellen.50. Het was weliswaar gewoon dat dochters en weduwen
het bedrijf van een overleden vader of echtgenoot voortzetten, maar in dit geval is
het wel bijzonder dat het gebeurde terwijl een mannelijke erfgenaam, die in dezelfde
bedrijfstak werkzaam was, ook aanspraak op het bedrijf kon maken. Het is lastig te
zeggen of Jacob Lescailje de bedoeling had zijn dochters het bedrijf te laten leiden.
Zijn schoonzoon. Mathias de Wreedt, was ook erfgenaam en, zoals gezegd, betrokken
bij het bedrijf.
Katharina en Aletta waren zeker niet de enige vrouwen in het boekbedrijf in
Amsterdam. Eén van de beroemdste, en ook een van de rijkste, uitgeefsters was de
bekende Susanna Veselaer. In de jaren zeventig had zij het bedrijf van haar overleden
echtgenoot, de dichter en uitgever Jan Jacobsz Schipper, overgenomen en maakte
het in de meer dan dertig jaar tot haar dood tot een van de belangrijkste boekbedrijven
van Amsterdam. De familie Lescailje was sinds de jaren veertig van de zeventiende
eeuw bevriend met de familie Schipper. De dames Lescailje hadden dus een
inspirerende vrouwelijke collega in hun directe omgeving. Bij het overlijden van de
hoogbejaarde weduwe Schipper in 1709, schreef Katharina Lescailje een lijkdicht
voor ‘De weeuw van Schippers, al de waereld door vermaard, zo ver men Boeken
vind’. Veselaer was volgens Lescailje ‘een Wonder Van haar Kunne en Tyd, bezield
van Godlyk vuur’.51.
Ook Sara de Canjoncle (I) was actief in het bedrijf van haar familie. De aard van
dit bedrijf is niet precies gebleken. Sara's vader noemt zich in 1664 koopman.52.
Vermoedelijk ging zijn bedrijf na zijn dood in 1691 over op zijn zonen Johannes
(Jan) en Jacobus die vanuit het familiehuis aan de Keizersgracht, waar zij met hun
zusters Sara (I) en Johanna woonden, hun zaken regelden. Jacobus overleed ergens
tussen 1691 en 1713. Na het overlijden van Jan in 1713 erfde Sara (I) als zijn enig
erfgenaam een deel van het grachtenpand en zijn aandeel in de compagnieschap. Jan
zal haar tot enig erfgenaam hebben benoemd omdat zijn andere zusters inmiddels
getrouwd waren en op die manier in hun levensonderhoud waren voorzien.53. Sara
daarentegen moest zelf voor een inkomen zorgen. Op 24 april 1714 kocht zij Johannes
van der Hooght, de voormalige compagnon ‘int Cassierschap en Compagnie’ van
haar broer, uit en werd de administratie van het bedrijf aan haar overgedragen.54.
Over Cornelia van der Veers bestaansmiddelen is tot nu toe niet veel gevonden,
maar er is meer bekend dan verondersteld werd.55. Ze was volgens eigen zeggen een
van zeventien kinderen - over de meeste van hen zijn zonder veel problemen gegevens
te achterhalen - van de zeilmaker Albert Pietersz (van der Veer) en Jannetje
Cornelisdr.56. In 1662 - er waren toen nog maar vier kinderen in leven - overleed haar
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moeder, dertig jaar later gevolgd door haar vader. Hij woonde zijn leven lang met
zijn gezin in de Haarlemmerbuurt.57. Zijn zoon Albertus volgde hem als zeilmaker
op. Cornelia heeft waarschijnlijk haar leven lang gewoond in het ouderlijk huis, eerst
bij haar vader, later bij haar broer. Op 18 oktober 1704 werd ze
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vanuit een huis ‘by de N[ieuwe] haerlemmersluys’ begraven in de Nieuwe Kerk.58.
Er zijn geen bewijzen gevonden dat ze actief betrokken was bij het bedrijf van haar
familie.
Catharina Questiers (1630-1669) ten slotte, was in deze rij vrouwen in financieel
opzicht de meest geslaagde, hoewel niet door eigen verdienste. Zover bekend heeft
ze zelf niet gewerkt in het bedrijf van haar familie, maar haar moeder en zuster wel.
In 1660 erfden Catharina en haar broer en zusters de grote loodgieterij van hun
moeder, Catharina Jans, die dit bedrijf tot haar dood ‘met grote avance [...] gedreven’
had. In eerste instantie werd het bedrijf voortgezet door David Questiers, die door
zijn zusters en zwagers was aangewezen als ‘hoofd van het huis’.59. Catharina's zusters
waren toen al getrouwd, maar zijzelf woonde nog thuis.60. In 1664 huwde ze Joan de
Hoest, die na Davids overlijden de leiding van het bedrijf op zich nam, geholpen
door zijn schoonzus, Geertruy Questiers. Joan de Hoest erfde Catharina's aandeel in
de loodgieterij. In zijn testament bepaalde hij dat
alsoo Juff. Geertruy Questiers syn comparants schoonsuster in sijn absentie
ende als hy comparant niet inde stad is gewoon is de dagelyxe negotie
[van de loodgieterij] met syn goetvinden wel heeft waargenomen lange
tijt in sijn pla[a]ts boecke heeft geschreven ende veel posten aengeteijkent
veel gelden voor hem comparant nagesien en[de] wel bevonden soo begeert
hij testateur dat geen van sijn erfgenamen noch iemand van harentwegen
haer daer over sal mogen aendoen off over het gene sij noch in het
toekoomende sal komen te doen int minste eenige moeijten sal mogen
aendoen [-over die ontfangen off aenteijckeningen bij haer gedaen] als
wetende den testateur dat sij alles seer oprecht ende met een goede
meeninge gedaen heeft daer hij comparant verklaert wel gerust in te weesen
legaterende den testateur aenden meergemelte Juffr. Geertruy Questiers
tot een recompense van hare moeyten ende vruntschap bij haer aen hem
bewesen 200 guldens jaerlijcks en sijn beste bedt ende toebehooren, en
een diamant ringe zijnde een tafelsteen gekomen van zijn vrouw en[de]
die hij testateur is dragende als mede beijde de conterfeijtsels van zijn
vrouw zal[ige]r.61.
Maar het is niet alleen de professionele omgeving van Katharina Lescailje, Sara de
Canjoncle (I). Catharina Questiers en Cornelia van der Veer waarin vrouwen een
zelfstandig leven leidden. Ook in het literaire milieu waarin zij verkeerden, werd
misschien meer dan elders het werk van vrouwen gewaardeerd. Al deze dichteressen
hadden opvallend veel te maken met de Amsterdamse toneelwereld. In deze kringen
werden literaire voortbrengselen van vrouwen serieus genomen en gewaardeerd.
Vanaf halverwege de eeuw werden er regelmatig stukken van vrouwen op de
Amsterdamse Schouwburg opgevoerd. Vanaf 1655 werd er zelfs door actrices
opgetreden.62. Catharina Verwers Spaensche Heydin werd met succes opgevoerd in
1645, 1657 en 1658. De drie toneelstukken van Catharina Questiers vonden eveneens
een enthousiast publiek. In 1665 werd haar stuk D'ondanckbare Fulvius en getrouwe
Octavia zelfs opgevoerd ter gelegenheid van de heropening van de verbouwde
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schouwburg. Ongetwijfeld heeft Philip Vingboons, de architect van deze verbouwing
én zwager van Catharina Questiers, hier enige invloed op gehad.63.
Katharina Lescailje is wel het meest sprekende voorbeeld van een vrouw uit dit
toneelmilieu. Zij groeide op temidden van acteurs, toneelauteurs, schouwburgregenten
en andere mensen die met het toneel te maken hadden. Haar vader gaf vanaf de jaren
'40 van de zeventiende eeuw vrijwel alleen toneelteksten of teksten van toneelauteurs
uit, waaronder ook de stukken van Catharina Verwers en Catharina Questiers.64. Jan
Vos was een van Jacob Lescailjes beste vrienden. Bij Vondel kwam hij regelmatig
over de vloer en de vele auteurs die in die tijd de schouwburg van nieuwe stukken
voorzagen, schoolden samen in zijn winkel op de Middeldam. Vrijwel wekelijks
ging hij langs in de schouwburg om boeken, affiches en papier af te leveren en de
rekeningen te innen.
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Ook Questiers stond op goede voet met vele mensen uit dit milieu. Zij kreeg er
eveneens van jongs af aan mee te maken via haar vader, die (toneel)dichter was. Van
der Veer heeft aantoonbaar contacten gehad met allerlei mensen uit de kringen rond
de schouwburg en had in die wereld veel kennissen met Questiers en Lescailje
gemeen. Een sprekend voorbeeld is het album amicorum van de toneelauteur Joan
Blasius, waarin Catharina Questiers, Cornelia van der Veer en Katharina Lescailje
hun bijdragen schreven.65. Sara de Canjoncle (I) heeft nog het minste te maken gehad
met het Amsterdamse toneel. Als overbuurvrouw van de schouwburg en via haar
broer Jan en haar vriendin Katharina Lescailje zal zij zeker op de hoogte zijn geweest
van wat er in die wereld speelde.
Het kan niet anders dan dat dichteressen als Lescailje, Questiers, De Canjoncle
en Van der Veer beïnvloed werden door dit milieu. Deze vrouwen verkeerden in
dezelfde omgeving en in dezelfde omstandigheden. Ze waren gewend te werken,
zich intellectueel te ontwikkelen en zelfstandig door het leven te gaan. Zij waren
daarin niet uniek, maar ook niet alledaags. Die omstandigheden moeten een sterke
vriendschappelijke band hebben gesmeed. Lescailje, De Canjoncle en Van der Veer
bleven alledrie ongehuwd. Zij wisten hun zelfstandigheid op waarde te schatten en
hechtten aan hun vrijheid. Het hebben van een echtgenoot was voor hen minder
noodzakelijk en voor de hand liggend dan voor andere vrouwen uit de Republiek.
Volgens Spies is er deze tijd sprake van een verandering in het maatschappelijke
denken over de positie van de vrouw en werd ‘het bedrijven van koopmanschap niet
meer als ‘comme il faut’ gezien. Misschien is dit een reden voor deze dichteressen
geweest om de nadruk te leggen op hun bedreigde vrijheid.66.

Eindnoten:
1. Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap
(LMT). die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). Met dank aan Anna de Haas voor haar commentaar op een eerdere versie
van dit artikel.
2. In dit artikel zal ik de titel afkorten tot MTP. Het gebruikte exemplaar is in mijn bezit.
3. Rank was getrouwd met een nichtje van Katharina Lescailje. Susanna Lescailje de Wreedt. Zie
voor de moeizame totstandkoming van de MTP en Ranks beweegredenen voor deze uitgave:
E.M. Grabowsky. ‘“Op de beterschap van ons sieke privilegie.” Over Amsterdamse
schouwburgregenten, drukkers en censuur’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
1995, p. 35-55.
4. De titelgravure verschilt van de tekening van Verkolje die zich bevindt in het Teylersmuseum
in Haarlem (inv.nr. PP 780).
5. J. de Haes, Het leven van Geeraert Brandt. 's-Gravenhage 1740. X1r-X2v (in een brief van J.
Vollenhove aan G. Brandt).
6. Zie hierover: M.J.E. Sanders. ‘Philipp von Zesen en Jacob Lescaille’, in: Amstelodamum,
maandblad 46 (1959), p. 181-183. Volgens overlevering zijn de meeste gedichten van Jacob
Lescailje verloren gegaan bij de brand in de drukkerij van Joan Blaeu.
7. Amsterdam, UB (handschriftenverzameling): V J 50 Album Amicorum Joan Blasius.
8. Zacharias Conrad von Uffenbach. Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und
Engelland. Ulm und Memmingen 1753-1754, p. 591.
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9. Het voorlopig hoogtepunt in deze hernieuwde belangstelling is het verschijnen van: M.A.
Schenkeveldvan der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997. Hierin
wordt uiteraard ook een hoofdstuk aan Katharina Lescailje besteed (p. 396-402, met enige
onjuiste biografische gegevens).
10. De MTP is niet de eerste uitgave van werk van Lescailje geweest. Al haar toneelvertalingen
werden eerder uitgegeven en vanaf de jaren '70 van de 17e eeuw verschenen haar
gelegenheidsgedichten in losse uitgaven. Ook zijn gedichten van haar in dichtbundels van
anderen opgenomen.
11. M. Spies, ‘Oudejaarsavond 1675: Cornelia van der Veer schaduwt Katharina Lescailje als deze
van haar vriendin Sara de Canjoncle naar dat van haar zuster gaat. Het vrouwelijk aandeel’, in:
M.A. Schenkeveld-van der Dussen [red.]. Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Groningen
1993, p. 281-287.
12. Met name het gedicht van Catharina Questiers ‘Aan Juffr. Cornelia van der Veer op haar
kouse-band, die zy op myn Kaamer had laaten leggen’ wekte die indruk.
13. De eerste onderzoeker die vermoedde dat Lescailje lesbische gevoelens koesterde, was Myriam
Everard in ‘De Liefde van Lesbos in Nederland; Sappho in de Nederlandse letteren van de 19e
en begin 20e eeuw’. in: Tijdschrift voor vrouwenstudies 5 (1984), p. 333-350.
14. Spies, ‘Oudejaarsavond 1675’, p. 284.
15. Lia van Gemert, ‘Hiding Behind Words? Lesbianism in 17th-Century Dutch Poetry’, in:
Thamyris. Mythmaking from Past to Present. Special issue: The Gender of Homosexuality.
Amsterdam 1995, p. 11-44 (14-16). Zie over petrarcistisch taalgebruik door vrouwen: M.A.
Schenkeveld van der Dussen, ‘Liefdestalen van vrouwelijke auteurs’, in: Literatuur (1995), p.
335-339.
16. Lia van Gemert. ‘De vrouwenzucht van Katharina Lescailje’, in: H. Duits, A.J. Gelderblom en
M.B. Smits-Veldt (red.). Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke
Spies. Hilversum 1994, p. 143-149. Hierin het bovenstaande citaat (p. 144). Het andere artikel
is het in noot 17 genoemde.
17. MTP deel I. Mm3r-Mm4v. Hiervan is één gedicht een ‘travestiegedicht’.
18. MTP deel I Tlv; MTP deel I 2X4v. MTP deel II B3v-C1v.
19. MTP deel I I1r-v; MTP deel I 2X4r: MTP deel I Yylr-v.
20. L. van Gemert. ‘Vrouwenzucht’, p. 145.
21. De Hollantsche Parnas is een dichtbundel die werd samengesteld door Katharina's vader, Jacob
Lescailje, en Tobias van Domselaer. De bijdragen komen voornamelijk van dichters uit het
milieu rond de Amsterdamse Schouwburg. De bundel verscheen in 1660 bij Jacob Lescailje.
22. MTP deel I, S2v-S3r.
23. Amsterdam, Gemeente-archief (GAA). DTB Nieuwezijds Kapel 65/94.
24. Sara had twee broers. Jan (?-1713) en Jacobus (1655-na 1691), en drie zusters, Margreta
(1657-1729). Johanna (1659-1741) en Anna (?-voor 1713).
25. GAA, Kwijtscheldingen oud 2 D 128r-v. 28 februari 1657: GAA. Kwijtscheldingen oud 4 J
3v. 17 januari 1716; GAA, Kwijtscheldingen oud 4 S 50, 24 april 1725; GAA, Notarieel Archief
(Van Goens) 6376, 1723; GAA. Archief Collaterale Successie 5046/19: belastingaangifte over
de nalatenschap van Sara de Canjoncle, 19 maart 1725.
26. Bleeker kreeg in 1725 het hele pand in handen doordat hij een deel van Sara erfde en het overige
deel van de familie kocht.
27. GAA, DTB Westerkerk 1103/54v, 5 november 1723; GAA, Middel op begraven 5005/55, 2
november 1723 (3e klasse). De erfgenamen van Sara werden aangeslagen voor het dubbele
bedrag omdat Sara niet getrouwd was.
28. GAA, DTB Zuiderkerk 94/92, 22 maart 1654.
29. GAA, DTB Zuiderkerk 96/245, 15 december 1677 (Cornelia): DTB Oosterkerk 87/259, 30
april 1679 (Gerrit): DTB Oude Kerk 11/20, 15 november 1680 (Catrina): DTB Oude Kerk
12/165, 10 augustus 1687 (Sanneke). Gerrit en Cornelia overleden als kind. Catrina en Susanna
(Sanneke) overleefden hun moeder. Catrina huwde een zeilmaker.
30. Blijkens de uitkering die zij tot en met 1713 ontving van het chirurgijnsgilde (GAA, Grootboek
van het chirurgijnsgilde 366/266. Bij het huwelijk van haar dochter Susanne Buitendoor in 1719
(GAA, DTB 556/276) was Sara al overleden.
31. Dat er binnen een familie naamgenoten voorkwamen was in de zeventiende eeuw heel normaal.
Bijna iedereen werd vernoemd naar een familielid en zelfs naamgenoten binnen hetzelfde gezin
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33.
34.
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37.
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.

zijn geen uitzondering. Paulus en Jan de Canjoncle gaven niet alleen hun dochters dezelfde
naam, ook hun zonen droegen dezelfde naam: Jacobus.
MTP deel I. Bb3r.
MTP deel I. Ii2r.
GAA, DTB 501/139, 23 november 1674.
De gebundelde huwelijksgedichten werden hetzelfde jaar uitgegeven door Katharina (erfgenamen
J. Lescailje). Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: gel.ged. 123.
GAA, Weeskamer, begraafregister Westerkerk 5004/25, 29 september 1677: ‘barber Lescaelje
keysers graft bij de schouburg L[aat] n[a] Mathias de Wreed [en] I [minderjarig kind]’.
De alternatieve lezing is dat Van der Veer Lescailje uit het huis van Paulus de Canjoncle en
zijn dochter Sara (II) op Marcken (in Amsterdam) zag komen. Van daaraf is het nog een fikse
wandeling naar de Keizersgracht. De ‘sluis’ die Cornelia passeerde klopt wel beter in deze
route.
GAA, DTB 503/490, 30 januari 1677 en GAA, DTB Sloten 77/285 en 78/61, 14 februari 1677.
MTP deel II, B4v-C1v.
Leiden. UB: 778 C 57. De auteurs komen vrijwel allemaal uit de kringen rond de Amsterdamse
Schouwburg: A. van de Bogaert, J. Soolmans. Pieter Boschman, J. Lemmers. Pieter de la Croix.
H. Angelkot. J. Pluimer, Suzanna Bormans (latere echtgenote Antonides van der Goes). Cornelia
van der Veer en Katharina Lescailje.
MTP deel II. G2v-G4v.
Ook Van Gemert wijst erop dat het thema ‘vrijheid’ bij andere dichteressen, onder wie Catharina
Questiers, een belangrijk thema zou kunnen zijn.
Van Gemert. ‘Vrouwenzucht’, p. 148.
W. Frijhoff en M. Spies, 1650. Bevochten eendracht. Den Haag 1999, p. 191-192.
Op 26 november 1674 is alleen een van de dochters aanwezig wanneer de impostpachter de
papiervoorraad bij Lescailje komt noteren. Hij noteerde ‘Jacob Liscalje (dochter present). 5
riem’. I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel IV. Amsterdam 1967,
p. 258-263.
Blijkens een akte gepasseerd voor notaris D. van der Groe op 25 januari 1680 (GAA). De Wreedt
is waarschijnlijk in 1681 overleden (zeker voor 1690).
Susanna Lescailje de Wreedt was vanaf ca. 1680 wees en haar tantes hadden de voogdij over
haar gekregen. Vanaf 1693 is zij regelmatig te vinden in de rekeningen van de Amsterdamse
Schouwburg waar zij gelden voor geleverde boeken, papier etc. inde. GAA, Archief
Burgerweeshuis 367/434.88-91 (‘Ontfangh’ en ‘uitgiften’ 1691-1699).
Ook Dirk Rank was gewend aan vrouwen in het boekbedrijf. Zijn tante. Catharina van Oossaen,
leidde een van de grotere uitgeverijen in Amsterdam. Zij was getuige bij de doop van het eerste
kind, een dochter, van Rank en Susanna Lescailje de Wreedt (GAA, DTB Nieuwe Kerk 48/125v,
21 juni 1713).
GAA, Notarieel Archief (J. Barels de Jonge) 8802/545, 29 april 1724.
Het faillissement werd kort voor Lescailjes dood, op 21 februari 1679 opgeheven. De andere
zoon van Aeltje en Jacob, Jacob genaamd, was overleden in 1674 (GAA, DTB 1074/43). De
zoon uit het eerste huwelijk van Aeltje Verwou, Johannes van Dorsten, was in 1662 tijdens een
reis naar de Frankfurter Buchmesse voor zijn werkgever, Joan Blaeu, overleden.
MTP deel II. Zz4r. Ook een concurrent van de erfgenamen Lescailje die probeerde de markt
voor gedrukte toneelteksten te veroveren, het bedrijf van de familie De Groot, werd mede door
vrouwen geleid.
Jan de Canjoncle (sr.) had een rekening bij de Amsterdamse wisselbank, in ieder geval in de
periode 1660-1670. Dit geeft aan dat hij een koopman van belang was.
Jan de Canjoncle was op dat moment hoofd van het huis Canjoncle, d.w.z. hoofd van de familie
De Canjoncle. Vanuit die positie had hij de morele plicht voor Sara te zorgen. Ook David
Questiers regelde voor zijn zuster Catharina dat zij tot haar huwelijk of anders tot haar dood
een vast inkomen had.
GAA, Notarieel Archief (Van Geuns) 6368/32.
Lia van Gemert meldt in 1997 nog dat er een ‘gebrek aan gegevens is’ en baseert zich alleen
op de uitlatingen van Van der Veer zelf. L. van Gemert, ‘Amsterdams initiatief voor publicatie
van eigen werk,’ in: Riet Schenkeveld-van der Dussen [red.]. Met en zonder lauwerkrans, p.
354-362).
Het is overigens opvallend dat de vader van Sara de Canjoncle (II) uit dezelfde beroepsgroep
afkomstig is. Ook een van Sara's dochters trouwt met een zeilmaker.
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57. Het is waarschijnlijk dat de diverse in archivalia gevonden adressen (Haarlemmerdijk, Sardammer
Veer (twee maal). Haarlemmerstraat (twee maal) en bij de N[ieuwe] Haarlemmersluis) op
dezelfde woning betrekking hebben.
58. GAA, DTB 1057/101v.
59. GAA, Notarieel Archief (Jan Cramer) 3094/297-306, 17 oktober 1660.
60. David Questiers kocht zijn zusters voor een deel uit (een deel van het bedrijf bleef
gemeenschappelijk bezit) voor f 5000,- per persoon. Catharina daarentegen ontving levenslang
of tot haar trouwen jaarlijks f 180,-.
61. GAA, Notarieel Archief (Van den Ende) 3668/302v-305v, 30 augustus 1673.
62. Er speelden al eerder actrices in Amsterdam, maar tot 1655 betrof dit uitzonderingen en werden
vrouwen op het toneel geweerd. Zie: E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse. ‘“Gadeloos, en
onuytsprekelik van waerden.” Netwerken rond de Amsterdamse Schouwburg’, in: W. Abrahamse,
A.C.G. Fleurkens, M. Meijer Drees (red.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel
(vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, p. 227-242.
63. Zie voor de waardering van de stukken van Catharina Verwers en Catharina Questiers: Annelies
de Jeu. ‘“Hoe dat een Vrouwen-beelt kan maken zulke Vaarzen.” Reacties op de toneelstukken
van Catharina Verwers en Catharina Questiers’, in: Kort Tijt-verdrijf, p. 179-184.
64. Al in 1647 gaf Jacob Lescailje een werk van een vrouw uit: Maria Heyns, Bloemhof der
Doorluchtige Voorbeelden..
65. Hierin ook bijdragen van andere toneelfiguren als Abba, Pluimer, Vondel, Rixtel, Vos, David
Questiers en Koenerding.
66. M. Spies, ‘Charlotte de Huybert en het gelijk. De geleerde en de werkende vrouw in de
zeventiende eeuw’, in: Literatuur 1986, p. 339-350.
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Uitgever en schrijvers als kemphanen tegenover elkaar
Elie Luzac, uitgever van de academie van wetenschappen te Göttingen
(1754-1756)
Rietje van Vliet
Toen de ambitieuze hoogleraren van de nog jonge Georg-August Universität te
Göttingen in 1751 het Königliche Gesellschaft der Wissenschaften oprichtten, konden
ze niet vermoeden dat ze al binnen enkele jaren met deze academie van wetenschappen
in een crisis verzeild zouden raken. Ook de Leidse boekverkoper Elie Luzac
(1721-1796), door de universiteit in 1753 met een filiaal binnen de stadsmuren
gehaald, had er dat jaar nog geen notie van dat de bestuurlijke perikelen binnen de
academie voor hem een onoverkomelijk obstakel zouden vormen op zijn weg naar
succes. Maar hij kwam er snel achter. Door het tijdschrift Relationes de Libris Novis
(1752-1756) en het jaarboek, de Commentarii Societatis Regiae Scientiarum
Gottingensis (1752-1756), beide in de jaren 1754 tot en met 1756 wegens de academie
door Luzac uitgegeven, was de relatie tussen hem en zijn auteurs dermate in het
gedrang gekomen dat dit niet alleen het einde betekende van het voortbestaan van
deze geleerdenbladen, maar uiteindelijk ook van de nevenvestiging van Luzac in het
Neder-Saksische universiteitsstadje. In dit artikel1. worden de problemen tussen Luzac
en zijn institutionele opdrachtgeefster annex auteurs nader uitgewerkt.

Het Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zoekt een uitgever
Hoewel de Georg-August Universität in Göttingen pas uit 1737 dateerde, en dus
betrekkelijk jong was in vergelijking met de universiteiten in bijvoorbeeld Heidelberg
(1386), Leipzig (1409), Tübingen (1477) en Wittenberg (1502), wist ze in een hoog
tempo diverse geleerden van wereldfaam naar zich toe te trekken. Eén van hun
coryfeeën was de uit Bern afkomstige Albrecht von Haller, leerling van Boerhaave
en vanaf de oprichting van de Göttinger universiteit hoogleraar in de anatomie,
chirurgie en botanica aldaar. Ondanks zijn succesvolle loopbaan bleef zijn
geboorteland echter trekken. Toen het stadsbestuur van Bern hem in 1753 uitnodigde
zich aldaar te vestigen, met een jaarlijks tractement en een belangrijke functie in het
vooruitzicht, hoefde hij niet lang na te denken. Datzelfde jaar nog vertrok hij. Hij
zou tot zijn overlijden in 1777 blijven twijfelen aan de juistheid van zijn beslissing,
vooral omdat Bern hem geen baan met wetenschappelijk allure kon aanbieden. Hij
moest zich tevreden stellen met een functie als bestuurder van de zoutwerken in het
Rhônedal.2. Daarnaast bleef hij echter betrokken bij het wetenschappelijke leven in
Göttingen. Hij werd praeses perpetuus van de academie. Aan de Göttingische
Zeitungen von Gelehrten Sachen (later bekend geworden onder de naam Göttingischen
Gelehrten Anzeigen) zou hij in totaal zo'n twaalfduizend bijdragen leveren. Hij was
ook vaste medewerker van de tijdschriften die Luzac zou uitgeven.
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Niet tot genoegen van de laatste, zoals straks zal blijken.
Haller was degene die initiatief had genomen tot de oprichting van het Königliche
Gesellschaft der Wissenschaften: hij ontwierp de statuten en droeg de eerste leden
voor aan de koning van Engeland, die vervolgens na advies ingewonnen te hebben
bij zijn geheimraad Gerlach Adolph von Münchhausen, curator van de universiteit,
tot benoeming overging.3. Deze bestuurlijke constructie was gevolg van het feit dat
Göttingen in het gezagsgebied lag van George II, keurvorst van Hannover, hertog
van Brunswijk-Lüneburg, en tevens koning van Groot-Britannië en Ierland. Hij werd
in Hannover vertegenwoordigd door Von Münchhausen. die wegens vrijwel
permanente afwezigheid van de vorst verregaande bevoegdheden had.
Het vertrek van Haller in 1753 luidde een crisis in waarin de academie jarenlang
zou verkeren. Op dat moment werd het bestuur gevormd door Johann Matthias
Gesner, hoogleraar klassieke filologie, en Samuel Christian Hollmann, hoogleraar
fysica. Secretaris van de academie was Johann David Michaelis, hoogleraar filosofie
en oosterse talen.4.
In hetzelfde jaar, op 12 oktober 1753, werd een contract ondertekend tussen Elie
Luzac en Von Münchhausen. In dit contract werd ondermeer vastgelegd dat Luzac
zich in Göttingen zou vestigen en dat hij de uitgave van twee periodieken van de
academie voor zijn rekening zou nemen: de Commentarii Societatis Regiae
Scientiarum Gottingensis en de Relationes de Libris Novis.5. Van de eerste titel, de
Commentarii, waren reeds twee delen verschenen, in 1752 en 1753, bij Anna
Vandenhoeck, die de zaak van haar man, de van oorsprong Hollandse boekverkoper
Abraham Vandenhoeck, sinds diens overlijden in 1750 alleen had voortgezet.6. Het
blad verscheen in kwartoformaat en had meer het karakter van een jaarboek. Het
bevatte de voordrachten die de leden van de academie het afgelopen jaar hadden
gehouden en was geheel in het Latijn gesteld. De Relationes was eveneens in het
Latijn geschreven, aangezien het blad net als de Commentarii bestemd was voor een
internationaal wetenschappelijk publiek.7. Het verscheen vier keer per jaar, in octavo,
en bevatte recensies die door de leden van de academie werden geschreven. De eerste
twee delen verschenen in 1752 en 1753, eveneens bij weduwe Anna Vandenhoeck.
Om verschillende redenen prefereerden de Göttinger geleerden Elie Luzac boven
weduwe Vandenhoeck en verzochten hem in hun stad een (neven)vestiging te openen.
Er waren namelijk klachten over weduwe Vandenhoeck. Ze vroeg te hoge prijzen,8.
was traag in haar leveranties,9. betaalde haar auteurs mondjesmaat uit,10. en
tiranniseerde naar Michaelis' zeggen Von Münchhausen. Ze gaf bovendien geen
enkel gevolg aan de wensen van deze geheimraad. Hoewel deze beschuldiging
genuanceerd bekeken moet worden - Anna Vandenhoeck had Van Münchhausen
slechts om een extra financiële bijdrage gevraagd wegens de uit de hand gelopen
kosten die de illustraties bij Hallers artikelen in de Commentarii hadden veroorzaakt
- was de toon gezet. In het voorjaar 1753 besloot Anna Vandenhoeck af te zien van
verdere medewerking aan de Commentarii en de Relationes.11. Sinds de dood van
haar man in 1750 verkeerde haar bedrijf in een weinig florissante positie. Ze was
indertijd in zee gegaan met de academie omdat ze bang was dat een van haar
voormalige winkelknechten het contract met de academie in de wacht zou slepen.
Dat zou de concurrentieverhoudingen verslechteren, vreesde zij. Maar nu de kosten
van de uitgaven onbeheersbaar bleken, was het voor haar niet moeilijk haar contract
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met de academie te beëindigen. Misschien speelde het feit dat ze een vrouw was en
bovendien geen geleerde, een rol bij het besluit van de Göttinger professoren haar
af te wijzen.12.
Michaelis cum suis hadden vermoedelijk al in 1750 het oog laten vallen op de nog
jonge boekverkoper uit Leiden. Op dat moment stond deze in de wetenschappelijke
wereld volop
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in de belangstelling wegens zijn gedurfde uitgave van het materialistische L'Homme
Machine, geschreven door Julien Offray de La Mettrie, opgedragen aan Haller. Ook
had Luzac in 1749 in zijn Essai sur la liberté de produire ses sentimens een pleidooi
gevoerd voor de vrijheid van meningsuiting. Verder sprak de door hem uitgegeven,
door de Berlijnse academiesecretaris Samuel Formey geschreven Bibliothèque
Impartiale in het voordeel van Luzac.13. Zo'n verlicht boekverkoper met karakter, die
ook zelf als rechtsgeleerde naam had gemaakt, wenste men zich in Göttingen wel
toe. Daarnaast stond Luzac bekend om de kwaliteit van zijn drukwerk, die, anders
dan van het gemiddelde Duitse drukwerk, uitmuntend was. Georg Brandes, secretaris
van de keurvorstelijke landsregering te Hannover, heeft Von Münchhausen wellicht
gewezen op Luzac, omdat ze elkaar tijdens Brandes' bezoek aan Leiden mogelijk
ontmoet hebben.14. Misschien heeft ook de dochter van George II. Anna van Hannover,
die na het overlijden van haar man, stadhouder Willem IV, samen met Lodewijk
Ernst hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel het regentschap uitoefende over haar zoon
Willem V. een rol gespeeld bij Luzacs komst naar Göttingen. Luzac kwam immers
geregeld op het stadhouderlijk hof en heeft de Gouvernante verschillende malen
persoonlijk ontmoet.15.

Luzac vestigt zich in Göttingen
De komst van Luzac naar Göttingen bracht de marktpositie van weduwe Vandenhoeck
als assortimentshandelaarster en uitgeefster een grote slag toe. Als gevolg van het
contract dat Luzac sloot met de landsregering te Hannover moest zij voortaan het
alleenrecht om te leveren aan de universiteitsbibliotheek delen met de nieuwkomer,
die daarnaast ook nog eens het privilege kreeg om aan de koninklijke bibliotheek te
Hannover te leveren. Bovendien kreeg Luzac het monopolie inzake het drukken en
debiteren van de dissertaties van de universiteit.16. Behalve over de
vestigingsvergunning voor winkel en drukkerij werd er in het contract ook gesproken
over de Commentarii en Relationes. Om beide bladen te kunnen continueren en om
zijn winkel in Göttingen te kunnen opzetten kreeg Luzac een subsidie van 500
Reichstaler (Rtl) en een lening van 6000 Rtl (reeds op 1 februari 1755 zou 4000 Rtl
worden uitbetaald), waarvan de ene helft terugbetaald moest worden mét 2 1/2 procent
rente en de andere helft zonder rente. Voorwaarde was dat het geld werd uitgegeven
in het keurvorstendom, behalve wanneer er Hollands papier aangeschaft moest
worden.17.
Met betrekking tot de Commentarii werden op 15 oktober de volgende bepalingen
vastgesteld, geldend voor de eerstkomende drie afleveringen, te weten die van 1754,
1755 en 1756. De omvang van iedere aflevering bedroeg drie alfabetten (drie maal
23 katernen), waarbij de academie toezegde het aantal vellen niet te zullen
overschrijden. Verder zou Luzac alles in het werk stellen ten behoeve van een gunstige
verkoop van het blad. Een andere bepaling betrof het formaat, de papiersoort en het
lettertype. Daaraan mocht niets gewijzigd worden. Luzac moest er wel voor zorgen
dat hij de beschikking had over goede drukkers en zorgvuldig werkende correctors,
om zo de - zogezegd - erbarmelijke kwaliteit die Vandenhoeck leverde, te overtreffen.
Ten derde: Luzac nam de kosten voor drukwerk, papier en gravures en drie
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correctierondes voor zijn rekening. De academie moest ervoor te waken dat er te
veel illustraties werden opgenomen waardoor de Commentarii te duur zou worden.
In de vierde plaats, tenslotte, was Luzac verplicht direct na verschijnen van een
aflevering de secretaris van de academie, in casu Michaelis, 32 exemplaren, op
schrijfpapier gedrukt, ter hand te stellen. Bovendien zou Luzac de secretaris in contant
geld het honorarium voor de auteurs uitbetalen, zijnde een ducaat per vel; de secretaris
op zijn beurt zou er zorg voor dragen dat de auteurs hun deel kregen. De termijn
waarbinnen Luzac met het bedrag voor de dag moest
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komen, was veertien dagen na de Leipziger bockenmesse waarop het desbetreffende
deel van de Commentarii was gepresenteerd.18.
Voor de Relationes golden vergelijkbare afspraken, eveneens op 15 oktober 1753
contractueel vastgelegd. Ook voor dit blad committeerde Luzac zich aan de volgende
drie jaargangen: 1754, 1755 en 1756. De omvang van het blad, inclusief de voorrede,
bedroeg op jaarbasis 73 vel, eventueel uitgebreid met een supplement van zes vel.
De tweede bepaling betrof de presentexemplaren en het honorarium. Er werden
slechts zestien exemplaren ten behoeve van de academie op schrijfpapier gedrukt.
Het honorarium bedroeg hetzelfde als bij de Commentarii, waarbij aangetekend werd
dat het uitbetaald werd veertien dagen na de voorjaars- en Michaelismesse. Aangezien
het een kwartaalblad was, werden er op iedere messe twee afleveringen gepresenteerd.
Uitbetaling zou rechtstreeks aan de medewerkers van het blad geschieden. Ten derde
werd afgesproken dat de kosten die de correspondentie met zich mee bracht, voor
rekening zouden komen van de uitgever, al werd het voorbehoud gemaakt dat die
niet hoger mochten uitvallen dan tien Rtl op jaarbasis. Tenslotte: mocht een
academielid een boek nodig hebben dat hij voor de Relationes wilde bespreken, om
het nadien zelf te houden dan wel aan de universiteitsbibliotheek te schenken, dan
diende Luzac hem in alles behulpzaam te zijn.19.
Zodra de handtekeningen waren geplaatst, was de academie verzekerd van de
voortzetting van haar twee periodieken en kon Luzac met zijn boekhandel en uitgeverij
in Göttingen beginnen. Er werd na bemiddeling van Philipp Erasmus Reich, zakelijk
leider van de Weidmannsche Buchhandlung te Leipzig, een meesterknecht
aangetrokken die als zaakwaarnemer Luzac kon vervangen tijdens diens afwezigheid.
Verder had Michaelis hem geholpen bij het vinden van een geschikt pand nabij de
universiteit, dat vervolgens werd ingericht als winkel.20. Voor de uitgave van de
Commentarii en de Relationes werden voorbereidende maatregelen getroffen.
Michaelis hielp de Leidenaar met het bestellen van papier voor de Commentarii opdat
de drukker tijdig kon beginnen. In opdracht van Luzac was er reeds een partij van
42 riem Hollands drukpapier via Bremen naar Göttingen onderweg, maar aangezien
de tijd drong, had hij Michaelis verzocht voor de zekerheid papier in te kopen bij
Erhard, te Hannover, mocht die zending te laat arriveren.21. De relatie tussen Michaelis
en Luzac was, in ieder geval van de kant van de laatste, aanvankelijk hartelijk. Hij
gaf de Göttinger hoogleraar een exemplaar van zijn Disquisitio cadeau,22. als blijk
van waardering voor alles wat deze voor hem had gedaan; later stuurde hij Michaelis'
echtgenote een parasol toe.23. Maar al snel zou die vriendschap bekoelen.
Luzac had in Göttingen geen eigen drukkerij, maar liet zijn uitgaven elders in
Duitsland of in zijn eigen drukkerij te Leiden drukken. Eén van de Duitse drukkers
met wie hij verschillende malen in zee ging, was de firma Breitkopf en zoon uit
Leipzig, die reeds in de achttiende eeuw bekend stond om hun eersteklas drukwerk
en die grote naam zou maken als drukker-uitgever van Beethovens muziek. Wat de
Commentarii betreft gaf Luzac de voorkeur aan Schultze, drukker te Göttingen. Deze
had immers ook voor Anna Vandenhoeck gedrukt en beschikte over de juiste letters.
Wellicht was Schultze zo welwillend voor het drukwerk dezelfde prijs te berekenen
als indertijd aan haar. Bovendien hoopte Luzac met zijn keuze goodwill van de
overige boekverkopers in Göttingen te verwerven.24.
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Voorts werden er in belangrijke handelsplaatsen in Duitsland. Engeland en
Frankrijk boekverkopers benaderd die - in ieder geval voor de Relationes - als
verkooppunt konden fungeren: Nourse in Londen, Briason in Parijs, Weidmann in
Leipzig, Bohn in Hamburg en Fleischer in Frankfurt.25. Ook werd de voorraad
Relationes en Commentarii van weduwe
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Vandenhoeck voor een totaalbedrag van 1200 Rtl opgekocht.26. Tenslotte plaatste
Luzac in zijn eigen Bibliothèque Impartiale en in de Hannoverische Gelehrte Anzeigen
een advertentie waarin hij de Commentarii en de Relationes met korting aanbood.27.

Het touwtrekken begint
Zodra de regering in Hannover Luzac de beschikking had gegeven over het toegezegde
budget, waarmee met de nodige voorbereidingen voor de uitgave van de twee
geleerdenbladen kon worden begonnen, legde Luzac Michaelis een aantal praktische
zaken voor. Er was immers spoed geboden, wilde de academie beide tijdschriften
zonder oponthoud continueren. De Leidenaar was benieuwd hoeveel gravures er
voor de eerstkomende aflevering van de Commentarii te verwachten waren en
informeerde naar de tarieven die graveurs en drukkers in Duitsland hanteerden.
Misschien kan ik alvast het ontwerp ontvangen, vroeg hij de academiesecretaris
vriendelijk. Eenmaal in het bezit daarvan zouden we in Holland alvast met het
graveren kunnen beginnen. De tijd dringt immers! ‘Il importe que cela se fasse au
plutôt, afinque ces Commentaires paroissent à tems & en bon ordre.’28. Maar het idee
om er Hollandse vaklieden bij te betrekken, kon blijkbaar de goedkeuring van
Michaelis niet wegdragen. Christian Ludwig Scheidt, hoogleraar klassieke talen en
tevens hofbibliothecaris te Hannover, had Luzac inmiddels gewezen op een graveur
uit de residentie, die in opdracht van de bibliotheek aldaar werkte en die mogelijk
ook kon zorgdragen voor de illustraties in de Commentarii.29. Uiteindelijk maakte
Luzac voor het derde deel - het eerste van zijn hand - gebruik van de diensten van
drie Duitse graveurs: J.C.G. Fritsch, Hering en J.D. Heumann. Naar een plaatsnijder
die de gravure op de titelpagina voor zijn rekening zou nemen, hoefde niet te worden
omgezien, omdat Luzac - zo blijkt na vergelijking met de titelprenten uit eerdere
jaargangen - de koperplaat van weduwe Vandenhoeck had overgenomen. Net als zij
drukte Luzac op de titelpagina de illustratie van Kalthenhofer af. De problemen bij
de vervaardiging van het vierde deel zouden tot gevolg hebben dat er bij dat deel in
het geheel geen Duitse plaatsnijders meer betrokken werden; alleen de Nederlander
J. Wandelaar werkte eraan mee.
Luzac was nog maar net in Göttingen werkzaam, of hij merkte dat de boekverkopers
aldaar niet zaten te wachten op de Hollandse concurrent, die voor hun gevoel als het
paard van Troje was binnengehaald. Hollandse boekverkopers waren niet geliefd in
Duitsland wegens hun dominante positie in de internationale boekhandel en hun
agressieve nadrukpraktijken. Nu één van hen werd toegestaan zich permanent met
privilege en al te vestigen in het universiteitsstadje, waar de lokale boekverkopers
toch al moesten vechten om hun klantenkring te behouden, sloten dezen de gelederen.
Dit ontging Luzac niet. Toen hij van drukker Schultze een gepeperde rekening
gepresenteerd kreeg voor het drukken van de twee geleerdentijdschriften, vermoedde
hij kwaadwil. In plaats van de opdracht uit te voeren met zijn gewone personeel,
klaagde Luzac in een brief aan Michaelis, had Schultze op kosten van Luzac extra
knechten ingehuurd. Daarom had deze besloten terstond zijn heil elders te zoeken:
in Leipzig, waar hij voor veel minder geld terecht kon.30.
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Het was echter niet zozeer het vinden van een goede Duitse drukker en graveur
dat hem hoofdbrekens bezorgde. Wat het succes van Luzac als uitgever van de twee
geleerdentijdschriften in de weg heeft gestaan, en wat tevens geleid heeft tot zijn
ondergang in Göttingen, was de traagheid waarmee de auteurs hun bijdragen
aanleverden. Hoe hij ook soebatte, ze kwamen niet op tijd. De uiterste inleverdatum
van de kopij voor de Relationes was zes weken voor verschijningsdatum. Ofschoon
hij voortdurend de nadruk legde op het belang van een regelmatig verschijnen van
een tijdschrift en dus op de noodzaak de kopij op tijd in te leveren,
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waren zijn verzoeken telkens aan dovemansoren gericht. Zelfs de correctie van de
drukproeven kon niet binnen de afgesproken termijnen plaatsvinden.31. En als alles
eenmaal binnen was, bleek een artikel langer of korter te zijn dan afgesproken, zodat
Luzac op stel en sprong de paginaindeling van - in dit geval de Commentarii - moest
wijzigen.32. Dat dit bij de uitgever de nodige irritaties wekte, behoeft geen betoog.
De toon in Luzacs brieven werd onvriendelijker. De auteurs van de Relationes behoren
niet aan een periodiek mee te werken, klonk zijn niet mis te verstane kritiek, omdat
ze kennelijk niet op tijd kunnen werken. Zij verhinderen het succes van het tijdschrift:
‘Ceux qui travaillent à cet Ouvrage, ne devroient pas s'en être chargés, s'ils ne sont
pas en etat de fournir leur contingent à tems.’33. Ten einde raad vestigde Luzac zijn
hoop op Michaelis, die wellicht de geleerde recensenten tot spoed kon manen, maar
het baatte weinig. Het zou de drukker zijn, die oorzaak was van de vertragingen,
riposteerde Michaelis, weinig gevoelig voor de verwijten van Luzac aan het adres
van de academie. Ook aan de klacht over het zelfs voor zetters en correctoren
onleesbare handschrift van Haller, gaf Michaelis geen gehoor. Het dreigement van
Luzac, dat drukkers recht hebben op een leesbaar handschrift en dus een manuscript
vol hanepoten mogen weigeren omdat het hun teveel tijd kost, had dan ook weinig
effect.34. Met zijn klacht stond Luzac niet alleen, aangezien zetters en correctoren van
de Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen eveneens de wanhoop nabij waren
wanneer er weer een stapel onleesbare kopij van Haller arriveerde.35.
Daarnaast bleken de andere kosten die de Commentarii met zich meebrachten,
schrikbarend uit de hand te lopen. Weliswaar had de academie in het contract met
Luzac toegezegd erop te zullen toezien dat de kosten voor Luzac beheersbaar bleven,
toch leek de academie bij het vierde deel dit doel volledig uit het oog te hebben
verloren. De omvang van beide delen was met 63 respectievelijk 71,5 vel nagenoeg
gelijk gebleven36. - en daarmee het honorarium voor de auteurs - en ook de oplage
was nauwelijks toegenomen (van 765 naar 786 exemplaren, inclusief 45 exemplaren
gedrukt op schrijfpapier). Maar de correctiekosten waren omhoog gegaan van 7 naar
17 Rtl (een stijging van 143 procent), de papierkosten van 114 naar 135 Rtl (+18,5
procent), de drukkosten van 105 naar 143 Rtl (+36 procent), en de kosten voor het
laten ontwerpen, graveren en drukken van de gravures van 141 naar 250 Rtl (+77
procent). In totaal was er sprake van een kostenstijging van 560 naar 740 Rtl (+32
procent).37. Niet het aantal gravures was hier debet aan: sterker zelfs, het aantal
gravures was van elf naar negen teruggegaan. Behalve de illustraties behorend bij
het artikel van Haller, die de begroting veruit te boven gingen,38. was het artikel van
de astronoom Tobias Mayer, in deel vier, de boosdoener, omdat dit volledig, dus
inclusief de tabellen, herdrukt moest worden.39.
Mayer had in de academie zijn maantabellen gepresenteerd. Hoewel ze nog niet
definitief waren, was Michaelis zo enthousiast over diens theorie over het bepalen
van de lengtegraad op zee, dat hij hem adviseerde met de voordracht mee te dingen
naar de prijs die de Admiraliteit te Greenwich hiervoor had uitgeloofd, zijnde 20.000
pond sterling. Aanvankelijk weigerde Mayer omdat hij meende dat hij als buitenlander
in Greenwich weinig kans zou maken, maar uiteindelijk ging hij overstag, werkte
zijn tabellen uit en gaf ze aan Michaelis die ze, met een aanbeveling van Von
Münchhausen, naar Engeland stuurde. Ondanks de goedkeuring die de maantabellen
bij de Admiraliteit wegdroegen - ze waren tot op een halve graad nauwkeurig -
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werden ze niet als een aparte uitgave in druk uitgebracht, met als gevolg dat ze niet
naar de prijs konden meedingen. Intussen begon Mayer zich steeds ongemakkelijker
te voelen bij de gedachte dat een eerdere versie van zijn maantabellen bij Luzac op
de persen lag om gedrukt te worden als onderdeel van de Commentarii. Vandaar dat
Mayer erop aandrong zijn bijdrage te mogen herzien.40.
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Het is onduidelijk of Luzac in kennis was gesteld van de redenen waarom Mayer
zijn artikel terugtrok. De boekverkoper liet er in zijn brieven aan de academie, in
casu Michaelis, in ieder geval niets van blijken. Voor Luzac was de maat vol. Heinrich
Eberhard Balck, net als Brandes secretaris van Von Münchhausen, had zelfs vermoedelijk via zijn contactpersoon Michaelis - vernomen, dat Luzac aan de
medewerkers van het vierde deel van de Commentarii geen honoraria wenste uit te
betalen tot de academie met een schadeloosstelling over de brug kwam. Om verdere
escalatie te voorkomen werd Von Münchhausen erbij gehaald, die vervolgens Luzac
vroeg zijn visie te geven op wat er aan de hand was. Luzac voelde zich door dit
verzoek overrompeld. Gebelgd schreef hij aan Michaelis dat hem ter ore was gekomen
dat deze zich achter zijn rug om bij Von Münchhausen over hem, Luzac, beklaagd
had. Michaelis moest zich maar weer tot de geheimraad wenden, schamperde Luzac,
om de argumentatie van zijn kant te vernemen.41. Nadat Von Münchhausen zich over
de situatie had laten informeren, maande deze de academie tot een coöperatievere
opstelling, aangezien Luzac zijns inziens wel degelijk in de problemen was geraakt
door de achteloosheid waarmee de Göttinger geleerden besloten hadden een groot
deel van de kopij te vervangen. Luzac werd toegestaan 20 Rtl op de academie terug
te vorderen.42. De geleerden besloten daarop dat Mayer - met diens instemming - de
helft van dat bedrag voor zijn rekening zou nemen.43. Toen men echter een maand
later nog niet met het geld over de brug was gekomen, dreigde Luzac met zwaardere
pressiemiddelen: wanneer de academie niet binnen veertien dagen betaalde, zou hij
met de Commentarii stoppen. De Göttinger geleerden, en met hen Von Münchhausen,
reageerden geagiteerd door te wijzen op de contractuele verplichtingen die Luzac
was aangegaan met betrekking tot het blad. Weliswaar was Von Münchhausen nog
niet alle bepalingen nagekomen, maar dat zou spoedig in orde gebracht worden, zo
meldde deze de academie. Luzac had zijns inziens geen enkele reden tot klagen
omdat het geld dat hem overeenkomstig het contract toekwam, reeds betaald was.44.
Een patstelling dreigde, waarbij zowel de geleerden als Von Münchhausen vreesden
niets meer van hun investeringen terug te zien en hun twee geleerdenbladen te moeten
afschrijven. Een nieuwe bemiddelingspoging werd door Von Münchhausen
ondernomen. Had Luzac besloten de wijste te zijn en zijn bezwaren in te slikken?
Enkele dagen later beloofde hij de honoraria te zullen uitbetalen, de Commentarii te
zullen voortzetten en de Relationes - die alsmaar niet gedrukt konden worden wegens
stagnatie in de kopijtoevoer - versneld op de markt te zullen brengen. De academie
zegde toe dat ze Luzac in het vervolg op de afgesproken tijdstippen van manuscripten
zou voorzien.45.
Maar een maand later waren de Commentarii nog altijd niet verschenen en ook
met de Relationes liep het nog niet naar wens. Onvoorstelbaar laks, vond Luzac de
werkwijze van de academiegeleerden. Had hij dat van te voren geweten - de weduwe
Vandenhoeck kreeg immers overal de schuld van - dan had hij over het tijdig leveren
van manuscripten wel harde afspraken gemaakt. ‘Die ganze Welt weiss, dass ein
Journal welches nicht zu gewisser Zeit erscheinet, keinen Vortheil hat, und fallen
muss’, klonk zijn verwijt. Wat de Relationes aangaat, beriep hij zich op het contract:
dit blad moest immers in de maanden maart, juni, september en december verschijnen.
Doordat de academie in gebreke was gebleven, kon hij zich niet aan deze afspraak
houden. Het is dan ook de academie geweest, zo concludeerde Luzac na een lang
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betoog, die zich door nalatigheid aan contractbreuk schuldig had gemaakt. Zelf waste
Luzac zijn handen in onschuld. Hij had voortdurend met Michaelis over de problemen
overleg gevoerd, maar ondanks al zijn pogingen, aanmaningen en zelfs dreigementen
had hij nog altijd de kopij voor het veertiende fascikel van de Relationes, dat drie
maanden geleden
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al had zullen verschijnen, niet in zijn bezit. Hij voelde zich sterk door de academie
benadeeld, te meer daar die trage toezending van kopij al vaker was voorgekomen.
Omdat deze affaire ook zijn andere zakelijke bezigheden negatief beïnvloedde, had
hij besloten met de Relationes te stoppen. Ook de Commentarii wenste hij - om
dezelfde redenen - niet te continueren. Voorts wees hij met een beschuldigende vinger
naar Michaelis: die zou gezegd hebben dat hij, Luzac, de honoraria niet wilde
uitbetalen. Dat was volkomen uit de lucht gegrepen, want hij had Michaelis zoals
altijd gevraagd om een overzicht van auteurs aan wie hij geld verschuldigd was, maar
hij had deze opgave zelfs na herhaalde verzoeken nooit ontvangen. Bovendien was
het verhaal dat dankzij Michaelis de ronde deed, als zou Luzac weigeren de
Commentarii te drukken, zwaar overtrokken. Luzac had daar, zo schreef hij in zijn
apologie, alleen mee gedreigd, mochten de geleerden hun leven niet beteren. Besloten
had hij daarentegen niets. Tenslotte, zo eindigde Luzac zijn verdedigingspleidooi,
bleken zijn goede bedoelingen uit het feit dat hij voor de eerstvolgende delen heel
wat gravures had laten vervaardigen, betaald zelfs en dat hij reeds een half jaar het
voor de Commentarii benodigde papier op voorraad had. Zelfs de letters waren in
huis.46.
Wederom werd er een poging ondernomen de gemoederen te sussen. Met succes,
zo leek het even. Tijdens zijn verblijf in Göttingen verzocht Luzac Michaelis om een
onderhoud over de voortgang van de Relationes en de Commentarii. Hij wilde overleg
over papier en drukker, en stelde het op prijs wanneer Michaelis een overzicht wilde
opstellen van alle medewerkers van de Relationes die nog moesten worden
uitbetaald.47. Maar waarschijnlijk waren de verhoudingen al dermate verstoord, dat
de strijd tot de laatste snik moest worden uitgevochten. Begin november 1755 werd
door Von Münchhausen voor het eerst gesproken over beëindiging van het contract,
onder voorbehoud echter dat de investeringen geen gevaar zouden lopen en Luzac
in ieder geval de 4000 Rtl, die hem als lening reeds waren uitbetaald, zou terugbetalen.
Vandaar dat erop gehamerd werd vooral het initiatief tot stopzetten van beide
tijdschriften bij Luzac te leggen, opdat hij en niet de academie van contractbreuk
beschuldigd kon worden.48. Intussen speelde Luzac met de gedachte de rechter te
laten beslissen aan wiens kant het gelijk stond, mochten hij en de hoogleraren er
inderdaad niet uitkomen.49.
Een laatste keer probeerde Luzac tot een oplossing te komen. Hij stelde voor de
Relationes los te koppelen van de academie, om zelf wat meer sturing te kunnen
geven aan de geleerde recensenten. Het idee wekte echter veel irritatie bij de academie,
omdat men het opzij schuiven van de academiesecretaris als hoofdredacteur als een
coup beschouwde.50. Het jaar daarop, 1756, kwam het tot een uitbarsting. Toen de
academie besefte dat ze inderdaad haar twee prestigieuze geleerdenbladen dreigde
te verliezen, begon zij een juridische strijd tegen de Hollandse boekverkoper die ze
nog zo kort geleden met lucratieve aanbiedingen had binnengehaald. Daarmee begon
een gevecht dat jarenlang zou duren en dat uiteindelijk in het nadeel van Luzac zou
uitpakken. Aanvankelijk ontstond er verwarring onder de geleerden. Had Luzac
inderdaad zijn medewerking voor beide bladen opgezegd? Mocht hij de Commentarii,
zou hij dat willen, voortzetten terwijl hij de Relationes liet voor wat ze waren? Kon
hij gedwongen worden de Commentarii te drukken?51. Inmiddels zocht de academie
naar alternatieven, want van Luzac had ze werkelijk genoeg.
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Waar twee vechten, hebben twee schuld
Eén van de oorzaken van het uit de hand gelopen kemphanengevecht tussen
boekverkoperuitgever Elie Luzac en het Königliche Gesellschaft der Wissenschaften
te Göttingen was gelegen in het feit dat de academie geen enkele
beslissingsbevoegdheid had. Net als de
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Georg-August Universität was de academie financieel - en dus ook in haar
besluitvorming - volledig afhankelijk van de keurvorst van Hannover en zijn
vertegenwoordiger aldaar, Von Münchhausen. Ook voor de relatie tot de
wetenschappelijke boekhandel-uitgeverij van Luzac moest men bij de geheimraad
te rade gaan, met als gevolg dat de geleerden in Göttingen ten aanzien van Luzac
niet zelfstandig konden opereren en Von Münchhausen zijn beslissingen steeds moest
baseren op wat hem van verschillende kanten schriftelijk was ‘ingefluisterd’.52.
Ondanks de afstand Göttingen-Hannover had Von Münchhausen de touwtjes stevig
in handen, zo blijkt uit de enorme correspondentie die er van zijn kant, geschreven
door zijn secretarissen Balck en Brandes, is overgeleverd. Zo moest Michaelis reeds
binnen een jaar nadat Luzac met zijn werkzaamheden in Göttingen was begonnen,
verantwoording afleggen over de vorderingen van de laatste als geprivilegieerd
boekverkoper. De waarde van de winkelvoorraad moest regelmatig worden
doorgegeven en ook werd Michaelis gevraagd informatie te geven over het debiet
van de Commentarii van de academie.53.
Een andere factor in de crisis waarin de academie - en daarmee ook Luzac - verzeild
raakte, was het benoemingsbeleid van de universiteit en de academie. Von
Münchhausen had het voor het zeggen in tegenstelling tot de zittende hoogleraren,
die de keuze van nieuwe collega's en functionarissen weinig konden beïnvloeden.
Hoogstens kon het academiebestuur iemand voordragen. Daardoor kon een situatie
ontstaan waarin geleerden met zeer uiteenlopende karakters toch nauw met elkaar
moesten samenwerken. Juist omdat de Göttinger universitaire kring nog weinig
omvangrijk was en men elkaar moeilijk kon ontlopen, waren de gevolgen hiervan
snel merkbaar.54.
In het geval van de Relationes kan meegespeeld hebben dat de geleerden minder
prioriteit gaven aan het schrijven voor dit blad, aangezien het bespreken van een
boek als inferieur aan het verrichten van wetenschappelijke onderzoek werd
beschouwd. De Commentarii daarentegen kende net als de verhandelingen van
collega-academies in binnen- en buitenland een groot prestige wegens de originele
onderzoeksresultaten die erin werden gepresenteerd, maar het tempo waarmee de
verhandelingen gepubliceerd werden, kon aanzienlijke vertragingen oplopen doordat
ze op hun mérites getoetst werden door speciaal daartoe ingestelde comités.55.
Daarbij was het optreden van Luzac niet handig. Naarmate het conflict langer
bleef bestaan, kon hij steeds minder een diplomatieke houding ten opzichte van de
Göttingers aannemen. Hij schoffeerde hen, schreef bijvoorbeeld Haller een nijdig
briefje dat deze z'n brieven voortaan onder couvert moest toesturen opdat Luzac niet
meer voor die dure porto behoefde op te draaien.56. Ook een - anoniem gebleven plaatsnijder beklaagde zich bij de academie over de grove beledigingen waarmee
Luzac de Duitsers bejegende.57. Geen wonder dat de Duitsers steeds meer afkeer van
Luzac kregen. Tegen alle beschuldigingen verweerde deze zich krachtig, in brieven
en zelfs door in 1757 als verdedigingsschrift de Process-Schriften zwischen der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen und Elias Luzac dem
Jüngern uit te geven.58. Het was misschien een karaktertrekje van Luzac, altijd in
discussie te willen gaan en steeds het laatste woord te willen hebben.59.
Ook de persoon van Michaelis zelf was een belangrijke factor in het conflict tussen
uitgever en auteurs / academie. Er zijn observaties van diverse tijdgenoten die erop
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wijzen dat Michaelis nogal eens mensen op het verkeerde been zette. Een van hen
beschreef hem als volgt: ‘als Cavalier gekleidet, mit besessten Kleidern, gestiefelt
und gespornt, den Degen an der Seite, pathetisch in seinem Gange, eine hohe Miene...’
Georg Brandes had het - zeker na de Luzac-affaire - niet op hem voorzien en vond
dat Michaelis inhalig (‘virtus post num-
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mos’) was, achterbaks en een draaikont. Ook Von Münchhausen moest weinig van
hem hebben.60. Zelf schreef Michaelis in zijn autobiografie dat hij weinig van doen
had gehad met de Commentarii en dat hij er alleen zijdelings, via collega's, bemoeienis
mee had gehad. Uitvoerig - alsof hij zijn eigen aandeel hierin wilde rechtvaardigen
- ging hij in op de directe aanleiding van het conflict met Luzac: de uit hand gelopen
kosten van deel vier van de Commentarii verband houdend met de bijdrage van
Tobias Mayer. Ook binnen de academie waren er kritische geluiden te horen. Toen
Michaelis in 1761 in het bestuur had plaatsgenomen, klaagde men in koor over zijn
heerszucht, zijn financiële beleid, zijn willekeur, zijn vriendjespolitiek. En bij monde
van Abraham Kästner, hoogleraar wis- en natuurkunde, kwam het hoogste woord
eruit: het was Michaelis aan wie het verval van de academie te wijten was.61.
In hoeverre had ook Luzac ‘last’ van Michaelis? Al snel bleken de afspraken die
hij met de academie had gemaakt over het uitbetalen van de honoraria, omslachtig.
Eerst moest Luzac het geld aan Michaelis geven, die vervolgens tot uitbetaling zou
overgaan. Vermoedelijk liep dit niet geheel naar wens. Althans, Haller vroeg al heel
snel nadat Luzac met de Commentarii en de Relationes was begonnen, om
rechtstreekse uitbetaling, wat Luzac noopte Michaelis te vragen dit bedrag in
mindering te brengen op het totaal dat Luzac schuldig was.62. De andere auteurs
volgden spoedig Hallers voorbeeld.63. Daarnaast heeft het er veel van weg dat
Michaelis een groot aantal klachten van Luzac naast zich neer gelegd heeft en sterker zelfs - dat hij geen gevolg heeft gegeven aan de verzoeken van Luzac om tot
actie te komen. In zijn verdedigingschrift insinueerde Luzac overduidelijk dat zijn
contactpersoon voor de academie. Michaelis, nalatig was geweest.

De verliezers
Als gevolg van de malaise waarin de academie van wetenschappen verkeerde, was
de geestdrift waarmee de geleerden aanvankelijk aan de bijeenkomsten deelnamen,
geheel verdwenen, zo blijkt uit een beschrijving van academie- en later bestuurslid
Heyne: ‘Jetzt versammelt man sich, steht eine Zeitlang stumm und steif da, dann
setzt man sich, es wird gelesen; man gähnt und plaudert; und sobald der Lesende
aufhört, so läuft alles über Halss und Kopf zur Thüre hinaus. Der, welcher gelesen
hat, weiss weder für wen noch wozu er gelesen hat.’64. Het voor verlichte geleerden
zo kenmerkende elan had plaats gemaakt voor twist en partijstrijd onder een kleine
groep zelfbewuste persoonlijkheden die niet konden omgaan met hun incompatibilité
des humeurs.
Nadat Luzac er het bijltje bij neer gegooid had, zochten de Göttinger geleerden
naar nieuwe mogelijkheden om de Commentarii uit te geven. Overwogen werd naar
een andere uitgever uit te zien, in Leipzig wellicht, maar zolang er geen duidelijkheid
was over wat er met de Relationes en de Commentarii zou gebeuren, kon men weinig
beginnen. Omdat de Commentarii slechter gelezen werden dan de Relationes, werd
besloten dat de eventuele nieuwe uitgever beide bladen onder zijn hoede moest
nemen, zodat het verlies van het ene blad gecompenseerd kon worden door de
meeropbrengst van het andere. Het moest een uitgever worden, had men al bedacht,
met uitstekende buitenlandse contacten.65. Ook werd onderzocht of de Commentarii
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als afzonderlijke publicaties op de markt konden worden gebracht. Von Münchhausen
ging akkoord.66. maar wegens bezwaren van Haller werd het besluit opnieuw in
overweging genomen en werd er uitgezien naar externe financiering, bijvoorbeeld
door de regering te Hannover. Hoewel daar in beginsel wel toe genegen weigerde
Von Münchhausen, omdat de Zevenjarige Oorlog, waardoor Neder-Saksen op dat
moment
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geteisterd werd, een te grote aanslag deed op de staatskas. Desondanks gaf hij in
1759 toestemming.67.
Intussen had Luzac zijn boekhandelsactiviteiten in Göttingen stopgezet. In 1756
was hij vertrokken, waarna op de winkelvoorraad beslag werd gelegd - die diende
immers als onderpand voor de lening die Luzac was verstrekt. Het jaar daarop kwam
er aan de rechtszaak tussen het Königliche Gesellschaft der Wissenschaften en Elie
Luzac voor de academische vierschaar van de Georg-August Universität een einde.
Aangezien de uitspraak in het nadeel van de boekverkoper was en zijn verzoek tot
schadeloosstelling niet was gehonoreerd,68. tekende hij hoger beroep aan, ten gevolge
waarvan de zaak werd voortgezet voor het Ober-Appelationsgericht in Celle. Op 13
november 1764 werd de boekenvoorraad door de factor van de boekwinkel van
Luzac, Friedrich Gottlieb Griesbach, geïnventariseerd en op een waarde van ruim
4000 Rtl getaxeerd.69. Van 14 tot 20 februari 1766 werden de papiervoorraad en de
inboedel op last van het Ober-Appelationsgericht geveild door de sinds 1751 in
Göttingen werkzame boekverkoper Victorinus Bossiegel, ten raadhuize van
Göttingen.70. Pas in 1789 werd de rechtszaak tot een einde gebracht.
Ofschoon gaande het proces de beschuldigende vinger steeds meer de kant op
wees van Luzac, aan wie de contractbreuk te wijten zou zijn, werd het er binnen de
academie niet rustiger op. Toen Kästner in 1756 als gewoon lid was benoemd, voelde
een aantal buitengewone leden zich gepasseerd, omdat zij meenden in de
academiehiërarchie een hogere plaats dan Kästner in te nemen. Hun ontevredenheid
over het beleid van Michaelis nam zo sterk toe dat deze besloot zijn functie als
secretaris van de academie neer te leggen; - al bleef hij als gewoon lid wel bij haar
activiteiten betrokken. Vermoedelijk heeft Michaelis het ook om een andere reden
betreurd Kästner te hebben binnengehaald, want zowel hij, Michaelis, als
academiedirecteur Hollmann zouden een dankbaar mikpunt worden van Kästners
scherpe pen. In 1761 legde Hollmann zijn functie als lid van het academiebestuur
neer, teleurgesteld, omdat het hem al vijf jaar lang niet was gelukt de voordrachten
van de academieleden in druk te doen verschijnen. In datzelfde jaar overleed zijn
medebestuurslid Gesner. Deze werd opgevolgd door Michaelis, die - na het vertrek
van menig hoogleraar uit de academie - de gehate Kästner als academiesecretaris
tegenover zich kreeg. Reeds in 1763 haakte Michaelis af, waarna Von Münchhausen
met grote moeite onder de overgebleven leden van de academie een opvolger vond.
Van de veelzijdigheid van het ledenbestand was niet veel terechtgekomen en de leden
zelf waren naar de mening van Von Münchhausen eigenlijk van een te licht kaliber.
Uiteindelijk gaf hij in 1769 opdracht tot een ingrijpende reorganisatie, waarbij Haller,
zo hoopte de geheimraad, een come back zou maken.71.
Von Münchhausen verwachtte met de volgende oplossingen de academie weer
uit het slop te kunnen halen. Allereerst, zo legde hij aan Haller voor, wenste hij de
voordrachten van de academieleden weer in druk te zien verschijnen. Verder moest
er een jaarlijkse prijsvraag worden ingesteld, met een prijs ter waarde van vijftig
ducaten. Ook de structuur van de academie wilde hij veranderen, en wel dusdanig
dat het aantal leden aanzienlijk kon worden uitgebreid.72. Over de Relationes werd
met geen woord meer gerept, maar de Commentarii kregen een vervolg. In 1770, het
jaar waarin Von Münchhausen was gestorven, vond men in de persoon van Johann
Christian Dieterich, sinds 1766 boekverkoper te Göttingen, een nieuwe uitgever voor
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de Commentarii. Tot 1777 verschenen er zeven delen van de Novi Commentarii
Societatis Regiae Scientarum Gottingensis, in 1779 gevolgd door de nieuwe reeks
Commentationes Societatis Regiae Scientarum. Pas in 1843 zou men ertoe overgaan
de verhandelingen van de academie in het Duits te publiceren.73.
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Hoewel deze voortdurende naamsveranderingen van de Commentarii anders doen
vermoeden, was reeds in de laatste decennia van de achttiende eeuw de
wetenschappelijke rust in Göttingen teruggekeerd. En van een trotse, eerzuchtige
Hollandse boekverkoper hadden de Göttinger geleerden en boekverkopers sinds het
vertrek van Luzac niets meer te duchten.

Slot
Luzacs problemen met het Königliche Gesellschaft der Wissenschaften illustreren
dat voor het uitgeven van een periodiek een optimale verstandhouding tussen uitgever
en auteur(s) noodzakelijk is, waarbij beide partijen toezien op de kwaliteit van het
werk. Periodiciteit, punctualiteit en nauwgezetheid zijn daarbij trefwoorden. De
uitgever moet er van zijn auteur op aan kunnen dat er op de afgesproken tijdstippen
kwalitatief goed werk wordt geleverd; andersom moet ook de auteur er vertrouwen
in hebben dat zijn geestelijk product op correcte wijze en aantrekkelijk vormgegeven
in druk verschijnt en efficiënt aan de man wordt gebracht. Echter,
communicatiestoringen, onduidelijke afspraken, vertrouwenscrises en uiteindelijk
een arbeidsconflict veroorzaakten dat de relatie tussen de Leidenaar en de Göttinger
hoogleraren binnen enkele maanden zwaar onder druk stond.
Luzac kwam in een positie te verkeren die schril afstak bij de riante situatie waarin
uitgevers van genootschapspublicaties - vanaf 1750 - doorgaans verkeerden. Zij
hadden juist te kampen met een overschot aan ingediende verhandelingen, wat zelfs
publicatieachterstanden tot gevolg had.74.
Nader onderzoek moet uitwijzen hoe in het algemeen de zakelijke relatie was
tussen geleerdengenootschappen als de Göttinger academie van wetenschappen
enerzijds en de uitgever(s) van hun tijdschriften en andere publicaties anderzijds.
Veel academies genoten een vorstelijke protectie en konden dankzij overheidsubsidies
wetenschappelijk onderzoek verrichten,75. waarbij de academie nu eens zelf als uitgever
optrad76. en dan weer een externe uitgever aantrok. In Göttingen lag het financiële
risico geheel bij Luzac, die echter wel een aantrekkelijke financiële regeling had
getroffen met de keurvorstelijke regering in Hannover. Door deze constructie kon
er een situatie ontstaan waarbij de belangen van de wetenschap strijdig waren met
die van de commercie. Wellicht hadden de Göttingers gehoopt dat Luzac, die zichzelf
graag als geleerde profileerde, goed met dit dilemma uit de voeten kon. Maar de
praktijk wees anders uit. Luzac hamerde op een regelmatige aanvoer van kopij, zelfs
voor de Commentarii; en dat terwijl het bij academies elders zeer gebruikelijk was
dat de verhandelingen met onregelmatige tussenpozen verschenen.77. De precisie
waarmee de uitgever te werk ging, droeg ertoe bij dat deze zich bij het uitblijven van
kopij zeer in het nauw gedreven voelde. Bij veel geleerdentijdschriften had de uitgever
grote invloed op inhoud, planning en voortgangsbewaking. Anders dan bij zijn eigen
Bibliothèque Impartiale kon Luzac echter bij de Relationes en de Commentarii alleen
via academiesecretaris Michaelis druk uitoefenen op de auteurs.
Academiesecretarissen speelden over het geheel genomen een sleutelrol in het reilen
en zeilen van een academie - vergelijk bijvoorbeeld de positie van Formey in de
Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften te Berlijn en Oldenbourg en
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Desmaizeaux in de Royal Society te Londen - waardoor het al dan niet voorkomen
van problemen afhankelijk was van hun verstandhouding met uitgever en/of achterban.
Met name bij geïnstitutionaliseerde geleerde genootschappen, waar niet
vanzelfsprekend sprake was van enige chemie tussen de leden onderling, was de
betekenis van de secretaris als ‘sociaal leider’ van cruciaal belang. Michaelis liet het
wat dit aangaat afweten, met als gevolg dat Luzac te maken kreeg met een klein,
select gezelschap dat het vooral druk had met zichzelf.
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Luzacs handelsbelang dreigde in de knel te komen door de moeilijker wordende afzet
van geleerdentijdschriften in de tweede helft van de achttiende eeuw. 69 procent van
de financieel onafhankelijke geleerdentijdschriften hield nog voor hun eerste lustrum
op te bestaan,78. maar zolang het contract tussen de academie en Luzac van kracht
was, had de laatste geen enkele beslissingsbevoegdheid over het voortbestaan van
de twee bladen. Het besluit van de Duitsers de Relationes en de Commentarii in het
Latijn te doen verschijnen, vormde een belemmering voor de verkoop aan een breed
publiek. Internationaal begon het Latijn als wetenschappelijke voertaal zijn populariteit
te verliezen en prefereerde men steeds meer publicaties in het Frans of in de
landstaal.79. Daarnaast is er in dit tijdvak een tendens tot specialisatie waar te nemen,
waardoor de belangstelling voor algemeen wetenschappelijke tijdschriften
verminderde ten gunste van diverse specialistische bladen.80. Deze factoren vergrootten
de ondernemersrisico's van Luzac in Göttingen: risico's die zijn concurrentiepositie
ten opzichte van geleerdenbladen als de in de jaren vijftig nog altijd beroemde Acta
Eruditorum te Leipzig zwaar onder druk zetten, waardoor hij zijn uitgeversbelangen
fel moest verdedigden.81.
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De rafelrand van het zeventiende-eeuwse hofleven in het dagboek
van Constantijn Huygens de zoon
Magie en toverij
Rudolf Dekker
Meer dan een eeuw geleden, in 1876, presenteerde het Historisch Genootschap in
zijn reeks Werken het eerste deel van het dagboek van Constantijn Huygens jr.
(1628-1697).1. Dat gebeurde met enige schroom. In de inleiding staat dat deze tekst
tot dan toe gemeden was vanwege de vele ‘schandelijke bijzonderheden van min of
meer bekende personen en familiën.’ Het publiceren van het dagboek was dan ook
een ‘min aangename dienst’, maar de redactie troostte zich dat ondanks alle
‘onbeduidendheden’ en ‘nietigheden’, hiermee ‘een zeldzame bijdrage tot de kennis
van de zeden van den tijd’ werd geleverd. De lezers werden bovendien gerustgesteld:
de tekst was zodanig bewerkt dat deze ‘voor het onbedorven gemoed waarlijk niets
prikkelends heeft.’ Toch durfde kennelijk niemand zijn naam onder de inleiding te
zetten. De tekstuitgave verscheeen - zeer uitzonderlijk - zonder de naam van de
editeur. Het eigenlijke werk, de transcriptie, was het werk van de amanuensis van
het Historisch Genootschap en een kopiist. Zeker is dat de inleiding zo
afgeschrikwekkend was dat
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volgende generaties historici op een enkele uitzondering na nimmer gebruik hebben
gemaakt van hun noeste arbeid.2.
Toch was de schrijver van het dagboek niet de eerste de beste. Constantijn Huygens
jr. kwam uit een familie die al generaties lang bekleders van hoge ambtelijke functies
voortbracht. Zijn vader Constantijn Huygens sr. was secretaris van de prinsen van
Oranje, en vooral bekend als dichter, componist en kunstkenner. Zijn zoon, de
dagboekschrijver, trad eveneens als secretaris in dienst van de prins van Oranje.3. Hij
bleef in de schaduw van zijn vader staan, maar beschikte toch over bijzondere
kwaliteiten. Constantijn ‘de zoon’ had een goede reputatie als Latijns dichter en kon
uitstekend tekenen.4. Zijn oordeel over kunst werd zeer gewaardeerd, hetgeen een
terugkerend thema in het dagboek is. Zijn broer Christiaan ontwikkelde zich geheel
anders, en werd een van de grootste natuurkundigen van zijn tijd. Hij was onder meer
de uitvinder van het slingeruurwerk en ontdekker van de ring rond Saturnus.
Constantijn, die zeer geïnteresseerd was in de wetenschap, hielp zijn broer af en toe
met waarnemingen. Hij bezat diverse klokken en horloges, een microscoop en een
verrekijker, die hij af en toe vol trots demonstreerde, zoals op 26 oktober 1682, aan
prinses Mary, de echtgenote van stadhouder Willem III. Dat gebeurde tijdens een
verblijf te Soestdijk: ‘Was met de prinses op de molen om met mijn verrekijker de
klok van Utrecht te zien.’
Constantijn Huygens jr. trouwde in 1668 met Susanna Rijckaert. Zes jaar later
werd hun enige kind geboren, Constantinus, in de wandeling ‘Tien’ genaamd. Het
gezin woonde aanvankelijk bij de oude Constantijn op het huis Hofwijk bij Den
Haag. In 1680 werd een eigen woning in Den Haag betrokken. Het dagboek vertelt
veel over Huygens' gezinsleven. De gehechtheid aan zijn vrouw en zoon blijkt telkens
wanneer hij vanwege ambtelijke reizen van hen gescheiden is. Toen Huygens in
1689 te Londen afscheid nam van zijn gezin, dat terugkeerde naar Holland, was hij
‘melancholiek’ (13 september 1689). Hij miste Susanna en Tien en gaf daaraan in
zijn dagboek meermaals uiting, met notities als ‘zeer beweegd zijnde en melancholiek
den ganzen dag’ (19 september 1689). De familieleden onderhielden voortdurend
schriftelijk contact. Huygens zag steeds uit naar nieuws uit Holland, maar vooral 's
winters liep het briefverkeer dikwijls vertraging op door slecht weer (5 december
1691). Huygens en zijn vrouw schreven elkaar regelmatig, maar op ‘tijding van mijn
zoon’ wachtte hij vaak tevergeefs (3 en 30 november 1690). De relatie met zijn zoon
verslechterde naarmate deze opgroeide, zeker toen Tien ging studeren in Leiden en
daar vooral als losbol rondliep.5.
Huygens had altijd meiden en knechts in dienst, die vaak vooral tot last waren.
Tientallen aantekeningen betreffen conflicten met zijn dienstpersoneel. Vooral knecht
Pieter maakte het bont. Eens ging hij stappen in vrouwenkleren (5 januari 1692).
Een andere keer drukte hij de sleutel van Huygens klerenkoffer achterover om
verkleed in de kleren van zijn meester aan het carnaval mee te doen. Bij een latere
ruzie probeerde Huygens zijn knecht met zijn rotting een afranseling te geven.
Tevergeefs, want Pieter kon harder lopen. Uiteindelijk werd Pieter ontslagen. Maar
degenen die voor hem in de plaats kwamen, deden het niet veel beter. Een voorbeeld:
‘Vertrock 's morgens eerst ten 9 ueren, door talmerije, onder anderen Dammis, mijn
jongen, een flesje met eau de la Reine de Hongrie bijkans heel uit hebbende doen
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lopen in mijn nacht-tabbert, doordien het stopsel daar niet op gedaan hadde’ (4 juni
1694).
Het werk als secretaris bracht toenemende drukte mee, vooral 's zomers, wanneer
Huygens meereisde op de krijgstochten van stadhouder Willem III. Sinds deze in
1688 koning van Engeland was geworden, werd Huygens' bestaan nog meer mobiel.
Hij verbleef als regel 's winters in Londen, meestal in Kensington. In de zomer ging
hij mee op veldtochten in de Zuidelijke Nederlanden, en in 1690 volgde hij de
campagne in Ierland. In het voor- en najaar
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werden altijd enkele weken doorgebracht in Holland, waar de koning meestal op het
Loo verbleef en de jacht bedreef.
Het dagboekschrijven was bij de familie Huygens een traditie. Grootvader
Christiaan maakte notities over het opgroeien van zijn kinderen. Constantijn Huygens
sr. hield een dagboek bij waarvan alleen een uittreksel is bewaard, en schreef daarnaast
twee autobiografieën. Verder zijn van hem reisverslagen bewaard, evenals van andere
leden van de familie. Huygens sr. schreef, net als zijn vader, ook een verslag over
het opgroeien van zijn kinderen, dat hij bijhield tot het moment dat deze zelf hun
leven konden vastleggen. De dagboeken en reisjournalen van Constantijn Huygens
jr. zijn eveneens alleen in gedeelten bewaard. Er is een reisverslag, geschreven tijdens
zijn grand tour naar Frankrijk en Italië in 1649-1650. Van 1673 tot 1678 zijn er de
dagboeken die hij bijgehield tijdens de veldtochten met prins Willem III, en in 1680
toen hij in Celle in Duitsland deelnam aan diplomatiek overleg. Tenslotte is er een
doorlopend dagboek van 1682 tot 1683 en van 1688 tot 1697.
De gewoonte om dagboek te schrijven kan in verband worden gebracht met de
veranderende omgang met de tijd in de zeventiende eeuw.6. Dat verband is onlangs
uitgewerkt door Sherman Stuart voor Engeland in de zeventiende eeuw, rond het
dagboek van Samuel Pepys. Zowel klokken als een dagboek dienden om greep op
de tijd te krijgen. Bij de familie Huygens is het verband wel zeer direct. Christiaan
Huygens was immers de uitvinder van zowel het slingeruurwerk als de springveer,
die het moderne horloge sterk verbeterde. Het dagboek van zijn broer Constantijn
bevat tientallen passages over klokken en horloges die bekeken, gekocht of
gerepareerd werden en vermeldingen van gesprekken met klokkenmakers.
Huygens' dagboek diende vooral als een geheugensteun en bevat dagelijkse
aantekeningen van allerlei aard. Er zijn niet veel introspectieve passages. Ook had
het, in tegenstelling tot de meeste andere dagboeken uit die tijd, geen religieus
karakter. Hoogstens wordt een enkele keer een schijnbaar plichtmatige kerkgang
vermeld. Met predikanten ging Huygens niet om: de enkele keer dat ze voorkomen,
werden ze belachelijk gemaakt. Ze waren in zijn kring eerder het mikpunt van spot.
De diplomaat Everard van Weede van Dijkveld vertelde Huygens bijvoorbeeld ‘hoe
hij in zijn jonkheid eens een predikant geattacqueerd had [...] hebbende zijn haar
onder zijn hoed gesteken en zijn armen onder zijn mantel houdende op de manier
van een predikant doemaals te Utrecht in dienst’ (22 augustus 1692).
Omdat het dagboek een persoonlijk karakter had, zorgde Huygens ervoor dat
anderen geen inzage kregen. Toen hij eens meende enkele bladen kwijt te zijn, was
hij bang dat ze in verkeerde handen terecht waren gekomen. Verschillende passages
in het dagboek hebben betrekking op het schrijven ervan. De dagboeken geven inzicht
in allerlei aspecten van het leven. Huygens keek goed rond en hij zag veel, zeker
tijdens de veldtochten waaraan hij deelnam. Hij genoot af en toe van het landschap,
een meer aangename kant van het meereizen op militaire campagnes. Huygens was
de eerste schrijver die daarbij het woord ‘schilderachtig’ gebruikte. ‘Was een zeer
schoon land en schilderachtig en vol dorpen en grote censes’ (18 augustus 1694).
‘De gezichten door de voorz, hoogten en leegten zijn op veel plaatsen zeer schoon
en schilderachtig’ (2 december 1688). Op reis maakte hij regelmatig fraaie aquarellen,
waarvan er een aantal is bewaard.
Huygens had oog voor het detail. Op 7 augustus 1693 noteerde hij: ‘'s Avonds
kreeg een klein hagedisje op de vloer van mijn tent.’ Maar het reizende leven bracht
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ook ongemak mee. ‘Konde te Hamptoncourt geen kamer en nog veel minder een bed
krijgen en most mij in 't einde behelpen in de kamer van de griffier Schuylenburg,
die een heel wijd bedde hadde daarin bij hem sliep’ (6 maart 1689). Soms arriveerde
zijn bagage niet op tijd: ‘[Ik] had geen
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nachtgoed om aan te doen en most een slaapmuts kopen’ (5 mei 1694). Slapen zonder
zo'n kledingstuk was kennelijk onmogelijk. Huygens reisde vaak vlak achter het
front en regelmatig met het oorlogsgeweld geconfronteerd: ‘... zag een dode naakte
Fransman in [de gracht] leggen, drijvende op zijn rug, en zijn hele blaas uit zijn lijf
hangende’ (6 augustus 1695). Tijdens de tocht door Ierland viel hem de armoede op.
Hij zag er ‘een grote menigte arme en miserabele mensen, mannen, vrouwen en
kinderen, kwalijk iets om 't lijf hebbende en zeer lelijk en ongezond daaruit ziende,
meer als ik ooit in enig ander land gezien hadde; de huizen zijn daar ook ongemeen
vuil en slecht’ (26 juni 1689).
Huygens had een grote opmerkingsgave en een aangeboren nieuwsgierigheid.
Wanneer hij de kans kreeg iets bijzonders te zien, wilde hij die niet graag missen. In
Engeland wilde hij bijvoorbeeld een bijeenkomst van quakers, waar soms vrouwen
het woord voerden, bijwonen en sprak daarover met zijn wijnhandelaar, die een
aanhanger was: ‘Hij beloofde ons te waarschuwen als er een vrouw onder haar
prediken zoude’ (27 februari 1694).
Als er ergens een publieke terechtstelling plaatsvond, dan probeerde Huygens erbij
te zijn. Dat lukte niet altijd. Eens wachtte hij tevergeefs een uur, want de
terechtstelling ging niet door (4 februari 1693). Een andere keer kwam hij te laat:
‘Stond in twijfel om de executie van Friend en Perkins te gaan zien, moetende deze
middag geschieden, maar zo als uit Kensington kwam, zag de kijkers altemaal
wederom komen en reed naar huis’ (13 april 1695). Wel was er al een gedrukt verslag
van het betreffende proces op straat te koop. Bij een andere gelegenheid was het erg
druk, ‘alzo zag niets van deze executie als dat op 't leste zijn hoofd op een hoge staak
gesteken en ten toon gesteld werd’ (13 augustus 1692). Maar een andere keer, met
het leger te velde, zat hij eerste rang toen een Franse spion werd terechtgesteld: ‘De
man [...] werd de hand afgehouwen en levendig verbrand. Zeide niets, noch
schreeuwde niet’ (11 september 1694).
Huygens had vooral een scherp oog voor datgene wat in zijn directe nabijheid, het
hof, plaatsvond. Met name gedrag, gezondheid, kleding van andere hovelingen
werden nauwlettend in de gaten gehouden. Het kon Huygens iets vertellen over
mogelijke veranderingen in financiële positie, over de verdeling van gunsten door
de koning en eventuele zwakke plekken die later konden worden uitgebuit. Zo
noteerde hij op 13 februari 1694 over Jan Tcding van Berkhout, heer van Sliedrecht:
‘had een paar schoenen met gelapte zolen aan.’ En het kon nog erger: eens wandelde
Huygens met leger-kapitein Johan de Gruyter, maar die ‘was zo slecht in de kleren
dat mij schier schaamde met hem te gaan’ (5 juli 1693).
Huygens' grote belangstelling voor andere mensen gold ook hun meer excentrieke
kanten. ‘Men vertelde dat de markies van Winchester altijd als hij uit zijn eigen huis
was met een servet of neusdoek in zijn mond ging om de kwade lucht uit te houden
en dat hij twee pruiken over malkanderen op hadde’ (19 februari 1689). De
legerofficier Ferrier steeg aanzienlijk in Huygens' achting toen hij hoorde dat hij ‘een
hele pruik konde opeten.’ De Engelsen bleven hem bij tijd en wijle verbazen:
‘Naarmiddag wandelde [...] wat op het Green daar een deel Engelsen een mal spul
speelden met houten bollen en grote zware houten kolven’ (5 mei 1689).
Een van de hoofdpersonen van het dagboek is vanzelfsprekend de
stadhouder-koning Willem III. Huygens kon goed met hem opschieten en profiteerde
van het prestige van zijn vader, en de lange staat van dienst van de familie bij de
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prinsen van Oranje. Maar de koning had het druk en bewaarde afstand. Die werd
groter naarmate de tijd voortschreed. Huygens' positie aan het hof werd ondergraven
door toenemende concurrentie. In zijn dagboek nemen om die reden conflicten met
zijn klerken en de andere secretarissen een grote plaats in. Zeer veront-
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waardigd was Huygens over de weduwe die het ambt van haar overleden man in
handen probeerde te houden. Het gaf geen pas, meende Huygens, dat een vrouw
brieven schreef en paspoorten afgaf. De afstand tot Willem III groeide na diens
troonsbestijging in 1688. De gedragsregels van het Engelse hof verschilden aanzienlijk
van datgene wat men in Holland gewend was. Dat dit onduidelijkheid tot gevolg
had, blijkt uit het volgende. Huygens schrijft dat hij de hand van de koning kuste op
de Engelse manier, waarop Willem reageerde met: ‘Ik laat dat toe, omdat je mijn
domestiek bent, maar anderen zouden het niet doen, willende zeggen dat anderen,
geen Engelsen zijnde, hem zo niet moesten salueren’ (23 februari 1689).
Natuurlijk lette Huygens goed op het humeur van de koning, dat bijna van dag tot
dag te volgen is. Hij moest zijn entrees bij de koning goed plannen, om brieven en
andere stukken ondertekend te krijgen. De medewerking van de koning was des te
belangrijker omdat een deel van deze stukken, zoals de paspoorten, inkomsten voor
Huygens betekenden. Hoewel Huygens geen enkele interesse in de jacht had, noteerde
hij trouw of de koning al dan niet een hert geschoten had, vermoedelijk alleen
vanwege het vorstelijke humeur dat daarvan het resultaat was.
Een deel van de koninklijke macht was gebaseerd op het in het ongewisse houden
van zijn omgeving. Soms moesten de hovelingen de plannen zelfs als een detective
uit omstandigheden afleiden. Zelf Huygens, die toch zijn secretaris was: ‘De koning
toonde mij een nieuw glazen venster, die hij in zijn kamer doen maken hadde, en
was geen teken van aanstaand vertrek’ (4 september 1693).
Prins Willem nam Huygens desondanks af en toe in vertrouwen, bijvoorbeeld
wanneer hij bekende heimwee naar Holland te hebben. Huygens noteerde in Londen
diens befaamde uitspraak dat hij wou kunnen vliegen, zodat hij de Haagse kermis
zou kunnen bijwonen. ‘O, dat men nu zo, gelijk een vogel door de lucht, eens konde
overvliegen! Ik gaf er wel honderd duizend gulden om. En een weinig daarna: Ja, ik
gaf er wel twee honderd duizend gulden om’ (10 mei 1689). Het vooral die laatste
toevoeging die de lezer frappeert. Eens klaagde de koning in 1690: ‘Wij zullen
Holland niet meer kennen als wij daar weder komen, zij zullen ons ook niet kennen’.
Intussen krijgen we ook een goed beeld van Huygens zelf via zijn observaties en
door het verslag van zijn eigen doen en laten. Dat beeld is vooral zeer menselijk.
Huygens had moeite zijn status als secretaris te behouden, zeker toen hij ouder werd
en de concurrentie met andere ambtenaren toenam. Hij deed zijn best zijn knappe
broer te assisteren met zijn waarnemingen, al was hij zelf niet altijd even handig:
‘Talmde lang om [...] mijn microscopium te laten zien, hebbende de manier van doen
daarmede enigzins vergeten’ (27 februari 1694).
Mensen die iets gedaan wilden krijgen van Willem III, wisten altijd de weg naar
diens secretaris te vinden. Vaak deed Huygens zijn best, vooral als het vrouwen
waren. Maandenlang probeerde hij iets te bereiken voor madame Tondi, hoewel hij
in zijn dagboek erover klaagde dat zij hem ‘hoetelde’. Soms ging men te ver. ‘Madame
van Laer zond mij een ledig beursje en een brief om daarin van de heren en dames
van het hof voor haar geld te bedelen, maar zond het haar terstond wederom’ (13
april 1689). Arme bedelaars konden altijd rekenen op een paar muntstukken, maar
moesten niet vaker dan twee, drie keer langskomen.
Huygens draaide volop mee in het hofleven. Er ging geen dag voorbij of hij legde
bezoeken af of nodigde vrienden uit voor een glas wijn of een kopje chocolade. Het
kon er vrolijk aan toegaan: men plaagde elkaar, roddelde over afwezigen, vertelde
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sterke verhalen, en maakte grapjes. Af en toe bakte Huygens anderen een poets. Op
18 juli 1682 ontmoette hij een Rotterdammer, ‘die wij wijs maakten dat ik een
Fransman was.’ Dat was zo leuk, dat het
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om herhaling vroeg. Op 13 augustus van datzelfde jaar noteerde Huygens: ‘'s avonds
aten wij met Fransen die ik wijs maakte dat wij Engelsen waren.’ Huygens kon ook
meelachen als hij zelf doelwit was: ‘Portland [...] vatte mij van achteren om 't lijf en
cacheerde hemzelven als ik omzien wilde’ (juni 1694). Veel mensen hadden bijnamen,
zoals de dikke hoveling met ‘pudding’ werd aangeduid, juffrouw Splinter, die ‘de
courant van Den Haag’ werd genoemd, juffrouw Hannekes, die door het leven ging
als ‘de prinses van de Prinsengracht’ (23 november 1693) en Jacoba Fagel, de dochter
van de raadpensionaris, die spotten ‘de gravin van Hollland’ werd genoemd.
Het dagboek biedt beschrijvingen van een heel scala aan vrijetijdbestedingen.
Huygens zag een goochelaar, ‘die zeer wel met de kaarten kunsten dede’ (3 mei
1689), country dances, ‘muziek van Bourguignonnes’ (30 juni 1689), hij bezocht de
kermis te Gravesend, en bekeek er ‘ene hermaphrodite [...] gelijkende van buiten
meer een man als een vrouw; had een dikke vette tronie en een grijze baard zo het
scheen in twee drie dagen niet geraseerd zijnde’ (5 oktober 1692). Verder bezocht
hij onder meer ‘het kinderbal in 't dansschool van mr. Cray’ (22 december 1692), hij
bezocht ‘een wedloop van paarden’ (5 december 1690), zag marionetten (1692, p.
9) en ging naar het hofbal op het Driekoningenfeest (1692, p. 6).
Heel menselijk is ook de wijze waarop Huygens zich naar de buitenwereld
presenteerde. Ook hij had een facade op te houden. Belangrijk was dat er niet aan
zijn lichamelijke gezondheid werd getwijfeld. Dat zou kunnen worden aangegrepen
om hem uit zijn ambt te ontzetten of af te schepen met op zijn best een klein pensioen.
‘Deed mij pijn in 't afgaan en opgaan van de trappen maar niet zonderling, in 't gaan
niemand het gewaar wordende’ (18 juli 1693). Tijdens de veldtocht van 1692 had
Huygens last van zijn voet, maar hij wist het te verbergen: ‘'s Mergens had wat meer
pijn aan mijn voet als daags tevoren maar 's avonds was 't beter en werd bij niemand
gemerkt’ (10 juli 1692). Vier dagen later ging het mis: ‘Was 's morgens nog vrij
pijnlijk aan mijn voet, zodat Eppinger merkte dat daar iets aan was’ (14 juli 1692).
Dat dit een belangrijke kwestie was, blijkt elders, want niet lang hierna hoorde
Huygens van anderen dat de koning hem geprezen had omdat hij al twintig jaar in
dienst was ‘en altoos gezond’ (23 september 1692). Maar met de ouderdom kwamen
de gebreken. Toen Huygens wat later zichtbaar moeilijk liep, vroeg de koning hem:
‘Wel, hoe kom je aan de jicht?’ Huygens redde zich eruit door te zeggen dat het door
het te velde ‘kamperen’ kwam (3 maart 1693).
Tenslotte zijn het niet in de laatste plaats de vele onhandigheden en ongelukjes
die het dagboek zijn charme verlenen: ‘Op Charing Cross wierd mij mijn neusdoek
gestolen op straat’ (7 september 1690); ‘Verloor mijn rotting, maar vond ze weer’
(5 oktober 1692); ‘Talmde lang met een sleutel te zoeken die niet en vond van mijn
grote papier-kas en liet een ander maken’ (12 februari 1691). En tijdens een spelletje
tric-trac bleek Huygens de spelregels vergeten te zijn (23 mei 1693). Maar eigenlijk
gaat het hele dagboek over spelregels: de spelregels van het vorstelijke hof waarvan
Huygens deel uitmaakte. Huygens' dagboek biedt informatie over tal van aspecten,
waarover weinig bekend is. Op een daarvan, magie, toverij en andere bovennatuurlijke
zaken zal hierna dieper worden ingegaan. Een ander thema, dat zelfs een centrale
plaats in het dagboek inneemt, zal later worden besproken: seksualiteit.

Magie en toverij
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Het bovennatuurlijke was een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek in de
kringen van Huygens. De met hem bevriende madame de Neufville, de echtgenote
van een legerofficier, sprak graag over toverij, onder andere over het draaien van de
zeef om een dief te vin-
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den (27 maart 1695). Zij vertelde dat ze bezoek had gekregen van een man die een
‘baguette divinoir’ zei te hebben en lid was van de Rozenkruizers (23 mei 1695).
Huygens' in Londen wonende nicht Suzanna Becker was daadwerkelijk naar twee
‘cunningmen’ (waarzeggers) geweest in de hoop vermist zilverwerk terug te vinden
(8 mei 1690). Van zijn vrouw hoorde Huygens dat haar dienstknecht Henriek, nadat
er een zilveren zoutvat was gestolen, ‘bij een waarzegger geweest was om de dief te
weten en dat hem die gezegd had dat hij een dik lijf had met dunne benen’ (23 juli
1689). Het terugvinden van verloren of gestolen eigendommen was een van de meest
populaire toepassingen van toverij.
Madame de Neufville was altijd goed voor een sterk verhaal. Op 13 februari 1692
vertelde ze Huygens over een Franse vrouw ‘die een geest gehad hadde, die amoureux
van haar was, met haar sprak, dat anderen het ook hoorden, ende haar dreigden, zo
zij iemand zoude willen trouwen; dat zij in 't eerst daarvan verschrikt geweest zijnde,
daarna met hem was familair geworden.’
Huygens noteerde deze zaken zonder commentaar. Duidelijk is dat in zijn kring
toverij nog door velen serieus werd genomen. Misschien zelfs nog meer in Engeland
dan in de Republiek, waar heksen al bijna sinds een eeuw niet meer werden verbrand.
Toen Huygens in gezelschap te spreken kwam over tovenaars (wel een half uur lang,
noteerde hij), vertelde een Schotse edelvrouw - er lijkt enige trots in door te klinken
- dat op haar landgoed nog regelmatig heksen werden verbrand (16 feburari 1695).
Ook tijdens de militaire campagnes gebeurden wel eens vreemde dingen. In 1691
werd er alom gepraat over toverij in verband met een gebeurtenis met de officieren
van de wacht, ‘rakende de tramontane - als men zegt - kwijt’ (26 augustus 1691).
Huygens sprak er later over met de koning. ‘Als ik er mede lachte’, antwoordde de
koning: ‘Ga t'avond eens op de wacht.’ (27 augustus 1691). Zoals gewoonlijk is
Huygens' aantekening erg kort, maar het lijkt toch duidelijk: hij zelf geloofde niet in
toverij. Willem III deed dat echter nog wel. Of was het een van de door Huygens
genoteerde koninklijke grapjes?
Dat het onderwerp zich leende voor grappenmakerij blijkt uit het volgende: in het
legerkamp had adjudant-generaal Willem van Hill een Turkse tent. Kapitein Johan
de Gruyter maakte mensen wijs dat er een Turkse pascha kwam spoken. Ene Rogiers,
die in de tent sliep, zou dit ‘bijkans de keel hebben toegewrongen’ (21 juni 1694).
Tijdens de veldtocht van 1671 (6 augustus) vertelde de graaf van Schellaert over
een spookverschijning. Toen de graaf 's nachts te bed lag, verscheen aan hem monsieur
La Guette, in het wit gekleed en met een gezicht dat aan een zijde zwart was.
Desgevraagd zei de nachtwaker, die voor zijn tent stond, dat hij niemand had gezien.
Later bleek La Guette die nacht gestorven te zijn.
Meer dan twintig jaar later (2 mei 1692) kwam Huygens de graaf weer tegen. Die
was niet veranderd: ‘sprak al of hij zeer vast was aan de astrologia judiciaria, ende
zeide dat hij een scutum geomanticum hadde, daardoor alle dingen konde tevoren
weten.’ Huygens vond hem een wat verlopen indruk maken, ‘hebbende een oud kaal
kleedje aan.’ De graaf had zijn kolonelsplaats verloren en had kort tevoren aan de
koning gevraagd om tot gouverneur van Deventer benoemd te worden, maar
tevergeefs. Hij had vergeten zijn ‘scutum geomanticum’ te raadplegen, heeft Huygens
misschien gedacht.
Veel mensen beschouwden astrologie als een serieuze wetenschap en lieten een
horoscoop trekken. Hoe serieus zoiets werd genomen, blijkt uit wat Huygens uit de
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mond van Sylvius vernam, die ‘zeide dat Torrington begon bang te worden en enige
preparatie te maken alsof het kwalijk met hem zoude mogen aflopen; dat hij een
horoscoop had, dat hem iets
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voorzegd hadde van dat hij in een zeeslag zoude blijven en dat hem dat verveerd
gemaakt hadde’ (7 december 1690). Omdat Torrington luitenant-admiraal-generaal
van de Engelse vloot was, waren zijn zorgen niet geheel uit de lucht gegrepen.
Op schrift circuleerden allerlei profetieën, dromen en wonderverhalen. Het
beroemdst waren die van Nostradamus. Op 31 december 1649 bezocht Huygens
tijdens zijn grand tour in Genève een spookhuis. De eigenaar was Jean Calandrini,
een kennis van de familie Huygens. ‘[Hij] liet mij een steen zien dat een grauwe
gemene straatsteen was en daar stond op gehouden, zodat de letters uitstaken in
breedachtige Italiaanse letters letteren vier verzen van Nostradamus, daarmede het
innemen van Savoye in 't jaar 1600 door Henri IV mede voorzegd werd; deze steen
was in een muur gevonden die men afbrak.’ Er was ook een ingemetseld geraamte
gevonden en het huis was zo ‘infaam geweest van spook’, dat Calandrini het voor
een krats had kunnen kopen. Calandrini hechtte aan dat soort verhalen kennelijk geen
geloof en Huygens moet in hem een geestverwant hebben gezien.
Er komen ook enkele andere gedrukte profetieën ter sprake, veelal een mengsel
van politiek en metafysica, waar iedereen eigen interpretaties aan kon geven. Zo
vertelde Huygens op 1 december 1689 aan de koning ‘Van Beuningen's uitlegginge
van “de koning van Frankrijk's droom”’, helaas zonder te vertellen wat die uitleg
was. Isax gaf hem eens ‘een deel Hoogduitse profeticn van ene Lichtensteyn’ (9 mei
1690).
Een predikant gaf Huygens zijn boek met de voorspelling ‘dat in het jaar 1718 de
antichrist t'ondergebracht zoude wezen: dat onze koning in Italië ende Turkije zoude
gaan ende alles t'onderbrengen’. Huygens zei hem ‘dat Erasmus gezegd hadde dat
de apocalypsis de labyrinthus auctorum was’ (22 april 1692). En toen Huygens eens
at in een herberg in Amersfoort, toonde de herbergierster hem ‘een gedrukt briefje
van een mirakel dat te Munster zoude geschied zijn, van een groot paleis, dat op de
markt schielijk neergezet was en twee dagen gestaan hadde [...]’. Iemand was naar
binnen gegaan en zag er een kamer met heren, een kamer met vrouwen en een derde
kamer met doodkisten. Op elke doodkist lag vijf stuivers, en er werd hem uitgelegd
dat er zo'n grote sterfte zou komen dat een schepel koren nog maar vijf stuivers zou
kosten (30 april 1692). Bij een later bezoek klaagde dezelfde herbergierster over de
man die haar ‘het zotte briefje van het mirakel geschied te Mentz [=Munster]’ had
gebracht, want de man was zonder zijn gelag te betalen vertrokken (5 mei 1692). Al
dan niet tussen de regels door wordt Huygens' nuchtere kijk op deze materie duidelijk.
Al dit soort lieden vond hij oplichters. De gedrukte voorspellingen konden vooralsnog
niet geïdentificeerd worden.
Een volgende bezoeker van Huygens was van een heel ander kaliber: de advocaat
Jan Lieftingh. Deze was ‘gebannen uit Holland omdat hij op de gezondheid van de
duivel gedronken had, wat hij had trachten te verbloemen met te zeggen dat het een
man was die zo heette en zijn huis de hel’ (11 oktober 1690). De uitleg alleen al leek
bedoeld om nog meer te provoceren. Dergelijke gecalculeerde godlasteringen kwamen
dus voor, en het is bijzonder er een glimp van op te vangen. De korte notitie wekt
trouwens niet de indruk dat Huygens ook maar enige sympathie voor de man
koesterde.
Tussen magie en genezing bestond in Huygens' tijd nog een nauwe band. In zijn
kring werden magische remedies zeker serieus genomen. Velen zochten bijvoorbeeld
genezing bij de beul, die door zijn ambt niet alleen grote kennis van het menselijk
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lichaam had en botbreuken wist te genezen, maar die naar alom werd gemeend ook
over magische krachten beschikte. De Waalse predikant Daniel de Marets, die verlamd
was geraakt, vertelde dat hij weer kon lopen ‘ende zo verre door de beul van Nijmegen
gecureerd was’ (25 september
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1695). De Zweedse gezant graaf Oxenstjerna ‘had een beentje uit een bil van een
schaap bij hem, dat hij zeide nu al zeven jaar in zijn zak gedragen te hebben tegen
de sciatia, daar hij zeide schrikkelijk mede gekweld geweest te zijn’ (19 februari
1693).
Wat vond Huygens zelf hiervan? Helaas ontbreekt commentaar. De reeds genoemde
madame De Neufville wist niet alleen veel over toverij en spoken, maar ook over
magische geneeswijzen. Ze vertelde Huygens dat ze 25 lieden van tandpijn had
genezen ‘met haar een briefje in de oren te steken als hierin legt, maar dat diegene
die men het dede, niet most lezen noch de inhoud weten ende dat een vrouw het aan
een man most geven, ende een man aan een vrouw’ (13 september 1689). De trouwe
amanuensis van het Historisch Genootschap tekende hierbij in een noot aan: ‘werkelijk
ligt er een los papiertje tusschen de bladen’. Zou Huygens het papiertje slechts uit
beleefdheid hebben aangenomen? Of zouden zij het inderdaad uitgeprobeerd hebben?
En werkte het papiertje misschien wel daadwerkelijk? Helaas. we kunnen de proef
niet meer op de som nemen. Toen de schrijver dezes het handschrift op de Koninlijke
Bibliotheek tien jaar geleden inzag, lag het betreffende papiertje met de toverspreuk
nog tussen de bladen. Maar toen hij kort voordat deze regels geschreven werden, het
manuscript nog eens inkeek, bleek het te zijn verdwenen.
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Boekbesprekingen en signaleringen
M. Beermann, Zeitung zwischen Profit und Politik. Der Courier du Bas-Rhin
(1767-1810). Eine Fallstudie zur politischen Tagespublizistik im Europa des
späten 18. Jahrhunderts. Leipzig 1996. Deutsch-Franzsösische
Kulturbibliothek 4.
Terwijl de revolutiejaren 1780-1787 en 1795 in Nederland gepaard gingen met een
stortvloed van politieke tijdschriften, werd reeds vanaf 1767 in Kleef de Courier du
Bas-Rhin uitgegeven, als vervolg op de Cleeffsche Courant. Geen tijdschrift dat met
regelmatige tussenpozen zijn lezers trakteerde op commentaren en
achtergrondbeschouwingen, maar een krant die zich primair de nieuwsvoorziening
ten doel stelde. Tevens was het een krant met een politieke bood-
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schap. In tegenstelling tot de meeste politieke tijdschriften uit de Republiek, die
volgens Gert Jan Johannes in zijn De barometer van de smaak (171) slechts
eendagsvliegen waren - met als bekende uitzonderingen De post van den
Neder-Rhijn(!) en de Politieke kruyer - had deze Duitse krant een levensduur van 43
jaar.
Kleef, het vorstendom met de gelijknamige hoofdstad dat net over de grens bij
Nijmegen ligt, was in die jaren grondgebied van Pruisen. Mede door toedoen van
familiebanden tussen het vorstenhuis van Pruisen (Brandenburg) en de Oranjes in
de Republiek fungeerde het schitterend gelegen grensgebied al in de zeventiende
eeuw als een belangrijk toeristische trekpleister voor bemiddelde Hollanders. Van
1795 tot 1815 was Kleef Frans grondgebied. Daarna behoorde het wederom tot
Pruisen.
In dit Pruisische Kleef verscheen van 1767 tot 1798 van de hand van de jezuïet
Jean Manzon, en daarna tot 1810 door zijn zoon, de Courier du Bas-Rhin, die gelezen
werd onder de geletterde burgerij in West-Europa en concurreerde met Jean Luzacs
Gazette de Leyde. Manzon had voordien onder anderen gewerkt voor de Amsterdamse
boekverkoper Marc-Michel Rey, voor wie hij enkele vertalingen had geleverd. Het
blad had aanvankelijk een literair karakter maar ontwikkelde zich gaandeweg tot een
nieuwsblad over de politieke ontwikkelingen in (Oost-)Europa en Amerika. Het had
een privilege van de koning van Pruisen en neigde ondanks Manzons streven naar
objectiviteit en onpartijdigheid naar een stellingname pro Pruisen. Met name onder
de Nederlandse orangisten in de jaren '80 werd het blad geprezen om zijn uitvoerige
en vooral anti-patriotse berichtgeving over wat zich aan het politieke toneel in de
nabijgelegen Republiek afspeelde. Manzon had met enkele prominente orangisten
nauwe contacten, onder anderen met Elie Luzac, neef van de hierboven genoemde
Jean Luzac die in zijn Gazette zijn internationale lezerspubliek met patriotse
denkbeelden overlaadde.
De dissertatie gaat niet alleen over het belang van de Courier du Bas-Rhin voor
de Republiek en de wijze waarop Manzon zich mengde in Nederlandse
aangelegenheden, al is dit hoofdstuk voor de hedendaagse Nederlandse lezer wel het
interessantst. Daarnaast zijn de hoofdstukken over het journalistieke bedrijf als
zodanig, inclusief de commerciële kant van het uitgeven van een krant, lezenswaardig.
Archivalisch onderzoek heeft de auteur een schat aan informatie opgeleverd. Helaas
is het boek niet door een index ontsloten.
M. VAN VLIET

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud. Sociale
verandering in het Revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820. Nijmegen,
SUN 1999.
Dat dit boek een gedetailleerde beschrijving van de politieke en sociale veranderingen
die in de decennia rond 1800 in Den Bosch plaatsvonden, wordt duidelijk uit de
ondertitel. Maarten Prak heeft dat verhaal mooi vorm gegeven, en het resultaat is
heel lezenswaard geworden. Dat de stad moet gelden als exemplarisch voor
ontwikkelingen die ook elders plaatsvonden, blijkt uit de hoofdtitel. Stad en
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samenleving waren corporatief, dat wil zeggen dat er allerlei zelfbesturende
instellingen waren die het sociale leven reguleerden. In Den Bosch waren dat, zoals
elders, in de eerste plaats de bestuursinstellingen, de gilden en de schutterij. In de
politieke discussie stonden begrippen als ‘poorterschap’ centraal, en de verdediging
van lokale autonomie stond bovenaan op de politieke agenda. Den Bosch maakte
deel uit van het corporatieve mozaïek dat de Republiek vormde, want overal had
men soortgelijke instellingen, die in organisatorische details en benaming een grote
diversiteit vertoonden, wat nu juist typerend was.
Binnen de republikeinse veelheid bestond dus in feite ook een grote gelijkheid, al
wordt die nu juist in dit boek enigszins op de achtergrond gehouden. Deze veranderde
in de laatste decennia van de 18e eeuw. Eerst tijdens wat Arianne Baggerman onlangs
de ‘Patriotse Lente’ noemde, daarna tijdens de Bataafse Omwenteling. Toen begon
de tijd van het democratisch enkelvoud. Uitgewerkte voorbeelden van het nieuwe
denken en de nieuwe praktijk zijn de wollenaaisters die een oude rekening met het
kleermakersgilde trachtten te vereffenen, joodse burgers, die gelijke rechten eisten,
maar deze niet zonder moeite verwierven. Juist door de fijnmazige beschrijvingen
geeft Prak een goed inzicht in de werking van de corporatieve habitus, instituties en
klassenverhoudingen, en hoe daaraan in 1795 een einde begon te komen. De eerste
twee decennia van de 19e eeuw komen er hierbij vergeleken bekaaid af. Ook de
beginfase van het democratisch enkelvoud wordt geschetst als desolaat: geen politieke
discussies meer, geen pamflettenstrijd, geen relletjes meer.
Die conclusie wordt wat zorgeloos getrokken en is op weinig of geen documentatie
gegrond. Een ander punt is dat culturele verandering weinig of geen aandacht krijgt.
De naam Habermas valt nergens, terwijl hij toch ook een druk besproken these heeft
geformuleerd over de in dit boek beschreven overgang van een oude naar een nieuwe
samenleving. Hoe zat het met de publieke sfeer, of meer concreet, met de koffiehuizen
in Den Bosch?
RUDOLF DEKKER
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Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, 26 mei 1732 - 27 oktober 1732:
aflevering 61-105. Opnieuw uitg. met inl. en samenvatting door W.R.D.
van Oostrum. Leiden, Astraea 1999. Duivelshoekreeks 12. 356 blzz. ISBN
90-75179-18-9. f 42,50.
Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, (april 1733 - 7 september 1733:
aflevering 151-195. Opnieuw uitg. met inl. en samenvatting door Marco
de Niet. Leiden, Astraea, 1999. Duivelshoekreeks 13. 376 blzz. ISBN
90-75179-19-7. f 42,50.
Na de uitgave in 1998 van de afleveringen 31-60 en 106-150 verschenen vlak voor
de eeuwwisseling zowel het het gat dichtende deel, als het in de chronologie volgende
deel van De Hollandsche Spectator. Wanneer men de door P.J. Buijnsters verzorgde
fotomechanische herdruk van het eerste deel (aflevering 1-30) uit 1984 meetelt,
beschikken we nu over een moderne editie van de delen 1 tot en met 6 en de helft
van het zevende deel van de oorspronkelijke uitgave, die in twaalf delen (360
afleveringen) verscheen.
Nadat in de twee eerder bij Uitgeverij Astraea verschenen delen het ontbreken van
een sturende redactie zich enigszins deed voelen, waardoor in de inleidingen doublures
(biografie, karakterisering van De Hollandsche Spectator) voorkomen, de overzichten
van de inhoud van de afleveringen in het ene geval summier en in het andere geval
juist uitgebreid zijn, en de verantwoording van de gekozen tekst onderling afwijkingen
vertonen, komt alles in de recentste deeltjes op de pootjes terecht.
Beide editeurs gaan in hun inleidingen in op de voornaamste thematiek binnen
‘hun’ deeltjes. Bij Van Oostrum is dat die van de tolerantie en van de verschillende
maatstaven die Van Effen aanlegt ten aanzien van de vrijheden die mannen
respectievelijk vrouwen zich kunnen permitteren. Interessant voor Weyermannianen
is het hoofdstukje ‘Kritisch over tijdgenoten’, waarin zij ingaat op de verhouding
tussen Van Effen en Weyerman naar aanleiding van Van Effens besprekingen van
de aflevering van de Vreede-Courier, die gaat over de bekende pseudobaron Von
Syberg, en van de Babbelaar, de Nederlandse vertaling van The Tatler.
Deze Babbelaar brengt mij op het volgende: in alle delen wordt een buitengewoon
handige index opgenomen. Nu gebeurde dat ook al in de oorspronkelijke uitgave:
na nummer 240, het laatste nummer van deel acht, dat op 12 februari 1734 verscheen,
is een ‘Bladwijzer der voornaamste zaaken, in de acht eerste deelen’ opgenomen,
terwijl na de laatste aflevering, nummer 360, een index staat over de delen negen tot
en met twaalf. Vergelijking leert dat men destijds andere zaken van belang vond dan
heden ten dage. Ook ging men soms subtieler te werk: zo wordt in de ‘Bladwijzer’
de Hollandsche Babbelaar van de Engelse Babbelaar onderscheiden. Een service
van het oorspronkelijke register vind ik de lemmata ‘Karakter van...’ en ‘Brieven’.
In de tot nu toe verschenen delen hebben de editeurs zich niet laten inspireren door
deze mijns inziens voor de interpretatie en appreciatie toch belangrijke contemporaine
ontsluiting.
Marco de Niet gaat in zijn korte inleiding in op het bekende verhaal over Kobus
en Agnietje, op de correspondenten, van wie de brieven in De Hollandsche Spectator
werden opgenomen en op het in deze afleveringen eruit springende thema van het
gedrag van dienstpersoneel.
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De Niet heeft flink gebruik gemaakt van het internet en neemt de geraadpleegde
sites op onder de geraadpleegde bronnen. De vertaling van de Latijnse motto's is tot
stand gekomen met behulp van klassieke bronnen op het net, traceerbaar door deze
opgave. Maar wat moet men aan met startpagina's als Altavista en Northernlight?
Hoe handig ze in hun soort ook zijn, ze staan open als de bekende deuren, en iedere
ervaren surfer weet er nog wel een paar aan toe te voegen, waar hij of zij zich lekker
bij voelt. En wat moeten we met de Encyclopaedia Britannica. waar je eerst je
elektronische portemonnee moet trekken voordat je toegang krijgt? Zonder aanduiding
van wat er door die sites wordt verantwoord, is het toch niet zo informatief. De
verantwoording van het gebruik van internetbronnen zal ongetwijfeld in de komende
jaren een betere vorm vinden.
MARJA GEESINK

Elizabeth Wolff-Bekker, De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis.
In rym gebragt door eene zuster der Santhortstche gemeente (1772).
Uitgegeven, met inleiding en commentaar door A.J. Hanou. Leiden,
Astraea 2000. Duivelshoekreeks 11. 160 blzz. ISBN 90-75179-0. f 34,95.
Nummer 11 uit de Duivelshoekreeks bevat een heruitgave van Betje Wolffs satirische
gedicht: De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis, in een geannoteerde
editie en voorzien van een uitvoerige inleiding. Deze fameuze tekst, die ervoor zorgde
dat Betje Wolff door sommige van haar tijdgenoten werd bestempeld tot ‘vuile
schandvlek der gereformeerde kerk’, is nu voor een breed publiek opnieuw
toegankelijk gemaakt. André Hanou voegde naast de inleiding en talloze noten (die
het gedicht zoveel mogelijk verhelderen) enkele oudere teksten toe, om zo de
historische context van Wolffs tekst aan te geven.
De rel rondom Wolffs satirische gedicht onderstreept eens te meer hoe moeizaam
de Republiek aan het eind van de 18e eeuw functioneerde. Haar economische en
politieke stagnatie leidde tot verregaande verstarring op politiek en religieus terrein
en een
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daarmee samenhangende krampachtigheid van de (culturele, politieke en religieuze)
gezagsdragers. Al wat de (wankele) status quo bedreigde, werd rigoreus van de tafel
geveegd. Vandaar dat Wolffs gedicht veel tumult veroorzaakte, aangezien het
gekenmerkt wordt door een haast ontwapenend positieve (politieke) toon en derhalve
op geen enkele wijze tegemoet kwam aan het gangbare conformisme ten tijde van
de publicatie. Wolff predikte in haar gedicht onverbloemd de typische 18e-eeuwse
‘tolerantie’, een zowel politiek als religieus streven naar openheid voor nieuwe ideeën,
goed burgerlijke moraal en een meer doorzichtig landsbestuur. Wollfs ideeën waren
rond 1772 echt niet nieuw, al was het bepaald niet bon ton om zó openlijk voor een
andere politieke en religieuze cultuur te pleiten; iets wat pas circa tien jaar later in
brede kring gangbaar werd (tijdens de patriotse revolte).
De inleiding van Hanou biedt zowel de seniorals de junior-onderzoeker voldoende
bruikbaars. Ze is aanstekelijk geschreven en bevat erg veel informatie die aanzet tot
verder lezen. Omdat de rel rondom Wolffs geschrift een goed inzicht biedt in de laat
18e-eeuwse verhoudingen, is deze uitgave voorts bij uitstek geschikt voor de
beginnende dix-huitiémist. Wolffs Geloofsbelydenis werd destijds meestal samen
met twee andere satirische gedichten gedrukt. Het is misschien jammer dat die niet
tevens in deze uitgave zijn opgenomen, alhoewel dat - bij een even uitvoerige
annotatie - tot een veel omvangrijker uitgave zou hebben geleid.
JELLE BOSMA

F.F. Blok, Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van
Koningin Christina van Zweden 1618-1655. Groningen, Egbert Forsten
1999. 534 blzz. (met index, illustraties). ISBN 90-6980-117-5. f 140,-.
De illustere namen uit de 17e eeuw spraken ook in de 18e eeuw nog steeds tot de
verbeelding. Onder de namen die Weyerman de lezer voorlegt in zijn Rotterdamsche
Hermes, ontbreken bijvoorbeeld die van Koningin Christina van Zweden, de filosoof
René Descartes of de filoloog Claudius Salmasius niet. De naam van Salmasius wordt
door Weyerman automatisch gekoppeld aan die van Vossius: ‘Heeft Vossius den
grooten Salmasius niet de huit over de ooren gehaald?’ luidt het retorisch in een
passage over ‘Railleurs’. De Vossius die bedoeld wordt, is Isaac, zoon van Gerardus
Joannes Vossius, Vondels ‘hooggeleerde Vos’.
Aan deze Isaac (1618-1689) is nu een biografie gewijd, en terecht, want Vossius,
wiens collectie na zijn dood door de Leidse universiteitsbibliotheek werd verworven
en de basis werd voor haar (internationale) roem, was een opmerkelijk filoloog,
tekstediteur, verzamelaar: een belangrijk mens in de Republiek der Letteren.
Isaac Vossius werd al op jonge leeftijd, door huisvriend Vondel, publiekelijk
geprezen om zijn linguïstische gaven. Vossius junior stond Vondel bij in diens
vertaling van Sophocles' Elektra, hetgeen de dichter dankbaar memoreerde in de
opdracht: Isaac, ‘dien hooghgeleerden Jongeling’, werd door hem beschreven als
‘een loos vos, en wacker vernuft, om het Grieksche wild, hoe diep en duister het
oock verborgen zij, op te snuffelen.’ Isaac had overigens, behalve zijn vader, de
Franse filoloog Claudius Salmasius als leermeester: zijn aangeboren talenten werden
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zo door de beste geesten van zijn tijd aangescherpt. De jonge jaren van Isaac verliepen
volgens een vertrouwd patroon. Net als andere reislustige en leergierige jongeren
van goede komaf trok hij voor zijn grand tour door Engeland, Frankrijk en Italië.
Anders dan andere jongeren reisde hij voornamelijk alleen. Waar hij ook kwam,
openden zich de deuren van de grote bibliotheken: de zoon van de vermaarde Gerardus
Joannes Vossius was overal welkom. Zijn eigen eruditie gekoppeld aan zijn
beminnelijk en bescheiden voorkomen deden de rest. Het kwam voor dat
bibliothecarissen hem in het volste vertrouwen handschriften ter inzage meegaven
naar zijn logeeradres. Kom daar nu nog maar eens om! Dat hij met grote
eigenzinnigheid zijn reis ondernam, blijkt ook uit de correspondentie met zijn vader:
Italië stond op het programma al lang vóór hij zijn ouders hierover inlicht. Vanuit
Lyon, op weg naar Florence, stuurt hij zijn vader uiteindelijk een brief met opdrachten,
die hij ondertekent: ‘Obedientiss. Filius Isaacus [Uw zeer gehoorzame zoon Isaac].’
Omdat zij voor een fait accompli worden gesteld, moeten de mopperende ouders
deze reisplannen achteraf wel goedkeuren: ‘Maar toch hadden wij dat niet
afgesproken, mijn zoon!’
Tijdens zijn peregrinatio collationeert en kopieert de jonge Vossius vele
handschriften; teruggekomen in Amsterdam in 1644 bouwt hij verder aan zijn
bibliotheek. In 1648 krijgt hij dan de uitnodiging die hem in de zeven meest turbulente
jaren van zijn leven zal storten: Christina, de ‘Noordstar’, die van haar hof in
Stockholm een geleerdencentrum wil maken, zou hem graag leren kennen. Eind 1648
reist Vossius af naar Zweden en wordt koninklijk onderwijzer, vertrouweling en
bibliothecaris. Christina's troonsafstand, op 16 juni 1654, maakt hij niet meer mee.
Hij is dan al weer thuis in Amsterdam, waar hij de verdere bevelen van de vorstin
afwacht. Uiteindelijk besluit hij haar niet naar Rome te volgen, een beslissing die zij
hem niet in dank afnam. Toen zij in 1656, op doorreis naar de Eeuwige Stad. Parijs
aandeed, meldde zij over haar voormalige hooggewaardeerde bibliotheca-
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ris dat ‘Vossius met al zijn Grieks en Latijn een gezond oordeel miste en nog nooit
zijn verstand had gebruikt.’ Vossius' biograaf merkt daarbij op: ‘Anders was hij, zal
zij gedacht hebben, wel met mij meegegaan! Wanneer Christina haar zin niet kreeg,
kon zij hatelijk worden.’
De zoon van de ‘hooggeleerde Vos’ heeft in F.F. Blok een biograaf van formaat
gevonden, die intensief gebruik heeft gemaakt van de omvangrijke door Vossius
nagelaten correspondentie, die nooit eerder systematisch als bron is gebruikt, en
andere geleerdencorrespondentie, waaronder die van Hugo Grotius, wiens secretaris
Isaac was in Parijs in 1643-1644. Nicolaas Heinsius, eveneens ‘zoon van een
beroemde vader’ en vriend van Isaac, en Claudius Salmasius, leermeester van Isaac
totdat zijn pathologische achterdocht ook van Vossius junior een vijand maakte. De
correspondentie door Blok geraadpleegd bevond zich op velerlei locaties, hetgeen
het verzamelen en bestuderen ervan tot een grote opgave moet hebben gemaakt. Uit
deze briefwisselingen heeft Blok een weergaloos boeiend beeld weten op te bouwen,
niet alleen van Isaac zelf, maar ook van de kring waarin deze zich bewoog en de
onderlinge verhoudingen. Vossius heeft het hem daarbij niet gemakkelijk gemaakt.
Anders dan Nicolaas Heinsius, die graag in zijn correspondentie noteerde wie hij
had gesproken en wat hij had gezien, was Isaac in dit opzicht uiterst karig. Zelfs de
datering schoot er vaak bij in. Het is een grote verdienste van Blok dat hij ons
desondanks een uitgesproken en levendig portret van Isaac heeft kunnen presenteren.
Deze geleerdenbiografie is zelf een monument van geleerdheid, en bovendien
meeslepend geschreven: een bonus die de lezer zeker niet bij ieder erudiet werk in
de schoot wordt geworpen. De personages met wie Vossius in aanraking komt,
worden zoals gezegd raak geportretteerd op basis van de primaire bronnen die Blok
ter beschikking stonden. Ook betrekkelijk marginale figuren in het leven van Vossius
komen overtuigend tot leven, met al hun hebbelijkheden. Zo wordt van de door
Saumaise beminde predikant en schuinsmarcheerder Alexander Morus verteld hoe
hij ‘in kamerjapon en in zijn onderbroek’ de Engelse kamenierster van Madame
Saumaise voor een herdersuurtje ontving in een speciaal daartoe gehuurd kamertje
in de omgeving van Leiden - op zondag nog wel, zodat zij niet eens naar de kerk
kon. ‘En dat is nou een predikant!’ Blok vermeldt daarbij ook een bon mot over dit
gedrag van Morus, die zich het afkeurende oordeel van de Synode over deze escapade
in het geheel niet aantrok, omdat hij namelijk ‘tot de Engelse was ingegaan als
professor en niet als verbi divini minister.’ Dit schrijft Isaac Vossius aan Nicolaas
Heinsius: Blok vermoedt dat dit grapje ook wel uit de koker van Vossius zelf heeft
kunnen komen.
Isaac Vossius is er in de geleerdenlexica van de 18e en 19e eeuw vrij ongunstig
van afgekomen, voornamelijk omdat (voor)oordelen van zijn vijanden of de wel al
te gemakkelijke typeringen van tijdgenoten uit de tweede hand klakkeloos zijn
overgenomen. Dit beeld is dankzij Vossius' biograaf nu in positieve zin bijgesteld.
Voor de lezer is het jammer dat Blok zich in dit in mooi verzorgde boek heeft beperkt
tot de eerste helft van Vossius' leven: na 1655 neemt diens correspondentie, de basis
voor deze biografie, aanzienlijk af.
CIS VAN HEERTUM
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Cd-rom De Navorscher. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie 2000.
ISBN 90-5802-014-2. 3 cd-roms. Prijs f 99,- (vriendenprijs). Te bestellen
bij het CBG, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag (of via www.cbg.nl).
Meer dan een eeuw lang heeft De Navorscher (1851-1960) gefungeerd als een
landelijk prikbord met vragen en antwoorden van professionele en vooral
amateur-geschiedvorsers. Het tijdschrift bevat dan ook een schat aan informatie over
personen die al dan niet een grote rol hebben gespeeld in de vaderlandse historie.
Soms is het voor de hedendaagse onderzoeker bekende of zelfs achterhaalde
informatie. Maar verrassend genoeg staan er ook nieuwe gegevens in. Over Weyerman
bijvoorbeeld.
Zo wordt gesuggereerd dat Weyerman in zijn jonge jaren de kunst van vrouwen
versieren afgekeken heeft van zijn leermeester in het Woud, ds. Santvoort (Navorscher
3, 1853, p. 49). En er zou een wapenschild van gouverneur Godefridus Weyerman
gehangen hebben in de Hollandse Kerk te Batavia (Navorscher 17, 1867, p. 25).
Deze Weyerman was in 1781 vermoedelijk nog in leven. Was hij dezelfde als
Godefridus Johannes Weyerman die in 1721 in dienst trad van de VOC en naar de
Oost vertrok (MedJCW 16, p. 64)?
In de Navorscher 24 (1874) staat een hekeldicht afgedrukt, getiteld ‘Muilband
voor de Dicht-Monsters onzer eeuw’, gericht tegen de ‘lasterzieke Onrust-kraaiers.
Krukkedansers, Doezijn-Poëeten en taalrâbraakers’. Een citaat (p. 64):
Hier legge men die bitze monden
Nu van hun gal uitbraâken moe:
Gemuilband als de bleekers honden
Gelijk een Kampo en B****
Gekerkert, om voor 't loon te beeven
Faamrovers oudtijds toegekeurd.
Daar dat gespuis hun woelig leven
In een bepaald vierkant betreurd.
En dat te recht, want zulke wigten
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Der hel en helsche ieveraars
Past geenen ander loon voor 't dichten
Van zulk een vuig en grievend vaars.

Jammer genoeg wordt geen antwoord gegeven op de vraag wie B**** is.
Vooral leuk is het verband dat wordt gelegd tussen Weyerman - helaas in de
hoedanigheid van auteur van de Vreede-courier, een toeschrijving die achterhaald
is - en de fiets. Volgens de Navorscher 25 (1875), p. 481-482 zou Weyerman de fiets
aan zijn lezerspubliek hebben gepresenteerd. In de Vreede-courier van 4 oktober
1732 stond namelijk een bericht over een ‘Machienwagentje te Leiden [dat] te koop
is, daar men een paar hartloopers by kan uitwinnen, alzo het Rytuig van zelf, door
middel van zeker rad, een ordinaare draf gaat.’ Het apparaat wordt aanbevolen aan
een ieder die plezier heeft ‘in 't zuisebollen’, terwijl het bovendien ‘paard of tuig, of
stal’ bespaart.
Hoewel het artikel ‘Merkwaardige sollicitatiebrief uit de 18e eeuw’ van D.J.H.
ter Horst (Navorscher 83, 1934) ook is gepubliceerd in de beginjaren van de MedJCW
(nr 23, jan. 1980, p. 233-236), is het wellicht geen verspilde moeite het geheugen op
te frissen wat het verhaal betreft over de sollicitatiebrief van een schoolmeester. De
brief is in diverse (19e-eeuwse) publicaties opgenomen, onder andere door J. Hartog
in zijn Spectatoriale Geschriften, waarbij de editeurs er steeds stilzwijgend van
uitgingen dat de brief echt was en dat ze dateerde uit 1758. Wat blijkt? Ook Weyerman
drukte de brief af, zij het met tekstvarianten, en wel in de Ontleeder der Gebreeken
(19 april 1723). Alle ‘koddige franje’ hebben de latere editeurs weggeknipt,
concludeert Ter Horst, om het document een authentiek karakter te kunnen geven.
‘De schalk Campo Weyerman zou zich van pleizier in zijn graf rondwentelen, wanneer
hij de toedracht vernam.’ (p. 1-5).
De drie cd-roms van de Navorscher zijn toegankelijk dankzij het meegeleverde
programma Acrobat Reader. De instructies om dit te installeren (Mac en Windows)
zijn ook voor de digibeet duidelijk. Eenmaal gebruiksklaar biedt de Navorscher vele
uren zoekgenot. Misschien ten overvloede: alle 110 jaargangen staan full text op de
cd-roms. Ze zijn niet alleen doorzoekbaar, ook kunnen passages worden gekopieerd
naar een tekstverwerkingsprogramma.
M. VAN VLIET

Titia Ram, Magnitude in Marginality. Edward Cave and The Gentleman's
Magazine, 1731-1754. Overveen, Gottmann & Fainsilber Katz 1999. 651
blzz. ISBN 90-804659-4-1. f 79,50.
The Gentleman's Magazine is een fenomeen in de geschiedenis van de Engelse
literatuur in de 18e en 19e eeuw. Het tijdschrift, opgericht in 1731 door Edward
Cave, drukker en ambtenaar bij de posterijen, had een lange adem: de laatste
aflevering verscheen in 1907. Onder oprichter Cave diende o.a. de ‘famous Dr
Johnson’. Deze bood zijn diensten als redacteur aan in 1734, toen hij nog niet zo
beroemd was. Hij werd pas in 1738 door Cave aangenomen; tot 1745 droeg hij
regelmatig bij aan het tijdschrift. Het ‘fenomenale’ aan The Gentleman's Magazine
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is gelegen in het feit dat het, anders dan de spectatoriale tijdschriften uit die tijd,
gebruik maakte van bijdragen van het lezerspubliek, en niet van een fictieve persoon
die de functie had van ‘censor morum’, en reageerde op eveneens fictieve brieven.
Ook werden brieven gericht aan het tijdschrift niet door een ‘omniscient editor’
beantwoord maar door andere lezers, waardoor een levendige interactie ontstond: de
geboorte van het tijdschrift als nationaal platform. ‘To an unprecedented degree’,
schrijft een door Titia Ram aangehaalde auteur, ‘The Gentleman 's Magazine made
contact with a genuine writing audience’ (p. 67). Dat publiek beperkte zich overigens
niet tot Londen. Cave mikte ook expliciet op de provincie, hetgeen bijvoorbeeld tot
uitdrukking kwam in het pseudoniem dat hij voor zichzelf als ‘Editor’ koos: ‘Sylvanus
Urban’, waarin town and country al opgesloten lagen.
Titia Ram vertelt dat The Gentleman's Magazine een vrij agressieve start kende.
Omdat Cave een baantje had bij The General Post Office, had hij gratis toegang tot
alle kranten en tijdschriften die gedrukt werden in Groot-Brittannië. Van die prettige
bijkomstigheid, en de mazen in de wet van de Copyright Act (1709), maakte hij
dankbaar gebruik. In de eerste jaren bestond The Gentleman's Magazine bijna
uitsluitend uit samenvattingen, die niet onder de bepalingen van deze wet vielen.
Hierdoor kon Cave ook nog profiteren van een opeenvolgende reeks wetten, de
zogenaamde Stamp Acts, die voorschreven dat kranten, nieuwsdragers, gedrukt
dienden te worden op gewaarmerkt papier, waarvoor de uitgevers moesten betalen
(en waar sommigen onder hen ook failliet aan gingen). Omdat Caves Gentleman's
Magazine aanvankelijk bestond uit nieuwssamenvattingen, hoefde hij die belasting
niet te betalen: het tijdschrift was goedkoop omdat het kon parasiteren op bestaande
kranten en tijdschriften. Toen The Gentleman's Magazine zich eenmaal had gevestigd,
kon dit beleid aan de kant geschoven worden. Titia Ram levert de percentages: in
1734 be-
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stond slechts 3% van het tijdschrift uit authentieke bijdragen, 4 jaar later was dat al
50% en in 1754, het jaar dat Cave stierf, was dat percentage opgelopen tot 94% (p.
37). Feit blijft echter dat Cave zich kon vestigen over de ruggen van anderen, wat
hem uiteraard door zijn vakbroeders niet in dank werd afgenomen. Door Caves
succesvolle formule werden andere, traditionele, tijdschriften bovendien uit de markt
gedrukt. Repercussies volgden. Titia Ram maakt zelfs gewag van infiltranten die
dongen om de gunst van de lezer, tijdschriften die uiterlijk geheel op The Gentleman's
Magazine leken en bedoeld waren om het lezerspubliek in verwarring te brengen:
‘One of The Gentleman's Magazine's most flagrant imitations was The Gentleman's
Magazine; on Monthly Oracle, in which layout, typography and order of subjects
are exactly the same as in Cave's magazine’ (p. 110).
Een belangrijk tijdschrift als The Gentleman's Magazine is uiteraard al eerder
onderwerp van studie geweest. Zo verscheen er een dissertatie van Anthony David
Barker over Edward Cave. Samuel Johnson and The Gentleman 's Magazine (1981),
en een eerdere, door James Marquis Kuist, over The Gentleman's Magazine
1754-1800. Its development as a Vehicle for the Discussion of Literature (1965),
beide door Titia Ram aangehaald. Zelf beschrijft ze nu de eerste decennia van het
tijdschrift, onder Cave, en stelt zich daarbij hoofdzakelijk tot doel de ‘identification
of the reading audience and analysis of Cave's editorial policy with regard to that
audience from 1731 until his death in 1754’ (p. i). Deze doelstelling betreft het eerste
deel van haar dissertatie; het tweede deel omvat een ‘“First-Line Index of Poems in
The Gentleman's Magazine”. the “publisher's catalogue of Edward Cave”, and the
“Advertisements from the Wrappers of The Gentleman's Magazine, 1740-1748”.’
Titia Ram stelt in het eerste deel vast dat The Gentleman's Magazine uitdrukkelijk
werd gemaakt voor een breed publiek en dat daarbij zeker ook de ‘middling classes’
werden beoogd (p. 65): elders kwalificeert ze dat publiek als een ‘reading audience,
consisting largely of clergymen and schoolteachers’ (p. 164). vervolgens als
‘gentlemen amateurs, women, students, nobility, celebrities, (...) tradesmen,
shopkeepers, often men with less than a university education’ (p. 169) - bijna iedereen
die kon lezen en schrijven dus. Over Caves beleid als uitgever meldt ze uiteindelijk
dat zijn ‘entire editorial policy was based on commercial motives’ (p. 126). Beide
conclusies lijken juist, maar toch ook weer niet opmerkelijk, of nieuw. Bij de
identificatie van het actieve gedeelte van het lezerspubliek dat middels gedichten
bijdroeg aan het tijdschrift, wordt Titia Ram gehinderd door het feit dat een aanzienlijk
deel ervoor koos onder pseudoniem te publiceren. Een lastig gegeven voor een
onderzoeker, maar opmerkingen als ‘Some pseudonyms tell us something about the
age (and/or) sex of the author, such as “A Young Lady”. “A Youth”, “Young
Gentleman” and “Young Lad”, whereas others are even more general, such as
“Somebody”’ (p. 89) voegen niets toe, In ieder geval zijn alle gedichten door een
‘Somebody’ geschreven, terwijl ‘A Young Lady’ evengoed - who knows - een oude
dame zou kunnen zijn geweest, en een ‘Young Lad’ een even oude vent met een
jonge inborst. In totaal telde Titia Ram 5.109 gedichten die in de door haar
onderzochte periode verschenen. Hoewel ze stelt dat de gedichten in The Gentleman's
Magazine ‘more representative of the state of poetry in the eighteenth century’ zijn
dan de anthologieën die in de 18e eeuw werden gedrukt (p. 127), wordt er nauwelijks
inhoudelijk ingegaan op de status van die zo representatieve gedichten. Na vastgesteld
te hebben dat de gedichten in de anthologieën, zoals die van Dodsley's A Collection
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of Poems by Several Hands (1748-58), de ‘gevestigde goede smaak’
vertegenwoordigen, meldt ze dat iets minder dan 20% van de gedichten opgenomen
in Dodsley ook verschenen zijn in The Gentleman's Magazine - dan houden we 80%
nooit herdrukte potentiële ‘poor taste’ over! Met dit opwindende gegeven doet Titia
Ram helaas niets: haar bespreking van de gedichten opgenomen in The Gentleman's
Magazine en/of de anthologieën blijft bij een opsomming van al dan niet anonieme
auteurs. Het immense karwei van alleen al het verzamelen van de ‘First-Line Index
of Poems’ met de bijbehorende referenties verdient oprechte bewondering, maar het
is jammer dat met die zorgvuldig vergaarde gegevens niet meer wordt gedaan. Haar
proefschrift biedt in dit opzicht iets te veel kwantificatie en iets te weinig kwalificatie.
De fondscatalogus van Cave die als appendix A is opgenomen in dit proefschrift,
bestaat uit zes velden: titel, auteur, formaataanduiding, impressum, drukker en jaar,
en wordt gepresenteerd als ‘Publisher's catalogue of Edward Cave’. De lijst, die uit
235 nummers bestaat, wordt verder niet toegelicht en is daardoor ook verwarrend.
Onder het kopje ‘impressum’ worden alleen namen genoemd: onduidelijk is nu wie
wat deed voor wie. Als we ervan uit moeten gaan dat Cave in alle gevallen de uitgever
was, waarom komt zijn naam dan niet in alle gevallen in het impressum voor? Hoe
kon Titia Ram anders vaststellen dat Cave uitgever is van de 235 in deze lijst
opgenomen werken? De fondslijst is gebaseerd op Barker, maar aangezien het hier
een ongepubliceerde dissertatie betreft, is het moeilijk na te gaan hoe deze catalogus
moet worden geïnterpreteerd.
Over Cave zelf doet Titia Ram tegenstrijdige mededelingen, die verder ook niet
onderbouwd wor-
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den. The Gentleman's Magazine onder Cave floreerde in de tijd dat Sir Robert Walpole
in Engeland de touwtjes in handen had. In de lastige beginjaren vanaf 1731 wilde
niemand met Cave samenwerken, meldt ze, dus was Cave ‘forced to set up The
Gentleman 's Magazine on his own, or, possibly, with the help of Walpole's
government’ (p. 15). Waarom zou Walpoles regering Cave financieel de hand toe
hebben willen steken? Dit wordt niet duidelijk gemaakt, behalve dat Titia Ram
vermeldt dat Cave als loonslaafje van een overheidsinstelling - de posterijen - wel
gezagsgetrouw moest zijn. Dan was het met die gezagsgetrouwheid in 1738 in ieder
geval gedaan, want toen verbood de regering publicatie van de populaire maar
pottenkijkerige ‘Parliamentary Debates’, die in het tijdschrift vanaf 1732 verschenen.
Caves respons was de debatten te continueren onder de titel ‘Debates in the Senate
of Lilliput’ (p. 39), en de namen van de politici te veranderen in - duidelijk herkenbare
- pseudoniemen. De eventuele subsidie zal dan wel zijn gestopt, maar of die er ooit
is geweest, weten we niet. We komen uit Titia Rams proefschrift ook niet te weten
of er nog correspondentie van of met Cave bewaard is gebleven, die het beeld van
deze entrepreneur zou kunnen aanvullen. Een kort bezoekje aan de website van de
National Register of Archives leert echter dat er in de British Library correspondentie
ligt van Edward Cave (Stowe MS 738 passim en Add MSS 4302, 4475 passim,
brieven aan Thomas Birch, die door Titia Ram besproken wordt op pp. 54-55 van
haar proefschrift). De on-line Manuscripts Index van de British Library zelf geeft
o.a. nog brieven aan Cave zelf, geschreven tussen 1735-1754 (Stow MS 748 ff. 120,
143-89). Het is merkwaardig dat uitsluitend gebruik is gemaakt van materiaal dat in
The Gentleman 's Magazine te vinden is, terwijl brieven van Cave als het ware voor
het grijpen liggen in de British Library. In de bibliografie vermeldt Titia Ram
overigens alleen secundaire bronnen; ze maakt geen melding van primair
bronnenmateriaal omtrent Cave en zijn kring.
Voor de onderzoeker van de Engelse 18e eeuw zal niettemin de ‘First-Line Index
of Poems’ een belangrijk bibliografisch hulpmiddel zijn voor verder onderzoek naar
The Gentleman's Magazine en de poëtische - of minder poëtische - output van het
gemiddelde Engelse publiek (‘write your own magazine!’) in de eerste helft van de
18e eeuw.
CIS VAN HEERTUM

Hieronijmus van Alphen, Kleine Gedigten voor Kinderen. Bezorgd door
P.J. Buijnsters. Amsterdam, Atheneaum-Polak & Van Gennep 1998.
Delta. 220 blzz.
Van Alphen was met zijn Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen niet de eerste,
maar wel de succesvolste kinderdichter uit de 18e eeuw. Hij had ook ernstig en
theoretisch werk geschreven en het was voor vaders en moeders duidelijk dat hier
een serieus man op de hurken ging. In 1778 verschenen zijn Proeve en het eerste
vervolg; een tweede vervolg liet tot 1782 op zich wachten. Van Alphen zette met
zijn kindergedichten een norm die vele decennia gold.
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In een prachtig verzorgd deel in de Deltareeks verschenen de drie bundels van
Van Alphen in heruitgave. Bezorgd werd de editie, die blijkens een wat ongeduldige
notitie van de editeur in 1995 al ‘nagenoeg’ gereed was, door P.J. Buijnsters. Zijn
editie is een lust voor het oog. Het is mooi dat de kindergedichten serieus genomen
worden en het is vreemd dat het niet veel eerder gebeurd is. Aan de Nederlandse
literatuur droeg Van Alphen immers versjes bij die in heel wat hoofden en harten
gesloten zijn.
De ‘evergreens’ (Jantje en Cornelis) zitten in de Proeve uit 1778. De ‘vervolgen’
van later datum, waarin de dialogen opvallen, halen het naar mijn smaak niet bij de
eersteling. Het heeft er alle schijn van dat hij met zijn vervolgen het niveau van de
Proeve niet haalde.
Buijnsters legt in de editie enkele malen het voor de hand liggend (en wat
melodramatisch) verband tussen de kinderpoëzie en het verse weduwnaarschap van
Van Alphen. De dood treedt inderdaad enkele malen naar voren in de versjes en met
kennis van Van Alphens biografie is het verleidelijk om onmiddellijk uit te roepen:
‘Autobiografisch, autobiografisch!!’ Maar is dat daarom ook correct? Hoe veel lezers
en lezende en luisterende kinderen wisten van Van Alphens rampen? En trad diezelfde
literaire dood niet ook voortdurend op in het ernstig dichtwerk van Willem Bilderdijk,
diens hele moeizame leven lang? Voedde Van Alphen zijn kinderen eigenlijk wel
zelf op? Of besteedde hij de zorg uit? Het gaat me er hier niet om een morele
beoordeling van ‘de mens achter de dichter’ te geven, maar meer om de bezwering
van de a-historische verleiding om direct van een hoog autobiografisch gehalte uit
te gaan. De literatuur van Van Alphen verschilt (goddank!) van die van Connie
Palmen!
In zijn nawoord en noten legt de editeur getuigenis af van zijn diepste
belangstelling: als het over de prenten bij de versjes van Van Alphen gaat, leeft hij
op en is geen detail hem te min, maar bij de interpretatie van de afzonderlijke
gedichtjes laat hij het eerste en laatste woord al te gemakkelijk aan de lezer.
De eenvoud van de kindergedichten is bedrieg-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

110
lijk. Er wordt in de versjes van de weduwnaar heel wat gehuppeld, maar de boodschap
is christelijk en verlicht, en bepaald niet luchtig. De kinderen vallen enkele malen
God en de gewone vader ‘te voet’: zij internaliseren de christelijk-verlichte moraal
van de vader en de Vader en worden zo gemakkelijk tot de kinderen die ouders zich
wensen. Met de buitenwereld wordt slechts voorzichtig gebotst: het kind vindt in de
confrontatie met de ander of het andere (mens, dier of ding) vooral zichzelf, zelden
de ander of het andere. Daarmee is die confrontatie met de buitenwereld in zekere
zin autistisch.
Het is te hopen dat de serieuze Van Alphen-editie uit de Delta-reeks heel wat lezers
trekt en avontuurlijker vervolgen krijgt. De gecanoniseerde Van Alphen wens ik
zeker niet toe dat hij door een achternaamgenoot onder vuur genomen wordt (en als
racist en sexist of erger te kijk wordt gesteld), maar zo waardig en voorzichtig als
de man en zijn gedichtjes in deze editie tegemoet getreden zijn, hoeft ook weer niet.
Wat meer sambal, peper en zout graag!
PETER ALTENA

Willem Frijhoff en Marijke Spies, met medewerking van Wiep van Bunge
(hfst. 5) en Natascha Veldhorst (§ Muziek). 1650 Bevochten eendracht.
Den Haag, Sdu uitgevers [1999]. ISBN 90-12-08721-3. (704 blzz. (met
personenreg.). Prijs f 75,Dit is het eerste deel van de serie ‘Nederlandse cultuur in Europese context’, waarin
steeds een chronologische dwarsdoorsnede wordt gegeven van de cultuur rond één
jaar dat als een soort ijkpunt fungeert. Binnen dit ambitieuze NWO-project volgen
na 1650 nog 1800, 1900 en 1950. Voor ons, 18e-eeuwers, is de keuze voor 1800
dramatisch. Het betekent dat ‘onze eeuw’ grotendeels onbesproken zal blijven, terwijl
de 19e eeuw, die immers vanaf rond 1800 tot zeker de tweede wereldoorlog duurde,
overbedeeld wordt.
Frijhoff en Spies zijn er zeker in geslaagd de belevingswereld van de Republiek
rond 1650 los te maken van de bevroren beeldvorming over DE GOUDEN EEUW. Hun
boek corrigeert bovendien de geïdealiseerde 17e eeuw van Huizinga en de glitterende
barokke retoriek van Schama. Door hun blik in principe te fixeren op het resultaat
ca 1650 van onderscheiden politiek-staatkundige, financieel-economische en
sociaal-culturele ontwikkelingen, op degenen die zich dan op elk van die terreinen
als de institutionele representanten daarvan beschouwen, op de verse sociale stijgers
binnen de (Hollandse) middenstand die steeds meer in de melk te brokken kreeg, op
gekoesterde zelf- en vijandbeelden, op de gevarieerde migrantenstromen met hun
effect op de kleuring van cultuur en samenleven in de Republiek en door als
klankbodem de in woord en beeld vormgegeven neerslag daarvan in de volle breedte
te presenteren, schrijdt, marcheert, slentert en trippelt een hele populatie van vlees
en bloed voorbij. Hun verhaal hoe het weloverwogen honoreren van de hang naar
verscheidenheid op met name politiek, staatkundig en godsdienstig gebied de basis
legde voor een zeer praktisch gefundeerde en zeker geen hoogidealistische
verdraagzaamheid (en een mede daardoor bijvoorbeeld zeer succesvol ook
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internationaal gericht uitgeversbedrijf), waarbij het pragmatische streven naar
eendracht het steeds weer wint van dogmatisch geïnspireerde wensen naar eenheid,
juist omdat deze laatsten de vrijheid op het gebied van denken, politiek en handel in
hoge mate bedreigen, heeft een overtuigend cultuur-historisch overzicht opgeleverd.
Het eerste hoofdstuk plaatst het boek zowel in de reeks als binnen de eigen context
van gekozen invalshoeken en daaruit voortvloeiende sleutelbegrippen, al zou ik de
lezer aanraden omwille van houvast vooral of alleen pagina 50-69 te lezen. Toch
zorgt de hier gekozen positie van het boek tegenover Huizinga en Schama voor een
probleem. Is 1650 eigenlijk bedoeld als het nieuwe boek over ‘de’ 17e eeuw? Deze
neiging komt het sterkst tot uitdrukking in de hoofdstukken 2 en 3 (p. 71-225). Deze
gaan over het staatsbestel van de Republiek, de verticaalbestuurlijke alsmede de
ruimtelijke infrastructuur, het belang van de souvereiniteit van elk van de zeven
provinciën, de dubbelzinnige positie van de prinsstadhouder inclusief de clientèle
verhoudingen, op welke wijze de stadscultuur in de verschillende gewesten maar in
het bijzonder in Holland vorm kreeg (stedelijk republicanisme), en hoe die op haar
beurt vorm gaf aan kleinere, horizontale gemeenschaps- en sociaal-culturele instituties,
die het cement vormden van een hoofdzakelijk functionele (old-boys)
netwerkstructuur. Met grote regelmaat worden hierbinnen echter en passant uitstapjes
gemaakt naar specifieke onderwerpen, waarvan enkele eerder nadrukkelijk van
behandeling in dit boek waren uitgezonderd en waarvoor alleen naar de literatuur
erover werd verwezen (zoals verwantschapsrelaties, huwelijk, gezinsleven, seksualiteit
p. 54-5). Hoe begrijpelijk zo'n excercitie ook is om de mensen over wie het gaat
leven in te blazen, het blijven zo toch losse elementen. Bovendien zit dan wél opeens
het vaak statische en beschrijvende karakter van de tekst het opmaken van een echte
stand van zaken rond 1650 in de weg. Zo blijft bijv, de paragraaf over eer, toch een
uiterst belangrijke drijfveer en richtinggever voor denken en handelen, door alle
omgangsvormen en niveaus te willen behandelen steken in algemeenheden en
clichébeelden: vrouwen zouden haar ‘eer’ alleen kwijtraken door overspel en
prostitutie, mannen door een breed scala van sociale
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situaties (185-8). Juist de alibi-functie van dit begrip had, gecombineerd met de factor
macht, het manipulatieve ervan in de brede verhouding tussen de seksen en
veranderingen op dit gebied in het bijzonder rond het ijkpunt kunnen doen oplichten.
Het zou dan een mooie brug hebben kunnen vormen naar de gedeelten over ‘fatsoen’,
de rol en populariteit van het ‘nieuwe proza’, kluchten met inclusief de lyrische
pendant daarvan in de liedcultuur (579-84).
Anno 1999 een afzonderlijke paragraaf over ‘vrouwen’ opvoeren (190-2) doet
eigenlijk nogal potsierlijk aan: idem over ‘mannen’ ontbreekt. Eerst lijkt het op zich
terecht hier de beminnelijke sekse afzonderlijk te behandelen omdat de auteur het
traditionele beeld corrigeert dat vrouwen uit de middenstanden nauwelijks betaald
werk zouden hebben verricht, terwijl ook al eerder werd geconcludeerd dat recent
onderzoek alle reden geeft de tot nu toe gehanteerde sociale stratificatie te herzien
wat betreft de deelname van vrouwen aan betaalde arbeid (188). De afzonderlijke
behandeling blijft echter gratuit, omdat dit niet corrigerend doorwerkt in het algemeen
gepresenteerde beeld. Daaruit valt alleen te concluderen dat de vrouwelijke sekse
uit dit milieu zich vooral bezighield met - eufemistisch gesproken - het materiële en
immateriële ‘naai- en verstelwerk’. En dat is meer dan alleen maar jammer voor een
toch imponerend werk als dit, waar in latere hoofdstukken nieuw onderzoek wel tot
een integratie en herschikking van oude beeldvorming leidde. Het zal ongetwijfeld
met de mate van empathie en het perspectief te maken hebben: bijvoorbeeld spreken
over een vrouwenoverschot (160-1), en niet over een (heteroseksueel geredeneerd)
mannentekort: bij een uitspraak als ‘Niet voor niets stond de Hollandse vrouw bekend
als assertief en zelfstandig’ (161) dringt de vraag zich op ‘wie naait hier wie oren
aan’?
Een ander niet minder sneu punt is het Hollandcentrisme. De gedachtengang
hierachter is dat Holland (Amsterdam) tot de onbetwiste leider is uitgegroeid, de
buurgewesten de secondanten zijn en de landgewesten de leveranciers van
arbeidskracht, producten en diensten. Gevolg van deze knieval voor de in wezen
provincialistische houding van Holland is dat een belangrijk deel van het failliet voor
de andere provinciën van de spraakmakende en als typisch Nederlands beschouwde
consensus-cultuur onzichtbaar is gebleven. Hier is géén sprake van ‘deling van de
macht’ (21), maar van monopolisering daarvan door Holland. Het is ook weinig
elegant naar ‘die rest van Nederland’, voor wie het boek toch ook bedoeld en
geschreven is. Maar het sluit wel naadloos aan bij de situatie na het verzet ‘in de
provincie’ tegen de Betuwelijn is immers ook een voorbeeld van de afkeer die de
nog steeds als ‘wingewesten’ behandelde provicies hebben van de suprematie van
Holland = Den Haag?
De hoofstukken 4-9 (227-601) bieden een smaakmakend inzicht in de stand van
zaken op het gebied van ‘de instrumenten van cultuur’: de taal, het onderwijs, het
uitgeversbedrijf & de boekhandel (4), van filosofie-cartesianisme (5) en de
godsdienstige pluriformiteit (6) als vormgevers en voedingsbodem ter lering ende
vermaak van leven, voelen en denken zoals dat in de verschillende ‘zusterkunsten’
tot uitdrukking komt: architectuur, beeldhouw-, schilder-, teken- en prentkunst,
literatuur en muziek. Een van de rode draden in het boek is de corporatieve
staatsinrichting en een soortgelijke indeling van de culturele infrastructuur.
Toegegeven, de aandacht concentreert zich op de publieke ruimte boven de private
en gaat daarmee voorbij aan een dominant deel van de materiële gebruikscultuur.
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Maar met name in deze hoofdstukken wordt de ‘cultuur’, in de zin van wat wat men
doet, denkt of maakt, binnen de beide sferen geplaatst. Op deze wijze zijn er
regelmatig doorkijkjes naar ook andere materiële consumptie als ‘wat dachten zij,
wie lazen zij, waarover spraken zij en waarnaar keken zij’. Het duidelijk op een breed
publiek gerichte boek heeft daardoor veel weg van een uitstalkast. Sommige lezers
zullen verlekkerd en met een blik van herkenning naar binnen kijken, terwijl hopelijk
velen geprikkeld zullen worden de deurbel te laten klingelen en naar binnen te stappen
met de vraag ‘doe maar een onsje meer’. Het boek is absoluut de moeite van het
aanschaffen waard. Voor degenen die zich met vroege 18e-eeuwers bezig houden
met hun gebetenheid op en loftuitingen over (literaire) voorgangers, op de
politiek-theoretische grondslagen en de praktische consequenties daarvan in het
optreden van contemporaine machthebbers en facties, op de groeiende behoefte aan
individuele en gepolitiseerde heldenfiguren (563), op dat wat als typisch Nederlands
wordt gepresenteerd, en zeker op de rol van de literatuur (poëzie èn proza, inel,
spectatoren c.s.) in de publieke meningsvorming en in de beeldvorming over de
marges en vloeibare (gelegenheids-)grenzen van ‘de moraal’ is de raad: lees en
soldeer!
W.R.D. VAN OOSTRUM

A. Johns, The nature of the book. Print and knowledge in the making.
Chicago/Londen, University of Chicago Press 1998. ISBN 0-226-4012109
(gebonden). 753 blzz. Prijs: $ 40.
Een boekverkoper moet een filosoof zijn, een virtuoos, en dient te bezitten ‘a Genius
for Letters, a general Knowledge of Books and Sciences, a clear Head, and a solid
descerning Judgement.’ Aldus de visie van Campbell in zijn The London Tradesman
(1747) op de vereiste kwaliteiten van de moderne boekverkoper.
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Weyerman daarentegen moest weinig hebben van dergelijke hoogdravende
bewoordingen. Nuchter schrijft hij (althans, dat doet zijn biograaf Kersteman
voorkomen): ‘Zedert dat 'er Gestudeerde Boekverkopers gekomen zyn, die zoo wat
Latyn en Grieks verstaan, isser voor de Schryvers geen Fortuin meer te maken
geweest. Ik ben in myn tyd een Jong Boekverkoper gekonnen, welke het nog geen
ses Maanden had geweest, en die om te betoonen dat hy Taalkundig was, het Werk
van een Oud, en voornaam Rechsgeleerde verworp, om dat 'er by vergissing enige
Latynse Taalfouten ingesloopen waren. De Drommel haal de Geleertheid, als de
Schoenlappers met de Hoog Leeraren van 's Lands Schoolen een Pennestryd beginnen’
(ed. Van Vliet, p. 147). Of Weyerman dit nu werkelijk vond of niet, uit campistische
studies is inmiddels overduidelijk gebleken dat Weyerman met een ander type
boekverkopers van doen had dan de wetenschappelijke boekverkopers die Campbell
op het oog had, en dat hij een weinig hoge dunk had van de geleerderigheid die de
boekverkopers ten toon spreidden.
Over de wetenschappelijke boekhandel en vooral de totstandkoming van het
wetenschappelijke boek in de 17e en 18e eeuw gaat de studie van Adrian Johns,
assistant professor aan de University of California, San Diego. Hij richt zich
voornamelijk op Engelse boekhandel en behandelt zowel de commerciële en
intellectuele aspecten als de technische en logistieke kanten van het het maken van
een boek. Lettergieters, papierfabrikanten, zetters, drukkers, veilingen, distributie,
de boekwinkel zelf: het is maar een beperkte greep uit de enorme hoeveelheid
onderwerpen die Johns de revue laat passeren. Ook de relatie tussen auteur en
boekverkoper (de boekverkoper als exploitant van armlastige schrijvers) komt
uitvoerig aan de orde, maar doodgewone verschijnselen als lallende drukkers die
ondanks hun kennelijke staat proberen een goed product af te leveren, worden de
leer eveneens voorgeschoteld.
Omdat Johns zich niet beperkt tot reshuffling van wetenswaardigheden die in ieder
naslagwerk voorkomen, maar veel eigentijdse bronnen gebruikt en tijdgenoten aan
het woord laat, is zijn studie een handboek geworden dat de aanschaf meer dan waard
is. Het boek is rijk geïllustreerd: een gedegen notenapparaat en een index maken het
werk zeer bruikbaar.
M. VAN VLIET

Giordano Bruno 1548-1600. Mostra storico documentaria. Roma. Biblioteca
Casanatense 7 giugno - 30 settembre 2000. Leo S. Olschki editore 2000.
Biblioteca di bibliografia Italiana 164. ISBN 88-222-4901-1. cxli + 234
blzz, ill.
Op 17 februari van het jubeljaar 1600 werd Giordano Bruno verbrand op de Campo
de Fiori, na een gevangenschap van acht jaar. Sinds 1889 staat op het marktpleintje
het bronzen beeld van een sombere monnik, die, met het gezicht naar het Vaticaan
gewend, de held is geworden van atheïsten, anarchisten. Hegelianen en vrijmetselaars.
Het marktplein werd in februari van dit jaar uitgeroepen tot Wojtila-vrije zone.
Historici herdachten de visionaire denker met minder commotie in congressen en
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publicaties. Bruno's Opere italiane verschenen bij Les belles lettres (1994-2000).
voorzien van een Franse vertaling en commentaar. Aan deze reeks werd dit jaar een
heruitgave van de processtukken toegevoegd. Het feitelijke verslag van het Romeinse
proces is tot pulp vermalen na de confiscatie van de Vaticaanse archieven door
Napoleon, maar een samenvatting is bewaard gebleven. Deze werd door kardinaal
Angelo Mercati in 1942 aangetroffen tussen de papieren van Pius IX en vervolgens
uitgegeven.
Er verscheen een nieuwe biografie, van de hand van Saverio Ricci. Giordano
Bruno nell'Europa del Cinquecento (Roma. Salerno Ed. 2000). Een aardige, korte
(170 pagina's) en betaalbare inleiding met enige aandacht voor de receptie voor Bruno
in de 18e eeuw, met een uitstekende bibliografie schreef Paul Richard Blum, Giordano
Bruno (München 1999, Beck'sche Reihe 551). Blum schreef eerder Aristoteles bei
Giordano Bruno (1980).
De bovenstaande tentoonstellingscatalogus valt uiteen in twee delen: een introductie
van de hand van Eugenio Canone (xvii-cxli) en de feitelijke expositie van 301 items,
voornamelijk oude drukken en gravures, die in negentien thema's het leven van Bruno
volgen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan Bruno's geboorteplaats Nola (1),
zijn verblijf in het klooster San Domenico Maggiore te Napels (5), de periode in
Engeland (12), het proces (17), en de indices van verboden boeken (19). De annotatie
bij de titels blijft helaas beperkt tot analytisch-bibliografische aantekeningen. Zoals
vaak bij bibliotheek-tentoonstellingen moet men al enigszins thuis zijn in het
onderwerp om verbanden te kunnen zien.
De introductie geeft een goed beeld van Bruno's veelzijdigheid en zijn verzet tegen
de filosofische en theologische doctrines waarmee hij was opgevoed door de
Dominicanen. Vijand voor het leven is Aristoteles, wiens ideeën hij afwijst of naar
eigen inzicht omvormt. Scholastiek is voor het vulgus. In een van de Italiaanse
dialogen vertelt een ‘Pythagoreesche ezel’ dat hij geïncarneerd als Aristoteles de
mensen van alles heeft wijs gemaakt. Al vroeg leest hij de werken van Erasmus, een
in het klooster verboden auteur. Hij verwijdert de heiligenbeelden uit zijn cel, drijft
de spot met Maria-verering, en uit zijn twijfels over de dogma's met betrekking tot
de Triniteit en menswording van Christus. In het dynamisch pantheïsme dat hij zal
verdedigen is geen plaats voor een
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godmens. In Spaccio de la bestia trionfante (1584), de uitdrijving van het triomferende
beest, stelt hij Christus voor als een centaur, half mens, half paard. In deze
antichristelijke allegorie wordt de hemel gereformeerd door de sterrenbeelden die
de wereld negatief beïvloeden te vervangen door andere. In Spaccio wil Bruno
terugkeren tot de Egyptische religie, die de godheid vereert zoals deze zich
manifesteert in de dingen (natura est deus in rebus). In 1713 verscheen een Engelse
vertaling van de hand van John Toland. Bayle wees als eerste op de verwantschap
met Spinoza (deus sive natura).
Op fysisch niveau betekent dit eenheidsdenken dat er substantieel geen vergaan
mogelijk is. Dood en verandering zijn slechts rimpelingen in de flux van de wereld.
Zielsverhuizing maakt deel uit van deze eeuwige beweging. Bruno, die vrijelijk put
uit de gehele filosofische traditie grijpt hierbij terug op de pre-Socratische
natuurfilosofie van Pythagoras, Parmenides, Herakleitos, en de als Egyptisch
beschouwde Hermes Trismegistus.
Dit eenheidsdenken werd in de late 18e eeuw enthousiast onthaald door onder
meer Jacobi. Lessing en Schelling. De laatste zag in Bruno de heraut van zijn
identiteitsfilosofie, en liet hem samen met Lucianus optreden in de dialoog Bruno
oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge (1802).
In Bruckers gezaghebbende Historia critica philosophiae (1742-44) verschijnt
Bruno als eclecticus in gezelschap van Campanella, Hobbes, Descartes en Leibniz.
Een eclectisch filosoof is voor Brucker een ware vrijgeest, die zich van traditie en
autoriteit heeft bevrijd. Diderot, die zich voor het lemma ‘Eclectisme’ van de
Encyclopédie baseerde op Brucker, schreef: ‘L'éclectique est un philosophe qui
foulant aux piés le préjugé, la tradition, l'ancienneté, le consentement universel,
l'autorité, en un mot tout ce qui subjuge la foule des esprits, ose penser de lui-même,
remonter aux principes généreux les plus clairs, les examiner, les discuter, n'admettre
rien que sur le témoignage de son expérience et de sa raison [...] les Eclectiques sont
parmi les philosophes ce qui sont les souverains sur la surface de la terre, les seuls
qui soient restés dans l'état de nature, où tout étoit à tous.’
FRANK VAN LAMOEN

S. Gentile en C. Gilly, Marsilio Ficino e il ritorno di Ermete Trismegisto,
Marsilio Ficino and the return of Hermes Trismegistus. Firenze, Centro
Di 1999. ISBN 88-7038-339-3. 326 blzz. ills. index.
Tweetalige, fraai geïllustreerde catalogus, uitgegeven door de Bibliotheca Medicea
Laurenziana (Florence) in samenwerking met de Bibliotheca Philosophica Hermetica
(Amsterdam), naar aanleiding van de vijfhonderdste sterfdag van Marsilio Ficino
(1433-99), protegé van Cosimo de Medici, drijvende kracht achter het Florentijnse
neoplatonisme. Ficino vertaalde de dialogen van Plato, de Enneaden van Plotinus
en teksten van tegenwoordig minder beroemde platonici. Op verzoek van Cosimo
onderbrak hij zijn werk aan de Plato-vertaling om de pas gevonden teksten van
Hermes Trismegistus voorrang te verlenen. Na een paar maanden was in april 1463
de Latijnse vertaling gereed onder de titel De potestate et sapientia Dei (i.e.
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verhandeling I-XIV van een tekstbestand dat in 1904 door de filoloog Reitzenstein
de titel Corpus Hermeticum kreeg toebedeeld). Cosimo was zo gelukkig met de
werken van Hermes dat hij Ficino op 18 april 1463 een villa cadeau deed. Nog in
hetzelfde jaar werd de tekst in het Italiaans vertaald door Tommaso Benei, een vriend
van Ficino, en spoedig circuleerde een groot aantal handschriften. Buiten het
medeweten van Ficino werd zijn Latijnse versie gedrukt in 1471. De Italiaanse
vertaling verscheen pas in 1548 in druk en vormde de basis voor de eerste Nederlandse
uitgave van de teksten van Hermes (Alkmaar 1607).
De catalogus werd samengesteld door Sebastiano Gentile en Carlos Gilly. Onder
de titel ‘Ficino en Hermes’ geeft Gentile een beschrijving van dertig handschriften
uit de omgeving van Ficino. Hieronder bevinden zich de hermetische geschriften,
testimonia van kerkvaders (Lactantius, Augustinus, Quodvultdeus) en het
twaalfde-eeuwse Liber Alcidi of Altividus (nr. XIX) dat de monoloog bevat die
Hermes uitsprak op zijn sterfbed. Deze laatste woorden hadden een lang leven: ze
zijn terug te vinden in een liedboek samengesteld door Michiel Vinke De zilvere
arke (Haarlem, I. Enschedé 1723).
Gilly geeft in 63 items een beschrijving van ‘de hermetische traditie’ in al haar
facetten vanaf de late oudheid tot aan het optreden van ‘Trismegistus Germanus’
Paracelsus.
Door de erudiete combinatie van ideeëngeschiedenis en bronnenonderzoek krijgt
de lezer een goed beeld van de receptie van de hermetische teksten, waarbij duidelijk
wordt dat Hermes door de tijd heen voor verschillende doelen kon worden ingezet.
Zoals tegenwoordig gebruikelijk wordt het anachronistische strenge onderscheid
tussen ‘filosofische’ en ‘occulte of technische’ hermetica opgeheven, waardoor
magische, astrologische, alchemistische, mystieke en kabbalistische teksten op hun
merites kunnen worden beschouwd. Dat Hermes op verschillende manieren kon
worden uitgelegd blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij, de profeet die het dogma van
de drie-eenheid voorzag, tevens als autoriteit werd aangehaald in de anti-trinitarische
geschriften van Servet.
Door de verspreiding van het Florentijns neoplatonisme en de daaraan verwante
geschriften van Pa-
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racelsus wordt de 16e eeuw de magische eeuw bij uitstek, waarin magie en logica
naast elkaar bestaan. Magie heeft een eigen logica, die van de analogie, met als
axioma de parallellie tussen macrokosmos en microkosmos. Wanneer dit uitgangspunt
wordt ondergraven verliest het magische wereldbeeld overtuigingskracht. Een en
ander betekent niet dat de kameleontische gedaante van Hermes Trismegistus geheel
uit zicht verdwijnt, zelfs niet in een eeuw die nieuwe kritische geluiden laat horen,
gemotiveerd door scepsis, common sense en pragmatisme. Brobdingnag kent
weliswaar geen metafysica, maar elders is de hermetische traditie nog springlevend.
Er verschijnt een Duitse vertaling van het Corpus Hermeticum in 1706; een Franse
vertaling van Agrippa's Occulta philosophia wordt in 1727 uitgegeven te Den Haag;
Kircher en Digby worden nog steeds gelezen; Jean le Clerq propageert het werk van
de Cambridge platonist Ralph Cudworth en correspondeert met de geniale
Giambattista Vico. Astrologie en alchemie zijn niet weg te denken uit de 18e eeuw:
de teksten van Ludeman bestaan uit een syncretistisch mengsel van astrologie,
paracelsisme, theosofie in de stijl van Boehme, en chiliasme. Helmontianen en
Fluddianen worden met afkeer vermeld in de Examinator. Rozenkruisers en
vrijmetselaars in de tijdschriften van Weyerman.
Het belang van het werk van Ficino wordt onderschreven door Peter Gay, in eerste
deel van zijn magistrale Enlightenment, getiteld The rise of modern paganism. Gay
wijst op de overeenkomsten tussen de Renaissance-humanisten en de ‘philosophes’,
maar is niet blind voor de verschillen: ‘Voltaire, puzzled and impudent, called Plato
eloquent and unintelligible, a clever fabulist with occasional insights; Wieland equated
Plato's metaphysical vision with an otherwordly mysticism; while Jefferson could
hardly get through the Republic. [...] Now the philosophes patronized Plato, ignored
the neoplatonists, and ridiculed Augustine, but they inherited, despite themselves, a
wide range of Platonic ideas, largely through the Stoics and such modern Platonists
as Galileo.’ (I. 2.1)
FRANK VAN LAMOEN

Huiselijke poëzie. Samenstelling: Ellen Krol. Amsterdam, Em. Querido,
1999. Griffioen. 196 blzz. ISBN 90 214 0592 X. f 15, -.
Deze bloemlezing van poëzie uit de periode 1800-1830 heeft als focus: het gezin.
Thema's zijn: het kind, het huwelijk, het moederschap, huiselijk geluk. Het betreft
in eenvoudige toonzetting geschreven gedichten van Tollens. B. en H.H. Klijn.
Spandaw, Katharina Wilhelmina Bilderdijk, Westerman, Van Loghem Jr., Rietberg,
Warnsinck, Nierstrasz, Immerzeel en Lulofs. Vooral Tollens heeft hier enkele
‘prettige’ teksten zonder veel rhetoriek, zoals zijn ‘De liefde op het ijs’ (p. 28-29).
Het begrip ‘huiselijkheid’ vinden we mijns inziens in het laatste kwart van de 18e
eeuw als uitdrukking voor het Verlichtings-streven, voor de burger als het ware een
thuisbasis te scheppen: een nucleus van volwassenen met verantwoordelijkheid voor
hun kinderen, een echte bouwsteen voor de samenleving in het groot, in eerste
instantie het vaderland. Vanaf Van Effen werd in alle toonaarden (maar steeds zo
eenvoudig mogelijk) geprobeerd hier het deugd-inzicht te bevorderen. Wat deugd
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in gezin en maatschappij was, werd later ook door de dichters gepropageerd, op
diezelfde eenvoudige wijze (Wolff, Van Alphen, Bellamy en talloze anderen). De
poëzie van Tollens en de anderen hierboven genoemd, is in veel opzichten de
consequentie: hoewel deugd, zeker na 1830, steeds minder een zaak wordt van
‘inzicht’: eerder van gehoorzaamheid.
De bezorgster van de bloemlezing heeft soms wat andere ideeën over de culturele
en literairhistorische inbedding van deze poëzie, en tot op zekere hoogte is dat haar
goed recht. Hoewel zij een verband legt met de in de 18e eeuw gegroeide aandacht
voor het vaderlandse in brede lagen van de bevolking, meent zij bijvoorbeeld dat ‘in
het begin van de negentiende eeuw [...] voor het eerst de poëzie te begrijpen was’.
‘De betekenis ervan ging niet meer schuil achter onduidelijke mythologische beelden’
(omslag. P. 159 stelt, ietsje genuanceerder: ‘Naast de hoogdravende poëzie ontstond
ineens zeer verstaanbare poëzie, die zich inliet met alledaagse onderwerpen’). De
‘economische liedjes’ van Betje zijn dus blijkbaar zeer cryptisch? Moens is een
hermetica?
Mogelijk berust dit inzicht op lezing van Kalff-Baur-Knuvelder-lectuur, waar de
18e eeuw veelal nog is: een post-renaissance tijdperk, met postrenaissance-kenmerken.
Wellicht denkt bezorgster als gevolg daarvan dat na 1750 iedereen bij volle maan
nog steeds worstelde met Endymion?
Wegens haar opvatting dat mythologische ornatus karakteristiek is voor 18e-eeuwse
poëzie, meen ik te mogen opmerken dat haar annotatie bij deze eenvoudige poëzie,
waar dat klassieke referenties betreft (merkwaardig: ook hier toch nog op tientallen
plaatsen voorkomend! Hoe zit dat?) nauwelijks huiselijke vertrouwdheid met die
klassieken verraadt. De allereerste noot (p. 172) meldt bij ‘Het rad van avontuur’:
‘... gebaseerd op de oude Fortunavoorstelling van een zich als rad wentelend noodlot’.
Ik hoop niet dat Vrouwe Fortuin, die oude raddraaister, zich hierin herkent. Een
pagina verder krijgt de lezer bij de ‘zeven wijzen’ alle zeven namen - maar dan ook
uitsluitend de namen - van die wijzen van het oude Hellas opgelepeld.
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Annotatie maken is een kunst apart. Maar de ars annotandi behelst niet: het uitserveren
van overbodige details die de tekst zelf niet ophelderen. De lezer is er dan,
bijvoorbeeld, eerder bij gebaat indien hij, bij het begin van het gedicht van mevrouw
Bilderdijk (‘Mijn steun is niet / het zwakke riet / dat afknakt bij de hand in 't worstlen
met de stromen’) even gewezen wordt op het bijbelse thema van het geknakte riet,
dat altijd van doen heeft met het vertrouwen van de gelovige op God. Dan immers
zal hij niet verbaasd zijn wanneer de derde strofe van dat gedicht begint met:
‘Oneindig Eén! Gij, gij alleen [...]’. Bijbelkennis is, zeker voor een specialist 19e
eeuw, immers klassieke kennis.
ANDRÉ HANOU

D. Desjardijn, Grafiek in Nederland in de achttiende eeuw. Amsterdam,
Stachelswine Publishers 2000. ISBN 90-70604-15-9.336 blzz. Prijs f 120,-.
Het werd hoog tijd dat er een plaatwerk verscheen over grafiek in de Nederlanden
in de achttiende eeuw. Hoewel dit tijdvak grote plaatsnijders heeft voortgebracht,
hebben de kunsthistorici zich tot nu toe niet gewaagd aan een overzichtswerk. Daarom
is het toe te juichen dat Desjardijn, die al vaker publiceerde over grafiek in Nederland,
zij het uit andere periodes, nu met Grafiek in Nederland in de achttiende eeuw op
de markt is gekomen.
Het boek levert de kijker een aangenaam tijdverdrijf op. Bijna 500 prachtige
prenten, variërend van portretten tot zinnebeeldige en historische voorstellingen, zijn
erin afgedrukt. De ene keer paginagroot, de andere keer slechts als een klein
niemendalletje, ergens weggedrukt in een vergeten hoekje. Bij het doorbladeren van
het boek kan men zich niet onttrekken aan de grootheid van de Nederlandse tekenaars
en graveurs in de 18e eeuw. Daniel Marot, Reinier Vinkeles, Jan Punt, Jacob
Houbraken, Simon Fokke, Frans van Bleyswijck: zij vormen slechts een minimale
selectie van de topartiesten van toen.
Jammer genoeg is het werk niet in zijn opzet geslaagd te noemen. Dat had
misschien voorkomen kunnen worden als het Prins Bernhard Fonds, dat getuige
Desjardijns felle aanval achterin het werk, de subsidieaanvraag voor deze uitgave
niet negatief had beoordeeld. Met dat geld had Desjardijn professionele begeleiding
kunnen krijgen om het werk tot het standaardwerk van de grafische kunst in de 18e
eeuw te maken.
Nu doen opzet en uitvoering tamelijk amateuristisch aan. Het enige selectiecriterium
dat de samensteller van het boek heeft gebruikt, was de aanwezigheid van de prenten
in zijn eigen collectie. Dat is een magere verantwoording. De collectie is weliswaar
zeer breed - van bijzonder veel kunstenaars zijn prenten aanwezig - maar de prenten
die van hen zijn afgebeeld, zijn lang niet altijd representatief voor de plaatsnijders
in kwestie.
Een kritisch woord betreft ook de manier waarop het werk is samengesteld. De
toelichtingen zijn doorgaans zeer summier, gebaseerd op wat de samensteller toevallig
over de kunstenaar en/of prent te weten is gekomen en bevatten sporadisch een
bronverwijzing. Waar het titelprenten betreft, worden nu eens wel, dan weer geen
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titelbeschrijvingen gegeven van het boek waarin ze zijn afgedrukt. Helaas staan de
prentbeschrijvingen op willekeurige plaatsen in het boek en ver verwijderd van de
bijbehorende afbeeldingen, wat veel zoekwerk oplevert. Het persoonsregister maakt
dit euvel gelukkig goed, ondanks het nauwelijks waar te nemen doch belangrijke
onderscheid tussen al dan niet vet gedrukte paginaverwijzingen, maar het nodigt wel
uit elders even naar ander werk van de graveur te kijken. Het gevaar dreigt dat je al
snel niet meer weet waar je bent gebleven. Bovendien: de volgorde waarin de prenten
worden gepresenteerd, lijkt te zijn bepaald door de vraag of ze op één bladzijde
passen en is op z'n zachtst gezegd arbitrair te noemen. Op verschillende plaatsen in
het boek staan bijvoorbeeld kleine prentjes van Willem Bilderdijk, die een veel hoger
nummer hebben meegekregen dan de daarvoor afgedrukte prent, hetgeen het onrustig
geblader in het boek alleen maar doet toenemen.
M. VAN VLIET

Verschenen
F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de
magistraet van Den Hage alleen.’ De Sociëteit van 's-Gravenhage
(1587-1802). Een onderzoek naar bureaucratisering. Hilversum, Verloren,
1999. 365 blzz. f 69,-.
Proefschrift over het belastingsorgaan de Haagse ‘Sociëteit’, voorloper van de
moderne belastingdienst. De sociëteit kreeg steeds meer taakuitbreiding;
bureaucratisering was mede het gevolg. Spannende lectuur voor
financieel-deskundigen en managers: maar ook voor diegenen die wel eens iets meer
willen weten over de kosten van de samenleving. [AH]

Kees Vossestein, Verwisselde loterijbriefjes. Montfoort 1783-1803.
Hilversum, Verloren, 1999. ISBN 90-6550-068-5. 208 blzz. f 40,-.
Gemakkelijk geschreven, zéér gedetailleerd werk over de patriotse woelingen in een
kleine plaats met twaalfhonderd inwoners (26) en geen enkele boekverkoper (20),
waar de partijstrijd desondanks buitengewoon hevig was. De dochter van de melkboer
hield bij het rondbrengen van de melk, in 1787,
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voortdurend een oranje bloem in haar hand (87).
Het wachten is natuurlijk nog steeds op de studies over het patriottisme in
honderden andere steden en stadjes, dorpen en kwartieren. Wanneer komt er
bijvoorbeeld iets uit Zeeland, immers vaak een ‘exemplarische’ provincie genoemd?
[AH]

Jan Pluis e.a., Fries aardewerk I. Kingma (1784-1812), Makkum. Leiden,
Primavera 2000. 250 blzz. ISBN 90-74310-63-x. f 125, -.
Rijk geïllustreerd. De titel spreekt voor zichzelf. Delen voor het aardewerk en de
tegels uit andere plaatsen staan op stapel. [AH]

Cornelis Goslinga, Christina. Historische roman over de Nederlandse
slavenhandel. Leiden, Primavera 1999, 460 blzz. ISBN 90-74310-66-4.
1712. Amsterdamse Christina, dochter van een WIC-functionaris, reist via Afrika
naar de West. Indicatie van een rond 2000 welhaast verplichte thematiek, volgens
de samenvatting van de uitgeverij: ‘In de kleine Nederlandse gemeenschap waarin
ze terechtkomt, wordt haar kritische en onafhankelijke geest niet gewaardeerd.
Wanneer ze de liefde bedrijft met haar slavin, en zich tenslotte door een paapse
priester in de echt laat verbinden met een lage militair, wordt haar positie vrijwel
onhoudbaar.’ [AH]

Johan A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de
zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit. Hilversum,
Verloren 1999. 400 blzz. ISBN 90-6550-062-6. f 65, Analyse van het huisraad en de gebruiksvoorwerpen in deze streek, aan de hand van
bewaarde boedelinventarissen. Het blijkt dat ca 1750 in de meeste huishoudens bijna
twee maal zo veel verschillende voorwerpen aanwezig waren als een eeuw eerder.
[AH]

Nigel Penn, Rogues, Rebels, and Runaways. Eighteenth-Century Cape
Characters. Hilversum. Verloren 1999. ISBN 90-6550-054-5. f 35, -.
Kleurrijke achttiende-eeuwse Kapenaars. [AH]

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

Carel de Vos van Steenwijk, Een grand tour door de nieuwe republiek:
journaal van een reis door Amerika, 1783-1784. Ed. Wayne te Brake e.a.
Hilversum, Verloren 1999. 192 blzz. ISBN 90-6550-172-x. f 39, -.
Een 24-jarige Nederlandse baron reist door Amerika, en neemt het alledaagse leven
waar. Geïnspireerd door de idealen van de jonge republiek sluit hij zich na terugkomst
in Nederland bij de patriotten aan. [AH]

Henri van der Zee, 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus
Capitein. Amsterdam, Balans 2000. 176 blzz. ISBN 90 5018 5142. f 34,90.
De als jongen in Afrika geroofde Jacobus Capitein (1717-1747) kwam via de West
uiteindelijk in Nederland terecht. Daar werd hij in vrijheid gesteld en kreeg hij de
gelegenheid theologie te studeren. Hij werd als predikant uitgezonden naar Elmina
waar hij na allerlei perikelen stierf (mogelijk suïcide). - Vooral interessant wegens
de beschrijving van geschiedenis en leefwijze van de Nederlanders in Elmina, in de
eerste helft van de 18e eeuw. - Merkwaardig: de herhaalde mededeling (61, 164) van
de auteur dat de Verlichtingsperiode is: de 19e eeuw. [AH]

Engelbert Kaempfer, De beschryving van Japan, behelsende een verhaal
van den ouden en tegenwoordige staat en regering van dat ryk [...].
's-Gravenhage/Amsterdam 1729. Franeker, Van Wijnen, 2000. 550 blzz.
ISBN 90-5194-196-X. f 249,50.
Kaempfer verbleef in dienst van de VOC in Deshima 1690-92. Het manuscript van
zijn beschrijving van Japan werd pas na zijn dood (1716) uitgegeven, eerst in Engelse
vertaling (1727), daarna pas in het Nederlands en Frans (1729). De huidige uitgave
is, afgezien van de bijbehorende los uitgegeven inleiding, een facsimile-editie. [AH]

De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag van Jan
Cock Blomhoff bezorgd door F.R. Effert; ingel, en geannoteerd door
Matthi Forrer. Leiden, Hotei Publishing, 2000. 134 blzz. ISBN
90-74822-26-6. f 49,50.
De in 1779 te Amsterdam geboren Blomhoff was sinds 1817 opperhoofd van de
bekende Nederlandse handelsvestiging op Deshima. Zijn verslag aan zijn vrouw
Titia van zijn eerste (elk jaar verplichte) reis naar de Japanse hoofdstad, in 1818,
wordt hier afgedrukt, en voorzien van kundig commentaar. Het boek is rijk
geïllustreerd. [AH]
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De presentatie van het nieuws in de Europische Mercurius (1690-1756)
Joop W. Koopmans1.
Aan den leezer.
De ongemeene zaaken en revolutien, welke voorgevallen zyn sedert dat
door de hoogmoed en staatzucht van Vrankryk de Christene Wereld in
oorlog geraakt is, deeden ons het voorneemen opvatten van met den
aanvang des jaars een nieuwe soort van Mercurius t'ontwerpen. (...) Wy
hebben het Werk verdeeld in Maanden, gelyk men aan d'Opschriften zal
konnen zien, en, om alle verwarring te beter te konnen vermyden, in ieder
Maand van elk Land of Koningryk achtervolgens zo lang gesprooken, als
wy 'er geduurende dien tyd iets af te zeggen vonden (...).
In de tweede helft van de zeventiende eeuw nam bij het Europese publiek de behoefte
aan informatie over politieke en ook andere gebeurtenissen toe. De oorlogen van
Lodewijk XIV zorgden voor nieuwsfeiten, waarvan velen wilden kennisnemen. Al
eeuwen bereikten dergelijke gebeurtenissen het publiek in Europa via mondelinge
overlevering, bijvoorbeeld door gesprekken in koffiehuizen. In de Nieuwe Tijd
begonnen echter - naast geschreven nieuwstijdingen - gedrukte media, zoals
pamfletten en couranten, een steeds prominentere rol te spelen.2. In de zeventiende
en achttiende eeuw behoorden hiertoe eveneens de zogeheten mercuren, een genre
dat tot op heden onvoldoende aandacht heeft gehad in de Nederlandse historiografie.3.
Dit genre kende een grote variëteit, waardoor het zich niet eenvoudig laat vatten in
een korte typering. Sommige mercuren waren nauwelijks te onderscheiden van de
toenmalige couranten, waarin vaak op saaie toon allerlei feiten per land van herkomst
werden gepubliceerd. Andere hadden een luchtig of satirisch karakter; in sommige
werden de gebeurtenissen op rijm gepresenteerd. Weer andere hadden een
kroniekmatig karakter met goed gedocumenteerde nieuwssamenvattingen.4. Een
dergelijke mercuur kende het Nederlandse publiek sinds 1651 in de vorm van de
Hollantsche Mercurius. Tot deze laatste categorie behoorde tussen 1690 en 1756
ook de omvangrijke Europische Mercurius (EM), het onderzoeksobject in dit artikel.5.
Gegevens over de ontstaansgeschiedenis en het productieproces van de EM zijn
schaars. De redacteuren, die voor de inhoud verantwoordelijk waren, noemen
bijvoorbeeld zelden in de nieuwsoverzichten hun vindplaatsen. Voor de meeste
verslagen valt dan ook niet meer precies te achterhalen waaraan ze zijn ontleend. De
samenstellers hebben hun samenvattingen hoogstwaarschijnlijk voor een aanzienlijk
deel gebaseerd op de beschikbare binnen- en buitenlandse couranten. Hierdoor is
niettemin de EM voor de bestudering van de achttiende-eeuwse Nederlandse pers
een fraaie overkoepelende bron, die als compilatie globaal inzicht geeft in de
nieuwsverschaffing in de Republiek. Ze maakt duidelijk welke berichten voor
blijvende herinnering werden geselecteerd. Men mag immers verwachten dat de
meeste kopers hun EM-katernen hebben laten inbinden om in de eigen bibliotheek
voor naslag te bewaren, terwijl de meeste couranten van destijds - evenals de huidige
- geen lang leven beschoren was. De lange verschijningsperiode van de EM, het
bestaan van een voorganger en een opvolger - respectievelijk de genoemde
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Hollantsche Mercurius en de Maandelijkse Nederlandsche Mercurius - en de
publicatie van gelijktijdige concurrerende mercuren, bijvoorbeeld de Nederlandsche
Maandelykse Postryder,6. doen bovendien veronderstellen dat het geletterde publiek
in de Republiek behoefte had aan dergelijke nieuwssamenvattingen.
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Vanuit hedendaags perspectief is dit begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat
beschouwingen over ontwikkelingen op langere termijn met daarbij enige zinnige
uitleg in de zeventiendeen achttiende-eeuwse couranten vrijwel ontbraken. De
opgenomen documenten verhoogden verder de naslagwaarde van de EM.
Dit artikel is een verdieping van enkele eerdere brontyperingen van de EM.7.
Hieronder bespreek ik de rubricering in deze mercuur om antwoord te kunnen geven
op de - ook bij vergelijkbare mercuren niet eerder gestelde - vraag uit welke Europese
gebieden de geplaatste berichten afkomstig zijn en in welke mate deze regio's erin
voorkomen. Deze vraag draagt bij aan het inzicht in de kennis die het Nederlandse
publiek destijds kon hebben van de wereld buiten de Republiek. Via de rubricering
komen bovendien allerlei eigenaardigheden van de deels onbekende redacteuren van
de EM aan het licht ten aanzien van hun plaatsing van het samengevatte nieuws.
Hieraan vooraf gaan enkele nieuwe beschouwingen over hoofdzakelijk de
totstandkoming van de mercuur. Deze vormen een bescheiden bijdrage aan de
geschiedschrijving over het Hollandse uitgeversbedrijf ten tijde van de Republiek
en het leven van de broodschrijvers, zoals we de redacteuren van de EM waarschijnlijk
mogen typeren.

Titel en titelblad; de uitgevers en de redacteuren
De EM is in de bloei van zijn bestaan uitgegeven in Amsterdam en in zijn nadagen
te Den Haag. De eerste drie jaargangen bestaan uit kwartaaldelen; vanaf 1693 hebben
de uitgevers elk half jaar een deel van circa driehonderd pagina's gepubliceerd. Deze
pagina's bevatten zoals vermeld voor het merendeel nieuwssamenvattingen, vaak
aangevuld met documenten, bijvoorbeeld ooggetuigeverslagen, vredestractaten en
edicten; soms voorzagen de redacteuren het geselecteerde nieuws van eigen
commentaar en wijsheden, die toevallig of via studie bij hen bekend waren.
In 1690 verscheen niet voor de eerste keer in de Republiek een mercuur met
‘Europische Mercurius’ als hoofdtitel. Halverwege de zeventiende eeuw had de
Amsterdamse boekverkoper Jacob Benjamin deze titel al eens gebruikt voor een
nadruk van de Hollantsche Mercurius. In het bewaard gebleven deel over het jaar
1658 valt Benjamin zichtbaar door de mand, want op verschillende plaatsen staat
nog ‘Hollantse Mercurius’. Ook verder is de inhoud identiek aan het corresponderende
deel van de Hollantsche Mercurius.8. Kort tevoren was Benjamin nog beboet voor
het nadrukken van een boek van Jacob Cats.9. Dit gerechtelijke vonnis heeft hem er
echter niet van weerhouden door te gaan met zulke praktijken. Mogelijk heeft de
eerste redacteur van de EM van 1690 het werk van Benjamin gekend en is hij zo op
het idee van de titel gekomen. Het ligt echter meer voor de hand te veronderstellen
dat hij de titel heeft ontleend aan de Duitse Europäischer Mercurius, oder Götter-Both,
die in 1689 voor het eerst verscheen. Anders dan de Nederlandse EM heeft de Duitse
variant slechts een kort bestaan gekend. Al in februari 1690 werd deze mercuur in
Neurenberg verboden wegens laster van de bekende Duitse geleerde Samuel Pufendorf
en diens broer.10.
De namen en vestigingsplaatsen van de uitgevers staan - anders dan die van de
redacteuren - in de gehele reeks van de EM op het titelblad vermeld. De eerste uitgever
was Timotheus ten Hoorn, die als ‘Boekverkooper te Amsterdam zijn bedrijf voerde
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in de Nes, in 't Zinnebeeld’ - tussen De Brakke Grond en de Lombardsteeg. In 1702
namen de zwagers Daniel van Dalen en Andries van Damme de uitgave van de EM
van Ten Hoorn over. Mogelijk deed Ten Hoorn, die al sinds 1692 schulden had, de
EM wegens financiële problemen van de hand. Van Dalen keerde in 1699 terug naar
Leiden en was daar in 1702 weer werkzaam als boekverkoper. Hij had in de
voorgaande jaren in Amsterdam al samengewerkt
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met Andries van Damme, die op het Rokin ‘bezyden de Beurs’ was gevestigd.11. De
uitgave vanuit twee steden heeft ongetwijfeld een gunstig effect gehad op de verkoop
van de EM. Volgens Van Eeghen moest Van Dalen in 1710 zijn boekhandel verkopen
wegens een gebroken heup.12. Zijn naam staat echter nog tot 1715 op de titelbladen
van de EM. Andries van Damme is doorgegaan met het uitgeven van de EM tot zijn
dood in 1727.13. In het eerste halfjaardeel van 1727 staat zijn weduwe, Judith
Engelgraaf, op het titelblad en vervolgens tot 1730 - eerst op hetzelfde adres - zijn
neef Hendrik Jansz van Damme, de zoon van Andries' broer Jan uit Leiden. Hendrik
heeft de zaak wat laten sloffen volgens zijn opvolger Maria Lijbreghts, die ook de
andere uitgaven van Hendrik in voorraad hield. Evenals Andries' weduwe vertrok
Hendrik na zijn betrokkenheid bij de EM naar Leiden, waar hij voordien ook al als
uitgever werkzaam was geweest.14.
Met Maria Lijbreghts ging de EM commercieel gezien een nieuwe fase in. Maria
was de weduwe van de uitgever Johannes Ratelband, die in leven zijn bedrijf had
gevoerd op de hoek van de Kalverstraat en de Dam. Wellicht had laatstgenoemde
kort vóór zijn overlijden in januari 1730 de overname van de EM nog wel voorbereid.
Ratelband had voordien al eens met Andries van Damme enkele andere uitgaven
verzorgd, dus geheel onbekend met het wel en wee van de EM zal hij niet zijn geweest.
Maria zette de zaak van haar eerste man voort en hertrouwde nog in hetzelfde jaar
van diens overlijden met de Vaassense papierkoper Bernardus van Gerrevink. Het
woord ‘Compagnie’ op de titelpagina van de EM in de frase ‘Erven van J. Ratelband
en Compagnie’ - nadat in één halfjaardeel ‘weduwe J. Ratelband’ op het titelblad
was vermeld - slaat vanaf juli 1730 op deze Bernardus. Pas in 1747 kwam de naam
van Gerrevink zelf op de titelpagina. Hij was toen toegelaten tot het Amsterdamse
drukkersgildc. Bernardus overleed echter in 1748, zodat al na vier halfjaardelen
Maria Lijbrechts weer terugkeerde op het titelblad, nu als ‘weduwe Gerrevink’. In
1750 heeft zij waarschijnlijk haar boekhandel stopgezet.15.
De uitgave van de EM was inmiddels overgegaan in Haagse handen, want het
tweede deel van 1749 is bij Fredric Henric Scheurleer van de pers gerold. Deze
vermogende Haagse drukker had toen al naamsbekendheid wegens zijn uitgave van
Le mercure historique et politique van redacteur Jean Rousset de Missy. De Staten
van Holland verboden deze mercuur in juli 1749, omdat een ‘Minister van zeekere
Mogendheid’ erin was beledigd.16. Het uitgeven van de EM kan dus een welkome
compensatie zijn geweest voor het verlies van de Franse mercuur.
De laatste anderhalf jaar heeft Ottho van Thol de uitgave van de EM verzorgd.
Ottho was een vooraanstaande persoon in Den Haag binnen het gilde en de
Gereformeerde kerk. Zijn familie hield zich vrijwel uitsluitend bezig met het drukken
van Nederlandstalige uitgaven, terwijl in deze tijd andere Haagse drukkers ook veel
Franstalig werk uitgaven.17. De EM paste gezien de taal dus goed in Ottho's fonds.
Lang heeft de mercuur daarin echter niet gezeten, om tot nog toe onbekende redenen.
Misschien bleek in 1756 weldra de fraaier uitgegeven Maandelijkse Nederlandse
Mercurius, die halverwege dit jaar was gestart, een te sterke concurrerent te zijn. Het
is verder onduidelijk hoe de EM in Den Haag terechtgekomen was bij Scheurleer en nadien Ottho van Thol -, maar contacten tussen uitgevers waren uiteraard ook
destijds al niet meer beperkt tot het stedelijke niveau. Zo had Ottho's vader Pieter
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van Thol vanuit Den Haag wel eens samengewerkt met de eerder genoemde
Amsterdammer Ratelband.18.
Bovenstaande gegevens over de uitgevers van de EM tonen aan dat het drukken
van deze mercuur, zeker in de Amsterdamse periode, altijd binnen een kleine groep
van bekenden is
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gebleven. Wegens gebrek aan gegevens kunnen de redacteuren van de EM tot op
heden niet op een vergelijkbare wijze met elkaar in verband worden gebracht. Tot
1751 prijken op het titelblad van de EM slechts de initialen van hooguit één redacteur:
in de laatste zes jaargangen ontbreken zelfs deze. Via de titelpagina's wordt slechts
duidelijk hoe lang de redacteuren het redactiewerk hebben verricht. Het project begon
met E.V., die tot januari 1707 redacteur is geweest: J.C. was de tweede, tot juli 1718.19.
In de tijd van hun redactiewisseling was er sprake van een achterstand in het
publiceren van de EM van maar liefst twee jaar. In juli 1708 schreef de Franse
boekhandelaar Jean Louis de Lorme namelijk aan de abt Jean Paul Bignon: ‘Le
vollume des 6 premiers mois de l'Europische Mercurius de 1706 n'est pas encore
imprimé.’ Het is denkbaar dat E.V. in zijn laatste jaren moeite heeft gehad het
redactiewerk af te ronden. Het achterstandsprobleem kan uiteraard ook aan de uitgever
hebben gelegen. De mededeling van De Lorme, die in Amsterdam was gevestigd, is
verder vermeldenswaard wat betreft de aanschaf van de EM in Frankrijk. De Lorme
was in 1705 met Bignon overeengekomen dat hij laatstgenoemde alle publicaties uit
de Republiek, de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland zou leveren.20. De aanschaf
van de EM door Bignon was dus geen kwestie van kieskeurigheid. Wel suggereert
de mededeling dat dit naslagwerk in bepaalde Franse kringen gewenst was, aangezien
de EM speciaal wordt genoemd.
Enkele jaren geleden identificeerde Daniëlle Geuke in de Mededelingen de derde
redacteur van de EM aan de hand van het werk van Jacob Campo Weyerman: de
rechtsgeleerde Laurens Arminius. Deze achterkleinzoon van de bekende theoloog
Jacobus Arminius was verbonden aan het project van juli 1718 tot aan zijn dood in
juni 1727. Buiten zijn redactiewerk voor de EM werkte hij aan vertalingen die volgens
bekendmakingen in zijn mercuur bij dezelfde uitgever verschenen.21. De meeste
vertalingen betreffen het werk van de Geneefse theoloog Benedictus Pictet, aan wiens
dood Arminius als ‘L.A.’ in de EM van 1724 ongewoon veel aandacht schenkt in de
vorm van een uitgebreid overlijdensbericht, een kopergravure en een vijf pagina's
tellend overzicht van Pictets geschriften.22. Deze belangstelling mag als - indirect aanvullend bewijs voor Geukes identificatie worden beschouwd. Zij schenkt verder
aandacht aan de wijze waarop Arminius de Historie des Pausdoms van Weyerman
prijst.23. Geuke vermeldt echter niet het volgende citaat uit Weyermans boek over de
vervolging van protestanten in het Poolse ‘Thoren’ (Torun), dat Arminius in de EM
heeft opgenomen:
'K zal het gestorte Bloed van Thoren steeds gedenken.
O Jesuiets Gespuys, door Satans voortgbrogt:
En zal deez' Zwaane-veer in Gal en Edik drenken.
'T bedreven schelmstuk eyscht die Vogt.24.

Evenals Weyerman keurde Arminius de gang van zaken in Polen ten zeerste af.
Zelf meen ik te mogen concluderen dat Johannes Haverkamp de vierde redacteur
van de EM is geweest, in de periode van juli 1727 tot juli 1737. Zijn naam komt in
deze jaren voluit voor in de EM bij de bekendmakingen van andere publicaties die
bij dezelfde uitgever zijn verschenen. Evenals Arminius zorgde Haverkamp voor
vertalingen, in zijn geval vooral op het politiek-historische vlak.25. Voor Haverkamp
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was de EM in 1737 niet het eindstation in zijn carrière, want een biografisch lemma
vermeldt nog vertalingen van zijn hand uit 1753.26.
Na Haverkamp staat vanaf juli 1737 tot 1751 A.L. als redacteur op het titelblad
van de EM vermeld.27. Voor hem en zijn vier voorgangers geldt dat zij allen het
redactiewerk een respectabel aantal jaren hebben volgehouden. Gezien de
nevenactiviteiten van Arminius en Ha-
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verkamp is het redigeren van de EM geen dagtaak geweest; waarschijnlijk was de
vergoeding hiervoor ook niet toereikend voor de levensstijl die correspondeerde met
hun sociale status. De levensloop van Arminius en Haverkamp, en de moeite die het
ons nu kost de andere redacteuren te identificeren, geven namelijk geen aanleiding
te veronderstellen dat de redacteuren van de EM rijke of bekende personages zijn
geweest, figuren die het redactiewerk als hobby konden verrichten. Verdere
veronderstellingen over vergoedingen voor het redactiewerk van de EM zijn echter
moeilijk te formuleren, zolang de verkoopprijs van deze mercuur alsook de kosten
en baten van de uitgever niet zijn achterhaald.28.
Het grote aantal zinsneden in de EM dat stilistisch gekoppeld is aan de ik-vorm,
maakt duidelijk dat de redacteuren niet hebben geaarzeld hun eigen stempel op de
nieuwssamenvattingen te zetten. Zij geven weliswaar op vele plaatsen aan onpartijdig
te willen zijn, bijvoorbeeld door tijdens oorlogen verslagen van alle betrokken partijen
te publiceren, maar ze schuwen uitgesproken oordelen of reacties in andere zin niet.
Zo merkt Laurens Arminius in 1725 humorvol op in zijn bericht over een Franse
ordonnantie die gericht is tegen het drukkersbedrog bij de inschrijving van boeken:
Ah! mogt men hier ook zo een Ordonnantie zien voor den dag komen, wat
zoude zy door de gcheele Kalver-Straat schateren.29.
Ook relativeren de redacteuren regelmatig het waarheidsgehalte van geruchten die
de ronde doen. Zo schrijft de eerste redacteur in 1692 als commentaar op allerlei
gissingen over de politiek van enkele Duitse keurvorsten:
Zeker, een menigte van staatkundige inzichten: en vruchtbaare herssenen,
die zich zulke groote beweegredenen van de minste treden der Vorsten
weeten in te beelden. Ondertusschen is dit de dwaasheid van onze eeuw:
en Tacitus, die groote maaker van overdenkingen, heeft tegenwoordig
veele navolgers.30.
E.V. toont hier zowel weerzin tegen te vlotte veronderstellingen als bekendheid met
de klassieken. Verwijzingen naar klassieke auteurs komen ook regelmatig voor bij
de andere redacteuren. Daarnaast haalt E.V. in zijn jaaroverzichten diverse keren
overwegingen aan van ‘Monseigneur du Breuïl’, die destijds schreef in de Nouvelles
Extraordinaires en sinds 1691 ook een privilege had voor de publicatie van de Gazette
d'Amsterdam. Deze Amsterdamse courantier Jean Tronchin Du Breuil (1641-1721)
sloot het jaar in zijn Gazette af met een jaaroverzicht en hij begon het nieuwe jaar
met een vooruitblik. Bovendien stond zijn blad bekend als een vindplaats voor
documenten, waarvan ook politici gebruik maakten. Zo adviseerde raadpensionaris
Heinsius in 1713 de Nederlandse gevolmachtigde op het vredescongres te Utrecht,
Willem Buys, een door laatstgenoemde gewenst document te gaan vragen bij Tronchin
Du Breuil.31. De tweede redacteur, J.C., verwijst naar de schrijver van de ‘Boekzale’,
het bekende intellectuelentijdschrift, gestart door de notaris Pieter Rabus in 1692.32.
Dergelijke verwijzingen tonen aan dat de redacteuren niet onbekend waren met de
diverse periodieken die in hun tijd verschenen en bovendien dat zij hun daaruit
gehaalde kennis graag wilden etaleren.
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Het meeste nieuws in de EM is evenwel - zoals eerder vermeld - ontleend aan
couranten of verkregen van contactpersonen in het buitenland. De redacteuren hebben
soms hele passages letterlijk overgenomen uit niet met name genoemde
nieuwsbladen.33. Tegenwoordig zou-
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den we de samenstellers beschuldigen van plagiaat, maar overschrijven was in de
tijd van de EM - anders dan het nadrukken van geprivilegieerde werken, waarop wel
straffen stonden binnen de betreffende jurisdictie - nog geen doodzonde. De bewerking
van relevant geachte berichten uit buitenlandse couranten zal tijdrovender zijn geweest
dan het selecteren van de Nederlandse media, omdat de redacteuren immers de
buitenlandse stukken op zijn minst moesten vertalen. Dit geldt ook voor de vele
niet-Nederlandstalige brieven en documenten die zij via tussenpersonen ontvingen.
Nu zullen wel niet alle vertalingen in de EM eigen werk zijn geweest. Toch moet
voor een goede uitoefening van het redactiewerk tenminste kennis van het Latijn en
de talen in de buurlanden van de Republiek bij de samenstellers aanwezig zijn
geweest.

De indeling van de EM
De 66 jaargangen van de EM bevatten gezamenlijk ruim 42.000 bladzijden in
kwartoformaat. Het nieuws is ingedeeld in maandelijkse porties van zeer ongelijke
omvang. De meeste berichten zijn gerangschikt onder een landsnaam, zoals dit in
veel vroegmoderne couranten eveneens het geval is geweest.34. Daarbuiten staat er
in bijna alle jaargangen aan het begin van het eerste halfjaardeel een terugblik op het
voorgaande jaar, die in een groot aantal banden voorafgegaan wordt door een fraaie
titelplaat met soms een uitleg op rijm (zie illustratie omslag en bijlage).35. Ook deze
terugblikken zijn af en toe landsgewijs opgebouwd na een korte algemene introductie
over de stand van zaken in Europa. De jaaroverzichten zijn nogal wisselend van
kwaliteit en omvang. Het aantal voor dit doel ingeruimde pagina's varieert tussen
krap twee en ruim zestig.36. De tweede redacteur (J.C.) heeft zich in dit opzicht het
meest ingespannen, gevolgd door respectievelijk zijn opvolger en voorganger. Vanaf
Haverkamps redactie (juli 1727) stellen de terugblikken qua omvang niet zoveel
meer voor, ook al zijn ze in deze jaargangen vaak gedrukt in een kleinere letter dan
de jaaroverzichten voordien.
Verder introduceerde Laurens Arminius in juli 1718, ter afsluiting van iedere
maand, de rubriek ‘Bijzonderheden’.37. Hij hoopte hiermee de EM aantrekkelijker te
maken. Arminius plaatste in deze rubriek op vaak luchtige wijze personalia van zowel
wereldlijke als geestelijke machthebbers, behaalde hoge leeftijden, inwoneraantallen
van grote steden in Europa, gegevens over rampen, natuurverschijnselen, bijzondere
ontdekkingen, moorden en vele bizarre voorvallen. Kenmerkend voor Arminius'
toonzetting in deze rubriek is zijn korte reactie op de reden waarom een Engelse
vrouw haar man na 45 jaar huwelijk had vermoord. Ze waren volgens haar lang
genoeg getrouwd geweest, ‘een zeer suffisant argument’, aldus Arminius. In zijn
typeringen van andere naties verbaast deze redacteur zich doorgaans het meest over
de Engelsen. Zo merkt hij in 1721 op bij zijn zoveelste melding van een Engelsman
die zelfmoord pleegt:
Hoe is het mogelyk, dat een Geneesheer of Apotheker in Engeland kan
bestaan? want dewyl de Britten met Pistool, strop, vergif, en diergelyke
levens-verkortingen, zo gemeenzaam omgaan, moet de genecs-kunde (dat
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is een geusurpeerde term der Doctoren) noodzaakclyk om brood lopen.
Een Brit is een geboren Slager, want hy leeft op 't vertier van raauw
vleesch.38.
Dergelijke informatie was eerder slechts ten dele binnen de bestaande landsrubrieken
te vinden geweest. De nieuwe rubriek is kennelijk in de smaak gevallen bij het
lezerspubliek, want de ‘Bijzonderheden’ zijn na de redactieperiode van Arminius tot
in de laatste jaargang van de EM gecontinueerd. Wel heeft de bedenker ervan in
vergelijking met zijn opvolgers - gemid-
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deld op jaarbasis - de meeste bladzijden voor dit geesteskind ingeruimd.39. In totaal
zijn in de jaren 1718-1756 ruim 1.450 pagina's met het bijzondere nieuws gevuld.
Buiten de jaaroverzichten, de vele rubrieken met de naam van een staat als titel,
bijvoorbeeld ‘Vrankryk’ en ‘Italien’, en de ‘Bijzonderheden’ bevat de EM de al
genoemde berichten van de uitgever en een index ter afsluiting van elk halfjaardeel.
Verder zijn de meeste delen geïllustreerd met een aantal - doorgaans ongepagineerde
- kopergravures. Bovendien is in de jaren vóór het einde van de Spaanse
Successieoorlog niet alle algemene informatie - bijvoorbeeld de vredestractaten onder de vlag van een land gerubriceerd. Ook kent de EM vanaf 1730 enkele
thematische bijdragen.40. Voor de berekening van de percentages in de tabel, die
hieronder zal worden toegelicht, vallen hierdoor nog eens een slordige 1.800 pagina's41.
van de ruim 42.000 bladzijden af, naast de ruim 1.450 van de ‘Bijzonderheden’. De
vele duizenden resterende pagina's van de EM zijn zoals vermeld staatsgewijs
ingedeeld. De volgorde van deze landenrubrieken is door de jaren heen vaak
veranderd. Soms is de logica geheel zoek, op andere momenten lijkt er een vast
patroon gehanteerd te worden, bijvoorbeeld - vanuit Nederlands perspectief gezien
- van veraf tot dichtbij, met de Nederlanden als hekkensluiter. De vijfde redacteur
valt hierbij op vanwege de keuvelende manier waarop hij de landen met elkaar
verbindt. Zo staan bijvoorbeeld in de jaargang van 1748 onder de maand januari de
volgende zinsneden:
Komende tot de materie, zo vinden we ons genoodzaakt aan te vangen
met het Russische Ryk. (...) Toetredende na 't Duitsche Ryk. (...) Opgaande
na 't Saxische Keurvorstendom. (...) 't Duitsche Ryk verlatende, hebben
we nodig, om in Italien te komen, 't Zwitsersche Gebied te passeren. (...)
Dit Land verlatende, gaan we voort na 't Spa[a]nsche Ryk. (...) Wy steken
dan over na 't Britsche Ryk. (...) Overstekende na 't Fransche Hof. (...)
Afdalende en komende in de Generaliteit. (...) Overstekende na
d'Africaansche Kust.42.

Staatsgewijze rubricering; de Nederlanden en hun buurstaten
Tabel 1 geeft globaal antwoord op de vraag naar welke landen in de EM de meeste
aandacht uitgaat, in totaal en per redacteur afzonderlijk. Men mag verwachten dat
uitzonderlijke gebeurtenissen in Europa als pieken erin te herkennen zijn. Dit is
inderdaad het geval met bijvoorbeeld het hoge percentage van de vierde redacteur
bij Polen. Dit land was tijdens Haverkamps redactiejaren verwikkeld in een
successieoorlog (1733-1738). Deze strijd was voor genoemde redacteur zelfs
aanleiding buiten de normale orde om een geschiedenis van Polen in de EM op te
nemen.43. Enkele kanttekeningen zijn echter noodzakelijk bij het voorgaande. Nieuws
dat in de EM is gerangschikt onder een bepaald land, is ook regelmatig informatie
die daar bekend is gemaakt. Zo staat de troonsbestijging van tsarina Elizabeth in
1741 onder het kopje ‘Nederlanden’, omdat dit bericht door de Russische ambassadeur
in Den Haag was aangekondigd.44. De tabel geeft dus in feite aan hoeveel nieuws in
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de behandelde Europese centra is gesignaleerd. Verder moeten we ons realiseren dat
de redacteuren vaak hebben geworsteld met de plaatsing van internationaal nieuws,
dus berichten die op meer landen betrekking hebben. Vooral oorlogen stelden hen
voor de problematische keuze onder welke staat zij het verloop en de tractaten moesten
presenteren. Doorgaans blijkt de plaats van het slagveld en de onderhandelingen
doorslaggevend voor de keuze te zijn geweest, maar van consequent handelen is
geen sprake.45. Soms worden meer landen in één kopje opgevoerd, bijvoorbeeld tussen
1692 en 1703 ‘Duitsland en Turkyen’, in dit geval vanwege de Tweede Turkenoorlog
en zijn nasleep.46.
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Tabel 1: Staatsgewijze rubricering in de Europische Mercurius, samengevat
in een aantal overkoepelende regio's en in percentages uitgedrukt op basis
van de aantallen pagina's (zowel berekend voor de totale
verschijningsperiode als de afzonderlijke redacteurschappen). a =
januari-juni / b = juli-december / ano. = anoniem
periode

1690

1690

1707

1718b

1727b

1737b

1751

1756

1706

1718a

1727a

1737a

1750

1756

gebied / % totaal % E.V.
redacteur

% J.C

% L.A.

% J.H.

% A.L.

% ano.

Nederlanden 19,63

22,94

18,17

15,26

12,28

23,13

21,34

Britse
18,31
eilanden

14,75

27,67

16,77

20,55

16,53

13,78

Midden-Europa 17,56

15,64

10,76

17,32

19,45

25,75

15,42

Frankrijk 13,63

11,23

13,93

20,75

15,54

10,26

15,91

Italië en 10,71
Savoye

16,86

6,42

7,96

9,98

9,51

7,20

Spanje

4,33

4,44

6,67

5,07

4,73

2,12

2,84

Scandinavië 3,92

1,64

5,43

8,17

2,04

3,56

6,44

Polen

3,65

3,21

3,07

3,13

10,04

1,27

2,19

Zwitserland 2,79

5,78

4,75

0,80

-

1,19

0,22

Rusland 2,09

0,33

0,34

2,65

4,00

4,22

2,37

Turkse
rijk

1,46

2,03

2,13

1,21

-

1,17

1,71

Portugal 0,89

1,04

0,50

0,51

1,18

0,67

1,77

buiten
Europa

0,11

0,16

0,41

0,21

0,60

8,81

1,03

Bovenstaande tabel suggereert ten onrechte dat de EM veel nieuws over de
Republiek bevat. Ten eerste zij opgemerkt dat de rij ‘Nederlanden’ in de tabel de
optelsom is van de berichtgeving uit zowel de noordelijke als de zuidelijke
Nederlandse gewesten, de laatste inclusief het tot 1794 soevereine prinsbisdom Luik.
In de tweede plaats moeten we bedenken dat de kolommen over de Nederlanden
inhoudelijk nogal afwijken van de rubrieken over de andere Europese regio's. Laatste
zijn veel meer een afspiegeling van de belangrijkste ontwikkelingen ter plaatse dan
de rubrieken over de Nederlanden die bij elkaar een vijfdedeel uitmaken van de EM
(19,63 procent). Ze bevatten namelijk uitzonderlijk veel documenten, zoals edicten,
plakkaten, resoluties, sententies en retourvrachten van V.O.C.-schepen. Het aantal
pagina's over de Nederlanden is hierdoor onevenredig hoog en derhalve geen goede
graadmeter voor de waarde van de nieuwssamenvattingen in de EM. Bovendien is
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er naar de huidige maatstaven geen sprake van een evenwichtige afweging van het
Nederlandse nieuws. Men krijgt de indruk dat de uitgebreide behandeling van
sommige onderwerpen vaak slechts te maken heeft met de toevallige verkrijgbaarheid
van overheidsstukken en soms ook met de persoonlijke preoccupaties van de
redacteuren. Zo bevat de jaargang 1692 tweeënzestig bladzijden over de onrust die
in Goes was ontstaan over de verkiezing van de stadsrentmeesters.47.
Inhoudelijk gezien is het interessant te constateren dat het nieuws over de Republiek
en de Zuid-Nederlandse gewesten in veel jaargangen van de EM is samengevoegd
onder het kopje ‘Nederlanden’. Deze praktijk kan puur zijn ontstaan uit de praktische
overweging de rubricering overzichtelijk te houden. De samenvoeging kan ook
betekenen dat de meeste redacteuren nog altijd een zeker gevoel van saamhorigheid
koesterden, ook al waren de Nederlanden al geruime tijd geen staatkundige eenheid
meer door het verloop van de Nederlandse Opstand. De redacteuren waren zich het
onderscheid binnen de rubriek in elk
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geval wel bewust. Doorgaans plaatsen zij namelijk eerst de berichten over de
zuidelijke gewesten en daarna die over de Republiek. De koppeling tussen Noord en
Zuid is bovendien niet in alle jaargangen doorgevoerd. Het lijkt alsof redacteur E.V.
wat dit betreft in de eerste jaargang zijn draai nog moest vinden. In sommige maanden
veegt hij het nieuws van alle Nederlandse gewesten op één hoop; in andere maakt
hij een onderscheid tussen ‘Vereenigde Provincien’ en ‘Spaansche (en Walsche)
Nederlanden’.48. Vanaf 1691 voert hij wel consequent het onderscheid tussen Spaanse
en Verenigde Nederlanden door, met in negen jaargangen aparte kolommen voor
‘Luikerland’.49. In 1695-1696 en 1701 maakt hij zelfs onderscheid tussen de Spaanse
en Franse Nederlanden.50. De tweede redacteur continueerde het onderscheid tussen
de Verenigde en de Spaanse Nederlanden tot april 1708.51.
In de laatste zes jaargangen van de EM - de banden vanaf 1751 zonder
redacteursinitialen - is er opnieuw ontkoppeling tussen deze landen, die dan de
‘Oostenryksche Nederlanden’ en de ‘Vereenigde Provintien’ worden genoemd.52.
Opvallend in het laatste halfjaardeel van 1756 is de wijziging van de landsaanduiding
‘Vereenigde Provintien’ in ‘Vereenigde Nederlanden’. Dit zou kunnen betekenen
dat er in de tweede helft van 1756 nog een nieuwe anonieme redacteur in het spel is
geweest.53.
De redacteuren van de EM richtten hun andere kolommen primair op het nieuws
afkomstig uit de staten die grensden aan de Nederlanden. Naburigheid valt hier echter
samen met macht, want de hoven van Parijs, Wenen en Londen voerden immers in
de eerste helft van de achttiende eeuw de boventoon in Europa. De Britse eilanden,
de optelsom van Groot-Brittannië en Ierland, spannen hierbij in de EM qua
nieuwsaandeel de kroon. Dit is vooral het gevolg van de bovenmatige belangstelling
voor dit gebied van de tweede redacteur (1707-juni 1718) en in iets mindere mate
van de vierde (juli 1727-juni 1737). De dubbelfunctie van koning-stadhouder Willem
III, van 1689 tot diens dood in 1702, heeft dus slechts in beperkte mate bijgedragen
tot het grote Britse aandeel.54. In 1707 trok de tweede redacteur voor de rubricering
van de EM meteen de consequentie uit de parlementaire unie die in dit jaar tussen
Engeland en Schotland was gerealiseerd. In juli schrijft J.C. - wat betreft de indeling
van de EM overigens één van de zeldzame verantwoordingen:
De Unie der twee Koningryken van Engeland en Schotland nu voltrokken
zynde: zo vereischt de ordre dat wy onze verhandelingen in 't generaal,
voortaan onder de Hoofdnaam van Groot Brittanjen begrypen; met
onderscheid nogtans van de byzonderheden in elk Ryk: zullende de
gepasseerde zaken van Engeland altyd de voorrang hebben; (...).55.
Voordien waren Engeland, Schotland en Ierland telkens aparte onderdelen in de EM
geweest, met begrijpelijkerwijs het zwaarste accent op het hof in Londen. Tot 1708
handhaafde de tweede redacteur Ierland nog als aparte rubriek, maar ook dit gebied
viel weldra ten prooi aan zijn sanering van het grote aantal rubrieken van zijn
voorganger.56.
De eerste redacteur was vooral doorgeschoten in het zoveel mogelijk opsplitsen
van het Heilige Roomse Rijk en Italië in aparte rubrieken. Wat betreft de Duitse
landen kon hij zich uiteraard ook geheel uitleven, aangezien bij de Vrede van
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Westfalen (1648) aan alle vorstendommen soevereine rechten waren toegekend. De
samenvattende aanduiding ‘Duitsland’ wordt echter ook gehanteerd. E.V. reserveerde
dit kopje hoofdzakelijk voor het nieuws uit het Habsburgse Wenen. Uit zijn verdere
rubricering van de Duitse landen blijkt een goede kennis van de staatkundige
verhoudingen aldaar, die zelfs voor tijdgenoten duizelingwekkend moeten zijn
geweest. Soms gebruikt E.V. niet de naam van de staat maar de plaats van het
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vorstelijke hof als aanduiding, bijvoorbeeld ‘Wolfenbuttel’,57. de stad waar de hertogen
van Brunswijk hun residentie hielden. Alles bijeen resulteert deze rubricering van
E.V. in ongeveer vijfendertig verschillende kopjes,58. van eenmaal vier regels uit
‘Bergsland’ en tweemaal een vijf à zesregelig bericht uit ‘Oost-Vriesland’ tot vele
pagina's over grotere Duitse staten zoals ‘Keulsland’. ‘Bovenrijn’ en ‘Rijn’, ‘Beieren’
of ‘Saxen’.
De gebieden van de Hohenzollerns krijgen pas met de start van redacteur A.L.,
vanaf 1737, een aparte positie in de EM als ‘Pruisen’. De eerste redacteur had nog
het onderscheid gemaakt tussen de Mark Brandenburg en het Hertogdom Pruisen
rond Koningsbergen, zelfs na de verheffing van Frederik I tot koning in Pruisen
(1701). Zijn opvolgers integreerden echter ook deze territoria in de rubriek
‘Duitsland’.59.
De vierde redacteur veegde zelfs het Zwitserse en Turkse nieuws op één hoop met
het Duitse, de verklaring voor het ontbreken van percentages bij Zwitserland en het
Turkse Rijk in de kolom 1727b-1737a. Mede hierom is in de tabel gekozen voor de
neutrale aanduiding ‘Midden-Europa’. Als hoofdreden voor deze vage geografische
term geldt echter dat gedurende de verschijningsperiode van de EM noch de grenzen
van het Heilige Roomse Rijk, noch de bezittingen van de Oostenrijkse Habsburgers
consequent als uitgangspunten door de redacteuren zijn gehanteerd. Aangezien ook
grote landen als Hongarije en Bohemen tot de vergaarbak ‘Midden-Europa’ behoren,
is het lastig het nieuwsaandeel vanuit de Duitse landen te vergelijken met die van
Groot-Brittannië en Frankrijk. Het hoge percentage (25,75 procent) bij de vijfde
redacteur (1737b-1750) in de rij ‘Midden-Europa’ is echter significant. Wellicht had
A.L. simpelweg een grote belangstelling voor het Duitse nieuws, maar de Oostenrijkse
Successieoorlog (1740-1748) ligt bij dit afwijkende percentage als verklaring meer
voor de hand.
Met de rubricering van het nieuws uit het machtige ‘Vrankryk’ zullen de
redacteuren van de EM weinig moeite hebben gehad, ook al waren de grenzen van
dit land door alle oorlogen tijdens de verschijning van de mercuur niet voortdurend
stabiel. De oorlogen tot 1714 hebben - anders dan verwacht - geen bovenmatig Frans
aandeel opgeleverd bij de twee eerste redacteuren, ofschoon de weerzin tegen de
Franse expansiedrift een belangrijke drijfveer was geweest voor de start van de EM
in 1690 door redacteur E.V.60. Frankrijk springt er qua nieuwsaandeel met 20,75
procent wel uit tijdens de redactietijd van Arminius (juli 1718-juni 1727), die
gedeeltelijk samenvalt met het regentschap van de Hertog van Orléans (1715-1723).
Diens binnen- en buitenlandse politiek worden gedetailleerd beschreven, samen met
de financiële politiek van de Schotse financier John Law die de Franse staatsfinanciën
probeerde te saneren. Mogelijk was Arminius meer dan de andere redacteuren
geïnteresseerd in het nieuws uit Frankrijk, maar andere verklaringen voor deze piek,
zoals de beschikking over veel relevante bronnen, zijn net zo goed denkbaar.

Staatsgewijze rubricering; de overige landen
Van de resterende landen is het meeste nieuws in de EM afkomstig uit de Italiaanse
staten, met een zwaar accent op de Pauselijke Staat. Dit is vooral het geval bij de
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eerste redacteur E.V., bij wie het kopje ‘Italien’ vrijwel synoniem is aan de Pauselijke
Staat. In februari 1690 koppelt hij ‘Savoye’ eenmaal aan ‘Switserland’, maar nadien
is Savoie in de EM telkens apart gerangschikt in de buurt van de Italiaanse staten.61.
Aan deze Italiaanse gebieden, samen met ‘Savoye’ en ‘Piemont’, heeft E.V. zelfs
meer woorden gewijd dan aan alle Midden-Europese gebieden tezamen. Misschien
wilde hij zijn protestantse lezers uitgebreid informeren over de politiek van Rome
of dacht hij met het Roomse nieuws zijn katholieke kopers te paaien. De
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Kerkelijke Staat, waar in de achttiende eeuw altijd veel buitenlandse hoven waren
vertegenwoordigd, speelde in elk geval nog steeds een belangrijke rol in de Europese
nieuwsvoorziening. Bij de tweede redacteur, J.C., verslapte daarentegen vreemd
genoeg weldra de aandacht voor Italië, zowel voor het Pausdom als de andere
Italiaanse staten, waarvan de meeste voortaan samen met het pauselijke nieuws onder
het kopje ‘Italien’ zijn gerangschikt. Vanaf 1712 voegde J.C. vrijwel geen nieuws
meer in over deze landen. Nu deed zich tijdens zijn redacteurschap geen pauswisseling
voor, waaraan de anderen vaak veel pagina's hebben gespendeerd, maar deze
verklaring is niet afdoende voor zijn tanende aandacht. Mogelijk hebben antipapisme
of stagnatie in de aanvoer van nieuws een rol gespeeld. Zijn opvolgers pakten de
draad niettemin weer op, waarschijnlijk meer uit nieuwsgierigheid dan uit voorliefde
voor Rome, dat nog altijd wantrouwend werd benaderd.
De aandacht voor het Iberisch schiereiland, waarvan het nieuws doorgaans werd
gerubriceerd onder de kopjes ‘Spanjen’ en ‘Portugal’, is altijd tamelijk constant
geweest, echter tot de komst van de vijfde redacteur in 1737. Bij A.L. kunnen we
een terugval naar circa twee procent constateren. Het Spaanse nieuwsaandeel overstijgt
alleen tijdens de redactieperiode van J.C. (1707-juni 1718) het Italiaanse
(respectievelijk 6,67 procent en 6,42 procent). Tijdens zowel de Negenjarige Oorlog
als de Spaanse Successieoorlog introduceert de eerste redacteur ‘Catalonien’ als
aparte rubriek. In de eerstgenoemde oorlog behandelt hij in deze rubriek het
oorlogsverloop bij de Catalaanse hoofdstad Barcelona en in de volgende oorlog gaat
het om de tijd waarin troonpretendent Karel van Habsburg te Barcelona verbleef.62.
Portugal neemt overeenkomstig zijn rol op het Europese toneel slechts een bescheiden
positie in de EM in. Vóór 1751 komt Portugals percentage nauwelijks boven één
procent.
Bij de Noord-Europese landen draaide het om ‘Sweden’ en ‘Deenmarken’. Van
deze landen heeft Zweden doorgaans de meeste aandacht in de EM gekregen.63. Beide
landen komen er echter bekaaid af tijdens de eerste redactieperiode (1690-1706),
waarvoor E.V. zich enkele keren expliciet verontschuldigt, eenmaal met het vele
nieuws over de Spaanse Successieoorlog als alibi. Het noorden van Europa was
niettemin evengoed in een oorlog verwikkeld tijdens deze redactieperiode: de Grote
Noordse Oorlog (1700-1721), waarvan het verloop voor het Nederlandse publiek
gezien de handel op het Balticum ook van belang was. De twee volgende redacteuren
zullen zich dat gerealiseerd hebben, want zij doen wel uitgebreid verslag van deze
strijd. Tussen 1710 en 1725 voegen zij het Zweedse en Deense nieuws samen onder
het kopje ‘Noorderkronen’, dat enige tijd ook nog het Russische en het Poolse nieuws
heeft bevat. Wellicht zagen zij dit als een goede oplossing voor het plaatsingsprobleem
van het oorlogsnieuws. Het verklaart mede hun relatief hoge percentages bij
Scandinavië in de tabel (respectievelijk 5,43 en 8,17 procent).
De verslaggeving over Rusland - tot 1724 onder het kopje ‘Muskovien’ - wordt
pas werkelijk serieus genomen in de EM vanaf de Russische overwinning op de
Zweden bij Poltawa (1709). Voordien had alleen het eerste gezantschap van tsaar
Peter de Grote naar Midden- en West-Europa (1697-1698) en de Russische strijd
tegen de Turken de nodige aandacht getrokken.64. De aandacht voor ‘Turkyen’ was
er wel vanaf het begin van de EM, maar dat is niet merkwaardig gezien de strijd op
de Balkan en de Middellandse Zee in het laatste decennium van de zeventiende eeuw.
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Door deze oorlog zaten de Turken letterlijk middenin Europa, maar dat maakte dit
volk nog niet Europees in de ogen van de tijdgenoten. Vaak worden de Turken in de
EM getypeerd als ‘ongeloovigen’, die bovendien een merkwaardige staatsvorm
hebben.65. De belangstelling voor het deels calvinistische Zwitserland is alleen in de
eerste decennia relatief groot geweest. De tabel is echter zoals vermeld incompleet
bij de vierde re-
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dacteur, omdat deze het Zwitserse nieuws in de rubriek ‘Duitsland’ heeft gesitueerd.
In 1699-1700 koppelt de eerste redaeteur Neuchâtel een aantal keren aan Zwitserland:
soms plaatst hij dit soevereine vorstendom, dat in 1707 toeviel aan de Hohenzollerns,
ook apart. Genève komt slechts in 1696 als afzonderlijke rubriek voor.
De EM besteedde incidenteel aandacht aan gebieden buiten Europa. Al vanaf het
eerste deel is dit ook de bedoeling geweest van de initiatiefnemer, want het slotdeel
van de ondertitel luidt: ‘en ook zelfs in verscheidene andere Gewesten van d'andere
Deelen der Wereld’. Bekijken we echter de buiten-Europese gebieden en hun
kolommen inhoudelijk, dan is er toch meestal sprake van een connectie met het
Europese continent. Zo gaat het nieuws onder kopjes als ‘Barbaryen’, ‘Algiers’ en
‘Tunis’ grotendeels over de hinder die de Europeanen ondervonden van
Noord-Afrikaanse piraten in het Middellandse Zeegebied. Bij China is vaak de
moeizaam verlopende katholieke missie het onderwerp: de kopjes ‘West- en
Oost-Indien’ bevatten primair nieuws over de Europese bezittingen aldaar.66. In een
aantal jaren, met name vanaf 1738, komt ook ‘Persien’ als apart onderdeel in beeld.
Het betrekkelijk hoge percentage bij de buiten-Europese gebieden in de slotjaren
van de EM heeft voor tweederdedeel te maken met het toenemende nieuws uit de
Amerikaanse koloniën.

Besluit
De meeste kolommen in de EM zijn gedurende de verschijning van deze mercuur
gevuld met berichten uit de Nederlanden en hun buurstaten. Het Nederlandse
lezerspubliek werd echter ook over de andere Europese regio's uitvoerig geïnformeerd.
Buiten het vele nieuws uit Groot-Brittannië, de Duitse landen en Frankrijk was het
aandeel uit Italië hoog. De rubricering in de EM getuigt doorgaans van een gedegen
inzicht bij de redacteuren in de achttiende-eeuwse staatkundige verhoudingen in
Europa, ook al hebben sommigen gewerkt met overkoepelende aanduidingen om
hun mercuur overzichtelijk te houden. Dit laatste geldt niet voor de jaargangen van
de eerste redacteur en de afsluitende zes banden van 1751-1756, die geen
redacteursinitialen op het titelblad hebben. Vooral de eerste redacteur rangschikte
de berichten uit vrijwel alle kleine vorstendommen in Europa in een afzonderlijke
rubriek.
De totalen in de tabel met kwantitatieve gegevens over de nieuwsaandelen uit de
Europese regio's zijn te grof om hierin goed de Europese ontwikkelingen weerspiegeld
te zien. Verdere inhoudelijke analyse van de EM is nodig om de percentages in de
toegelichte tabel uitgebreider te kunnen verantwoorden.67. Wel geven de cijfers enig
inzicht in bepaalde voorkeuren van de respectievelijke redacteuren voor bepaalde
landen in Europa.

Bijlage: Uitleg bij de titelplaat in de EM van 1726
Wekking. Tot ontdekking Der merkuur-titel. Des Jaars 1726.
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BESCHOUWER.
Hola Merkuur! hoe dus te slapen?
Hoe staat het in Euroop geschapen?
Zal 't Oorlog, of zal 't Vrede zyn?
Hy knikkebolt, dat luye Swyn!
Hola Merkuur! legt gy te droomen?
Hebt gy niet hier of daar vernomen.
Hoe 't met 's Landts zaken gaat of staat?
MERKUUR
Wer daar! wat driestige onverlaat
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Komt in myn zoete rust, my stooren?
'k Ley met gesloten oog en ooren,
Vermoeydt van 't reyzen door Euroop,
Wyl my de zoete slaap bekroop,
En viel in deeze Slaap aan 't droomen:
B. En wat hebt gy daar in vernoomen?
M. Met oorlof, dat ik eerst wat vryf
Myn oogen, en daar na beschryf
Wat zich voor my al openbaarde:
Ik zag een Vrouw, niet van der aarde,
Maar Hemelsch, en in't wit gekleed.
Zy stondt, of was, of scheen gereedt,
Met eene toorts, in een der handen.
Een stapel krygstuyg te verbranden;
'k Dacht aanstonts, dit zal Vreede zyn,
De Olyf-tak, gaf my daar toe schyn:
Aan d'andre zy nu van die Vreede,
Vertoonde zich een snoode en wreede,
Voorzien van helm, en kling, en speer,
En wou die schoone Vrou te keer:
een Kryt-blank-dier, met eenen Hooren
Quam my in dat gezigt te vooren.
En boodt. 't bestaan dat wierdt gelooft,
Den Vree-verstoorder moedig 't hooft,
Om 't Vreede-schenden te beletten:
Een Leeuw, gewoon zyn klaauw te zetten
Op rust-verstoorders, quam 'er by,
En koos de Vree-beschutters zy.
Hier mee begon myn droom te warren,
En mit, verschoot 'er twee Starren,
Doch d'eene voor, en d'ander na;
'k Zag in 't verschiet Sigovia.
En verder noch een groot deel Scheepen.
Daar veele niet regt van begreepen,
Wat dat me daar mee wilde doen:
Kundt gy het inzigt nu vermoên
Ik geeft u vry, zuyg uyt uw pooten
Wat in myn droom legt op geslooten
Adieu, vaarwel, 'k trek na d'Oostzee,
'k Breng ligt van daar, wat anders mee.
B. Goe-reys, goe-ree.68.

Eindnoten:
1. Met dank aan Prof. dr. A.H. Huussen voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
2. Een nuttige inleiding is Mitchell Stephens. Geschiedenis van het nieuws. Van de tamtam tot de
satelliet (met een aanhangsel van J. Hemels), Utrecht 1989.
3. Een recente uitzondering is de heruitgave van Hendrik Doedijns, De Haegse Mercurius (9 aug.
1697 - 1 feb. 1698), ed. R. van Vliet., Leiden 1996.
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4. Vanuit hedendaags perspectief bevat de EM een verzameling van ‘oud nieuws’, die nauwelijks
te onderscheiden is van een geordende reeks historische feiten. Men dient zich echter te realiseren
dat in de achttiende eeuw het meeste ‘nieuws’ het publiek veel trager bereikte dan tegenwoordig
en zelfs couranten vermeldden gebeurtenissen die soms maanden eerder waren voorgevallen.
Hierdoor was de inhoud van de EM destijds voor een deel actueler dan die van vergelijkbare
huidige overzichten.
5. De EM kent verschillende ondertitels; vanaf 1740 luidt de hoofdtitel Nederlandsch gedenkboek
of Europische Mercurius. Het citaat komt uit de openingstekst in het eerste deel van 1690.
6. Dit werk verscheen ook te Amsterdam, maar bij Nicolaas ten Hoorn, een oomzegger van de
eerste uitgever van de EM, Timotheus ten Hoorn. I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel
1680-1725 (AB), deel 3, Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de
uitgaven A-M. Amsterdam 1965, p. 162-164.
7. Zie J.W. Koopmans. ‘De Europische Mercurius getypeerd (1690-1756)’, in: Groniek. Historisch
tijdschrift 33 (2000), p. 360-373 en Nicole van der Steen, ‘De Europische Mercurius en de
Maandelijkse Nederlandse Mercurius. De evolutie van een periodieke kroniek tot “de”
Mercurius’, in: Ex tempore 15 (1996), p. 211-235.
8. De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) geeft slechts één bewaarde band aan, aanwezig in
de Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân te Leeuwarden. De NCC spreekt over het vijfde
deel. Het betreft echter het negende deel van de Hollantsche Mercurius, maar de negen is in de
nadruk met de pen veranderd in een vijf. Onder het voorwoord en bovenaan de pagina's 153-160
staat nog ‘Hollantse (of Hollantze) Mercurius’. Benjamin komt ook voor onder de naam
Benjamins.
9. Van Eeghen. AB, deel 5-1. De boekhandel van de Republiek 1572-1795, Amsterdam 1978, p.
230.
10. Johannes Weber, Götter-Both Mercurius. Die Urgeschichte der politischen Zeitschrift in
Deutschland. Bremen 1994, p. 125-139.
11. Van Eeghen, AB, deel 3, p. 164-166.
12. Van Eeghen, AB, deel 5-1, p. 249. Van Dalen was in zijn Amsterdamse tijd ook bij de Beurs
(in de Spreeuwpot) gevestigd, dus vlakbij Andries van Damme. Laatstgenoemde was door zijn
huwelijk vanuit Leiden in Amsterdam terechtgekomen. M.M. Kleerkooper, De boekhandel te
Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aantekeningen,
deel 2. W.P van Stockum jr. (red.), 's-Gravenhage 1914-1916, p. 163.
13. Een apart lemma over Andries van Damme ontbreekt in Van Eeghens deel 3; in haar deel 5-1,
p. 342. staat hij vermeld als gildelid en boekverkoper. Van Damme wordt wel behandeld door
Kleerkooper. De boekhandel te Amsterdam, p. 163-167.
14. In het eerste halfjaardeel van 1727 staat op het voorblad onderaan ‘by de weduwe’; op het
titelblad wordt nog Andries van Damme genoemd. Over Hendrik Jansz van Damme als gildelid:
Van Eeghen, AB 5-1. p. 343. Het titelblad van 1729 vermeldt het derde huis van de Beurssluis
naar de Dam in de Beursstraat als diens adres. Maria Lijbreghts komt tevens voor onder de
naam Leijbreghts. Zie over de beide Van Dammes en Van Dalen ook Hannie van Goinga,
Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800, Amsterdam 1999, p. 76,
126-127. Zie verder Koopmans, ‘De Europische Mercurius getypeerd’, p. 368.
15. Bij Ratelband verscheen ook de Maandelijksche Berichten uit de andere waereld of de spreekende
dooden. Een gezamenlijke uitgave van A. van Damme en J. Ratelbandt was bijvoorbeeld J.
Lemoine de l'Espine en I. Lelong, Den Koophandel van Amsterdam, Amsterdam 1714. Van
Eeghen. AB, deel 4, Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven
N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen, Amsterdam 1967, p. 54-59.
16. Scheurleer woonde in deze tijd in het huis ‘Het Zwaantje’. E.F. Kossmann, De boekhandel te
's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biografisch woordenboek van boekverkoopers,
uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en veilingen door
hen gehouden. 's-Gravenhage 1937, p. 348-349. W.P.C. Knuttel, Verboden boeken in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus, 's-Gravenhage 1914, p. 78
(nr. 261).
17. Ottho van Thol was tot het eind van zijn compagnonschap met broer Pieter gevestigd op de
hoek van Lang Achterom Nz en Kort Achterom Oz.; vanaf januari 1756 had hij zijn winkel in
de Wagenstraat. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p. 395-396.
18. Van Eeghen, AB, deel 3, p. 146.
19. Speurwerk in diverse indices en rondgang langs verschillende vakgenoten heeft tot nog toe
niets opgeleverd. In EM (1702) I, p. 253-254 noemt E.V. zich een goede vriend van Jan de
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22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

Regt, van wie hij een grafschrift op stadhouder-koning Willem III opneemt. Dit grafschrift staat
ook in Jan de Regts Mengel-dichten en kluchtspel des nachtwachts, Amsterdam 1709, p. 6.
Bignon nam voor zijn oom. Frankrijks kanselier de Pontchartrain (1699-1714), de Direction de
la Librairie waar. Van Eeghen, AB, deel 1. Jean Louis de Lorme en zijn copieboek, Amsterdam
1960, p. 54, 63-64, 147.
Daniëlle Geuke, ‘Laurens Arminius en zijn “bijzonderheden”’, in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman 15 (1992), p. 113-119, aldaar p. 115 en 119. De naam Arminius is in
de bekendmakingen in de EM slechts voluit geschreven bij de vertaling van een processtuk
inzake Alexej, de zoon van tsaar Peter de Grote. Verder wordt in deze bekendmakingen telkens
de afkorting L.A.R.G. vermeld. Hierin staan de laatste letters ‘R.G.’ waarschijnlijk voor
‘RechtsGeleerde’. Laurens Arminius' stiefvader is de Amsterdamse medicus dr. Egbertus Veen.
Deze had volgens H. Bots, De ‘Bibliothèque universelle et historique’ (1688-1693). Een periodiek
als trefpunt van geletterd Europa. Amsterdam 1981, p. 381, contacten met Jean Leclerc (of le
Clerc), een redacteur van het in Bots' titel genoemde geleerdentijdschrift. De initialen van Veen
komen overeen met die van de eerste redacteur van de EM, maar een connectie tussen Veen en
de EM is nog niet gebleken.
EM (1724) II, p. 34-39.
Geuke. ‘Laurens Arminius’, p. 117.
EM (1726) I, p. 82. De EM bericht niets over het vonnis tegen Weyerman en diens dood in de
jaargangen van respectievelijk 1739 en 1747.
Tot 1748 verzorgde Haverkamp ook de Staatsgeheimen van Europa. Van Goinga, Alom te
bekomen, p. 174. Zie verder Koopmans, ‘De Europische Mercurius getypeerd’, p. 366.
Ebbinge Wubben sluit in P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.). Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, deel 2, Leiden 1912, p. 551-552, de mogelijkheid van twee personen met dezelfde
naam niet uit, omdat het vroege oeuvre op deze naam van literaire aard is en vooral toneelstukken
betreft. Aan de aldaar genoemde vertalingen zijn nog toe te voegen, alle uit het Frans: Voltaire,
Historie van Karel den XII. koning van Zweden, Amsterdam 1733; Gedenkschriften om te dienen
tot de historie van Brandenburg, Amsterdam 1751; M.C.L. de Beausobre, De zegepraal der
onnozelheit, of weinig bekende byzonderheden, zoo eerlyk voor de Hervormden van Vrankryk
als dezelven het weinig zyn voor hunne tegenstreevers, Amsterdam 1752.
Bij de weduwe van Ratelband. Maria Lijbreghts, verscheen in 1734 het tweedelige Redeneerdend
vertoog over het notarisampt van de Haagse notaris Arend Lybreghts, wiens initialen
overeenkomen met de vijfde redacteur van de EM. Arend Lybreghts was gezien de achternaam
wellicht familie van Maria. Tot nog toe zijn er echter geen verdere aanwijzingen voor een
verband met de EM. Wanneer deze Lybreghts wel redacteur van de EM is geweest, dan zou de
overgang naar een Haagse drukker in 1749 hieraan gekoppeld kunnen worden. Zijn sterfjaar
1758 correspondeert echter niet met het laatste redactiejaar van A.L., 1750. Over de notaris
Lybreghts: A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent
ons oude notariaat leeren, Haarlem 1948, p. 112-118.
B. van Selm. ‘“... te bekomen voor een Civielen prijs”. De Nederlandse boekprijs in de
zeventiende eeuw als onbekende grootheid’, in: De zeventiende eeuw. Tijdschrift van de
Werkgroep Zeventiende Eeuw 6 (1990), p. 98-116, aldaar p. 108. vermoedt dat aan het eind van
de zeventiende eeuw één bedrukt vel ongeveer een stuiver kostte. Eén halfjaardeel van de EM
bestond uit circa veertig bladen.
EM (1725) I, p. 162.
EM (1692) I, p. 55.
Zie de jaaropeningen in de EM van 1702, 1705 en 1706. In de EM wordt verwezen naar de
Nouvelles Extraordinaires. O.S. Lankhorst. ‘La Gazette de la Haye (1744-1790) cadette des
premières gazettes néerlandaises’, in: H. Duranton. C. Labrosse en P. Rétat ed., Les Gazettes
Européennes de langue française (XVIIe-XVIIIe siècles). Table ronde internationale
Saint-Étienne, 21-23 mai 1992, Saint Étienne 1992, p. 51-64, aldaar p. 51: A.J. Veenendaal jr
ed., De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720 IV, 's-Gravenhage 1981, p. 252 en
XIV, I september 1712 - 30 april 1713, 's-Gravenhage 1995, p. 573, 583; Van Eeghen. AB IV,
143-146. Met dank aan Dr. O.S. Lankhorst voor de aanvullende informatie.
Zie de jaaropening in de EM van 1707. Over de Boekzaal: H. Bots ed., Pieter Rabus en de
Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste
kwart van de zeventiende eeuw, Amsterdam 1974.
Aangetoond door W. Schreurs, De Republiek en Pruisen. Een onderzoek naar de beeldvorming
rond Frederik II in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de jaren 1740-1763,
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48.
49.

50.
51.
52.
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55.

ongepubliceerde doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Utrecht 1986, p. 18. Hij noemt de Leidsche
Courant als één van de bronnen.
M. van Vliet, ‘Hij is als een tweede Proteus die alderhande gedaenten aenneemt: Kranten en
mercuriale geschriften in de 17de en het begin van de 18de eeuw’, in: Proteus. Bulletin van het
Leids Renaissancistendispuut De Leiderkring 8 (1992) p. 1-9, aldaar p. 1.
Er zijn verschillende benamingen, bijvoorbeeld: ‘Tegenwoordige staat van Europa, en politique
betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande Jaar’, ‘Politique betragtinge, tot Inleidinge
van dezer Mercurius’ en ‘Recapitulatie of Herhaaling van 't gewichtigste staatnieuws in 't voorige
Jaar (...) in Europa en ons Nederland voorgevallen’. Ook zijn er jaren waarin een titel ontbreekt.
Het jaaroverzicht in de jaargang van 1713 spant met eenenzestig bladzijden de kroon.
Zie ook Geuke, ‘Laurens Arminius’, p. 116-118. Enkele steekproeven staven niet haar vermoeden
- naar aanleiding van woorden van J.C. Weyerman - dat vooral de rubriek ‘Bijzonderheden’
overeenkomstig is met Jan van Gysens Amsterdamsche Merkurius. Arminius kan uiteraard
gegevens aan Van Gysens mercuur hebben ontleend, maar het nieuws dat Van Gysen - in
dichtregels - geeft, was ook elders te verkrijgen.
EM (1721) II, p. 119.
De maandelijkse frequentie werd niet altijd gehaald. De jaargangen 1735 en 1736 vormen in
dit opzicht het dieptepunt, want in beide banden komt de rubriek in slechts vijf van de twaalf
maanden voor.
Over sodomie (1730), de Waldenzen (1731), de paalworm (1732 en 1733), de geschiedenis van
Polen (1733) en een profetie over de verandering van godsdienst en regering in de Republiek
(1734).
Bij dit getal zijn ook de jaaropeningen opgeteld.
EM (1748) I, p. 12, 22, 28, 30, 37, 39, 47, 56, 85.
Zie noot 37.
EM (1741) II, p. 58-59 (december). Ook praktische overwegingen kunnen een rol hebben
gespeeld. De redacteur was in dit geval waarschijnlijk bijna klaar met zijn halfjaardeel en kon
dit nieuws zo nog via de laatste rubriek over de Nederlanden meenemen.
De stukken over de vrede(sonderhandelingen) van Rijswijk in 1697 staan bijvoorbeeld onder
het kopje ‘Vereenigde Nederlanden’, zie EM (1697) II, p. 58-101, 155-227, 267-348.
In deze gevallen is het aantal pagina's voor de berekening van de percentages in tabel 1 gelijkelijk
verdeeld onder de betreffende landen, aangezien een inhoudelijke analyse vooralsnog te
tijdrovend is.
EM (1692) III, p. 156-198 en IV, p. 204-224. In EM (1702) II, p. 101-118, wordt het vervolg
op deze kwestie behandeld. Over de onrust in 1692: L.J. Moerland. ‘De dikke pofgans tegen
de witte ganzen. Kroniek van een machtsstrijd in Goes in 1692’, in: Historisch Jaarboek voor
Zuid- en Noord-Beveland (HJZB) 19 (1993), p. 65-77 en F. Ossewaarde. ‘Het prestige van het
Goese baljuwsambt en van de personen die het bekleedden, 1582-1795’, in: HJZB 15 (1989),
p. 5-39. De door Moerland behandelde brief van een Goesenaar aan een vriend te Amsterdam
staat ook bij de geciteerde stukken in de EM (overeenkomstig met nr. 13794 in de
pamflettencatalogus van W.P.C. Knuttel). Moerland noemt geen vindplaats en citeert de brief
slordig in zijn noten 12 en 13.
Zie bijv. EM (1690) I, p. 79, 154, 223, 237.
Er was nieuws over Luikerland in 1691, 1694, 1698-1700 en 1702-1705. Een enkele keer komen
ook provincienamen als kopjes voor, bijvoorbeeld ‘Holland’ in EM (1690) IV, p. 153 en
‘Zeeland’ in EM (1702) II, p. 101.
De Franse Nederlanden zijn als kopje te vinden in: EM (1695) I, p. 131: (1696) I, p. 93 en II,
p. 61; (1701) I, p. 277. Het betreft nieuws uit Kamerijk, Kortrijk, Atrecht, Rijssel en Doornik.
In EM (1707) I, p. 313 (mei) hanteert hij het kopje ‘Nederlanden’ al een keer.
In EM (1751) II, p. 251 (oktober) komt het kopje ‘Staats Brabant’ voor.
Dit halfjaardeel wijkt in meer opzichten van de voorgaande af. Zo ontbreken in de marge de
onderwerpsaanduidingen, waarmee de redacteuren in de voorgaande delen net waren begonnen.
Het uitgebreide verslag van stadhouder-koning Willems overtocht naar Engeland staat in EM
(1691) I, p. 110-166 onder het kopje ‘Vereenigde Nederlanden’, evenals de berichten in EM
(1697) I, p. 168, 205, 224-239 over een manifest dat de terugkeer van Jacobus als koning bepleit.
Het nieuws over een complot tegen Willem resulteert in EM (1696) I, p. 192-224, in een kopje
met daarin beide landen genoemd en zijn dood staat in EM (1702) I, p. 190-222 en p. 224-254,
zowel onder Engeland als Nederland.
EM (1707) II, p. 64.
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56. In 1702-1703 en in 1706 ontbreekt Ierland en in 1704 Schotland. In EM (1751) II, p. 242. (1754)
I, p. 64, 135, 190, 247 en II, p. 251 en (1755) II, p. 236 keert Ierland als aparte rubriek terug en
Schotland éénmaal in EM (1754) I, p. 248, naast de gebruikelijke rubriek over Groot-Brittannië.
57. EM (1702) I, p. 263.
58. Afhankelijk van de wijze van tellen. Soms hanteert E.V. bijvoorbeeld de hoofdsteden ‘Berlyn’
en ‘Leipzig’ naast ‘Brandenburg’ en ‘Saxen’.
59. Tot 1740 in combinatie met Polen. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) komt
hij zelfs met aparte kopjes voor ‘Opper-’ en ‘Nedersilesien’.
60. Zie de eerste regels in het bericht ‘Aan den leezer’ voorin EM (1690) I.
61. EM (1690) I, p. 123. Van de andere Italiaanse staten scoren respectievelijk ‘Lombardyen’,
‘Venetien’, ‘Napels’, ‘Milanen’ en ‘Mantua’ het hoogst.
62. ‘Catalonien’ als aparte rubriek in: EM (1695) II, p. 70, 113; (1697) II, p. 117; (1705) II, p. 230,
277; (1706) I, p. 207, 247, 286. Ook Aragón en Valencia komen enkele keren als aanduiding
voor, zie EM (1706) I, p. 207 (samen met Catalonië) en 247; deze gebieden verklaarden zich
evenals Catalonië pro Karel na diens inneming van Barcelona.
63. In EM (1751) II, p. 219, komt eenmaal ‘Finland’ voor.
64. Alleen in de eerste jaargang hanteert de samensteller tweemaal de term ‘Noorderryken’, EM
(1690) I, p. 78, 201.
65. Zie bijv. EM (1694) I, p. 7, 104; (1696) I, p. 143; (1697) I, p. 206.
66. Zuid-Afrika (of de Kaap) komt niet als afzonderlijk kopje voor in de EM.
67. De zesenzestig onderliggende tabellen van alle afzonderlijke jaren bieden hiervoor een beter
uitgangspunt, maar deze kunnen onmogelijk binnen het bestek van dit artikel worden
gepubliceerd.
68. De tekst is wellicht van de hand van de dichter Jan Goeree (1670-1731). De naam ‘J. Goeree’
komt in de EM van 1713 voor als vervaardiger van prenten.
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De rafelrand van het zeventiende-eeuwse hofleven in het dagboek
van Constantijn Huygens de zoon
Roddel en seks*
Rudolf Dekker
Constantijn Huygens jr wordt wel de Nederlandse Samuel Pepys genoemd. Net als
zijn veel beroemdere Engelse tijdgenoot, hield Huygens een dagboek bij, waarin hij
veel plaats inruimde voor berichtgeving over seksualiteit. Maar terwijl Pepys vooral
over zijn eigen activiteiten schreef, noteerde Huygens vooral die van anderen. Als
enthousiast voyeur met een scherp oog voor het fijne detail is diens dagboek van niet
minder belang voor onze kennis over het seksuele leven in de late zeventiende eeuw.
Het voornaamste onderwerp in het dagboek van Huygens betreft het seksuele leven
van zijn mede-hovelingen. Het was een vrijwel dagelijks onderwerp van gesprek.
Soms horen we alleen dat een avond was besteed aan ‘vuile discoursen’ (10 augustus
1692), maar vaker vernemen we details.
Huygens had oog voor vrouwen. Ze komen zelden ter sprake zonder commentaar
op hun uiterlijk of gedrag. Zelfs als het een terloopse ontmoeting betreft: ‘[Ik] kocht
een hoed tot een fraai bruin meisje, op de markt’ (29 maart 1691). Meestal schetst
hij in een paar woorden een portret, zoals van juffrouw De Geus ‘die niet lelijk, lang
en spichtig was’ (9 april 1692). Een enkele keer is Huygens minder enthousiast, zoals
over de vrouwen die hij aanduidde als ‘een vette poezel’ (22 januari 1693), ‘een
groot stuk vlees’ (26 maart 1691) of ‘een dikke troelie’ (3 mei 1690). Het kon erger,
want in Huygens' kennissenkring was ook ‘een oude, gefardeerde coquette, die op
de viool speelde’ (15 maart 1693). De kroon spant madame Berngau, die ‘sprak als
geen bordeelhoer zoude derven doen’ en ‘rechtop staande in haarluiden presentie
had staan pissen ende op straat 's morgens vroeg, daar werklui voorbij gingen, had
zitten kakken’. Haar man noemde ze publiekelijk ‘hondsvot’ (12 oktober 1694).
Veel van de gesprekken die Huygens in zijn dagboek weergaf, bestonden uit
roddelen over afwezigen. Het wemelt dan ook van notities als: ‘Het jonge volk [...]
zeide dat Langerack [Frederik Gideon van den Boetzelaar] lustig met de hoeren
domineerde’ (11 januari 1689) en dat hij er uitzag als ‘een rechte soustien de bordel’
(16 maart 1689). Van de gravin van Stirum hoorde Huygens ‘dat Voorst met de
hoertjes vrij wat vrolijk was’ (23 maart 1689). En zo zijn er honderden andere roddels
te vinden.
Vaak werd er tijdens deze gesprekken door facades heengeprikt. Van zijn commies
Jan Wiljet hoorde Huygens ‘dat Samuel Hulst doen hij zo in huis zat en De Wilde
mij wijs maakte dat hij met de milt gekweld was de pokken [syfilis] gehad hadde’.
Dat was een interessante wetenschap, want Hulst en De Wilde waren
collegasecretarissen die ook om de gunst
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van de koning vochten. Over dezelfde De Wilde hoorde Huygens van een ander een
nog veel mooier verhaal, namelijk ‘dat De Wilde eens met een meid had te doen
gehad die zeide van hem zwaar te zijn en dat met een dikke buik voor den dag kwam,
maar dat hij meende zij die met een kussen gemaakt had, en dat hij. De Wilde, met
haar geaccordeerd was voor een zakje met ducations’ (18 augustus 1692).
Af en toe prikte Huygens hoogst persoonlijk door andersmans facade heen:
‘Borselen sprak twee joffrouwen aan voor mijn venster namiddag en als er hem na
vraagde, zeide dat zij kanten te koop hadden, en als hem zeide dat dezelve waren die
Van Hill daags tevoren in zijn tent, zo hij zeide, bescheiden hadden, werd hij rood’
(26 juli 1692). Deze vrouwen deden kennelijk meer dan alleen kant verkopen.
Leedvermaak is vermoedelijk in zulke situaties niet afwezig. Sommige personen
werden in het openbaar bespot, zoals de man die op zondag naar de hoeren ging in
plaats van naar de kerk. De man liep een druiper op, waarna hem werd gevraagd ‘of
hij die in de kerk gekregen had’ (29 oktober 1682).
Het kwam ook voor, maar veel minder vaak, dat in de door Huygens opgetekende
gesprekken mensen openhartig over zichzelf praatten. Dijkveld klaagde over zijn
vrouw ‘die hem dikwijls begon te querreleren eer hij ze ter deeg gekust had’ (24 april
1689). Mevrouw Cretzmer, vrouw van een luitenant-kolonel, vertelde aan Huygens
‘dat al op haar 11e jaar met haar eerste man hadde beginnen te vrijen’.
Heel soms hoorde Huygens iets onverwachts over zijn eigen omgeving. Odijk
[Willem Adriaan van Nassau] ‘zeide dat Jan, mijn vrouws koetsier, een
brandewijns-kroeg en een hoerhuisje hield maar most hem beloven dat het niet weder
zeggen zoude’ (24 mei 1694). Of was dit slechts plagerij? Daarvan geeft Huygens
veel voorbeelden. ‘Gastigny [de opperjagermeester] zeide dat Ms Franckline te
Whitehall wat melancholiek en genegligeerd gevonden hadde, dat hij meende
voortkwam uit haar amours met de graaf Steenbock; dat als men haar daarmede
kwelde, zij niet wel konde dissimuleren dat daar wat aan was’ (2 mei 1689). Huygens
plaagde zelf zijn vriend Jan Teding van Berkhout ‘dat hij hem van madame Buat zo
liet coyonneren, daar hij zolang bij haar geweest en geconverseerd hadde’. Hij kreeg
ten antwoord ‘dat elkeen die wist hoe hij met haar geleefd hadde wel kost weten hoe
hij bij haar gestaan hadde’ (juni 1689?).
Nu kon Jan Teding van Berkhout wel tegen een stootje, want mevrouw Buat was
ook niet de eerste de beste geweest. Deze dochter van de griffier van de Staten
Generaal Cornelis Musch, die na beschuldiging van corruptie zelfmoord had gepleegd,
was getrouwd met een Oranjegezind Frans militair, die wegens verraad was
terechtgesteld tijdens het bewind van Johan de Witt. Vervolgens was ze verbannen
en had zij zich naar Frankrijk begeven. Met de terugkeer van de stadhouder in 1672
nam haar lot een nieuwe wending.1.
Niet iedereen kon tegen plagerijen. Toen Huygens op bezoek bij was bij zijn nicht
Becker, waar ook haar vriend Tipping werd verwacht, smeekte zij ‘om Gods wil dat
ik geen raillerie (menende van haar vrijage met hem) wilde maken’ (3 october 1689).
Deze Thomas Tipping werd dikwijls aangeduid als Puding. Een paar jaar later zou
deze legerofficier trouwen: niet met Huygens' nicht, maar met een rijke erfdochter.
Roddelen is als regel gebaseerd op het uitwisselen van informatie. Op zijn beurt
moet Huygens veel doorverteld hebben, maar dat komt in het dagboek minder vaak
ter sprake. Zo noteerde hij vaak nieuws dat hij van zijn vrouw hoorde, maar bij een
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gelegenheid kon hij op zijn beurt zijn vrouw een boel vertellen over het ‘kluchtig
leven’ van Anthoni Vernatti, een verre verwant (16 november 1691). Een enkele
keer werd discretie bedongen: ‘Ik vertelde
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[neef Pergens] onder belofte van zwijgen iets van de vrijage van de comte de St.
Paul’ (27 oktober 1682). Naar de details moeten we helaas weer gissen, wel weten
we dat de graaf van Saint-Paul nog datzelfde jaar trouwde met Maria Magdalen
Pergens.
Terwijl de hovelingen enerzijds bezig waren elkaars facades te ontmantelen, deden
ze tegelijkertijd hun best die van henzelf in tact te houden. We zagen reeds hoe
Huygens zelf zijn lichamelijk gebreken probeerde te verbergen. De meeste hovelingen
trachtten een goede reputatie te behouden, maar anderen streefden juist naar een
imago van seksuele vrijbuiterij. Zo kon hetzelfde verhaal in de ene context afkeuring
oproepen en in een andere bewondering afdwingen, afhankelijk van de kring waarin
en de wijze waarop het verteld werd. Veel hovelingen wilden door het leven gaan
als macho. Een bijna karikaturaal voorbeeld is Huygens' vriend Montpoullian, die
onophoudelijk ‘naar zijn manier op de jacht ging’. Eens had hij twee keukenmeiden
aangeroepen ‘zeggende dat haar in een fraaie kamer zoude brengen; dat zij gegaan
waren en dat men haar een tijdlang daarna weder uitkomende hij aan de ene een
ducaton en aan de andere een halve gegeven had’. De ene meid zou toen tegen de
andere gezegd hebben: ‘Hij heeft jou niet eens gevoeld’ (13 juli 1691). En dat alles
vond plaats binnen gehoorafstand van Huygens. Mantpoullian probeerde dus zijn
reputatie van ruige rokkenjager hoog te houden, maar zonder veel succes.

Seksualiteit en huwelijk
Officieel was seksualiteit slechts toegestaan binnen het huwelijk. Dat was de opvatting
van alle kerkelijke en wereldlijke instanties. In het dagboek wordt dit bevestigd door
de vele notities over degenen die juist met deze norm braken, zoals Johan en Anna
Ortt, rijke Amsterdamse burgers, die reeds ‘conversatie met malkanderen’ hadden
voor hun huwelijk. Huygens vernam dit van zijn vrouw, die het weer had gehoord
van Stans, een zuster van Anna, die het had afgeleid uit de ‘vuile hemden’ die zij in
huis vond (4 oktober 1682). Veel werd geroddeld over de vrouw van Cornelis Hop,
raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Zij bracht een kind ter wereld
binnen zes maanden na hun huwelijk, noteerde Huygens veelbetekenend (23 april
1677).
In Engeland was de situatie hetzelfde, zo blijkt uit Huygens' dagboek. De hofdame
Eleonora Franklin en haar minnaar noemden elkaar al lang voor hun huwelijk ‘wife’
en ‘husband’ en ‘my deare’. Dat was in strijd met de goede zeden. Ze werden door
koningin Mary persoonlijk een paar uur lang ‘over die manieren bekeven’ (9 november
1691). Erger was het geval van Mary Villiers, dochter van een Engelse graaf, die
binnen twee maanden na haar huwelijk een kind ter wereld bracht. De koningin wilde
weten hoe dit zat en kreeg uiteindelijk de waarheid uit haar: niet haar nieuwe
echtgenoot, maar een zoon van de graaf van Boyle was de eigenlijke vader (6 juli
1691). Het vorstelijk paar was zeer geïnteresserd in de escapades van hun hovelingen.
Tijdens een gesprek in 1682 zei de stadhouder dat huwelijken waarbij de bruid
zwanger was steeds vaker voorkwamen; hij wist ‘van luiden van qualiteit en fatsoen
tot 14 of 15 in getal’ (14 september 1682).
De regel geen seks voor het huwelijk lijkt duidelijk, maar was in feite vaag.
Huygens leefde in een tijd dat de opvatting over het moment van de huwelijksluiting
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aan het veranderen was. Dit verschoof van de uitwisseling van trouwbeloftes naar
de registratie van het huwelijk door kerkelijke of wereldijke overheden. Zowel in
Engeland als in de Republiek vond deze verschuiving plaats, waarbij er verschillen
in tempo waren tussen sociale standen, en tussen stad en platteland.
Een trouwbelofte bleef in Huygens' tijd nog altijd erg belangrijk. Het verbreken
ervan gold
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als ongepast, maar kwam regelmatig voor: ‘Was 's avonds tot madame De Neufville,
die mij vertelde dat Neufville [een legerofficier], staande om te trouwen met een
andere vrouw, en na haar toe rijdende, hij om de regen tot een kennis van hem
schuilende, die hem deze madame De Neufville zo aanprees, dat hij de eerste bruid
opschoot en 't met haar klaar maakte’ (2 feburari 1692). Een andere vrouw vertelde
Huygens dat ze haar trouwbelofte verbrak toen ze ontdekte hoe arm haar aanstaande
man was. Zoiets kon een risico inhouden, want een trouwbelofte kon niet zonder
meer worden verbroken. De belofte had rechtskracht, waardoor men naar de rechter
kon stappen om alsnog een huwelijk af te dwingen.
Bij het sluiten van een huwelijk was de invloed van de ouders - en soms grootouders
- groot. Daarvan geeft Huygens verschillende voorbeelden. Hij bezocht eens een
nicht, weduwe van een schepen van Gouda, en bemerkte dat haar dochter er somber
uitzag. Haar moeder legde uit dat de grootvader haar had verboden met haar minnaar
te trouwen. Vier jaar later vermeldde Huygens dat ze trouwde, inderdaad met een
andere man. Binnen de koninklijke familie was het gearrangeerde huwelijk regel.
Prins Willem kon zelfs een verre verwant als graaf Lodewijk van Nassau-Saarbrugge,
uit een collaterale linie, dwingen zijn engagement af te breken (12 januari 1693).
Velen raakten verwikkeld in rechtszaken. De legerofficier Sichterman, bijvoorbeeld,
was door de militaire rechtbank van Holland veroordeeld om met mevrouw Hacquart
te trouwen, bij wie hij twee kinderen had. De vrouw hoopte via Huygens als secretaris
te bereiken dat het vonnis alsnog ten uitvoer werd gebracht. Ze klaagde dat Sichterman
‘de sententie niet en wilde pareren ende daarmede lachte’ (17 november 1690). Meer
diepgaand historisch onderzoek naar verbroken trouwbeloftes is vooralsnog slechts
gedaan op basis van rechterlijke archieven, en dan vooral naar zaken die onder het
gewone volk speelden.2.
Naar men algemeen meende, moesten de beide partners aan elkaar gelijkwaardig
zijn. Een groot verschil in stand werd afgekeurd, maar sommigen lieten zich niet
gelegen liggen aan de heersende normen, zoals de vrouwe van Valkenburg, weduwe
van een brigadier, die trouwde met haar koetsier. Het paar ging in Den Haag, zoals
Huygens' vrouw berichtte, ‘in 't Voorhout alle daag wandelen’ (7 mei 1690). Zoiets
kon niet goed gaan. Een paar jaar later was Huygens niet verbaasd, toen hij het
volgende noteerde: ‘Hoorde dat de vrouw van Valckenburg van haar man (de koetsier)
gescheiden was, zullende hij trekken ...[niet ingevuld] gulden eens en 1000 gulden
jaarlijks voor zijn leven. Hij hadde haar sedert enige tijd zeer kwalijk getracteerd en
eens met een bos sleutels in 't aangezicht geslagen’ (15 januari 1694).

Overspel
Seks voor het huwelijk streed met de normen, maar seks buiten het huwelijk streed
met de wet. Overspel was een strafbaar feit. Juist daarom was het een favoriet
gespreksonderwerp in de kring van Huygens. Behalve dat hij tientallen, zo geen
honderden voorbeelden aandraagt, vinden we bij Huygens ook veel over de reacties.
‘Hoornbeest’ - een door Dijkveld gebezigde term - was een gangbaar scheldwoord
voor mannen van wie de vrouwen overspel begingen (16 april 1692). In heel Europa
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werden, vooral in dorpsgemeenschappen, overspelige mannen en vrouwen gestraft
met charivari, ketelmuziek, waarmee ze te schande werden gemaakt. De slachtoffers
werden beledigend toegezongen of met modder gegooid, soms op ezels of in
kruiwagens rondgereden. Huygens vermeldde het geval van een burgemeester van
Middelburg, die op een ochtend een paar hoorns en een spotvers op zijn deur
gespijkerd vond, als bestraffing voor zijn omgang met een gehuwde vrouw. Een
andere keer had Huygens' klerk
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De Wilde zo'n ruzie met de kamerheer Simon de Brienne, dat hij ‘op een nacht 2
horens op zijn deur gespijkerd’ had (10 juni 1694). De Hollandse elite had dus een
eigen variant op de dorpse charivari. Het symbool van de horens was overgewaaid
uit Zuid-Europa.3. Misschien was dit het eerst onder de elite gebeurd, die ermee kon
kennismaken via Italiaanse, Spaanse en Franse komedies, die toen op grote schaal
ingevoerd, vertaald en bewerkt werden.4.
Overspel kon resulteren in buitenechtelijke kinderen. De ontvanger-generaal
Cornelis de Jonge van Ellemeten had een kind bij een vrouw in Den Haag, die de
regeling die hij voorstelde, afwees. Die hield in dat ze met een ander trouwde. In
plaats daarvan dreigde ze onder ede te verklaren dat hij de vader was en de zaak voor
de rechtbank te brengen (11 oktober 1691). Hoewel zij geen huwelijk kon eisen, had
ze dan wel recht op geldelijke bijstand.
Er waren meer middelen om een vader op zijn plichten te wijzen. Zo bestond het
gebruik dat een pasgeboren kind voor de deur van de vermeende vader werd gelegd,
om hem tot een huwelijk te dwingen, of tenminste een financiële bijdrage te leveren.
Dat overkwam een vriend van Huygens: ‘Boison vertelde dat daar een kind voor zijn
deur te vondeling gelegd was en dat Bridemouche, zijn knecht, om een officier gegaan
was, die het doen weghalen hadde’ (30 november 1690). Door te weigeren het kind
aan te raken ontkende Boison, een arme Franse refugié, die door Huygens ondersteund
werd, alle betrokkenheid.
In enkele van de door Huygens beschreven gevallen was het de vrouw die een
buitenechtelijke relatie had. Veel ophef veroorzaakte de echtgenote van de ruaard
Johan Boreel. Huygens las in een brief van zijn vrouw dat deze legeraanvoerder ‘zijn
vrouw vastgezet ende opgesloten had, doordien zo geweldig de hoer speelde ende
al 't goed uit het huis stal, verkocht en ‘'t geld aan haar pollen gaf’ (13 april 1690).
Het gevangen laten zetten van ongehoorzame familieleden werd in de zeventiende
eeuw steeds gebruikelijker. Huygens zelf bedreigde er zijn zoon Tien mee, toen hij
zich als student in Leiden misdroeg. Opsluiting op verzoek wordt door historici als
Michel Foucault, Arlette Farge en Pieter Spierenburg gezien als een belangrijk middel
voor de disciplinering van het gezin in deze periode.5.

Prostitutie
Lotte van de Pol heeft er onlangs in haar proefschrift op gewezen dat Hollanders een
ambivalente houding hadden ten aanzien van prostitutie. Enerzijds was het verboden
als misdaad en door het gerecht vervolgd, maar in de praktijk werd prostitutie tot op
zekere hoogte getolereerd. De ‘speelhuizen’ van Amsterdam, centra van prostitutie,
werden zelfs een attractie die geen toerist mocht missen. De calvinistische ideologie
veroordeelde prostitutie, maar het ‘bordeeltje’ was een favoriet genre bij schilders
als Jan Steen.6. Over praktijk en ideeën binnen de elite is nog weinig bekend en hier
biedt het dagboek van Huygens interessante aanvullingen. Bijvoorbeeld in zijn
beschrijving van een schandaal in Den Haag in 1676. De baljuw van Den Haag werkte
samen met een bordeelhouder om rijke klanten in de val te lokken. Op heterdaad
betrapt kregen zij de keuze tussen ter plekke een boete betalen of publiekelijk aan
de schandpaal genageld te worden. Uiteraard verdwenen de boetes in de zak van de

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

baljuw en de bordeelhouder. Huygens specificeerde de namen van enkele van de
slachtoffers: onder hen een raadsheer in het Hof van Brabant, een burgemeester van
Middelburg en een lid van de Staten-Generaal. Huygens had deze details van zijn
broer Christiaan vernomen (18 juni 1676).
Doorgaans vertelde Huygens weinig over zijn eigen ervaringen, een enkele
uitzondering daargelaten. Tijdens zijn grand tour in 1649 werd hij door iemand
meegenomen naar een prostituee in Berchem bij Antwerpen. Ze dronken wat, maar,
zij schreef Huygens: ‘Ik kost niet vogelen.’7. Deze passage had hij in geheimschrift
genoteerd in een reisjournaal dat be-
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stemd was voor zijn vader, zoals we aan het eind lezen. Vermoedelijk kreeg hij een
netversie, waarin deze passage was weggelaten. De indruk bestaat wel dat bezoek
aan hoeren een gebruikelijk onderdeel was van een grand tour. In elk geval deed
ook Huygens' vriend Aernout Hooft (zoon van de dichter Pieter Cornelisz., die weer
met de oude Constantijn bevriend was) niet anders gedurende diens grand tour.8.
Aernout maakte gebruik van tekens als hartjes om zulke ontmoetingen aan te duiden,
en gezien de frequentie daarvan had hij meer succes dan Huygens.
In het dagboek van Huygens worden ook enkele befaamde bordelen en
hoerenwaardinnen genoemd. Willem Meester, een militair ingenieur, vertelde Huygens
over zijn bezoek aan het bordeel van Madame Latouche in Amsterdam. Hij was
daarnatoe meegenomen door Paulus Storf, eveneens ingenieur. Meester zei ‘dat daar
eerst ingekomen was een Italiaanse jonge meid doende allerhande lascive kunsten,
zingende spelende ende dansende, daarnaar twee heeren [hoeren?] gekleed als
joffrouwen die al gedaan hadden om hem in humeur te brengen, naardat hij hem
standvastig gehouden had, considererende dat hij iets doende, Storf hem zoude onder
gehad hebben en alle dingen in hem hebben kunnen dreigen van het te zeggen...’ (29
oktober 1682).
Een ander verhaal hoorde Huygens van de bij uitstek deskundige Armand
Montpouillan: ‘'s Avonds aan tafel verhaalde Montpouillan veel van zijn avonturen
met hoeren etc., onder andere hoe de rijke koopman en bankier Willem Bartolotti
hem en zijn compagnons daaraan geholpen had te Amsterdam in recompense van
een goede dienst, die hij, Montpoullian, hem te Geneve gedaan hadde’ (21 juni 1690).
De edelman Adriaan van Borssele van der Hooge vertelde Huygens hoe hij eens de
‘speelhuizen’ van Amsterdam bezocht had met gezanten van de Duitse Keurvorst,
en hoe zij ‘vier hoeren, die zij met haar namen, moedernaakt hadden doen uittrekken
ende dansen’ (2 mei 1692). Zoiets was kennelijk schokkend en viel buiten de normale
gang van zaken in een bordeel.
Prostitutie was in de zeventiende eeuw een door vrouwen georganiseerd bedrijf.
Over Betty Cromwell, een bekende Engelse hoerenwaardin, ging in 1693 het gerucht
dat ze zich met haar meisjes in Den Haag wilde vestigen (27 juni 1693). Huygens
wees erop dat deze madam de oorzaak was geweest van de gonorroea van prins
Karel-Hendrik van Lotharingen en de syfilis van prins Frederik III (28 augustus
1693). Van iets minder standing waren te Londen de ‘Espagnolettes’, vier zusters
uit Tanger, die een chocoladehuis dreven. Een van hen, een maîtresse van de
onvermijdelijke Montpouillan, had een aparte kamer om gasten te ontvangen (30
januari; 8 feburari; 15 april 1692).
In Gent genoot een zekere Babbe een grote reputatie. Kamerheer Simon de Brienne
vertelde Huygens ‘dat hij een godemiche van Van der Hoeven gekocht had en tot
Babbe te Gent wezende het in de kous van een hoer daar gestoken had en was heen
gegaan’ (5 november 1682). Een godemiche was een dildo, en ‘kous’ was een
gebruikelijk woord om het vrouwelijk geslachtsdeel aan te duiden. De associatie kan
ook gelegd worden bij de interpretatie van genreschilderijen uit deze tijd, met
afbeeldingen van vrouwen die hun kousen aan- of uittrekken.9.
Prostitutie was doorgaans een kleinschalig bedrijf. Dat blijkt ook uit het dagboek,
onder meer uit de volgende passage: ‘'s Middags zo naar de tent ging om te eten
kwam een bedelaarsmeisje van 6 a 7 jaar, die 's mergens wat duiten gegeven had en
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nog een reis of 2 iets, en zeide dat haar moeder een fraaie juffrouw voor mij had, en
of ik ze eens zien wilde, nog eens repeterende: “het is een fraaie joffrouw”’ (20 juli
1694). De hovelingen werden, schijnt het, voortdurend met zulke voorstellen benaderd.
Zo noteerde Huygens op 25 december 1690: ‘Sylvius [een page] en daarna de vrouw
van Ouwerkerk [Françoise van Aerssen van
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Sommelsdijk] vertelden mij dat een heel wel gemaakte joffrouw 's mergens voor het
bed van Sommerdijck gekomen was en daarop gaan zitten zeggende dat kwam om
kennis met hem te maken; dat als haar vraagde of te voet kwam en niet beslijkt was
zij zeide dat in een chair kwam en niet vuil was lichtende haar rokken tot boven haar
knie op; dat hij haar heel koel bejegenende en opstaande zij weggegaan was zeggende
eens te zullen wederkomen als hij in beter humeur zoude wezen. De vrouw van
Ouwerkerk [Hendrik van Nassau-Ouwerkerck, opperstalmeester] zeide dat een vrouw
ook bij hem geweest was die zeide hem een hups knecht te willen verhuren, maar
dat hij d'er wat zorg voor dragen moste, en als hij vraagde waarom, zeide zij dat het
een fraai meisje was in mansklederen’.
Cross dressing had een erotisch aspect. Regelmatig gingen er geruchten dat de
knecht van deze of gene in feite een als man verklede vrouw was. ‘Een dag ofte twee
te voren zeide mij Hagedoorn dat de generaal-majoor Kirck enige Engelse meissens
hier bij hem hadde, gekleed in manskleren’ (31 september 1691). Knechts speelden
vaak de rol van bemiddelaars en dienstmeisjes werden vaak beschouwd als hoeren.
De reeds genoemde Boisson viel bijvoorbeeld de meid van Huygens' nicht lastig (23
november 1690). In de legertros werkten veel vrouwen als zoetelaars of
bordenwassers: zij werden nog sneller aangezien voor hoeren (30 juni; 29 april 1692;
12 augustus 1694). Van een vrouw die ‘door het leger liep met fruit’ zou Huygens'
concurrent op de secretarie, De Wilde, een ‘chaude-pisse’ hebben opgelopen (4
augustus 1696). En toen Huygens eens enige gasten in zijn tent ontving, was er ook
een ‘schotelwaster en nog een meisje van 10 of 11 jaar’, van wie iemand zei ‘te willen
wedden dat in een jaar of zes maanden geen maagd meer zoude wezen’ (22 juni
1695).
Zowel in het leger als daarbuiten waren de grenzen tussen eerbaar en oneerbaar
onduidelijk. Huygens hoorde bijvoorbeeld dat de diplomaat Walraven van Heeckeren
met een vrouw uit eten wilde gaan bij een Haagse oesterverkoopster, die hem evenwel
zei: ‘mijnheer 'tgeen daarom dat je haar hier wilt hebben kan ik je ook geven (of iets
dergelijks) en dat hij ze daarop eens gevogeld hadde’. Dezelfde oesterverkoopster
zou aan raadpensionaris Hop, toen hij daar oesters wilde eten, eenzelfde voorstel
hebben gedaan, waarop ‘hij haar mede eens lustig gevogeld had’ (29[=24] oktober
1682). Oesters en oesterverkoopsters hadden in de genrekunst een erotische connotatie.
Deze roddels laten zien dat die associatie ook in de praktijk bestond. Na lezing van
het dagboek kijkt men toch met andere ogen naar het oestereetstertje van Jan Steen.
Ook Steen woonde in Den Haag en kan de door Huygens genoemde vrouw gekend
hebben.
Er was geen scherp onderscheid tussen bordelen en andere publieke gelegenheden.
Wafelkramen hadden zelfs een bij uitstek slechte reputatie. Het was bepaald niet in
haar voordeel dat men jufrouw Tondi ‘‘nachts ten 2 uren uit een wafelkraam hadde
zien komen’ (14 mei 1693). Nog in onze tijd hebben poffertjeskramen vaak aparte
hokjes, waarin men zich met een gordijntje kan afzonderen, wat teruggaat op een
lange traditie.
Veel hovelingen hadden een reguliere maîtresse. Deze vrouwen werden doorgaans
op veilige afstand van het hof gehouden. Er werden voor hen bijvoorbeeld kamers
in Londen gehuurd. Ritmeester Johan van Dorp en kapitein Seger van Soutelande
overtraden deze ongeschreven regel, toen ze eens publiekelijk zaten te dineren met
hun ‘hoeren’ (25 januari 1693). Het houden van een maîtresse was voor Huygens
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nauwelijks de moeite waard om te noteren. Hij toonde vooral belangstelling wanneer
bijvoorbeeld een maîtresse van minnaar verwisselde, zoals toen het ‘hoertje’ Nelly
overging van Willem van Nassau-Zuylestein naar de Admiraliteitsheer Diederik
Buysero (17 februari 1689). Wanneer iemand twee maîtressen had, was dat ook
vermeldenswaard: ‘[Sylvius] vertelde mij dat Hulst nog een hoer had, we-
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zende een meid uit een coffee-huis: dat hij die opschikt en veel goed gaf: dat de
andere (zijn meid) daar heel jaloers van was, en dat hij altijd de ene uit zijn bed deed
gaan en de andere in haar plaats komen’ (6 april 1695). De ontvanger-generaal Van
Ellemeten had zijn zaakjes beter geregeld. Hij had een menage met zijn vrouw en
twee maîtressen, ‘'s avonds een van de drie zijn neusdoek toewerpende gelijk de
Groote Heer aan zijne dames’, dat wil zeggen, zoals de sultan van Turkije dat deed
in zijn harem (7 mei 1692).
Zelfs de ruimhartige grenzen van Huygens en zijn omgeving werden soms
overschreden. Dat gebeurde bijvoorbeeld door zijn eigen zwager Reinier Pauw, wiens
losbandigheid en geslachtsziekten publiekelijk werden besproken (24 maart 1691).
Iemand vertelde Huygens over diens ‘debauches ende extravagantien’ en zei dat
Pauw een huis gehuurd had in Den Haag, ‘ende met een hoer op 't Spui, die in
porcelein handelde, wilde trouwen ende dat die van [hem] enige maanden zwaar
was, hoewel de doctoren verzekerden dat hij, naardat de pokken gehad hadde, niet
in staat was om kinderen te konnen maken’ (24 maart 1692). Dat ging te ver en de
familie diende een verzoek in hem vast te zetten in een beterhuis (25 juni en 2 oktober
1692). Het leven van Pauw was een zeventiende-eeuwse soap, want Huygens sprak
over ‘de legende van Reinier’. Daaraan kwam wel een einde toen diens familie besloot
‘hem nooit los te laten’ (2 oktober 1692). Met kamerdienaar Johan van Baarsenburg
verliep het niet anders. Hij werd gek, ging in een bordeel wonen en wilde met een
hoer trouwen. Huygens' vriend Montpoullian ging ook een keer te ver, namelijk toen
hij de koning toestemming vroeg een kaatsbaan te houden, die zonder twijfel bedoeld
voor een van zijn vriendinnen.

Bastaarden
Buitenechtelijke kinderen en wat er met hen gedaan werd, was voer voor roddelaars.
Het meest beruchte Engelse geval was dat van de dochter die John Churchill, hertog
van Marlborough, verwekt had bij de hertogin van Cleveland. Het meisje werd in
een klooster in Frankrijk ondergebracht (2 feburari 1692; vgl. 21.4.1678). In zijn
eigen kring werd over Huygens' klerk Hulst gezegd dat hij een kind had bij zijn meid
en nog een bij de meid van een andere klerk (8 oktober 1692). De eerste vrouw ging
een tijdje naar het platteland: toen ze terugkeerde, viel het Huygens op dat ze slanker
was dan tevoren, waaruit hij afleidde dat ze een kind ter wereld had gebracht (3
december 1692). Een paar maanden later vernam Huygens dat de baby was overleden
(29 maart 1693). Vrouwen die zich een tijd lang op het land terugtrokken, waren
verdacht. Huygens hoorde van zijn vrouw ‘dat men zei dat Suze van Valkenburg
gedurende de tijd dat zij deze zomer in Noord-holland geweest was een kind van
[onderstalmeester] Cornwall gehad had, dat als men rekende van de tijd af dat zij
somtijds flauwten gekregen had tot die tijd toe, het op de 9 maanden genoegsaam
aankwam’ (25 september 1682).
Lange liaisons konden leiden tot grote gezinnen. De maîtresse van de hertog van
Devonshire zou niet minder dan zes of zeven kinderen hebben (13 november 1690).
Eens was Huygens getuige van een ruzie tussen twee hovelingen, die elkaar ervan
beschuldigden buitenechtelijke kinderen te hebben. Bij een andere gelegenheid
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zouden twee hovelingen, die een maîtresse deelden, door te dobbelen hebben besloten
wie als vader zou gelden (29 december 1693).
De positie van bastaarden hing af van de stand van de vader. Zowel in Engeland
als in de Nederlanden hadden edellieden tot ver in de zestiende eeuw veel bastaarden,
voor wie vaak een goede positie werd verkegen, niet zelden in de eigen huishouding.
De Engelse koningen maakten eeuwenlang strategisch gebruik van hun bastaarden,
die door hun afhankelijkheid

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

141
extra trouw waren en daardoor op cruciale posten konden worden benoemd. In de
Republiek hadden ook de prinsen van Oranje veel bastaarden onder hun nageslacht.
De zo ontstane bastaardtakken vormden eeuwenlang een loyale clan. Aan het hof
van koning Willem kregen verschillende afstammelingen van bastaarden van zijn
voorvaderen hoge posten toebedeeld.10.
De houding ten aanzien van bastaarden veranderde echter, waardoor zij hun
privileges verloren. In England was in 1685 de hertog van Monmouth de laatste
bastaard die een belangrijke politieke rol speelde, en dat nog zonder succes. In Holland
verdwenen na de dood van stadhouder Willem II in 1651 de bastaarden van het
publieke toneel. Deze ommekeer blijkt uit een confrontatie van koning Willem met
de dochter van Adriane van Nassau. De laatste was vermoedelijk een buitenechtelijke
dochter van een van de eerdere stadhouders, Frederik-Hendrik of Maurits. De vrouw
had bijstand gevraagd, maar werd heengestuurd. De zachtmoedige Huygens gaf de
arme vrouw wat geld uit eigen zak (14 juni 1694).

Verkrachting
Huygens kreeg in 1691 regelmatig bezoek van mevrouw Tondi. Zij vertelde Huygens
hoe zij dertien jaar tevoren door een legerofficier twee dagen was opgesloten en
herhaaldelijk was verkracht. Nadat ze was vrijgelaten, had ze acht dagen lang niet
kunnen zitten (24 juni 1691). De officier was veroordeeld door de militaire rechtbank,
maar het vonnis was nooit ten uitvoer gebracht. Nu was ze nog altijd bezig om dat
te bereiken. (24 juni 1691). Via Huygens presenteerde zij een rekest aan de koning,
maar Willem weigerde actie te ondernemen. Mevrouw Tondi gaf niet op. Huygens
sprak vaak met haar, en hoewel hij haar klaarblijkelijk wel mocht, werd hij haar
‘lamentaties’ op den duur zo moe van haar dat hij haar ontweek, vooral toen hij
vernam dat ze minder deugdzaam was dan hij had verondersteld. Drie jaar later
vertelde ze Huygens dat ze inmiddels getrouwd was met een legerofficier, met wie
ze echter niet naar bed wilde voordat hij in rang bevorderd was (9 juli 1694).
Een andere vrouw vertelde eveneens over de wijze waarop ze ooit verkracht was,
samen met haar dochter. De dader wordt slechts met het initiaal D aangeduid; vrijwel
zeker is hij Huygens' vriend Dijkveld (3 oktober 1691).11. De problematische relatie
tussen hen had Huygens al bijna tien jaar eerder in zijn dagboek vermeld, toen met
de toevoeging dat de vrouw slechts zichzelf en haar dochter belasterde (20 november
1682).
Dienstmeiden waren een gemakkelijke prooi voor heren uit Huygens' kringen.
Maar niet altijd waren zij willige slachtoffers. Een dienstmeid in het paleis in
Hoogsoeren vertelde Huygens, ‘dat Montpouillan haar zelfs mede had geattaqueerd
[...] haar hard om de hals vattende en zeggende: kus mijn, ofte iets diergelijks en dat
zij hem injurien van olden griesen duvel en diergelijke gezegd had en hem in ‘'t
aangezicht geslagen’. Een andere dienstmeid had om die reden haar betrekking
opgezegd (3 september 1682). Zulke scènes kwamen vaker voor. Van juffrouw
Golstein, hofdame van de koningin, hoorde Huygens ‘dat de jonge Skelton op ‘'t
oude Huis op 't Loo Aeltje, haar meid, eens geattaqueerd hebbende, zij hem een klap
gaf en hij haar weder sloeg, zodat zij twee blauwe ogen had; dat zij gezegd hebbende
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dat het aan haar joffrouw zeggen zoude, hij zeide dat indien hij haar joffrouw daarbij
gehad hadde, haar mede zoveel gegeven zoude hebben’ (4 juni 1689). Later trok de
man zelfs zijn degen tegen haar. Hoewel verkrachting officieel een ernstig vergrijp
was, werd seksueel geweld slechts zelden vervolgd, en bovendien was de publieke
opinie de slachtoffers bepaald niet welgezind.12.
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Afwijkend gedrag
Huygens schreef veel over seks, maar slechts weinig over wat in zijn tijd werd
beschouwd als afwijkend seksueel gedrag. Ook hier lagen de officiële normen vast:
alles moest gericht zijn op de voortplanting. Toch noteerde Huygens af en toe iets
over wat kennelijk afwijkend gedrag was, zoals over Jan van Rijnenburg, die ‘een
groot liefhebber was om het de vrouwlui van achteren te doen’ (30 oktober 1682).
In geheimschrift noteerde Huygens ‘dat Manon Vicquefort [dochter van de historicus
en spion Abraham de Wicquefort] de markies van Chavigny had afgetrokken en dat
de markies d'Estrades ervan had gedronken’ (‘que Nanon Vicqufort avoit
br.1.p.[=branlee la pine] au Marquis de Chavigny et quele Marquis d'Estrade l'ayant
bue...’). Een zekere Valkenburg ‘plagt te vertellen dat hij het Jeanne Aerssen eens
gedaan had van achteren, zij met haar hoofd tegen het slot van de deur staande’ (10
januari 1690).13. Willem van Nassau-Zuilestein zou ‘conditie’ gemaakt hebben met
zijn maîtresse ‘hoe dikwijls het haar van voren en van achteren doen zoude’ (30
oktober 1682). Nicolaas van der Duin, heer van Rijswijk, vertelde Huygens ‘dat hij
met een hoer te Londen te bedde gelegen hebbende. Linteloo op de kamer was komen
lopen ende bij haar was komen liggen en dat zij het met Linteloo niet hebbende willen
doen, hem om zijn lijf gevat had ende Linterloo het er ondertussen van achteren had
ingesteken’.14. In feite waren masturbatie en anaal contact strafbare feiten, waarvan
echter vooral het eerste als regel moeilijk bewijsbaar was, Dat geldt nog meer voor
bestialiteit, waarvan ook een keer melding wordt gemaakt, maar wel in andere kring.
Het betrof een Franse spion die bekende deze daad met een paard bedreven te hebben
(23 juli 1691).
In het recht werd dit alles onder de noemer van sodomie gebracht.15. Ook contact
tussen twee mannen werd met dit woord aangeduid. De vraag in hoeverre de term
homoseksualiteit, die pas eeuwen later ingang vond, mag worden gebruikt, is een
omstreden kwestie. Datzelfde geldt voor de vermeende homoseksualiteit van koning
Willem. Hier heeft men in Huygens' dagboek een argument gevonden, twee vage
notities over privégesprekken die de koning had met een legerofficier. Toen Huygens
daarover een lakei aansprak en zei ‘Dat daar evenwel iets wezen moste’, kreeg hij
als antwoord: ‘Ge meent mogelijk iets, maar nee, dat is het niet; wil je wel doen, zo
vraagt daar niemand anders naar als mij en spreekt daar niet van’ (herfst 1683).16. In
dit verband kan nog gewezen worden op het geval van de baljuw van Rotterdam Van
Zuylen van Nijveld, een protegé van de koning, die werd beschuldigd van ‘horribele
dingen die men niet konde naarzeggen’ (28 oktober 1690).17. Nu werd sodomie ook
wel aangeduid als het ‘crimen nefandum’, het vergrijp waarover men niet mocht
spreken. Een laatste notitie betreft twee hovelingen, Willem van Hill en Robert Gray
die op een avond dronken werden, ‘lustig kakelden’ en ‘malkanderen geweldig lief
krijgende’ elkaar voortdurend ‘my bird’ noemden (13 augustus 1691). De historicus
Randolph Trumbach meent dat tot de vroege achttiende eeuw er een biseksuele
cultuur bestond, vooral in libertijnse hofkringen, die geleidelijk plaats maakte voor
de norm van heterosexualiteit.18. Gezien de opmerking van Huygens blijft het
twijfelachtig of deze biseksuele cultuur openlijk tot uiting kwam.
Huygens schreef ook over seksuele relaties tussen vrouwen.19. Het betreft Jacoba
van Beuningen, de vrouw van een Amsterdamse burgemeester, die haar man had
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laten opsluiten toen hij tekenen van waanzin begon te vertonen. Inmiddels had Jacoba
een relatie met een juffrouw Splinter. Huygens' echtgenote vertelde hierover ‘dat
men tot Jacoba ergens in een hoek een godemiche van was gevonden zoude hebben,
haar beiden hebbende gediend’. Jacoba durfde daarna niet meer in het openbaar te
verschijnen (19 oktober 1691). Via via hoorde Huygens nogmaals door iemand
bevestigd dat de beide vrouwen ‘een ...[niet ingevuld] van
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was gemaakt hadden en dat hij het gevonden hadde. Dat Jacoba ook bij de andere
slapende aan haar hals rode plakken met kussen gezogen had’ (29 november 1693).
Ook als afwijkend en niet minder strafbaar gold seksueel contact tussen christenen
en joden. Toch kwam dat voor. Van de kamerdienaar Johan van Baarsenburgh hoorde
Huygens ‘dat Van der Myle (van de artillerie) een dochter van de advocaat Roosendael
lang tot zijn gebruik gehad hadde, maar dat vernomen hebbende dat zij een joodse
galant hadde, hij haar dat in Baersenburgs presentie verweten hadde ende zij stout
wederom sprekende, Van de Mijle zijn degen getrokken hadde en haar door haar
keurslijf gesteken hadde’. Haar vader had toen zijn handen van zijn dochter
afgetrokken, en sindsdien werd zij ‘van de jode onderhouden’ (6 augustus 1696).
De opmerkelijkste aantekening van Huygens op dit gebied speelde zich geheel
buiten zijn eigen kring af. Edward Suttin, de oude gentleman usher, vertelde ‘dat hij
13 jaar oud zijnde met de heidens [zigeuners] van zijn vader was weggelopen en wel
3 a 4 maanden met haar gelopen had, maar nooit hem hadde willen laten zwart maken;
dat de opperste, daar hij, Sutton, bij was, zijn eigen dochter aan zijn eigen zoon
getrouwd hadde met een stukje rokend papier, en dat op die bruiloft de gehele
compagnie naakt gedanst hadde’ (13 januari 1690).

Pornografie
In 1682 liet Adriaan van Borssele van der Hooghe aan Huygens een opmerkelijk
boekje zien: ‘Borselen toonde 's middags aan tafel een boekje op de manier van de
Ecole des filles, daarvan de figuren waren van Romeyn de Hoghe naar het scheen,
‘'twelk hij zeide dat te Dieren met Bentinck op jacht wezende hij in ‘'t krepel-bos
gevonden had’ (27 oktober 1682). Het was vermoedelijk de Nederlandse uitgave van
La puttana errante lange tijd toegeschreven aan Pietro Aretino. Het excuus van de
Zeeuwse edelman klinkt nogal lamlendig, maar is wel begrijpelijk, omdat het boek
door het Hof van Holland al in 1669 verboden was. Toch was er in 1677 een nieuwe
editie van verschenen. Censuur was in Holland nooit erg efficiënt geweest.20. De
nieuwe editie had illustraties, en de toeschrijving van Huygens, als gerenommeerd
kunstkenner, zal wel juist zijn. Romeyn de Hooghe was bovendien een kunstenaar
met relaties binnen kringen van het hof. Later kocht Huygens zelf het boekje Histoire
des amours du Maréchal de Bouffier, een vrij onschuldige erotisch-politieke
beschrijving van het Franse hofleven. Hij kocht het van een jongen die boekjes in
het leger uitventte.21.
Gezien het verbod op pornografie deed Huygens een opmerkelijke ontdekking in
's-Hertogenbosch. Daar zag hij een huis dat was gedecoreerd met houtsnijwerk dat
‘Aretins posturen’ verbeeldde met monniken en begijnen in de hoofdrol (1 juni 1691).
Misschien maakt dit nog het best duidelijk hoezeer seksualiteit een moeilijk kenbaar
en ambivalent thema is, waar een historicus, zelfs met het overvloedige materiaal
dat Huygens dagboek oplevert, moeilijk greep op kan krijgen.
Uiteindelijk had veel van wat door Huygens genoteerd werd vooral
amusementswaarde. Veel scènes zouden zo in een komedie kunnen worden
opgenomen, zoals een voorval van de graaf Oxenstjerna. De Zweedse diplomaat lag
bij een getrouwde vrouw in bed, toen haar man onverwacht thuiskwam. Prompt
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wendde de graaf voor een koliek te hebben en stuurde de echtgenoot naar een dokter.
Deze trok snel een broek aan, helaas was het die van de graaf. Onderweg vond hij
in de broekzak een beurs met 1000 guineas en een horloge. De man, ‘blij wezende
met de buit’ zweeg bij terugkomst en Oxenstjerna deed alsof hij niets miste (2 maart
1695).
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Besluit
Het dagboek van Constantijn Huygens jr biedt zicht op een wereld die via vrijwel
geen enkele andere tekst gekend en onderzocht kan worden. Onder de oppervlakte
van ceremoniën en beschaving kende het leven aan het hof van stadhouder-koning
Willem van Oranje ook duistere kanten. Seks, intriges en roddel waren daarvan de
voornaamste ingrediënten, factoren die in de officiële geschiedenis vooralsnog veel
te weinig aandacht hebben gekregen, maar die dankzij de veel te lang ondergewaarde
Huygens nu op hun waarde geschat kunnen worden.
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‘... als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd’ I
Weyerman als publiekstrekker
Rietje van Vliet
Adverteren doet begeren, luidt het credo in de marketingwereld, maar wie de
achttiende-eeuwse kranten in ogenschouw neemt, ziet al snel dat de toenmalige
boekverkopers in vergelijking met hun collega's van nu weinig middelen ter
beschikking stonden om de begeerte van hun potientiële klanten op te wekken. In
twee artikelen, gebaseerd op onderzoek naar boekverkopersadvertenties in de Leydse
Courant van 1750 tot 1787,1. probeer ik aan te geven hoe er in deze periode, lang na
de dood van Jacob Campo Weyerman in 1747, voor ‘Weyermanniana’ werd
geadverteerd. In dit eerste artikel ligt het accent op een tot dusver onopgemerkte
uitgave van de Haagse boekverkoper Herman Hendrik van Drecht, die meende zijn
debiet te kunnen vergroten door de naam Weyerman in de titel op te nemen. De
desbetreffende almanak zou zelfs onbekend werk van deze vermaarde schrijver
bevatten, zo luidde de advertentietekst. In het tweede artikel komen allerlei
boekhistorische gegevens met betrekking tot werken van, over en toegeschreven aan
Weyerman aan de orde.
Eerst iets over de kunst van het adverteren in het algemeen. Het voor marketeers
nagenoeg versleten maar nog altijd bruikbare AIDA-concept is amper zichtbaar in
de achttiende-eeuwse advertenties. Desondanks lag het er wel degelijk aan ten
grondslag in de tijd waarin er nog niet werd getheoretiseerd over advertising. Volgens
deze formule moeten advertenties, willen ze effectief zijn, allereerst de aandacht
(attention) van de lezer trekken; - iets wat op de overvolle krantenpagina's waarop
de advertenties zonder extra interlinie ter afscheiding van elkaar en zonder
beeldmateriaal afgedrukt werden, nauwelijks gerealiseerd kon worden. Hoogstens
probeerde men het door middel van grafische elementen als cursiveringen en kapitalen.
De meeste adverteerders plaatsten hun eigen naam in kapitalen, opdat er bij de lezer
herkenning zou
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optreden. Een enkele keer werd er met de advertentie ingesprongen waardoor die
meer opviel: maar of dit op initiatief van de adverteerder of de zetter gebeurde, is
niet duidelijk.
Een advertentie moet voorts proberen die aandacht vast te houden en de
belangstelling (interest) van de lezer op te wekken. Dit deed men door de titel - bij
voorkeur in extenso - te vermelden, die zoals gebruikelijk in de achttiende eeuw een
beschrijving van de inhoud gaf en daardoor dezelfde functie had als de flaptekst van
nu. Ook werd er dikwijls korte informatie over de auteur gegeven, hetzij in de vorm
van diens beroep en woon- en werkplaats, hetzij door aan de naam een predicaat toe
te voegen waardoor het publiek onmiddellijk wist wat voor vlees het in de kuip had.
Een andere manier om het publiek te interesseren voor de uitgave was inhaken op
de actualiteit, wat vanouds de nieuwsgierigheid prikkelt.2.
Vervolgens dient de toekomstige klant te verlangen naar het product; er moet een
wens (desire) ontstaan om het boek aan te schaffen. Een effectieve aanpak was, en
is, de associatiegewijze presentatie van het product. Wanneer tegenwoordig een voor
veel vrouwen aantrekkelijke acteur verleidelijk glimlachend een bonbon aanbiedt
aan een jongedame, neemt dit chocolaatje automatisch het onweerstaanbare karakter
van het mannelijke idool over. Althans voor vrouwen, de beoogde doelgroep. Men
ging in de achttiende eeuw nog niet zo ver dat men dergelijke toneelspelers in
advertenties opvoerde, maar wel werden in boektitels welluidende namen genoemd,
die de lezer deden denken aan geestige vertelsels, gewaagde liedjes en wat dies meer
zij. Zeker wanneer een uitgever iemand met een losbandig, of zelfs verdorven imago
opvoerde, was hij verzekerd van een uitstekend debiet. De wil iets aan te schaffen
werd voorts nog vergroot door advertenties waarin de nadruk gelegd werd op de
exclusiviteit van het werk. Dit deed men door expliciet te vermelden dat het slechts
bij een beperkt aantal boekverkopers te koop was bijvoorbeeld omdat het niet in
commissie werd geleverd, dat de prijs tijdelijk in prijs was verlaagd, of dat het werk
binnen afzienbare termijn uitverkocht zou zijn. De op=op waarschuwing miste ook
toen haar uitwerking niet. Een dergelijke termijnbeperking gold vooral bij het
verramsjen van een oude winkelvoorraad en bij intekenacties.3. Overigens kreeg een
werk ook die exclusiviteit wanneer de boekverkoper in zijn reclameuitingen de unique
selling points ervan opsomde, variërend van prachtige prenten van een beroemd
plaatsnijder tot een fraai lederen band of de leukste grappen ooit.
De laatste eis die aan doeltreffende advertenties wordt gesteld, betreft de oproep
aan de lezer om tot actie (action) over te gaan. In achttiende-eeuwse advertenties
komen geen pay-off's als ‘Koop die krant!’ voor, maar wel informatie over de manier
waarop de belangstellende tot aanschaf over kon gaan: nu eens alleen over het adres
van de uitgever bij wie de geïnteresseerde in den lande terecht kon, dan weer over
alle boekverkopers die het werk op voorraad hadden. Overige productinformatie
behelsde het formaat, het papier en de prijs van het werk.

Weyerman te kijk in De vermaakelyke Rarekiek
Uit de gevonden advertenties blijkt dat Weyerman nog decennia na zijn dood doorging
voor stand up comedian. Dit imago hield zeker tot eind jaren tachtig stand en zorgde
ervoor dat zijn werken nog in de negentiende eeuw ‘bijkans tegen goud opwogen.’4.
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Opmerkelijk lang want wie Weyermans oeuvre kent, weet dat zijn imago van scherp
en onbesuisd satiricus vooral gevestigd werd in de eerste decennia van zijn
schrijverscarrière. Hoewel Weyerman nadien zijn pen in het vitriool bleef dopen,
wist hij het niveau van bijvoorbeeld De vrolyke Tuchtheer (1730) nog maar zelden
te bereiken. Desondanks - of misschien wel dankzij zijn gevangenneming en overlijden
negen jaar later in de Haagse Gevangenpoort - werd zijn naam gebruikt om
verkoopwaar van bepaalde snit aan te prijzen. Al die jaren stond Weyer-
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mans werk garant voor ontspannen leesvermaak, al was het tij al gekeerd en werd
het voormalige enfant terrible in toenemende mate beschouwd als een ordinaire
schurk wiens geschriften mutatis mutandis niet door de beugel konden. Exit dus ook
voor de Casanovafiguur, zoals Van Lennep Weyerman in zijn Ferdinand Huyck
uitbeeldde. Echter, zolang de naam van Weyerman voor een sterk debiet zorgde,
wisten boekverkopers wel raad met hem. Als zijn oeuvre zo gezocht is, zo moeten
ze gedacht hebben, waarom zijn naam niet als teaser op titelpagina's en in advertenties
gebruikt, en waarom geen nieuw en onbekend werk van hem op de markt gebracht?
De marketingstrategie had immers haar vruchten afgeworpen. Zo had Weyermans
eerste biograaf Franciscus Lievens Kersteman, die de biografie (1756) zelfs voorzag
van ‘originele’ vertogen van Weyerman zelf, er destijds goed mee gescoord. Ook de
Openhartige Catagismus of Belydenis der Vry Metselaaren (1760) zou van Weyerman
zelf zijn en nog in 1768 verscheen er een compleet tijdschrift op naam van Weyerman:
Het Oog in 't Zeil. Het maakte niet uit dat Weyerman al decennialang onder de geesten
verkeerde.
Ook in 1779 werd Weyerman aan het schimmenrijk ontrukt. Deze keer was het
de Haagse boekverkoper Herman Hendrik van Drecht, uit de Papestraat, die hoopte
dat Weyerman het publiek tot aanschaf kon verleiden. Hij plaatste in datzelfde jaar,
in de Leydse Courant van 1 januari, een advertentie voor De vermaakelyke Rarekiek
of de Almanach der Hypochondristen voor het Jaar 1779. Het werk, zo meldde hij,
bevatte niet alleen de typische onderdelen die een almanak eigen zijn, maar tevens
‘veele koddige Historien, geestige Vertellingen, wonderlyke Droomen, vroolyke
Kwinkslagen, snaaksche Invallen, aardige Loopjes, galante Minnaryen, scherpe
Puntdichtjes en fraaye nieuwerwetsche Airtjes; dienende tot Uitspanning der
Nieuwsgierigen en Vervrolyking der Zwaarmoedigheid.’ Ter onderscheiding van de
vele vergelijkbare almanakken of geestige verhalenbundels bracht de Hagenaar
bovendien naar voren dat dit diverterende onderdeel werd gevolgd door ‘twee
AUTHENTIQUE BRIEVEN en één DIEPZINNIG RAADZEL van wylen J. CAMPO WEYERMAN
aan den Heer B. te Rotterdam toegezonden.’ De prijs per band bedroeg zes stuivers,
zo werd erbij vermeld.5.
Opnieuw een samenraapsel van allerhande ondeugende ontspanningslectuur dat
men meende te kunnen opwaarderen door er onbekend werk van Weyerman aan toe
te voegen. Opvallend én intrigerend is de vermelding van de ‘authentique brieven’.
Die wijst de lezer op de mogelijkheid dat er nog altijd teksten van Weyerman zijn
die nimmer zijn teruggevonden. Een lokkertje.....
Er is weinig over De vermaakelyke Rarekiek bekend. De Nederlandse Centrale
Catalogus noemt slechts één exemplaar, aanwezig in de Leidse
Universiteitsbibliotheek. Het betreft De vermaakelyke Rarekiek of de Almanach der
Hypochondristen. Behelzende veele fraaije historien, geestige vertellingen, vroolyke
kwinkslagen, snaaksche invallen, aardige loopjes, galante minnaryen, scherpe
puntdichtjes en fraaye nieuwerwetsche airtjes, dienende tot uitspanning der
nieuwsgierigen en vervrolyking der zwaarmoedigen. Op de titelpagina van dit
handpalmgrote werkje prijkt de naam van de Haagse boekverkoper Van Drecht en
als jaartal: 1781. De vermaakelyke Rarekiek van 1779 blijkt nergens te vinden, noch
die van 1786 en 1787.6. De titelprent van het door mij geraadpleegde exemplaar is
van de hand van B. Bakker uit Amsterdam, naar een tekening van H. Schoute, en
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toont een man en een vrouw kijkend naar een rarekiek. Een rarekiek, ook wel laterne
magique genoemd, was in de achttiende eeuw een populaire kermisattractie. Er
werden lichtbeelden van sensationele gebeurtenissen vertoond: nu eens uit een grijs
verleden, dan weer de actualiteit betreffend. De uitbater van de rarekiek gaf er
commentaar bij. Als tijdschrift bleek de formule van de rarekiek een gouden vondst,
met
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name in de jaren tachtig, toen de controverse patriotten-orangisten zich naar een
hoogtepunt ontwikkelde. Recente gebeurtenissen konden immers voorzien worden
van politiek en propagandistisch commentaar, waarbij korte metten gemaakt werd
met de tegenpartij.7.
In het almanakje van 1781 is daarvan echter niets te bekennen. Het is 180 bladzijden
groot, waarvan de eerste 60 bladzijden in beslag genomen worden door de ‘echte’
almanakinformatie. Daarna volgen gedichtjes, anekdoten en vertelseltjes als ‘De
deugdzaame liefde’, ‘De bespotte hoorndraager’, ‘De bedrogen galant’ en ‘De
edelmoedige landman’. Helaas is het Leidse exemplaar onvolledig. Behalve 25
bladzijden tekst ontbreken ook de uitvouwbare prenten. Die hebben er volgens de
advertenties in de Leydse Courant wel degelijk in gezeten.8.
Op zichzelf zijn dergelijke ‘extra fraaye uitslaande Konstplaatjes’ in almanakken
zeldzaam. Van Drecht probeerde hiermee zijn uitgave klaarblijkelijk te onderscheiden
van de talrijke andere almanakken die aan het einde van het jaar op de markt gebracht
werden. Ook voor de almanak van 1786 bracht hij zijn clientèle de unique selling
points onder de aandacht: ‘versierd met IX EXTRA FRAAIJE PLAATJES.’ Hetzelfde deed
hij voor de almanak van 1787, maar daar voegde hij een uitgebreide
inhoudsbeschrijving aan toe. Om de verleiding voor de potentiële koper nog groter
te maken gaf hij bovendien van iedere illustratie een korte beschrijving en plaatste
hij de begrippen ‘Cupido’, ‘snakeryen’ en ‘grappige voorzeggingen’ in kapitalen.
Dat het om een humoristische almanak ging, kon de lezer dus niet zijn ontgaan. De
Hagenaar adverteerde wel vaker in de Leydse Courant. Hij was vanaf 1774 actief
als uitgever-boekverkoper en kende waarschijnlijk de kneepjes van het verkoopvak.
Zijn fonds laat zich ondanks de aanwezigheid van een aantal geneeskundige werken
moeilijk karakteriseren. In 1779 ontpopte hij zich als uitgever van vlugschriften. Hij
stond dan ook bekend als een vooraanstaand patriot en werd omschreven als ‘boeken vuile Pasquilverkooper, bygenaemt de Papieren Baron, bekent onder de naam van
Valler over de kist met een zak sesthalve.’ Het liep niet best met hem af. In 1788
was hij ‘in zware zinneloosheid vervallen’ en een jaar later werd het doek definitief
voor hem gesloten. Zijn zaak was nog net niet failliet verklaard.9. Verdere informatie
ontbreekt, maar deze eerste gegevens laten reeds zien dat ook deze Haagse
boekverkoper thuishoort in het milieu dat Weyerman ooit omringde.

Eindnoten:
1. Het citaat ‘... als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd’ ontleen ik aan F.L.
Kersteman. Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, ed. R. van Vliet. Leiden 1994.
Duivelshoekreeks 1. p. 124. Over de verschillende versies van Leydse Courant (hierna: LC):
H. van Goinga. Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek
1720-1800. Amsterdam 1999, p. 57. Voor dit artikel heb ik alleen gebruik gemaakt van de LC
uit de bibliotheekcollectie van het Gemeentearchief Leiden.
2. Over deze werkwijze: A. Baggerman. Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek
in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823. Den Haag 2000, p. 171-174.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

3. A. Baggerman. Een lot uit de loterij, p. 175-176. Bij intekenacties werd soms ook aangegeven
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of de ‘misdaden der gewezen Direkteurs’ van de faillerende South Sea Company groter waren
dan het ‘verlies der bedrogen Zuit-Aeolisten.’ Volgens Elly Groenenboom. De Rotterdamse
woelreus [...]. Amsterdam 1994. Atlantis 8, p. 424, gaat achter deze heer B** de SSC-directeur
John Blunt schuil. Op grond van de mededeling dat de heer B. verblijf zou houden te Rotterdam,
acht ik het niet waarschijnlijk dat de Engelse heer B** identiek is aan de heer B. te Rotterdam.
Overigens noemt Weyerman ook in zijn Amsterdamschen Hermes 2, p. 12, ene ‘B**’ in relatie
tot de slag bij Schellenberg en bij Bleinheim. Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk, editeurs van
J. Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes I (1722), no. 1-8 [...], Leiden 1996,
Duivelshoekreeks 6, p. 78, suggereren dat het in het desbetreffende geval om de Franse
maarschalk de Boufflers gaat. Ook deze B** heeft niets met B. van doen.
6. Dat ook die hebben bestaan, blijkt uit de advertenties in de LC 21 -12-1785, 26-12-1785,
8-2-1786 en 29-12-1786.
7. Over rarekieks en lanternes magiques: A.J. Hanou, ‘De Emigrant, amusant [1793]’, in MedJCW
21 (1998), I, 19-25.
8. LC 22-12-1780 en 29-12-1780.
9. E.F. Kossmann. De Boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw, Den Haag 1937,
Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel 13, p. 103-105.
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Boekbesprekingen en signaleringen
Huibert Jan Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen.
Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw. Rotterdam, Erasmus
publishing 1999. Nieuwe Nederlandse bijdragen der geneeskunde en der
natuurwetenschappen 58. ISBN 90 5235 143 0. 664 blzz. f 139, -.
Helder geschreven en mooi geïllustreerd boek over een vrijwel onontgonnen terrein:
de geschiedenis van de astronomie in Nederland in de tijd van de Verlichting. Dit
vak werd niet zozeer aan de universiteiten (die slechts onderwijsinstellingen waren!)
beoefend, als wel in kringen van liefhebbers, oftewel konstgenoten: zij het dat uit
Leiden, waar in 1717 's-Gravesande benoemd was die de Newtoniaanse principes
op het continent bevorderde, een belangrijke impuls kwam. Belangrijk was daarnaast
het fysicotheologisch werk van Nieuwentijt (1715) ten gevolge waarvan het
aantrekkelijk werd de natuur, en dus de sterrenhemel, te bestuderen als een modus
van het bestuderen van het werk Gods (Newton zelf hoopte hier mogelijk ‘goddelijke’
constanten en eenheden terug te vinden, van eenzelfde aard als gebruikt bij de bouw
van de tempel van Salomon). De hele schepping werd object van ‘natuur’ kunde,
maar de sterrenkunde was een belangrijk testgebied.
Ook hier (p. 34-37) heeft de 19e eeuw de mythe geschapen dat er in de 18e eeuw
in Nederland niets belangrijks gebeurde. Toch staat Nederland voorzover
waarnemingsplaatsen bekend zijn op de zesde plaats, na veel grotere landen.
Zuidervaart traceert tevens een enorm netwerk van een honderdtal door het land
verspreide sterrekundigen, en bespreekt hun problemen en methoden, in het tijdvak
1715-1770. In een epiloog komt ook de situatie aan het einde van de 18e eeuw aan
de orde. Belangrijk is het enthousiasme in een groot aantal genootschappen die
overigens niet een geheel nieuw fenomeen zijn. En passant licht hij het
wiskunde-onderwijs in de Republiek door. De doopsgezinden blijken bij dit alles
een bijzonder geïnteresseerde groep. Er bleef overigens een markt voor astrologische
opvattingen (p. 63-67).
Enkele opvallende wapenfeiten: in 1740 publiceerde de Amsterdammer Nicolaas
Struyck het eerste kritische bronnenonderzoek aangaande kometen dat ooit is
gepubliceerd (p. 116). Klinkenberg was een der eersten die conclusies trok over het
bestaan van een nieuwe planeet (Uranus): van hem is ook de benaming ‘komeet van
Halley’. Nederlanders werkten hard mee aan het vaststellen van de zonneparallax
en het bepalen van de afstand in het zonnestelsel. De Nederlandse verdiensten liggen
overigens vooral op observationeel, niet op theoretisch of organisatorisch terrein.
Wat dat laatste betreft: ook op dit terrein was er duidelijk een gebrek aan
ondersteuning van overheidswege zoals in het buitenland vooral van vorstelijke zijde
mogelijk was (hoewel in dit boek Willem IV een opvallende rol speelt). De overheid
was hier versnipperd.
Ook bediscussieert Zuidervaart de specifieke Nederlandse mentaliteit van de
Verlichting, en de praktische benadering van onze wetenschappers. Het
nuttigheidsdenken, de toepassingsgerichtheid en daardoor de grotere aandacht voor
natuurlijke historie dan voor sterrenkunde, heeft misschien een slechte invloed gehad
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op het niveau van de theoretisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op dit laatste
terrein.
Onder de bijlagen vindt men onder meer een naamlijst van Nederlandse
sterrenkundige waarnemers 1715-1770, met bijzonderheden over hun
maatschappelijke positie; tevens een gereconstrueerde naamlijst van bij het
natuurwetenschappelijk onderzoek betrokken ‘konstgenoten’, in veertien kringen of
genootschappen, in een achttal steden.
Een prachtig boek over de tijd toen beta's nog deels alfa's waren.
ANDRÉ HANOU
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Balthasar Bekker, Beschrijving van de reis door de Verenigde Nederlanden,
Engeland en Frankrijk in het jaar 1683. Naar het handschrift uitgegeven
en toegelicht door Jacob van Sluis. Ljouwert, Fryske Akademy 1998. f
27,50.
Toen Balthasar Bekker in de avond van zondag 4 juli 1683 met de nachtschuit
Amsterdam verliet, wist hij dat hij twee maanden later terug moest zijn. Voor zondag
5 september stond zijn naam op het preekrooster genoteerd. Bij het bereizen van
Engeland en Frankrijk moest de kalender of de almanak dus goed in de gaten worden
gehouden.
Ruim drie eeuwen geleden was het nog een avontuur om naar Frankrijk en Engeland
te reizen, maar dan wel een avontuur dat zich kennelijk vooraf goed liet calculeren.
Bekker en zijn kleine reisgezelschap arriveerden geheel volgens plan op zaterdag 4
september weer thuis. Daar dankte hij de ‘Almaghtige God’ voor zijn ‘trouwe
goedigheid’, bereidde zijn preek van de volgende dag voor en liet anderen delen in
zijn reisverslag.
Dat verslag had Bekker van dag tot dag bijgehouden, maar nadien uitgewerkt tot
een lopend verhaal. In die uitgewerkte versie, die door de goede zorgen van
Bekker-kenner Jacob van Sluis nu voor het eerst in boekvorm is verschenen, treffen
enkele vooruitwijzingen: bij de beschrijving van de kamers van de Engelse koning
en koningin in het kasteel te Windsor bijvoorbeeld erkent Bekker dat de schoonheid
ervan niet overtroffen is door wat hij later in Frankrijk zien zou.
De reis voerde Bekker en de zijnen door wat naar eigentijdse normen min of meer
als de beschaafde wereld mocht gelden: via Brabant en de Spaanse Nederlanden naar
Londen. Cambridge en Oxford, vervolgens via Normandië naar Parijs en terug door
de Franse Nederlanden, Henegouwen, de Spaanse Nederlanden naar huis. In die
beschaafde wereld lijken de reizen volgens een vast en vertrouwd stramien te verlopen,
zelden kijken de reizigers op hun neus omdat er geen boot, geen wagen of geen paard
is. Ook de bezienswaardigheden liggen vooraf vast: van een doelloos zwerven of
van een verrassende ontmoeting met een mooie kerk is geen sprake. Het is uiteraard
mogelijk dat de verbazing er bij de uitwerking tot een reisverslag uitgefilterd is.
Wat in die beschaafde wereld Bekker vooral treft, is het gebrek aan beschaving.
Maatstaf bij zijn civilisatie-onderzoek is de godsdienst. In dat opzicht wint Engeland
het gemakkelijk van Frankrijk, maar dat is relatief, want de norm blijft
vanzelfsprekend vaderlands.
Zelfs in Engeland laat de beschaving in religieus opzicht te wensen over. In Oxford
is Bekker getuige van openbaar catechismusonderricht en hij diskwalificeert het als
‘papegaaisang, gelyk de Commun praijers altemaal.’ In Westminster Abbey wordt
hem door ‘een oud manneken’ een steen getoond, waar Israël zijn hoofd op had laten
rusten toen hij een ladder ‘aan den hemel’ zag. Bekker tekent aan: ‘sulke Reliquien
hebben onse Gereformeerden in Engelland: hoewelse die niet en eeren, sy achtense
niettemin.’
Wanneer Bekker begin augustus Engeland verlaat, concludeert hij dat het in
Engeland ‘wel te harden’ is. Het zou helemaal goed zijn als de regering en de
godsdienst ‘in rust’ waren. Het verdriet hem dat de godsdienst te zeer ‘na 't Paapsch
herschikt’ was. Intrigerend is dat Bekker in zijn Engelse tussenbalans vertelt dat een
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bepaalde kwestie ‘elders verhandeld’ wordt: ‘hier nu genoeg’. Waar en wanneer die
kwestie besproken is, blijft in Bekkers woorden (en ook in de annotatie) duister.
Door de verwijzing naar ‘elders’ krijg ik de indruk dat het reisverslag niet slechts
voor persoonlijk gebruik was. Van Sluis noemt als mogelijke lezers de reisgenoten
en familie en vrienden, maar door dit soort verwijzingen naar ‘elders’ kon de kring
van lezers (of luisteraars) wel eens geleerder zijn dan gedacht.
Bij de inscheping naar Frankrijk zegt Bekker weinig hoopvol: ‘Wy gaan na
Vrankryk, tooneel der hedendaagsche Vervolgingen, toe.’ De protestanten werden
in 1683 in Frankrijk al flink getreiterd: wat dat betreft kwam de opheffing van het
Edict van Nantes niet als een verrassing. In vergelijking met wat Bekker in de Spaanse
Nederlanden aan onnozele roomsheid zag, valt het echter mee wat hem in Parijs aan
paapsheid ergerde. De dominee maakt in zijn verslag de indruk geïmponeerd te zijn
door wat hij in de Franse hoofdstad zag. De Spaanse Nederlanden werden als een
achterlijke landstreek beschouwd. In Antwerpen bezocht Bekker de bejaarde jezuïet
Cornelius Hazart; naar aanleiding van diens woorden noteerde Bekker: ‘Hij was
t'huis, en hadde vrijheid van spreeken: wij van denken.’
In heel veel opzichten is de Beschrijving boeiende lectuur. Bekker beschrijft veel
steden onderweg door hun omtrek in voetstappen te meten en een Nederlands
equivalent te geven. Zo bevond Bekker Compiègne ‘so groot ontrent als Alkmaar of
Breda’, terwijl de rivier ‘Oyse’ hem zo breed toescheen als de Vecht bij Maarssen.
Interessanter zijn de ontmoetingen met de protestantse geestverwanten in Engeland
en Frankrijk: als bij geheime afspraak wist Bekker wie hij waar kon zien. Alsof
Bekker niet slechts behoorde tot de Republiek der Geleerden, maar evenzeer van een
verwante Republiek der Protestanten. Die reeks ontmoetingen geeft het reisverslag
onwillekeurig het karakter van een protestantse doorlichting van de civilisatie van
Engeland en Frankrijk: de tegenwoordige staat van beide landen naar Nederlandse
maat. Voor zo'n doorlichting - en dat door zo'n scherpzinnig man als Bekker - moet
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ook buiten de persoonlijke kring van de reiziger belangstelling hebben bestaan. De
Amsterdamse vroedschap? De kerkeraad?
De tekstbezorging van het reisverslag, waarvan het handschrift in Den Haag in de
Koninklijke Bibliotheek berust, is uiterst nauwgezet. Voor de tekstverantwoording
geldt hetzelfde. De annotaties zijn precies en verhelderend; in slechts een enkel geval
overdrijft de editeur (in de toelichting dat we onder Duinkerken Dunkerque moeten
verstaan), in een enkel geval laat hij de lezer in de steek (zie hiervoor). De inleiding
is goed geschreven. Er wordt flink wat aandacht geschonken aan de reis, de motieven,
de functie van de reis. In de inleiding wordt naar mijn idee wel te veel van Bekkers
leven en werk bekend verondersteld: het inzicht dat hij als 49-jarige tevreden en
gelukkig was en nog niet verwikkeld in de strijd rond De betoverde weereld helpt
niet erg om zich te krijgen op de schrijvende reiziger. Hoe was zijn positie in
Amsterdam bijvoorbeeld? Waarover preekte hij op 5 september 1683? Het is
ongetwijfeld van elders bijeen te sprokkelen, maar graag zag ik dat in de inleiding
gedaan.
PETER ALTENA

Dorothée Sturkenboom, Spectators van Hartstocht. Sekse en emotionele
cultuur in de achttiende eeuw. Hilversum, Verloren 1998. 421 Blzz. ISBN
90-6550-595-4. Prijs f 54,-.
Het lijkt een gewaagde onderneming: in een tijdperk waarin de rede de belangrijkste
drijfveer heette te zijn van het handelen de beleving van emoties te onderzoeken: en
dat al helemaal bij bronnen en hun auteurs die vooral bekend stonden om een vrij
nuchtere, moralistische benadering van de verschijnselen des levens. Hoe verrassend
is het dan om te ervaren dat de historica Dorothée Sturkenboom erin is geslaagd om
in een zeer vlot leesbare dissertatie een boeiend en vernieuwend beeld te schetsen
van de zich gedurende de 18e eeuw wijzigende houding ten aanzien van menselijke
gevoelens, of, in een samenvatting van hoe zij dat zelf benoemt: de schuivende
panelen van de emotionele cultuur te verkennen. Zij doet dat door in spectators vast
te stellen welke emoties belangrijk, nastrevenswaardig of problematisch worden
gevonden, welke expressievormen daaraan worden gegeven en welke opvattingen
er waren over de seksc-gebondenheid van deze emoties; vervolgens geeft zij met
behulp van de historische context (opvattingen over standen, christelijke waarden
en stromingen, biologische processen, de invloed van opvoeding en lectuur) daarvoor
een verklaring.
Niet dat er geen haken en ogen aan de onderneming kleven. Het onderzoek roept
ook vragen op die weer door anderen beantwoord mogen worden. De keuze van
spectators - hoewel verdedigbaar door het observerende en becommentariërende
karakter van het genre - als exclusieve bron voor het traceren van een emotionele
cultuur heeft eerder een toevallige aanleiding dan een doelbewuste onderbouwing.
Er zijn ook duidelijke beperkingen wanneer uit deze bron algemeen geldende
conclusies moeten worden getrokken. Maar je moet ergens beginnen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23

Sturkenboom heeft op systematisch-chronologische wijze, ruim interpreterend
gebruik makend van de doorgaans aanwezige inhoudsopgaven, Nederlandse spectators
onderzocht van 1718 (De Mensch ontmaskert) tot 1800, wanneer de bloei van het
genre voorbij is. Vertalingen zijn niet in het onderzoek betrokken, zowel om praktische
redenen als ook vanuit de bedoeling om met erkenning van de West-Europese context
de Nederlandse maatschappelijke situatie te gebruiken als verklaringsmodel voor de
gesignaleerde emotionele cultuur. Wat dat laatste betreft werd geen bezwaar gezien
in vertaalde fragmenten in de spectators, omdat deze gebruikt zouden zijn om bepaalde
ideeën over emoties en sekseverschillen te ventileren. Gezien het feit dat in de 18e
eeuw bij herhaling vertalingen (althans van een aantal mij bekende romans) aanzienlijk
werden ‘genationaliseerd’, lijkt hier in feite het onderscheid in het corpus inderdaad
meer op omvang dan op inhoudelijke gronden te berusten.
Allereerst wordt gekeken naar het ontstaan van het genre in Nederland en een
verklaring gezocht voor de plaats van emoties daarbinnen. Deze laatste hangt sterk
samen met de maatschappelijke positie van de spectatorschrijvers en hun ervaring
van de relatieve achteruitgang van de Republiek als internationaal belangrijke staat.
In de spectators legden zij een duidelijke relatie tussen deze achteruitgang en een
‘verval van zeden’, waartegen krachtig met de pen moest worden opgetreden. Zij
grepen daarvoor terug op een aantal van oudsher bekende karakteristieken, waarbij
vooral die van ‘het kwade wijf’ opvalt. Met deze typering werd ten strijde getrokken
tegen de hartstochten ‘heerszucht’ en ‘toorn’, die als ziekten werden ervaren en die
vooral werden aangetroffen bij daarvoor gevoelige groepen als eenvoudige lieden,
vrouwen, eergevoeligen en hoogmoedige burgers. Andere voor de spectatorschrijvers
problematische emoties waren behaagzucht, eigenliefde, wellust, spilzucht, geldzucht,
dweperij, hypochondrie en leeszucht, beschreven in typen als de lichtmis, de coquette,
de vrek, de dwepende predikant en de savante; vrouwen bleken vatbaarder voor
sommige hartstochten dan mannen en wat bij mannen als een deugd werd gezien,
escaleerde bij vrouwen al gauw tot een ondeugd. De oorzaak voor uit de hand lopende
emoties werd gezocht in opvoeding en leefwijze, in verfransing, aristocratisering en
feminise-
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ring van de cultuur, in excessieve leeslust en in overdreven piëtisme. De sociale
klasse van de spectatorschrijver en zijn publiek bleef opvallend gevrijwaard van deze
uitwassen. De fouten kwamen vooral bij de andere groeperingen voor, zowel laag
als hoog. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de exercities van de spectatorschrijvers
bij de juiste personen terechtkwamen en hun doel, te weten een verbetering der zeden,
bereikten.
Rond 1770 werd een kentering zichtbaar. Waar de auteurs zich aanvankelijk vooral
bezighielden met het bestrijden van verkeerde invloeden, begonnen ze later vooral
het goede gevoel te stimuleren. De stereotiepe beschrijvingen maakten plaats voor
een veel meer genuanceerde benadering van gevoelens. De liefde voor de medemens
en het vaderland werd een groot goed. Daarmee werden voor de man de - zo men
wil - meer vrouwelijke aspecten van het gemoed publiek gemaakt, wat tot gevolg
had dat de vrouw werd verondersteld dergelijke gevoelens tot uitdrukking te brengen
in de huiselijke sfeer: onderscheid moest er blijven. Zij werd vooral gezien als
liefhebbende moeder en echtgenote. Treffend is Sturkenbooms illustratie daarvan
met de latere manifestaties van het Album Amicorum: voor de vrouwen is daarvan
de huiselijke variant van het poëzie-album te onderkennen; de mannen echter
gebruik(t)en het publieke liber amicorum.
Opvallend is dat de gave om de aanvankelijk stereotiepe emoties te beheersen
vooral werd toegekend aan wezens zoals de spectatorschrijvers zelf: mannen uit de
bovengemiddelde burgerklasse, de intellectuele elite van medici, juristen en vooral
ook predikanten, met name uit de liberale vleugel van de Gereformeerde Kerk,
remonstranten en doopsgezinden. Deze groep vormde ook het in de eerste plaats
geïntendeerde publiek van de spectators. Hier laat zich meteen iets van een wezenlijk
probleem zien, dat wel door Sturkenboom wordt onderkend, maar dat in de conclusies
toch enigszins raakt ondergesneeuwd. Van de 70 onderzochte spectators zijn er onder
de auteurs slechts twee vrouwen: Betje Wolff en Petronella Moens; bovendien toont
Sturkenboom overtuigend aan dat we het vrouwelijke aandeel in het geïntendeerde
publiek niet moeten overschatten. Maar weten we dan aan het eind van het boek niet
slechts iets met zekerheid over de gevoelscultuur van mannen uit de gegoede,
gestudeerde burgerij? Bij gebrek aan representativiteit is geen nadere analyse gepleegd
van het werk van de twee genoemde vrouwen, die bovendien slechts het einde van
de eeuw vertegenwoordigen. Komen in hun werk dezelfde gevoelens voor, worden
die met dezelfde normen gewaardeerd en beoordeeld, worden ze op dezelfde manier
en in dezelfde bewoordingen beschreven als in het werk van hun mannelijke collega's?
En welke conclusies moeten we daar dan weer uit trekken? Vergelijkbare vragen
gelden eigenlijk voor andere sociale groepen, waarvan ons uiteraard vooral de laag
onder die van de intellectuele elite interesseert: de kleermaker en de timmerman, en
vooruit: ook de winkelierster, met een passie voor het gedrukte woord. Hun beurs
mocht dan wellicht te smal en de tekst te verheven zijn voor de aanschaf van een
complete spectator, maar er waren ook andere, zo men wil meer ‘populaire’ publicaties
(romans, pamfletten, dichtwerken, etc.), geschreven door andere, wellicht meer
verwante, auteurs, en waarom geen vrouwelijke. Ook in deze publicaties zijn sporen
aan te treffen van emotionele cultuur, al zal hun fictionele weergave moeten worden
‘vertaald’. Kan iemand die eens aan een nadere blik onderwerpen? Samen met de
uitkomsten van het grondige onderzoek van Sturkenboom wordt ons beeld van de
gevoelens van de 18e-eeuwse bewoner van de Republiek dan weer wat completer.
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Vermoedelijk kan dan ook beter worden aangetoond hoe het na 1800 verder gaat
met de emoties. Wat is literair gezien de verbinding met wat, in welke culturele
inbedding vindt dat plaats, via welke genres en stromingen loopt dat, en voor wie
geldt dat? Gezien onder meer de romans van Gerrit Paape, waarin vaak binnen één
tekst het hele scala van stereotiepe karakterschetsen via het nieuwe redelijke gevoel
tot Feithiaanse scènes wordt doorlopen, geef ik de eind 18e-eeuwse populaire roman
een goede kans om voor een groter publiek de verbindende schakel te zijn naar de
nieuwe gevoelscultuur van de 19e eeuw.
Nog een enkele opmerking. Dorothée Sturkenboom doet een vrouwhaftige poging
om de verschillende termen voor ‘gevoel’ die in de spectators en daarbuiten in omloop
zijn, van elkaar te onderscheiden door in een ‘klein emotie-lexicon’ deze begrippen
te definiëren en duidelijk te maken welke ze zelf zal hanteren. Het woord ‘sentiment’
wil ze daarbij zoveel mogelijk uit de weg gaan vanwege de dubbelzinnigheid die
door het moderne gebruik is ontstaan. In verband met de literaire stroming van het
sentimentalisme is het echter onmogelijk om de term geheel achterwege te laten.
Wellicht heeft dit vrij strak gehanteerde onderscheid, gevoegd bij de woorden die in
de spectators worden gehanteerd, tot enige verwarring geleid bij de auteur zelf
wanneer zij schrijft over ‘sentimentele romans in de stijl van Richardson’, en
vervolgens niet goed uit de voeten kan met een door haar geconstateerde
‘tweeslachtige houding van de spectators tegenover de sentimentele lectuur’. Niet
alleen zijn de romans van van de generatie Richardson qua vorm duidelijk anders
dan die van Feith c.s., ook de contemporaine waardering liet niets aan duidelijkheid
te wensen over. De (ruim voor 1770) verschenen vertalingen van Richardsons
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romans werden in de kritiek eerder gewaardeerd als zedekundig waardevolle werken
dan als uitingen van overdreven gevoeligheid. Iets anders is dat de spectators van
rond 1780 naar aanleiding van het ontstane sentimentele genre de nieuwe vertalingen
van Richardsons werk wellicht in een ander perspectief gingen zien, maar het zou
een receptiehistorisch onderzoek vergen om daar gefundeerde uitspraken over te
doen.
ADÈLE NIEUWEBOER

Yvonne Bleyerveld, ‘Hoe bedriechlijk dat die vrouwen zijn’: vrouwenlisten
in de beeldende kunst in de Nederlanden, circa 1350-1650. Leiden,
Primavera Pers 2000. isbn 90-74310-60-5. 320 Blzz., 236 ill. Prijs f 74,50.
Dit boek gaat over Deianeira, Phyllis, Eva. Delila, Judith, Jaël en vele andere
befaamde vrouwen die met sluwe listen beroemde mannen als Herakles, Aristoteles,
Adam, Simson, Holofernes, Sisera in de val hebben gelokt. Verhalen waarin dit wordt
beschreven worden vrouwenlisten genoemd. Ze fungeren als exempelen, bedoeld
om stellingen over vrouwen, de liefde en dwaas mannelijk gedrag te onderstrepen.
Vanaf de late 13e eeuw komen vrouwenlisten met name in Frankrijk. Duitsland en
Zwitserland voor in de beeldende kunst: in de kerk- en kloostersculptuur, op textiel,
op kleinoden als ivoren kistjes en kammen. Eind 15e en vooral in de 16e eeuw zijn
ze een geliefd thema in vooral de Nederlandse en Duitse prentkunst, waarbij vooral
het samenbrengen van meerdere voorbeelden in één reeks dient om de ‘waarheid’
van het voorgestelde te schragen. Bleyerveld concentreert zich op 16e-ceuwse
prentenreeksen en hun doorwerking in (ook de schilderkunst) de 17e eeuw. En
daarmee zijn we bij Weyerman: de man die met woorden het strijdperk der sexen in
brede taferelen wist te konterfeiten, de zoetgevooisde minnaar maar ook de rancuneuze
bedrogene, de satiricus die dames meermaals met een korte penseelstreek kastijdt
en soms langdurig, zoals in ‘Gunemastix, (dat is) Den Geessel der Vrouwen’: haar
‘fluweele pels wiert door Natuur geschikt. Tot 's mans bederf’ (De Vrolyke Tuchtheer
25 juli 1729; ed. Hanou I 1978: p. 25-32; 26).
Bleyerveld toont het vuurwerk waarvan Weyerman soms de lont ontsteekt en geeft
zijn visie handen en voeten door deze te plaatsen binnen de context waarop deze
thematiek verbeeld werd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de middeleeuwse
literaire traditie; de West-Europese beeldtraditie ca 1200-1575; het vrouwenlistmoticf
in de Nederlandstalige literatuur van de late middeleeuwen en de 16e eeuw: de
beschrijving van de verhalen rond het thema ‘vrouwenlist’ (met naast ‘Dat bedroch
der vrouwen’ een fraaie pendant over het bedrog (ontrouw) der mannen);
vrouwenlisten in de 16e-eeuwse prentkunst en in de beeldhouwkunst en
kunstnijverheid; de dubbele betekenis van Eva, Jaël, Esther en Judith: ook
voorbeeldwaardige vrouwen; de doorwerking van het thema na 1600 en een
slotbeschouwing over ‘mannelijke dwaasheid en eerverlies’. Het boek bevat een
register en een bibliografie En het is schitterend vorm- en uitgegeven en zeer
toegankelijk en vaak meeslepend geschreven.
W.R.D. VAN OOSTRUM
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Johan Joor, De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in
Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse
Keizerrijk (1806-1813). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2000. 864 blzz.
ISBN 90 6707 520 5.
De auteur analyseert honderden gevallen van allerlei soorten verzet die archivalisch
gedocumenteerd zijn. Hieraan vooraf gaat een bespreking van de historiografie van
dit tijdvak, en het daaruit ontstane, vaak nog heersende beeld. Het blijkt dat
bijvoorbeeld Colenbrander (reeds in slechte zin bekend wegens de selectieve aard
van de door hem gebruikte bronnen; leidend tot de idee dat hier slechts naäpers van
de Franse revolutie bestonden) ook hier wegliet wat hem niet beviel. Hij
bagatelliseerde die protesten vrij systematisch: als niet passend bij zijn idee dat de
nationaal-orangistische 19e-eeuwse staat slechts door bepaalde bewegingen
vooraangekondigd kon worden.
Het was dus niet ‘relatief rustig’ in Nederland. De relletjes waren dikwijls niet
zozeer politiek van aard (zeker niet anti-verlicht: wél pro oude traditonele waarden).
Zij werden vooral veroorzaakt door economische maatregelen, en het meest door het
verplichte dienstnemen. Nogal ontroerend is het verschijnsel dat op diverse plaatsen
het volk te hoop loopt wanneer de autoriteiten ‘onze’ weesjongens ophalen voor het
leger.
De diverse hoofdstukken behandelen telkens een ander aspect van de
bijeengenomen oproerigheid: bijvoorbeeld geografie, leeftijd, duur,
deelnemersachtergronden, wapens. Geleidelijk komt bij de lezer de vraag op - en
soms stelt ook de schrijver diezelfde vraag aan de orde: was er dan geen enkele
organisatie achter die commoties? Blijkbaar niet; al kan men soms een vermoeden
krijgen dat er onder het bewind van Lodewijk nog kernen van oude revolutiegezinden
bestonden (Aletta Maria Hulshoff!). Vreemd is dat er tijdens de eigenlijke heerschappij
van Napoleon zo goed als nooit, ook al liep het halve volk pesterig ‘Oranje boven!’
te zingen, iets zichtbaar wordt van een orangistische organisatie. Ook de talloze
Franse geheime politiedienaren konden zoiets blijkbaar niet vinden. Bestond die
helemaal niet? Moet er niet eens in de Engelse Oranje-archieven gespeurd worden?
Of lieten de Orangisten, binnen en buiten Nederland, het
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er geheel bij zitten? Dat is vreemd, gezien de geheime propaganda-organisatie die
zij er wel degelijk op nahielden 1780-1787.
Dit te onderzoeken is ook niet het doel geweest van dit boek. Het is rijk genoeg.
Misschien is het de verdienste van dit werk dat men zich, bij het tegenkomen van
allerlei namen, voortdurend dingen afvraagt als: waar was het de patriotten van 1795
uiteindelijk om te doen? Om democratie, of om een moderne staat? Zeker is dat
tallozen onder hen, zoals Van Maanen, in deze periode en ook nog tijdens Willem
I, uitstekende dienaren van de (moderne) staat worden. Die vraag wordt niet opgelost
bij De Wit (die slechts aristocraten en democraten erkent). - En die Valckenaer, die
van links tot rechts geraadpleegd wordt, en die soms (zoals begin 1813 in Amsterdam)
op de nominatie staat om voorlopig staatshoofd van een nieuw bewind te worden:
wat is deze oud-revolutiegezinde, dit genie, deze vertrouwde van Lodewijk en vriend
van Bilderdijk, voor een soort man: en wat is zijn positie? Laten onze historici eens
een degelijke biografie van deze intrigerende persoon maken!
Een boek als dit over verzet en rellen, vooral in de publieke ruimte, zou eigenlijk
gecomplementeerd kunnen of moeten worden door een boek over het (eventuele)
verzet in geschrifte 1806-1813. Dat wil zeggen, in het licht van de preventieve
censuur: over de gekozen thematiek in proza en poëzie, over de onderwerpen van
speeches in de genootschappen, over de materie en bewoordingen van schoolboeken,
enz. Moeilijk; niet onmogelijk.
ANDRÉ HANOU

René Bosch, Labyrinth of Digressions. Tristram Shandy in Engeland in de
achttiende eeuw. Gottmann en Fainsilber Katz 1999. ISBN prefix 9011576.
428 Blzz.
Tristram Shandy behoort tot de best onderzochte boeken uit de 18e eeuw. Over de
auteur. Lawrence Sterne, zijn verschillende biografieën geschreven, en het boek is
door elke generatie lezers opnieuw geïnterpreteerd, het meest recent als postmoderne
tekst bij uitstek. Het is knap dat René Bosch in dit overbevolkte onderzoeksgebied
een vernieuwende bijdrage heeft geleverd. Door opnieuw in te gaan op de receptie
van het boek in de tweede helft van de 18e eeuw, werpt hij ook nieuw licht op de
aard van het boek en de bedoelingen van de schrijver.
De ontvangst van Tristram Shandy is reeds grondig onderzocht, zoals gebruikelijk
door het verzamelen van recensies en uitspraken van lezers in brieven en dagboeken.
René Bosch exploreert een andere typen teksten, de parodieën, valse voortzettingen
en imitaties die bij tientallen van de pers rolden. Soms geven de auteurs daarvan
weer commentaar op het origineel. Bepaalde kanten van Sternes boek vinden we als
het ware uitvergroot terug in de navolgingen. Bosch schrijft met waardering over
deze producten van ‘grub-street’ auteurs. Het waren namelijk broodschrijvers die
zich op Tristram Shandy stortten, in de wetenschap dat Sterne daar veel geld mee
had verdiend. Sterne schreef zijn boek in afleveringen, en paste het voortdurend aan
de smaak van het publiek aan, Dat hield in dat het sentimentele aspect sterker werd
in de latere afleveringen. Daarop leverden de navolgers dan weer commentaar, al
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dan niet instemmend. De opmerkelijkste constatering van Bosch is dat een aspect
van Tristram Shandy, dat vooral prominent in de eerste afleveringen is, door moderne
onderzoekers niet meer wordt erkend, laat staan gewaardeerd. Dat is de overdaad
aan platvloerse grappen, ‘cock and bull stories’, stammend uit de in Engeland sterke
traditie van het jestbook, die bij Sterne ook expliciet teruggaat op Rabelais. In Tristram
Shandy zien we zich de omslag naar een meer verfijnde humor voltrekken. Maar het
proefschrift van René Bosch heeft nog veel meer te bieden. Er worden verschillende
thema's nader uitgediept. Soldaten, vrouwen en medici, prominent aanwezig in het
boek, krijgen elk een eigen hoofdstuk toebedeeld.
In al deze gevallen zien we dat de meer grove lichamelijke, zelfs obscene, grappen
meer prominent aanwezig zijn in de eerste delen van het boek. Telkens wordt weer
de verhelderende vergelijking met de navolgers gemaakt. In een ander hoofdstuk
wordt de invloed van John Locke en het deïsme geanalyseerd. Sternes boek werd
meer en meer gezien als een pleidooi voor religieuze tolerantie en zelfs vrijdenkerij,
meer vermoedelijke dan door de auteur was bedoeld.
Bij al deze uitweidingen doet het boek de titel Labyrinth of Digressions alle eer
aan, want soms lijkt Bosch zelf tot de imitators van Sterne te behoren. Hier en daar
worden sporen uitgezet die niet vervolgd worden. Zo zijn er suggesties betreffende
de invloed van de toenemende welvaart, de vermeende opkomst van de vrouwelijke
lezer en de invloed van het civilisatieproces. Allemaal thema's waarover de
specialisten elkaar in de haren zitten, en die in de Engelse vertaling - die er natuurlijk
moet komen - bekort kunnen worden. Voor iedereen die zich met de literatuur van
de 18e eeuw bezig houdt, is dit een belangrijk boek. En wie zich met de Nederlandse
literatuur bezig houdt, vraagt zich natuurlijk meteen af of Weyerman Tristram Shandy
kende. Zeker is dat niet iedereen hier ervan gecharmeerd was. Arend Fokke Simonsz,
schrijft in zijn Verhandeling over de lach (1788) dat Sternes boek zo chaotisch is dat
het de lezer vaker verdriet brengt dan een lach. Anderzijds blijkt in
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Nederland de associatie tussen Sterne en Rabelais ruim een eeuw later nog niet
vergeten te zijn. Busken Huet noemt beiden regelmatig in één adem. En over de
plaats van Sterne in de geschiedenis van de humor (iets anders dan
literatuurgeschiedenis) bestaat nog veel onduidelijkheid. Was het toch een
buitenbeentje in Engeland, en past hij veel meer in de continentale, met name Franse
humor? Op de een of andere manier zal Sternes zwarte bladzijde nooit ergens in
passen, die blijft volstrekt uniek.
RUDOLF DEKKER

W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus,
vrijmoedig en gevat. Hilversum, Verloren 1999. 375 Blzz. Prijs: f 41,-.
Mocht de afbeelding van de vrouw met haar grote oorbellen en dubbele parelketting
je nog enigszins doen aarzelen, de woorden ambitieus, vrijmoedig en gevat op de
omslag van dit boek maken nieuwsgierig. Het fragment van een portret van de
18e-eeuwse schrijfster Juliana Cornelia de Lannoy dat op het omslag staat, toont een
vrouw uit een welgesteld milieu: een familie van kooplieden, ambtenaren en juristen
van moederszijde en een officiersfamilie van vaderszijde. Dit mag een voordeel zijn
voor een vrouw die dichten als een levensbehoefte ervaart, het is niet genoeg. Ook
nog in de 18e eeuw worden vrouwen geconfronteerd met beperkingen op het gebied
van studie en met de onmogelijkheid om zich lange tijd ononderbroken aan het
dichten te wijden. Hoe desondanks De Lannoy slaagt in haar streven naar literaire
onsterfelijkheid waarbij ze bovendien in haar literaire werk de onrechtmatigheid van
het seksespecifieke waarden- en normenstelsel van haar tijd ter discussie stelt, laat
Pim van Oostrum in dit boek op overtuigende wijze zien. Liefde voor de letteren en
verbondenheid met de seksestrijd vormen de basis van het proefschrift waarop Van
Oostrum op 16 juni 1999 promoveerde.
Het werk van De Lannoy krijgt een prominente plaats in de eerste twee
hoofdstukken. Pas in het afsluitende derde hoofdstuk vinden we een ‘aanzet voor
een biografie’. Van Oostrum besloot tot deze plaatsing achteraan vanwege het slechts
met mondjesmaat beschikbaar zijn van biografische gegevens in primaire bronnen.
Maar de niet in de 18de-eeuwse letterkunde ingevoerde lezer zal wellicht toch starten
met hoofdstuk III. Want wie is Juliana Cornelia de Lannoy? Waar en hoe groeit ze
op en op welke wijze weet zij haar dichterscapaciteiten te ontwikkelen? Hoe verloopt
haar leven in de periode tussen haar geboorte op 20 december 1738 in Breda en haar
dood in Geertruidenberg op 18 februari 1782? Maar vooral: hoe komt het dat De
Lannoy dwars tegen de gangbare normen ingaat? Van Oostrum doet een geslaagde
poging al deze vragen te beantwoorden. Het antwoord op die laatste en meest
intrigerende vraag geeft De Lannoy zélf in haar dichtwerk.
In het eerste hoofdstuk zien we hoe De Lannoy in haar gedichten expliciet het
recht bepleit haar leven op een eigen wijze in te richten, ongeacht de sociale conventie.
In het tweede hoofdstuk komen haar drie classicistische treurspelen aan de orde. Ook
hierin houdt de Lannoy, zij het impliciet, een pleidooi voor autonomie voor vrouwen.
Van Oostrum introduceert De Lannoy als een vrouw die met het in principe aan
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mannen voorbehouden genre als het treurspel naar buiten wil treden en erkenning
wil verwerven. Het schrijversbestaan is voor haar niet alleen een wijze van leven;
zij verbindt hieraan bovendien de openlijk beleden ambitie, om net als haar mannelijke
kunstgenoten, de ‘onsterfelijke eer’ te bereiken. Binnen dit kader publiceert zij kritiek
op de op seksevooroordelen berustende ontkenning van de intellectuele capaciteiten
van vrouwen en op de haar toegestane beperkte sociale rol. Het eerste hoofdstuk
heeft de toepasselijke titel ‘Literaire conventie als wapen in de seksestrijd’: De
Lannoy immers gebruikt haar gedichten om haar pijlen te richten op de sociale
conventie.
De dichtbrief Aan myn Geest, waarmee De Lannoy in 1766 debuteerde, staat
centraal in dit hoofdstuk. Voorafgaand aan de analyse laat Van Oostrum zien welke
barricades geslecht moeten worden voor een vrouw die meer wil dan ‘liefhebberen
in poëzie’. Twee belangrijke voorwaarden zijn: voldoende kennis en tijd. Intellectuele
vorming van vrouwen was verre van vanzelfsprekend. Voor een plichtsgetrouwe
echtgenote, huisvrouw en eventueel moeder is tijd een schaars goed. De Lannoy, die
haar leven lang celibataire is gebleven, laat de Geest tegen haar Ik in Aan myn Geest
zeggen, dat zij ook als getrouwde vrouw niet bereid zou zijn haar aandacht monomaan
en hoofdzakelijk op de huiselijke plichten te richten, maar zich een evenwichtige
verdeling van bezigheden voorstelt. Van Oostrum maakt een vergelijking met het
hekeldicht van Wolff-Bekker Aan mynen Geest (1774) waaruit blijkt dat deze haar
vrouwelijke plichten nadrukkelijk laat prevaleren. Anders ook dan bij Wolff-Bekker
is bij De Lannoy geen sprake van een aan de Ik ondergeschikte Geest maar
functioneren de Ik en de Geest als autonome en volstrekt gelijkwaardige personages.
De Ik staat voor Jonkvrouw de Lannoy, die de auteur door haar geboorte en status
is en die zij getrouw wil blijven; de Geest kan worden beschouwd als de dichteres
de Lannoy die zij wel wil maar niet mag worden. In de dialoog tussen beiden
representeert de Ik de publieke opinie en de Geest een stem van verzet.
In ditzelfde hoofdstuk besteedt Van Oostrum uitgebreid aandacht aan de positie
van Aan myn
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Geest in het contemporaine maatschappelijk debat over ambitieuze vrouwen zoals
dit gepresenteerd wordt in de spectatoriale geschriften. In deze tijdschriften blijkt in
het algemeen de behoefte van mannen om de kennis van vrouwen aan banden te
leggen en haar geen onafhankelijkheid van denken en leven toe te staan. Dat gold
zelfs voor een dichter als De Lannoy, die als eerste vrouw in 1772 op grond van haar
dichtprestaties als honorair lid tot een dichtgenootschap toetreedt en bovendien ook
als eerste vrouw dichtgenootschappelijk eremetaal wint. De Lannoy is zich bewust
dat haar hiermee niet meer dan een gunst is bewezen.
Het tweede hoofdstuk betreft de behandeling van de drie tragedies. Het eisenpakket
voor een literair genre als het treurspel vormt een aanzienlijke drempel extra voor
vrouwen stelt Van Oostrum: studie van de klassieke talen en hun wereld, kennis van
daar behandelde thema's en onderwerpen, op de hoogte zijn van de drama-theorie
en het beheersen van de vaardigheden om een treurspel in elkaar te kunnen steken.
Bij de analyse van de drie treurspelen gaat Van Oostrum te werk vanuit de
interpretatiekaders die Maaike Meijer heeft aangegeven in De lust tot lezen (1988).
Haar centrale vraag is of De Lannoy zich conformeert aan de literaire traditie van
dit door mannen beheerste genre. Lukt het de dichter, binnen de literaire conventie
met nauw omschreven regels voor het classicistische treurspel, ruimte te maken om
haar vrouwelijke personages een aan de mannelijke personages gelijkwaardige positie
te geven? Het blijkt dat de vrouwelijke hoofdpersonages een toonaangevende rol in
de dramatische handeling en in het besluitvormingsproces spelen. In
doorzettingsvermogen, moed en standvastigheid evenaren zij de mannen, maar dan
moeten zij zich tegen hun ‘natuur’ verzetten. Hiermee weerspiegelen de tragedies,
zoals de ondertitel van dit hoofdstuk aangeeft, de visie van De Lannoy op een realiteit
waar mannen de hiërarchische verhoudingen bepalen: mannelijke personages - ook
gevoelige mannen met compassie voor anderen - stellen de spelregels vast, sluiten
met elkaar een pact en hebben het laatste woord, en brengen vrouwen tot zwijgen,
of ze nu wél (Leontina in Leo de Groote en Cleopatra in Cleopatra, Koningin van
Syrië) of niét (Kenau in De Belegering van Haerlem) van keizerlijken of koninklijken
bloede zijn.
In haar conclusie constateert Van Oostrum terecht, dat De Lannoy tijdens haar
leven moed betoond heeft door zich expliciet uit te spreken over de seksekwestie.
Zij maakte helder dat vrouwen feitelijk leven in een mannenwereld, dat vrouwen
alleen over de autonomie van hun geest beschikken. De Lannoy mag dan vrouwen
hebben aangespoord van dat vermogen gebruik te maken, uit niets blijkt dat die
aangespoorde vrouwen hierover met De Lannoy in contact zijn getreden. Dat reacties
van vrouwen ontbreken is teleurstellend maar kan niet aan gebrek aan speurzin van
Van Oostrum geweten worden. De Lannoy bekleedde blijkbaar een
uitzonderingspositie. Het heeft iets tragisch dat een moedige én talentvolle vrouw in
haar eigen tijd blijkbaar gezien wordt als een uitzondering en daardoor geïsoleerd
raakt in plaats van de gewenste voorbeeldfunctie te vervullen.
Met haar fraai verzorgde dissertatie heeft Pim van Oostrum een interessant stuk
vrouwengeschiedenis geschreven.
NETTY VAN MEGEN
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Weyerman en Rachel Ruysch: onderzoek naar het vlinderplakken
Kunsthistoricus Paul Taylor noemt Weyerman wraakzuchtig en onbetrouwbaar
wanneer deze Elias van den Broeck ervan beschuldigt vlindervleugels op zijn
stillevens te plakken.1. Marianne Berardi, collega van Taylor, bewijst echter het
tegendeel. In een beschrijving van de wetenschappelijke bewijsvoering vanaf 1987
door deskundigen als Bodo Beier. Fred Meijer en Gregor Weber worden de
beweringen van Weyerman onderzocht. Weyerman had gelijk: op de schilderijen
van verschillende stillevenschilders uit de 17e en 18e eeuw worden
vlindervleugelschubjes gevonden.2.
Tot haar spijt moet Berardi constateren dat ook Rachel Ruysch (1664-1750) zich
waarschijnlijk hieraan heeft vergrepen. In sommige van haar vroege schilderijen
blijkt de vlinderslijtage, veroorzaakt door afbladderen van de schubjes, grote
overeenkomsten te vertonen met die van bekende vlinderplakkers. Berardi's suggestie
dat de techniek die Rachel Ruysch toepaste tot het jaar 1700 (waterverf met dunne
vernislaag) verschilde van die van later (olieverf) komt niet echt overtuigend over.
Feit is dat haar vader, arts-anatoom Frederik Ruysch, in 1678 een groot aantal
vlindervleugels kocht uit de nalatenschap van bewezen vleugelgebruiker Otto Marseus
van Schrieck, een van de kunstschilders die Rachel als voorbeeld dienden. Zij
schilderde aanvankelijk vooral inheemse vlinders als de admiraal, die ze in haar
Amsterdamse achtertuin kon vangen.
Weyerman heeft ook bij Berardi het bij kunsthistorici gebruikelijke odium van
bedrieger. Uit de losse pols beweert ze: ‘Weyerman was himself an untrustworthy
individual (he was a convicted forger of paintings)’. Taylor noemt Weyerman een
matig bloemschilder. Zowel hij als Berardi hebben overleg gehad met Sam Segal,
Nederlands grootste kenner van Weyermans bloemstillevens. En dan vraag ik mij af
‘waarover praatten zij?’ Want Segal weet wel beter: Weyerman is nooit veroordeeld
voor het vervalsen van schilderijen en zijn bloemstillevens zijn van hoge kwaliteit.
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Weyerman heeft grote waardering voor Rachel: ‘Die RACHEL RUYS is een vermaarde
Bloemschilderes, de welke alle de beroemdste Bloemschilderessen, voor en in haar
Eeuw, heeft voorby gezeilt met volle konstzeilen.’3. Toch kan Weyerman het niet
laten te vermelden dat zij de meestertitel voor zichzelf en haar echtgenoot, de
Amsterdamse kunstschilder Jurriaan Pool, op merkwaardige wijze verkreeg. Zij
verkocht een van haar bloemstukken voor een gereduceerde prijs aan de Haagse
‘Schilderkonst Maatschappy’ en werd daarop gratis ingeschreven in het ‘Konstboek’
van deze schilderacademie. Hier hing volgens Weyerman gewoonlijk een prijskaartje
aan van f 200 (hedendaags equivalent het honderdvoudige) per persoon. Beiden
werden geregistreerd in 1701.4.

Christien Dohmen, In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen
in achttiende-eeuws Nederland. Nijmegen, Vantilt 2000. ISBN
90-75697-34-1. 320 Blzz. Prijs f 49,90.
Doel van Dohmens exercitie is om aan de hand van 18e-eeuws fictioneel proza een
reconstructie te geven van de in de Republiek gangbare beeldvorming over ‘het
oosten’, dat hier zowel het oude Ottomaanse rijk omvat (Anatolië, grote delen van
Zuid-Oost Europa. Noord-Afrika en westelijk Azië) als ‘de Oost’ van het VOC-bereik.
Deze bevindingen worden getoetst aan de stellingname van E. Said in diens
Orientalism (1978: 1953), waarin hij de doorgaans negatieve Oosterse stereotypering
uitlegt als een Westerse constructie, voortkomend uit de impliciete legitimering van
imperialisme en kolonialisme.
Dohmens eerste stap was het verzamelen van Nederlandstalige bellettrie,
uitgezonderd poëzie, toneel en pamfletten. Als selectiecriterium geldt: is de tekst
‘oosters’, dat wil zeggen speelt deze in het Oosten blijkens plaatsnamen,
persoonsnamen of thematiek, is er sprake van een Oosterse hoofdpersoon, en/of
worden typisch oosterse kwesties behandeld. In de praktijk komt dit hoofdzakelijk
neer op: is er sprake van islamitische kenmerken (74-6). Het leverde een corpus op
van 300 teksten, vooral ‘geschiedenissen, fabels, allegorieën, sprookjes en
reisverhalen’ (16), merendeels uit 22 periodieken (waarbij de keuze voor juist deze
22 niet helemaal duidelijk wordt) en een kleine honderd uit twee succesvolle in het
Nederlands vertaalde verzamelbundels: De Duizend en Ene Nacht. Arabische
Vertellingen van A. Galland (gebruikt de herz. ed. Amsterdam, S. van Esveldt. 1755)
en Palmbladen. Of: Uitgelezene Oostersche Vertellingen van A.J. Liebkind (gebruikt
deel 1 ed. Leiden, W.H. Gryp. 1787). Dit corpus wordt gepresenteerd in bijlage 1,
met een schets van de inhoud (207-281), en ook nog eens uitgesplitst naar type en
voorkomende geografische benamingen (291-304). Ook heeft Dohmen een vijftigtal
autonoom gepubliceerde teksten geïnventariseerd met behulp van vooral Mateboers
Bibliografie (1996) in bijlage 2 (283-290), al komen deze in het boek eigenlijk
nauwelijks aan bod.
In hfst. 2 (23-68) schetst Dohmen de politiek-economische bedding in de Republiek
voor de ‘oosterse vertelling’ en Oosterse neerslag anderszins (handelswaren,
gebruiksvoorwerpen, reisteksten en geografische beschrijvingen). Zij genereert dit
via de lijnen handel, zendingsdrift en oriëntalistiek (1613 eerste leerstoel in Leiden).
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Er blijkt duidelijk ambivalentie in de beeldvorming over ‘het oosten’. Onder de
parapluie van Turks naast exotisch lekkers hoofdzakelijk negatief over despotisme,
polygamie, barbaarsheid en wreedheden; de VOC-territoria vooral in positieve zin
waar opportunisme=geld regeert en negatief over bij ‘zwarte’ vrouwen veronderstelde
sterke seksuele driften.
In het derde hoofdstuk (69-112) komen de onderscheiden bronnen aan de orde
waaruit Dohmen haar corpus recruteerde. Tevens wordt een poging gedaan de
herkomst van de zeer diverse teksten te traceren, mede om de authenticiteit ervan
vast te stellen en ze als écht oosters of als een westerse constructie te kunnen typeren.
In hoofdstuk 4 (113-158) worden gepresenteerde visies op de ‘oosterse’ rechtspraak,
religie(s) en landbestuur, de relaties tussen de seksen, de invloed van het klimaat op
het karakter en het driftleven, en de verschillen tussen de ‘oosterse’ en de ‘westerse’
mens nader bekeken. Dit geheel wordt getoetst aan het concept van Said, waarbij
Dohmen zich uiteindelijk van diens conclusies distantieert. Het is overigens
gebruikersonvriendelijk
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dat de personen met wie Dohmen in haar boek in discussie gaat of aan wie ze met
instemming refereert, doorgaans niet via het register te achterhalen zijn: P. Altena,
R. Beentjes, P.J. Buijnsters, J.J. Clarke, L.M. Geerars, L. van Gemert, A.J. Hanou,
G.J. Johannes, J. Leersen, M.E. Meijer Drees, A. Thomson en vele anderen, waaronder
zelfs E. Said, ontbreken daarin.
Dohmen stelt dat zij vooral ‘de inhoud van de uitspraken’ in de teksten heeft
gewogen en zich ‘niet extensief [heeft] gericht op de auteurs van de werken of hun
lezers’ (19). Het laatste is zeer begrijpelijk, waar nog zoveel onduidelijkheid bestaat
over het publiek dat de hier behandelde periodieken consumeerde. Toch is het jammer
dat zij, al was het maar met een half oog, niet naar de wel bekende auteurs heeft
gekeken en deze blik heeft verbonden met een karakterschets van de periodiek in
kwestie om op basis daarvan de opname van ‘het oosterse element’ in een verklarende
context te kunnen plaatsen. Vooral omdat haar denklijn voor oosterse vertellingen:
‘de zedenkundige strekking is onontbeerlijk’ (99) haar uitleg soms wel erg dwingend
één kant op stuurt. Volgens Dohmen is de functie van de oosterse vertellingen vooral
om een tegenbeeld op te roepen: om in pseudo-brieven westerse misstanden aan de
kaak te stellen, dan wel een model te geven om gangbare normen en waarden te
illustreren (101). Mede op grond hiervan neemt zij de teksten, ook de satirische, zeer
letterlijk.
Uit Weyermans werk worden 31 voorbeelden gegeven waar sprake zou zijn van
een ‘oosterse vertelling’, met de notie dat Weyerman zelf vaak de term ‘sprookje’
gebruikt (100). Dat vraagt om een steekproef. In (titels volgens Dohmen) ‘Sterffelyk
creatuur’. ‘Engelsche ladies’ en de ‘Ambassadeur van Siam’ (De Rotterdamsche
Hermes 37: 239-240) delen de gezant van Marokko en die van Siam nogal dubieuze
complimenten uit aan westerse dames. Behalve de zegsmannen is er niets ‘oosters’
en hun uitspraken lijken tweelingteksten van de (vaak misogyne) wijze waarop de
auteur elders vrouwen toespreekt. Vragen of een vrouw ‘een Engel is dan wel een
sterffelyk creatuur’ bijvoorbeeld, kan dubbelzinnig zijn: engel(achtig) wijst bij
Weyerman ook in de richting van hoer, en vragen of een vrouw ‘een mens’ is, refereert
aan de 17e- en 18e-eeuwse discussie ‘vrouwen zijn geen mensen’ (zonder ziel, slechts
ontstaan uit Adams rib). Het geheel bevindt zich met andere woorden binnen een
‘westerse’ omgeving.
Ik betwijfel of ‘Julio Romano’ (RH 46: 311-312) een ‘oosterse vertelling’ is. Het
gaat hier niet om een Armeense vrouw, zoals Dohmen stelt, maar om een
‘Arminiaansche’, ook wel ‘geuse Juffer’ genoemd, die in een handgemeen raakt met
een Roomse ‘Ora pronobis Dame’. Daarbij lijkt Julio Romano mijns inziens te
refereren aan Giulio Romano, die niets aan de verbeelding overlatende gravures
maakte bij de Sonetti lussuriosi (sonnetten van de wellust) van Pietro Aretino (beiden
komen meermaals bij Weyerman voor). Dat het hier om een erotisch getinte
damesworsteling gaat, lijkt te worden bevestigd door Hermes (312), die in een adem
door verwijst naar de brief van Klaas Gryphomines (die zich beklaagde over de
vrijlating van een door hem gearresteerde prostituant: RH 44: 285).
Bij Weyerman is het immers zaak er rekening mee te houden dat zijn gebruik van
mystificaties, gefantaseerde persoonsnamen, cryptische typeringen van personen en
zaken, kortom de rookgordijnen die hij optrekt, onderdeel zijn van een bewuste
strategie om de censuur en het gevang te ontlopen. Groenenboom-Draai zegt in haar
standaardwerk over De Rotterdamsche Hermes dan ook terecht: ‘dat Weyerman de
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grenzen waarbinnen hij vrijelijk kon exerceren, kende en ook enige behoedzaamheid
betrachtte, staat wel vast’ (1994: 166). Door zijn voorbeelden in het buitenland te
situeren, maakt hij zich ‘onkwetsbaar’: in het algemeen mochten buitenlandse politiek,
vreemde zeden en gewoonten vrij bespot worden. Hij strooit met Griekse, Italiaanse.
Franse, Engelse, Zwitserse en dus ook met Turkse benamingen. maar dat maakt de
teksten op zich nog niet ‘Grieks’ enzovoorts. En Weyerman heeft het vaak op zeer
specifieke personen en kwesties gemunt.
Dit laatste geldt zeker voor ‘De Gestrafte Onschuld’ in De Vrolyke Tuchtheer
(26-9-1729, p. 100-2), dat speelt op ‘een betovert Eylant’ waar ‘den Bassa van dat
geweldig eylant’ het slachtoffer straft en niet de daders (100-101). In ‘De Zedelyke
Uytlegging op dat Sprookje’ (102) wordt deze onwaarschijnlijke en onmogelijk
geachte historie, het lijkt verdorie wel ‘een sprookje’, veroordeeld en vergeleken met
de praktijk van sommige Turkse kadi's. In zijn commentaar wees A.J. Hanou al op
het realiteitsgehalte van deze zaak (‘Pasja’ Gillis Valckenier is provoost-geweldige
van ‘het eiland’ = de wijk Marken: DVT 1978 II 332-5). Een zelfde manoeuvre maakt
Weyerman in de ‘Turksche Huisvrouw’ in De Amsterdamsche Hermes, waarbij
Dohmen de uitleg van P. Altena en R. Huijbrecht ten onrechte relativeert wanneer
zij zich laat sturen door de zedenkundige bedoeling die oosterse vertellingen moeten
hebben en concludeert dat Weyerman ‘met zijn Turkse sprookje een situatie uit de
werkelijkheid belachelijk [wilde] maken’ (105-106). Weyerman kon, hangende de
rechtszaak, juridisch gewoon geen faux pas maken en zich bloot geven.
Dohmen geeft in vier gevallen mogelijke bronnen voor Weyermans oosterse
referenties. Mogelijk had ook Ogier Ghislain de Busbecq met zijn vier brieven over
Turkije (bekend bij Weyerman) uit-
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komst kunnen bieden? Zij stelt dat Neerlands Echo van Nicolaas Hoefnagel (heeft
wel degelijk een geboorte- en sterfjaar: 1735-1784) niets opleverde; gold dat
bijvoorbeeld ook voor De Nederlandsche Overweeger en De Reizende Haagsche
Advocaat?
Met haar studie geeft Dohmen in ieder geval een goede voorzet die uitnodigt tot
verder onderzoek en tot discussie. Zeker wat betreft haar conclusie dat er nauwelijks
sprake zou zijn geweest van ‘westerse supprematie-gevoelens over het oosten’ (158)
en dat de teksten ‘een model van universele gelijkheid [propageren]’ (162). De kritiek
van J. Konijnenburg (124) en Pieter van Woensel (154) was het échte sp(r)ookje?
W.R.D. VAN OOSTRUM

J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek, Nederlandse drukkers en boekverkopers
tot 1700. Verzameld door de STCN. Den Haag 1999. ISBN 90-6259-141-8.
279 Blzz. Prijs f 30,-.
Sinds het Bureau Short-Title Catalogue Netherlands (STCN) de boeken uit de
Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden
uit de periode 1540-1700 heeft beschreven, en in 1985 is begonnen aan de
basiscatalogus 18e eeuw, zit menig dixhuitiémist ongeduldig te wachten op het
eindresultaat. Nu al zijn de bevindingen online raadpleegbaar, maar de onvolledigheid
dringt zich op zodra je de STCN-catalogus raadpleegt.
Het is de bedoeling dat niet alleen de in de Republiek uitgebrachte titels worden
geregistreerd, maar ook de adresgegevens van drukkers en boekverkopers. Die laatste
informatie voor de 17e eeuw is onlangs in boekvorm uitgebracht onder de titel
Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700. Dankzij dit werk is
het mogelijk snel zicht te krijgen op de locaties van boekhandels binnen een bepaalde
plaats. Ook kan betrekkelijk eenvoudig achterhaald worden welk type boekverkopers
zich bijvoorbeeld in Amsterdam, in de Duivelshoek, gevestigd hadden, of welke
Leidse boekverkoper zich net buiten Leiden en dus buiten de jurisdictie van het
stadsbestuur bevond.
Het is een overzichtelijk naslagwerk geworden, voor iedereen toegankelijk en
aantrekkelijk geprijsd. Het Adresboek vervangt de Thesaurus ‘Gruys en De Wolf’
niet volledig, maar is beslist overzichtelijker. De Thesaurus immers heeft door haar
aanvullingen in Documentaal en Neder-L (alleen te raadplegen op de website
<http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/bulletin/1997/05/970505.html>;
<-/1998/04/980414.html> en <-/1999/02/990215.html>) veel van haar
overzichtelijkheid verloren.
Het Adresboek van de STCN bevat een dikke tweeduizend adressen en
uithangborden van 15e- tot 17e-eeuwse drukkers en boekverkopers uit de Noordelijke
Nederlanden. Wanneer een boekverkoper zijn carrière in de 17e eeuw begonnen is,
maar die merendeels in de 18e eeuw heeft voortgezet, dan is zijn naam toch in het
Adresboek opgenomen. De gegevens zijn op verschillende manieren geordend: op
naam, op functie per stad, op adres per stad en op uithangbord, eveneens per stad.
Op deze manier kan het boek voor verschillende onderzoeksvragen gebruikt worden.
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Alleen al voor het zoeken naar de boekbinders of graveurs met wie een boekverkoper
samenwerkte, of voor historische wandelingen door bepaalde stadswijken is het een
bruikbaar werk.
Een korte opmerking nog over de lijst verdwenen locaties en in onbruik geraakte
benamingen in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden. Het
staat buiten kijf dat zo'n overzicht bijzonder nuttig is. Desondanks zitten er - voor
zover ikzelf kan beoordelen: Leiden - wat onjuistheden in. Weliswaar is het
onvermijdelijk dat die ontstaan wanneer je moet uitleggen waar een niet meer
bestaande straat in een nieuwere wijk gelegen heeft, maar toch is de uitleg soms te
zeer kort door de bocht. Zo is Maredorp niet hetzelfde als de huidige
Haarlemmerstraat, al wordt het voormalige dorp er wel door begrensd. Verder is het
op de Oude Rijn moeilijk zoeken naar het Weeshuis (beschrijving Amsterdamse
Veer), omdat dat zich aan de dwars op de Oude Rijn gelegen Hooglandsekerkgracht
bevindt.
Het is echter spijkers zoeken op laag water: het Adresboek is een verdienstelijk
boek. Nu maar hopen dat er binnen afzienbare tijd ook zo'n naslagwerk voor de 18e
eeuw verschijnt.
M. VAN VLIET

Eindnoten:
1. Vgl. mijn signalerende boekbespreking van Paul Taylor. Dutch Flower Painting 1600-1720,
in: Med. JCW 19 (1996) 1, p. 32.
2. Marianne Berardi: Science into Art: Rachel Ruysch's early development as a still-life painter.
Ann Arbor 1998 (diss. Pittsburgh), hfst. 11: ‘Rachel Ruysch's butterflies’ (p. 312-320). De
vleugels werden in de natte verf gedrukt en wanneer deze droog genoeg was weer losgetrokken,
zodat de glanzende schubben achterbleven.
3. Jacob Campo Weyerman, ‘Korte levensschets der konstschilders, van de Schilder-Akademie
in 's Hage’, in: De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en
Konst-schilderessen, deel 4, Dordrecht 1769, p. 69-70. Vgl.
<www.library.uu.nl/digiboeken/weyerman>.
4. Weyermans bron voor zijn naamlijst levert nog problemen. Vgl. A.J.M. Broos, Tussen zwart
en ultramarijn: de levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747),
Amsterdam 1990 (diss. Nijmegen), p. 62.

Verschenen
Arie Wilschut, Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten en
prinsgezinden, 1780-1787. Hilversum, Verloren 2000. Verloren verleden
9. 96 Blzz. ISBN 90-6550-450-8. f 19,90.
In deze aardige reeks voor breed publiek, betreffende nationale personen en
gedenkwaardigheden uit het verleden, is ‘Goejanverwellesluis’ aanleiding tot een
heldere uiteenzetting over de patriottentijd. Rijk geïllustreerd. Opvallend: het vijfde,
tevens laatste, hoofdstukje over het beeld van de patriotten in de Nederlandse
geschiedschrijving, met naar mijn smaak te veel gezeur over volstrekt antiquarische
discussies rond het vergruisde geschiedbeeld van de patriottentijd. Historici zouden
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moeten ophouden met steeds achterom te zien wat Fruin, Geyl, Romein en andere
bekende historische godfathers gezegd hebben; en doen wat zij al eeuwen niet gedaan
hebben: bijvoorbeeld het schrijven van goede biografieën van de belangrijkste
staatslieden uit deze periode. Dat zou opschieten. [AH]
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Ernestine van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse
polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk. Hilversum,
Verloren 2000. Zeven Provinciënreeks 19. 92 Blzz. ISBN 90-6550-176-2.
In deze reeks, qua opzet vergelijkbaar met de voorgaande, een deel over een bekende,
cultuurhistorisch interessante strijd tussen vrijzinnigen/verlichten en calvinisten. De
uiteenzetting behandelt het verschijnen van de door de remonstrantse ds Nozeman
gemaakte vertaling van Marmontels Bélisaire (1767), en het daarop gevolgde debat
over de mogelijkheid zalig te worden buiten het christendom, de rechten van de
publieke kerk, en inhoud en praktijk van vrijheid en verdraagzaamheid. Wolffs
Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis (1772) is een bijdrage aan deze
polemieken die als het ware een aankondiging zijn van de discussies van de
patriottentijd. Schrijfster bereidt een groter werkboek in de Engelse taal voor, over
dezelfde materie. [AH]

A.C.H.M. de Kok, N.I. Novikov als vrijmetselaar. De spirituele zoektocht
van een Russische schrijver, publicist en uitgever 1744-1818. Z.p. [2000].
Proefschrift UvA. 442 Blzz.
Novikov als uitgever was debet aan een flink percentage van de Russische
boekproductie van de 18e eeuw. Zelf schreef hij de eerste spectators van dat land.
Zijn geestelijk heil vond hij tenslotte bij de Rozekruisersloges die door het
Russisch-orthodoxe christendom werden geïnspireerd. Een vergelijkbare gang ging
ook een flink aantal Nederlandse vrijmetselaars. Opvallend is dat ook in dit boek
blijkt dat Russische edellieden banden hebben gehad met de Leidse loge La Vertu:
een aantal van hen werd in die loge opgenomen, tijdens de studie te Leiden. [AH]

De maçonnieke inwijdingsrituelen anno 1812. Een reconstructie door W.
Bruijnesteijn van Coppenraet. Arnhem 2000. ISBN 90-802962-3-6. f 49,140 Blzz. (via giro 803107 t.n.v. de auteur te Arnhem).
De bewoordingen en gebruiken van inwijdingsrituelen van de vrijmetselaren liggen
niet geheel vast (al is het huidige streven zoveel mogelijk de originelen nabij te
komen). In de 18e eeuw ging men (deels) uit van mondeling overgeleverde teksten;
uiteraard zorgde dit alleen al voor geleidelijke verandering, wanneer men niet de
oorspronkelijke bedoelingen niet meer begreep.
Daarnaast zorgde de tijdgeest voor nieuwe formuleringen, en soms zelfs voor
geheel nieuwe teksten (dat is vooral het geval bij nieuw uitgevonden graden en
stelsels, ook al doen die zich voor als stammend uit een ver verleden). Studie van
deze teksten kan dan ook verrassende inzichten verschaffen over de hermetische dan
wel verlichte gevoelens van de betrokken maçons.
Het rituaal van 1820 bijvoorbeeld is een duidelijk product van de ‘rationele’
Verlichting. - In deze editie vindt men een uit de kringen van de Alkmaarse loge De
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Noordstar afkomstige tekst, gebruikt bij de drie graden van de ‘gewone’ vrijmetselarij:
volgens de auteur typerend voor de situatie vanaf 1795. - Geïllustreerd. - Een tikje
ontroerend (en eigenlijk ook wel symptomatisch voor het soms in deze kringen
voorkomend amateurisme wanneer het ‘eigen’ geschiedvorsing betreft; mede, denk
ik, gevolg van het feit dat doorgaans de professionele Nederlandse historici huiverend
aan het maçonnieke fenomeen voorbijgaan) is de onnodige weergave van de
s-met-één-dwarsstreepje, door een apart teken, dat de huidige lezer geneigd is al
fliffend te lezen. [AH]

Clara Cornelia van Eijck, Mijn waarde vrindin. Een Gents journaal
(1790-1791) (ingeleid en van commentaar voorzien door Joost Rosendaal).
Hilversum, Verloren 2000. Egodocumenten 22. 234 Blzz. ISBN
90-6550-175-4. f 41,85.
Dagboek, in de vorm van brieven aan een vermoedelijk fictieve vriendin, door Clara
van Eijck, gehuwd met Pieter Marret. Beiden behoren tot de uitgewekenen van de
Utrechtse patriotse elite, in 1787 (de editeur spreekt, in verband met dit jaartal, over
200.000 gevluchten, 40.000 feitelijk uitgewekenen).
De tamelijk karaktervolle Clara is aan het begin van haar journaal 38 jaar, en
verblijft met haar man in dan wel bij Gent. We raken vertrouwd met een cercle van
gevluchte patriotten in die contreien, onder wie Liebeherr en Ondaatje; tevens met
de woelingen en opvattingen in deze streek tijdens de Brabantse Omwenteling. Aldus
hebben wij de zeldzame mogelijkheid geconfronteerd te worden met naast en
tegenover elkaar bestaande statistische, vonckistische, keizerlijke en patriotse
opvattingen: een zeer conspiratieve atmosfeer. Een en ander belemmert niet dat er
veel gebreid, gegeten en gekaart wordt.
Annotatie en indices zijn uitstekend verzorgd: zijnde in handen van de expert in
Nederlandse revolutionairen van St. Omaars tot aan St. Oedenrode. [AH]
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