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Est Deus in nobis!
Over Swaanenburg en Ludeman
Frank van Lamoen
De laatste jaren van zijn leven woont Willem van Swaanenburg (1679-1728) in de
Oude Looierstraat te Amsterdam. Waarschijnlijk kent hij de stad uit zijn jeugdjaren,
aangezien zijn verwanten van moederszijde er wonen, een familie van edelsmeden
geheten Voster. Wanneer Swaanenburg zich in de loop van 1722 in de Jordaan vestigt,
woont Ludeman al een kleine tien jaar in dezelfde buurt. Een tijd lang voert deze
radicale piëtist een menage à trois met een uitgesproken voorkeur voor zijn ‘geestelijke
bruid’, de Zweedse profetes Britta Beier. Ludeman mishandelt zijn aardse wederhelft
en laat zijn kinderen aan hun lot over. In 1721 is voor de getergde echtgenote de
maat vol en neemt zij de boot naar Hamburg. Ondanks haar vertrek blijft het in de
daarop volgende jaren onrustig in de Jordaan, niet in de laatste plaats door toedoen
van Ludeman en Britta zelf, die de gebeurtenissen uit het recente verleden oprakelen
in ‘vermanende’ geschriften.
De betrokkenen laten zich niet onbetuigd en verzamelen belastend materiaal om
een aanklacht in te dienen. Op 1 maart 1726 legt een gewezen dienstmaagd van
Ludeman, de Zweedse Margaretha Eek, een verklaring af voor notaris De Wilde.
Met afschuw vertelt ze
dat zy tot diversche maaien het bed van Britta Beier heeft moeten maaken,
voor het bed van hem Ludeman, dat ook wel gebeurt is, dat zy getuige
onvoorziens op de kamer komende, Britta zonder eenige klederen aan
heeft gevonden in het bed van Ludeman, dat zy getuige ook op andere
maaien Ludeman wel heeft gezien voor het bed van Britta, die hy zoende
en likte, taste en voelde, op een zeer onbeschaamde wyse, gelyk ook mede
op andere maalen heeft gezien, dat Ludeman uitgaande, of thuiskomende
zyn Britta zeer vrindelyk omhelsde, ook wel haar by de borsten, en onder
de rokken taste, dat zy getuige beschaamt was om zulks aan te zien.1.
De volgende dag gaat de notaris in gezelschap van Margaretha en twee getuigen naar
het huis van Ludeman aan de Rozengracht om achterstallig loon op te eisen voor de
dienstmaagd, maar hij moet onverrichter zake terugkeren. Margaretha kan naar haar
geld fluiten, want Britta mist enkele lepels en vorken in huis. Daar komt nog bij dat
Margaretha geen Nederlands spreekt, dus Laurens Strandiger, de tolk die de notaris
heeft geholpen, is ook niet te vertrouwen. Het zijn profetische woorden: in juli 1726
trekt een groep buurtbewoners, waaronder de beëdigd vertaler, naar het huis van
Ludeman om hem te verjagen. Met succes: de kwakzalver en zijn geestelijke bruid
verhuizen naar de Keizersgracht.
Na deze gebeurtenissen kiest Swaanenburg openlijk partij tegen Ludeman - tot
dusver was het bij ongevaarlijke toespelingen gebleven - en start op 14 oktober 1726
met een nieuw weekblad onder de veelzeggende titel De doctor, zonder promotie,
een tijdschrift dat door toedoen van een onbetrouwbare uitgever voortijdig afbreekt.
Op 16 december 1726 gaat Swaanenburg onverdroten verder met de bestrijding van
de ziekte die Ludeman heet in De vervrolykende Momus of koddige berisper. Het
wordt zijn laatste, meest ‘evangeliserende’ weekblad, en ook stilistisch het minst
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boeiende. (Van de ‘grote drie’ in deze periode is Weyerman onbetwist de meest
begaafde. Swaanenburg wordt te veel belemmerd door zijn bevlogenheid. Van den
Burg kan eigenlijk niet schrijven). De spottende Momus doet in zijn blad een pleidooi
voor authentieke vroomheid.
Ludeman was intussen niet vergeten waarom hij zijn geboorteplaats moest
ontvluchten.
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In het voorjaar van 1727 kastijdt hij de Duitse overheid in De herder-staf, gebruikt
tegen de magistraat der stad Haarburg. Britta Beier voegt er een pamflet aan toe
waarin de recente Amsterdamse commotie wordt beschreven: De gekroonde
morgenstond. In De vervrolykende Momus van 5 mei maakt Swaanenburg melding
van de nieuwe profetische kwaadsprekerij en belooft in te grijpen. Hij publiceert een
venijnige ‘recensie’ onder de titel:
Hans Christoffel Ludeman, afgerost door zyn eigen Harderstaf, die hy
gebruikt heeft, tegens de magistraat der stad Haarburg, in spyt van Brita
Beiers middernachtskroon, en gekroonde morgenstont, ter verdediging
van, op de infaamste maniere, gepasquilleerde levendigen, en dooden.
De tekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over: hij is een oplichter, zij een hoer.
Beide zijn lasteraars die de goede naam van eerbare personen in Swaanenburgs
omgeving te grabbel gooien. Ludeman is een kwakzalver in de filosofie en in de
medicijnen, een planeetlezer en piskijker, een Paracelsist die dodelijke
antimoonpreparaten vervaardigt. De teksten van Ludeman en Britta wemelen van de
verminkte bijbelaanhalingen; zij profaneren de Schrift. De gewaande profeet wordt
door Swaanenburg uitgemaakt voor vrijgeest, fanaticus, valse apostel, geestdrijver,
piëtist, Boehmist, oproerkraaier, separatist, en verkondiger van het duizendjarig rijk:
de achttiende eeuwse incarnatie van David Joris, Jan van Leiden of Knipperdolling.
Ludeman en Britta doen zich bovendien voor als wedergeborenen, die het
contemporaine Babel ver achter zich hebben gelaten, en het Nieuwe Jerusalem in
zichzelf hebben gerealiseerd. De ‘in de geest’ levende bruid en bruidegom rekenen
zichzelf tot een schare van uitverkorenen, en voelen zich boven iedere aardse morele
norm verheven.
Op 1 september 1727 kondigt Swaanenburg de tweede druk aan van zijn tirade.
Weyerman reageert met een trendgevoelige aanval in Den echo des weerelds.2. Later
zal hij Ludeman nog herhaaldelijk ter sprake brengen. Het collegium medicum buigt
zich over de zaak, de kerkeraad analyseert de apocalyptische geschriften van Ludeman
en Britta. Als aangeschoten wild draaft Ludeman naar Harderwijk om een bul te
bemachtigen, maar krijgt daar nul op rekest. In de laatste aflevering doet Swaanenburg
honend verslag van de mislukte promotie. Wegens ziekte moet hij zijn blad afbreken
zonder de jaargang vol te maken, en overlijdt een half jaar later op 18 april 1728.
Een paar weken later promoveert Ludeman alsnog, en vergaart in de loop van de tijd
een vermogen.

De antecedenten van een chiliast
Hans Christoph Lüdemann wordt op 24 augustus 1683 geboren in Haarburg bij
Hamburg. Hij geniet enige opleiding en wordt schoenlapper. Hij 1704 maakt hij
kennis met stadsdokter Matthaei en komt in aanraking met separatisten, profeten en
chiliasten. Het nabijgelegen Altona was een vrijstad waar in het verleden dissenters
als Labadie, Bourignon en Rothé hun toevlucht hadden gezocht. In de eerste decennia
van de achttiende eeuw was er in de hertogdommen Schleswig en Holstein weinig
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veranderd: ze vormden nog steeds het terrein bij uitstek voor doortrekkende legers.
De bevolking was arm en velen beschouwden de niet aflatende rampen als een
aankondiging van het einde der tijden. Er stonden profeten op die tot boete maanden,
en de piëtistische kritiek aan het adres van de predikanten nam radicale vormen aan.
De theosofie van Jacob Boehme die in de zeventiende eeuw over Europa werd
verspreid, werd in een sterk eschatologisch gekleurde interpretatie opnieuw
verkondigd door de volgelingen van de Engelse mystica Jane Leade (1623-1704)
die op het continent zogeheten
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‘Philadelphische’ gemeenschappen trachtten te stichten. Leads geschriften werden
in het Duits vertaald door Loth Fisher te Utrecht, en uitgegeven bij Wetstein te
Amsterdam.
De voedingsbodem voor Ludemans overtuiging bestond dus uit een amalgaam
van radikaal piëtistische, spiritualistische, Boehmistische en chiliastische ideeën.
Nadat Ludeman het gezelschap van separatisten heeft gezocht belastert hij de
geestelijkheid van Haarburg. Een zekere Christoph Hendrik Tanke werpt zich in de
strijd met een pamflet getiteld Der treuherzige Warner maar de schoenmaker wil
niet luisteren. Het volk wordt tegen hem opgezet en hij moet worden ontzet door de
schout. Het zal niet de laatste keer zijn: we schrijven januari 1706. In dat jaar trouwt
hij met Dorothea Straatsburg.
In 1709 werd het leger van de Zweedse koning Karel XII in de slag bij Poltawa
vernietigd door een van de vele belichamingen van de Antichrist, Peter de Grote.
Karel vluchtte naar de Turken en zette ze ertoe aan de oorlog te verklaren aan de
Russen. Deze alliantie inspireerde een geestverwant van Ludeman, de schoenmaker
Johann Maximilian Daut tot een profetie waarin Turken en Zweden het kwaad zouden
verdelgen en een vredesrijk zouden stichten. Daut's Helle Donnerposaune verscheen
in 1710.3. De Turken waren overigens een jaar later tevreden met de controle over
Azov en trokken hun leger terug. Daut vluchtte en werd in 1711 bij de Boehmisten
in Leiden gesignaleerd. Tot de geestverwanten van Ludeman hoort ook de Haarburgse
garnizoenspredikant Christian Anton Römeling, die na aanvankelijke tegenstand
uiteindelijk de zijde van de separatisten koos, waarna hij in 1710 uit zijn ambt werd
gezet. Evenals Daut voorspelde Römeling de ‘Zerstöhrung Babels von Mitternacht
[de Zweedse Karel XII] und Morgen [de oosterse sultan]’, naar Jesaja 41, 25.
Römeling reisde vervolgens naar de geestverwanten in het Oost-Friese Leer, hield
zich op in Leiden en verbleef later in Amsterdam in de omgeving van Ludeman en
Britta.
Ludeman is nauw betrokken bij de gebeurtenissen rond Römeling en Daut in 1710.
Wanneer Heinrich Ludolf Benthem in zijn Hirten-Briefe (1713) een poging doet ‘die
verirreten Schaafe’ terug te roepen naar de gemeenschap, reageert de schoenmaker
met een
Wiederlegung der fünff Hirten-Briefe: in welche der Herr
General-Superintendent zu Harrburg Herr Heinrich Ludolph Benthem
ohnlängst in einer gedruckten Schrifft die verirreten Schaafe (seiner
Einbildung nach) in Harrburg wieder zu seiner Heerde ruffet; er ziehet in
selbigen Briefen einen Schaaf Peltz an und hat das Ansehen gleich der
Sonnen, welcher aber unter dem Bilde der Historie des grossen Goliaths
und kleinen Davids mit denn fünff glatten Steinen, aus dem klaren Bache
des Göttlichen Wortes nicht allein glücklich erleget, sondern auch sein
Schaaf-Peltz ausgezogen und sene rechte Gestalt gezeiget wird.4.
In dat jaar publiceert Ludeman een geschrift dat onmiddellijk aan Daut doet denken:
Hell erschallende Donner-Posaune vom Untergange der babylonischen Monarchie
aus dem Geiste der Weissagung (1713). In 1714 ontpopt de profeet zich als dichter,
en bespot de geestelijken in zijn Geistliche Comoedie aus der Historie Sauls und
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Davids: welche drey Lutherische und ein Reformierter Priester benebenst zwey
Schulbedienten und ein Schuster agiren.5.
In deze periode houdt Ludeman zich op in Sahms en omgeving waar hij
geestverwanten vindt en ergernis en verwarring veroorzaakt. In 1714 en 1716 worden
er diverse arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd, maar het is te laat.6. Ludeman
vlucht naar Amsterdam.

Britta en de broer van Ifis
Onder de ‘gepasquilleerde doden’ uit Swaanenburgs pamflet tegen Ludeman bevindt
zich Jan de Visser, een man aan wie Swaanenburg naar zijn zeggen veel verschuldigd
is. Het blijkt dat
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hij Jan de Visser goed heeft gekend, maar wat hij aan hem te danken heeft is tot op
heden niet duidelijk.
Jan de Visser, een koopman uit Rotterdam, was een broer van Adriana Simons-De
Visser, de minnares van Weyerman.7. Haar echtgenoot was een ‘Altenasche mof’;
dat wil zeggen: een man uit de vrijstad Altona. Weyerman schrijft in de Konstschilders
als een intermezzo bij het leven van Jan Luiken dat de moeder van Adriana en Jan
bekend was met de Boehmist Nikolaus von Tscheer, die bij haar thuis ‘met eenige
andere zotten en zottinnen van dat beslag kwam zitten lollen en beeven’.8. Tussen
Boehmisten, Quakers, en Mennonieten bestaat voor Weyerman en de waarnemer
van zijn tijd nauwelijks verschil; de naamgeving loopt vrij dooreen wanneer het etiket
wordt aangehecht door iemand van buiten de desbetreffende groepering. Luiken
probeerde bij zijn leven overigens tevergeefs aansluiting te vinden bij de Boehmisten
uit Leiden: de broeders vonden dat hij vunzige versjes had geschreven en zijn etsen
getuigden van een grove manier van steken.
Jan de Visser trouwt te Rotterdam voor het stadhuis in januari 1691 met Johanna
Popta. In 1698 vestigen zij zich in Amsterdam, haar geboortestad. Enkele jaren later
komt Johanna te overlijden en wordt begraven op 4 januari 1702. In augustus van
dat jaar treedt Jan opnieuw in het huwelijk met de 24-jarige Maria van der Heijden,
geboren te Wesel, een goede vriendin van zijn eerste vrouw. Ook Maria komt uit
een doopsgezind milieu: haar vader is een neef van de beroemde schilder en uitvinder
van de brandspuit, Jan van der Heijden.
In de tijd van zijn tweede huwelijk woont Jan de Visser op Rapenburg. Zijn naam
en adres is te vinden tussen die van radikale piëtisten in een Catalogus amicorum in
Germania,9. samengesteld door Johann Dittmar, een lid van Jane Leade's
Philadelphische gemeenschap. In deze lijst wordt ook Johann Heinrich Reitz
(1655-1720) genoemd, een theoloog en gematigd piëtist die in Leiden had gestudeerd.
In 1711 vestigde hij zich te Wesel, ‘diese liebe Stadt, die allezeit eine Herberge
frommer und devoter Leute gewesen’.10. Daar werkte hij verder aan zijn Historie der
Wiedergebohrnen, een verzameling biografieën van vromen van alle tijden waaronder
Tauler, Hiel. Coccejus, Lodenstein, Luiken, Arndt, Boehme, Gichtel, Spener en
Arnold. Reitz besteedt ook aandacht aan minder bekende wedergeborenen die na
een verschrikkelijke strijd in de heer zijn ontslapen. Daartoe behoort de in genade
overleden ‘Gratiano Vedressi’, alias Jan de Visser. Het lijdensverhaal benadrukt de
ars moriendi en geeft geen namen, maar De Visser had een geestelijke hulp in zijn
huishouding, die van de angsten, de strijd, en de overwinning verslag doet in De
middernachtskroon, door de weedergeboorte erkampt en beschreeven (1723): Britta
Beier.
De visionaire uit Västerås verhuisde in het voorjaar van 1714 naar Amsterdam. Naar
haar zeggen leerde ze daar ‘in 't agt en twintigste Jaer’11. van haar leven lezen en
schrijven. Ze getuigt openlijk van haar ‘inwendige Ziels angsten’ in de Lutherse kerk
en wordt door de kerkgangers voor krankzinnig versleten. Zij vindt soelaas bij Jan
de Visser die in 1716 haar chiliastische profetie laat drukken, en haar liefdevol in
huis opneemt. Swaanenburg schrijft later:
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Zy begon te praaten van een harmonie der Zielen, van een geestelyke
vereeniging, en omhelsing der ideën, van een verborge huwelyk der zinnen,
van een magise kracht, waar door het eene beeld het ander kon
beswangeren, en tot een zekere rypheit voeren, waar onder zich somtyds
al een beetje meer vlees wil mengen, als de geest nodig heeft. Wy zeggen
niet, dat dit laaste geschiet is, ter contrarie wy oordelen beter van den
overledene, maar willen alleen aantoonen, hoe het met de devrns gestelt
is, als zy altyd lydelyk praaten.12.
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Zoals iedere aankomend wedergeborene had ook Jan de Visser het gezelschap van
verkeerde vrienden gezocht. Daaronder bevond zich een afvallige zoon van een
predikant die hem traktaten met ‘hohe geistliche Geheimnüsse’ liet lezen. Samen
hekelden zij de geestelijkheid en de ingetogen vromen. Ze leidden een liederlijk
leven en verkondigden de onchristelijke leer ‘dass nemlich einem Christen alles
erlaubt, und ihm nichtes Sünde mehr wäre’. Door de voorzienigheid Gods komt Jan
de Visser tot inkeer, zoekt boete en bekering en leidt een vroom leven, dat wordt
bekroond met een doodsstrijd van een week. Britta zit solidair aan zijn ziekbed om
deel te nemen aan de strijd. Er verschijnt een arts ten tonele die constateert dat Jan
niet meer te genezen is. Het is verleidelijk de anonieme Doctor Medicinae te
identificeren als Doctor Ludeman. De tekst die hem in de mond wordt gelegd geeft
er reden genoeg voor:
Gebet doch dem Mann nichts mehr wider seinen Willen! Er had ein
Cordiale bey sich, das besser ist, als alles in den Apothecken! Ich selbst
bin dadurch gestärckt! Er fürchtet sich ja für keinem Tod! Lasset uns nur
mit ihm Hoffnung und Glauben zu Gott haben! Und solche Recepten solten
unsere Medici frey offt geben, und nicht immer zu den Apothecken, und
gleichsam nach Ekron, schicken und lauffen, eben als ob kein Gott und
Artzt in Israel wäre, 2 Kön. 1.3.13.
Jan de Visser overlijdt op 20 augustus 1716 aan de gevolgen van een navelbreuk en
daarmee gepaardgaande ‘Colik-Schmertzen’, een verstopping van het darmkanaal
die niet ontoepasselijk het ‘miserere mei’ werd genoemd. Op dinsdag 25 augustus
wordt hij ten grave gedragen vanuit het bedrijf dat hij tien jaar eerder was begonnen,
azijnmakerij De Valk aan de Nieuwe Zeedijk. Zijn schoonvader. Goris van der
Heijden, neemt de zaak over. Wanneer diens goederen op 25 augustus 1726 worden
verdeeld, blijkt er sprake te zijn van drie ‘legaatjes’, van elk honderd gulden: één
daarvan is bestemd voor ‘vriend Ludeman’.14. Men kan zich afvragen of de nazaten
van Jan de Visser met Swaanenburgs kruistocht tegen Ludeman zouden instemmen.

De middernachtskroon
Na de dood van Jan de Visser voegt Britta zich bij Ludeman. In 1723 memoreert ze
de strijd met Jan en doet verslag van haar wedergeboorte in een curieuze mengeling
van extase en achterklap. Het pamflet is opgedragen aan de bekende geestverwant
van Ludeman. Christian Anton Römeling, die het tweetal vermanend had toegesproken
over hun handel en wandel. Swaanenburg leest het verslag maar bemoeit zich op
verzoek van de betrokken familie nog nergens mee. In zijn latere bespreking van de
tekst signaleert hij ‘Boemistische rapsodien’ en merkt spottend op dat de hele Bijbel
wel voor Britta geschreven lijkt te zijn.
Britta's wedergeboorte is het gevolg van een lange innerlijke strijd tegen het kwaad,
een ‘proces’ dat gepaard gaat met heftige zieleroerselen, waarin angsten, zondebesef,
bekoringen en beproevingen om voorrang vechten. Alles staat in het teken van een
mentale imitatio Christi, waarin de lijdensweg van de verlosser wordt nagevolgd. In
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de chiliastische variant wordt deze gang van zaken verwoord in apocalyptische
termen: de draak moet worden verslagen om het Nieuwe Jerusalem te bereiken, dat
wil zeggen ‘in de geest op te bouwen’ en de oorspronkelijke band met God te
herstellen. In Boehmistisch gekleurde speculaties is deze verbintenis verbroken door
een dubbele zondeval. Adam, die geschapen is naar Gods beeld, is aanvankelijk
androgyn en weerspiegelt God als beeld in de imaginatie. Door eigenwil en drang
naar kennis raakt hij letterlijk uit beeld: hij verliest zijn ideële status en komt in het
aardse paradijs terecht. De rest van het verhaal is bekend.
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De eigenwil wordt gestimuleerd door Lucifer, de ‘Zaed-zayer van 't vernuft’, die
heerst in het ‘vernuft-licht’. Het ‘vernuft’ betekent in dit verband zoveel als verstand
of ratio, een beperkt cognitief vermogen, ontdaan van de intuitieve geest. Feitelijk
is het vernuft niets anders dan mentale blindheid. Toen het vernuft in Adam gezaaid
was verloor hij zijn hemelse bruid Sofia, de spiegel van de Wijsheid:
Want 't Vrouwken dat God in Adam geschapen hadde, was eenen Spiegel
des Goddelyken gesichts, waer innen hy zyne lust en begeerte tot God
zynen Maker hebben zou: desen Spiegel des Goddelyken gesichts, was in
den Nieren Adams geschapen, en het Goddelyke Oog in Adam stond in
zyn herte, en uyt desen zag hy na binnen door in zynen Oorsprong.15.
De verloren spiegel werd door David herwonnen zoals blijkt uit zijn woorden in
psalm 139. 16: ‘want gy o God hebt uwen sitplaats in myne Nieren.’ Uit dit heilig
‘Nieren Proces’ is Christus geboren in alle heiligen.
Zoo is dan deese neederwaerts bespiegelinge in den Mens; Christus
Hellen-vaert, die den weg tot God weer opent, en door desen weg, wert
het Voedzel van 't Vernuft-licht benoomen, en ontrekt deese Hellen-vaert
den Slangen Essentien, haer Leven in den Mensch [...] Dewyl dan 't
Vernuft-licht Duysternis is; voor 't Goddelyke-licht, zoo moet een Kind
Gods niet alleen zyn eygen Vernuft doorbreeken, maer ook aller Menschen
Vernuft16.
Hierin schuilt de kracht en de profetische bevlogenheid van de wedergeborenen: ze
zijn het vernuft voorbij.

Het evangelie volgens Momus
Ook voor Swaanenburg was de reikwijdte van het vernuft betrekkelijk. In de tweede
aflevering van De vervrolykende Momus schrijft hij: ‘Lag niet, Democrieten, over
myn natuurkunde; maar huilt liever Heraclitus, over de botheid der Rationalisten,
die voor de vlugge omkering der dingen pal staan’. In de als ‘belijdenis’ betitelde
voorrede bij zijn dichtbundel, bekent hij dat ‘De zuiverheit van het Opperwezen, de
wortel der dingen, het onstoffelyke Idé van alle zielen’ de gloed is waarin zijn
‘denking vervliet’.17. Het licht van deze gloed gaat dat van de rede ver te boven, maar
het is te traceren in de gehele veranderlijke natuur. In de natuurfilosofie van
Pythagoras en Hermes Trismegistus wordt, volgens Swaanenburg, de werkzame
kracht ervan aangeduid als de sturende eenheid in de wisselvalligheid. Naar dit licht
van de geest is Swaanenburg continu op zoek. Hij ziet de activiteit ervan in de natuur
en verlangt het te ervaren in het gemoed.
In al zijn teksten conformeert Swaanenburg zich uitdrukkelijk aan het gezag van
kerk en staat. Leerstellige kwesties laat hij graag over aan de desbetreffende
autoriteiten. Hij kan van dogmatische onverschilligheid worden verdacht. In ieder
geval beschouwt hij zich als onbevoegd. Hij benadrukt telkens weer de noodzakelijke
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eenheid in het geloof, die hij gerealiseerd ziet in een apostolisch christendom, hersteld
door de hervormers na een periode van katholieke corruptie. Iedere vorm van
chiliasme en daarmee gepaard gaand separatisme wordt veroordeeld. In het pamflet
tegen Ludeman schrijft hij: ‘Niemant ontkent, dat het geloov vry is, en dat de
meenigen niet konnen gedwongen worden, zolang als men zig 'er niet van bedient,
om 'er door te ageeren tot nadeel van den Soeveryn, en de publike Godsdienst.’18.
Swaanenburgs religieuze denkbeelden waren in zijn tijd tamelijk gewoon, ook al
doen ze voor de hedendaagse waarnemer onorthodox aan. Door toedoen van Jean
de Labadie en
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anderen was er binnen de kerk meer aandacht ontstaan voor individuele beleving,
die de vorm aan kon nemen van religieus enthousiasme of mystiek. Eigenlijk had
Calvijn zelf de springstof onder de institutie bijgeleverd door in zijn pneumatologie
een enorme kracht toe te kennen aan de werkzaamheid van de Geest.
Swaanenburg kan in de ruime zin van het woord getypeerd worden als een
spiritualist binnen de kerk. Zijn gehele poëzie staat in het teken van de beleving, de
ervaring zich gekend te voelen door God. Hij verlangt gezien te worden door de
transcendente oculus mentis. Enig poëtisch enthousiasme is hem niet vreemd: hij wil
gegrepen worden en stormt geïnspireerd ten hemel, om tot het besef te komen dat
hij de genade niet kan afdwingen. In het licht hiervan verwijt hij Ludeman dan ook
hoogmoed en pretentie. Voorts benadrukt hij de noodzaak van vroomheid,
lijdzaamheid en een ‘vreedzaame stille geest, inkeerende in het verborgen na haar
oorzaak, en uitvloejende in liefde tot haar evenmensch’.19. Door introspectie kan het
goddelijke licht worden ervaren in het gemoed, mits het individu zich willoos en
afhankelijk opstelt, en bereid is zijn ‘zelfsheit’ te verliezen. Wanneer de verbeelding
zich richt op iets buiten haar zelf, is het magische moment voorbij. ‘Als de
harssenvliezen vatbaar zyn voor waare Ideën, en dat de ziel bloot leid, als een gapende
Danaë, voor den regen van den regten Jupyn, zo overstroomen de beeken der
Eeuwigheid de sluizen der zinnen.’20.
Voor Swaanenburg is ook de ervaring van wedergeboorte tijdelijk, het is een
kenpsychologisch moment. Hij is geen full time wedergeborene, zoals Ludeman, en
hij is zeker niet ‘in Christus’. Zonder verminkte bijbelcitaten verwoordt Swaanenburg
de godservaring in termen van de klassieke neoplatonistische lichtmetafysica.
Wedergeboorte wordt in alchemistische bewoordingen beschreven, als het vinden
van de steen der wijzen, het ‘wedergeboren zout der natuur’. De oorspronkelijke
twee-eenheid met het goddelijke die dan opnieuw wordt gerealiseerd beschrijft
Swaanenburg als de reflectie van het goddelijke in de spiegel van het gemoed,
gesymboliseerd door de androgyne Adam, of de zich spiegelende Narcissus. Qua
thema komt hij Ludeman en Britta nabij.
Swaanenburg bedient zich ook van dit ‘natuurkundige’ beeldenarsenaal in een
spottende contekst. Vooral in De vervrolykende Momus zijn de registerwisselingen
legio:
De regte mannin is de wysheid zelfs. Dat beeld, een eeuwige maagt is het
Elixer der geheele natuur: Hier van draagt een wyf de vorm. Een vrouw
is slegts een boetzeerdzel van 't onbekende Idé. De man reprezenteert zyn
Schepper, maar de minste mannen zyn mannen. Zy slagten de wyven, en
wyzen slegts aan, dat zy wyven hoorden te zyn. In de vrouw schuild de
man, in de man de vrouw, zeggen de heeren goudmakers. Die Narcissus,
en Eccho zyn de voortbrengers der prima materia. Als de liefde der deugd
ontvlamt op een willelooze onderwerping, dan vloeijen de influëntien der
natuur uit het centrum der verborgene dieptens in het balneum der lydelyke
vatbaarheden, en stellen den man in staat, om uit het wezen van zyn
ingeprente bruid dien algemeenen geest te fokken, die de Sophisten uit
een heele andere mercurium willen trekken, als 'er vereist word om een
bezitter te zyn van dat universeel, daar ik den Lezer thans meer van gezegt
heb, als ik 'er zelfs van bezit. Hier in volg ik de moode der meesten, die
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een ander aanpraaten, 't geen ze zelver niet begeeren. Daar gaat niet voor
het kruis, om ten hemel te geraaken, roept de Mistiek, en ondertusschen
loerd hy op die munt, die hy voorsteld doorgaants een weg ter helle te zyn.
't Is 'er meê geleegen, als met de zondaaren, die de vrouwtjes hatelyk
voorstellen, en ondertusschen niets liever verrigten, als om hunne Theorie
te schande te maaken, door een van hun zelfs afgekeurde practyk te
beleeven. Stelt Momus onder dat getal.21.
Waar gaat dit allemaal over, tegelijkertijd? Dit is een voorbeeld van Swaanenburgs
dubbelzinnige natuurkunde. Het gaat over sex, mystiek, en hypocrisie, in dezelfde
alchemistische beelden waarmee ook de unio mystica wordt aangeduid. Voor
Ludeman was deze materia confusa heel herkenbaar.
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Christian Anton Römeling. Die Zerstörung Babels. Von Mitternacht und Morgen, s.l. 1710. Coll.
Bibliotheca Philosophica Hermetica. Amsterdam.
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De openbaring van Ludemans gnosis
Bart Wijmans
De van origine Duitse astroloog en arts Johann Christoph Ludeman (1683-1757),
die gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw in Amsterdam eerst als irregulier
genezer en later als doctor medicinae zeer succesvol was, was niet de ‘toverdokter’
waar hij vooral na zijn dood voor werd versleten. Ludeman, een autodidact en
gewezen schoenmaker, profileerde zich op de medische markt vooral als een
traditionele iatromathematicus. Hij stelde zijn diagnoses wel door middel van de
astrologie en de uroscopie, maar combineerde deze niet met geomantische en
onomantische technieken of toverij zoals wel is gesuggereerd.1. Toverij stond ver
van Ludemans bed. Zijn geloof in een bovennatuurlijke werkelijkheid die de zichtbare
realiteit doordringt, voedt en instandhoudt, was namelijk gebaseerd op een mystiek
spiritualisme dat toegang verleende tot de goddelijke wijsheid. Ludeman gaf deze
overtuiging handen en voeten door middel van het astrologische betekenissysteem.
Hier zal de nadruk gelegd worden op Ludemans onderling samenhangende
religieuze en astrologische denkbeelden. Deze zijn voor een goed begrip van zijn
medisch handelen onontbeerlijk. Daarbij zal vooral geput worden uit Ludemans
veronachtzaamde magnum opus Den Sleutel des Afgronds uit 1721, dat, in
tegenstelling tot zijn overige geschriften, niet onder druk van zijn sociale
omstandigheden het licht zag en dientengevolge een goede ingang biedt voor een
reconstructie van zijn mystieke systeem en, zo mogelijk, de openbaring van zijn
gnosis. Voordat hieraan begonnen kan worden zal evenwel eerst in een beknopt
cultuur-historisch raamwerk getracht worden om de relatie tussen astrologie en
mystiek inzichtelijk te maken. Vervolgens zal kort ingegaan worden op Ludemans
geneeskundige theorieën en de toepassing daarvan in zijn medische praktijk. Tot slot
zal in de behandeling van een casestudy zijn astrologische diagnostiek worden
geanalyseerd.

De verlossingsleer van de (christelijke) gnostici en de reis door de
planetenwerelden
Het gnosticisme2. kende een dualistische theosofie, waarin de astrologische symboliek
toonaangevend was. Twee gelijkwaardige machten streden om de wereldheerschappij,
namelijk een duistere en kwade Demiurg en een goede oneindige God. De Demiurg,
die de schepper was van dit aardse tranendal, hield met behulp van zijn Archonten,
de heersers van de zeven planetenwerelden, de mensheid in de stoffelijke materie
gevangen. Het gnosticisme werd dan ook gekenmerkt door een pessimistische visie
op de aardse werkelijkheid. Fundamenteel voor het gnosticisme, dat verschillende
laat-joodse en vroeg-christelijke stromingen omvatte, was zijn verlossingsleer. De
mens die door zijn val uit de genade afgescheiden was van de hoogste God, kon zich
door middel van gnosis (Gr.: [spirituele] kennis, openbaring) bewust worden van de
in zijn ziel besloten liggende goddelijke vonk die gevangen zat in het stoffelijke
lichaam. Hierdoor kon deze teruggevoerd worden tot haar goddelijke oorsprong, met
als einddoel de Unio Mystica, de hereniging met God.
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De queeste van de gnosticus, de ontworsteling uit de dood in het leven die de
onwetenden voor het leven hielden, werd voorgesteld als een hemelreis door de zeven
planetensferen. Hierbij dienden de Archonten, de zeven planeetgeesten, die de sferen
van respectievelijk Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus
beheersten, te worden overwonnen voordat de achtste goddelijke wereld betreden
kon worden. Door op te stijgen door de zeven
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vijandige gevangenissen van de planeten was de mens in staat te ontsnappen aan de
materiële wereld en terug te keren naar de hemel. Deze hemelreis was in de eerste
plaats een symbolische macrokosmische projectie van een microkosmisch proces
dat door de gnosticus tijdens zijn leven doorleefd moest worden, waarbij de oorsprong
van de mens, de oorzaak van Adams val en het geheim van de geboorte en de
wedergeboorte aan hem zouden worden geopenbaard. Na zijn dood zou hij dan zonder
problemen de Archonten kunnen passeren. Dit ontworstelingsproces werd als
onontkoombaar opgevat. Degenen die onbewust bleven, de onwetenden, zouden
zich, na hun overlijden, in een proces in de macrokosmos moeten bevrijden uit hun
gevangenschap.
Zowel het idee over de opstijging, ten behoeve van de vereniging met de goddelijke
wereld, als dat over de afdaling door de zeven planetenwerelden, voorafgaand aan
de aardse incarnatie, waarbij de ziel op haar reis uiteenlopende eigenschappen en
kwaliteiten van de zeven planeten kreeg toebedeeld, maken deel uit van een oud
astrologisch concept, dat ook in het laat antieke neoplatonisme van onder andere
Plotinus (204-270), in het christelijke neoplatonisme van de middeleeuwen en in de
alchemie teruggevonden kan worden.3. Bij afdaling door de planetensferen ontving
de ziel in de sfeer van Saturnus verstand en intelligentie, in die van Jupiter handelend
vermogen, in die van Mars moed en (geest)kracht, in die van de Zon het vermogen
tot (zintuiglijke) waarneming en verbeeldingskracht, in die van Venus de begeerten,
in die van Mercurius verbale en interpretatieve vaardigheden en in de sfeer van de
Maan groeikracht en de verwekking in de materie. Omdat de planeten zowel goede
als duistere krachten herbergden, was met de afdaling van de incarnerende ziel door
de planetenwerelden tevens de basis gelegd voor de luiheid (en traagheid) van
Saturnus, de hoogmoed en de machtshonger van Jupiter, de toorn van Mars, de
gulzigheid van de Zon, de wellust en overdaad van Venus, de hebzucht van Mercurius
en de afgunst van de Maan. Hiermee representeerden de planeten de zeven
doodzonden van het christendom. Daartegenover stonden de zeven kardinale deugden
of aspecten van de Heilige Geest van God, die ook aan de planeten werden gekoppeld.
Deze gekerstende met de astrologie verbonden denkbeelden werden geïntegreerd in
de middeleeuwse conceptie van de werkelijkheid.
In de hermetische kunst ofte wel de alchemie werd het opus van de spirituele
alchemist voorgesteld als een reis langs de zeven bewegende hemellichamen, of als
de rijping van de metalen kwikzilver (Mercurius), lood (Saturnus), tin (Jupiter), ijzer
(Mars), koper (Venus), zilver (Maan) en goud (Zon). De psycholoog C.G. Jung bracht
de fasensymboliek in deze transformatie in verband met het individuatieproces, dat,
na de exploratie van het persoonlijke en collectieve onbewuste, de geboorte van het
Zelf, gesymboliseerd door de ‘Mercurius Philosophorum’, tot doel had. De ervaring
van het Zelf noemde Jung in analogie met de alchemisten de ontmoeting met de God
in de mens. De hemelreis werd in de Jungiaanse psychologie vertaald als de
kennismaking met het onbewuste, waarbij de planeetkrachten werden opgevat als
psychische hindernissen, die de mens diende te overwinnen. In zowel de
herscheppingservaring van de hermetische kunst, waarvan veel van de esoterische
kant uit het gnosticisme is voortgekomen, als in het verlossingssysteem van het
gnosticisme, leidden zeven treden tot spirituele kennis van het goddelijke.
Het astrologische concept van de reis door de planetenwerelden kan ook
teruggevonden worden in de Divina Commedia (1311-1321) van Dante. In de
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Paradiso wordt beschreven hoe Dante, begeleid door zijn vrouwelijke wederhelft
Beatrice, vertrekt van de aarde en opstijgt door de zeven planeetsferen, die
respectievelijk worden geregeerd door de Maan, Mercurius. Venus, de Zon. Mars.
Jupiter en Saturnus. Nadat hij de daaropvolgende constel-
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latie van Gemini en de onzichtbare wereld aan gene zijde van de sterren, die
achtereenvolgens de achtste en de negende hemelsfeer representeren, achter zich
heeft gelaten, bereikt Dante de hoogste hemel, de verblijfplaats van God, de engelen
en de zielen van de uitverkoren christelijke martelaren. De negen hemelsferen in de
Paradiso corresponderen met negen hiërarchisch geordende afdelingen, waarin de
zielen van de gestorvenen, afhankelijk van de betoonde deugdzaamheid tijdens hun
vergankelijke bestaan op aarde, zijn gegroepeerd. Ook in het gedachtegoed van Dante
weerklonk de oude eschatologische astrologie die, zij het in een andere gedaante, al
eerder geïncorporeerd was in het gnosticisme.
Vooral de joodse gnostici benadrukten de duistere en negatieve kanten van de
planeten. De Archonten, de zeven planeetgeesten, werden door hen opgevat als
doodsvijanden die bestreden moesten worden daar ze de mensheid in haar aardse
existentie gevangen hielden. In de verlossingsleer van de christelijke gnostici was
echter een belangrijke plaats ingeruimd voor Christus, die na zijn kruisdood de
plaatsvervanger van God was geworden. Hij was de Engel des Heren die de wil en
het wezen van God aan de mensen openbaarde. Bij de christelijke gnostici werd hij
het symbool van de verlossing en daarmee de drager van de gnosis. Hij bezat de
‘sleutel der kennis [gnosis]’ (Lucas 11:52), die het Koninkrijk van God ontsloot, en
de sleutel van het dodenrijk, waarmee hij de overledenen bevrijd had. De
wedergeboorte in Christus, na bekering, markeerde hier de beslissende ommekeer
waarna de innerlijke goddelijke openbaring mogelijk werd. Bovendien werd
aangenomen dat Christus door zijn vleeswording op aarde en opstanding uit de dood
de verlossing dichterbij had gebracht en voor iedereen had vergemakkelijkt. Volgens
een Koptische gnostische tekst uit de vijfde eeuw na Christus, de Pistis Sophia, had
Jezus tijdens zijn eigen hemelvaart, na zijn ‘nederdaling ter helle’, éénderde van de
macht van de planeetgeesten weggenomen en tevens hun directe invloed op de
ondermaanse werkelijkheid verminderd door een aantal onregelmatigheden in de
uitwerking van de planeetkrachten door te voeren.4. Hiermee was de heerschappij
van de Archonten gerelativeerd, wat echter niet inhield dat het concept van de
kosmische beïnvloeding daarmee was doorbroken. Het parallellisme tussen macroen microkosmos bleef dan ook voorop staan.
Gnostische denkbeelden in het christendom overleefden de Middeleeuwen en de
Renaissance, en verschenen in de vroeg-moderne periode weer meer aan de
oppervlakte. In het kielzog van de Reformatie, toen de protestanten terug wilden
keren naar het oorspronkelijke christendom van de eerste gemeenten, kwam de
mystiek in de zeventiende eeuw tot een nieuwe bloeiperiode. Hierbij werd de
christelijke gnosis wederom beleden. De schoenmaker en mysticus Jacob Böhme,
een van de grootste christelijke gnostici, en zijn navolgers waren belangrijke
exponenten van deze stroming.
Ludeman was zo'n navolger. Hij liet zich inspireren door het mystieke spiritualisme
van Böhme, en combineerde dat met zijn eigen astrologische opvattingen en
bijbelinterpretaties.

De astrologie in de Openbaring van Johannes en het mystieke systeem van
Ludeman
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In zijn werk Den Sleutel des Afgronds - dat vooral een schriftelijke neerslag is van
zijn eigen gepretendeerde wedergeboorte en waarin bijbelse, gnostische en
astrologische elementen zijn verweven - gaf Ludeman een uitgebreid commentaar
op de Openbaring van Johannes. Op dit bijbelse document, dat al bij vele door God
geroepenen tot de verbeelding had gesproken, baseerde hij zijn eigen mystieke
systeem, waarbinnen het astrologische betekenissysteem centraal stond. Bij zijn
uiteenzetting gebruikte Ludeman tevens een groot aantal citaten uit zowel het Nieuwe
als het Oude Testament. Met betrekking tot het Oude Testament waren
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vooral de boeken van Mozes, Samuël, Jozua, Richteren, Koningen, Kronieken, de
Psalmen, de boeken van de profeten Jesaja. Ezechiël. Daniël en Jona, en Spreuken
en het Hooglied van Salomo van belang. Wat het Nieuwe Testament betreft putte
Ludeman. naast de Apocalyps, uit de vier Evangeliën, en de brieven van Paulus,
Jacobus, Johannes en Judas.
De profeet en visionair Johannes van Patmos (le eeuw na Chr.) verwoordde in de
Apocalyps op indringende wijze het besef dat de wereld voor een catastrofale
gebeurtenis stond, waarna na de laatste strijd een glorieuze toekomst wachtte, verbeeld
in de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van God zou nederdalen.
Dit bijbelboek is rijk aan astrologische beeldspraak. Een drietal voorbeelden zal
hieronder kort worden toegelicht.
In het eerste visioen van Johannes, waarmee de Apocalyps opent, aanschouwde
hij de ‘Zoon des mensen’ (Christus), de ‘Alpha en de Omega, de eerste en de laatste’,
omringd door zeven gouden kandelaren, met zeven sterren in zijn rechterhand. Deze
gebood hem in Zijn naam brieven met raad, troost en waarschuwingen te schrijven
aan zeven christelijke gemeenten in zeven steden in de Romeinse provincie Asia,
het huidige West-Turkije, namelijk Ephese, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes,
Philadelphia en Laodicea. De zeven sterren die Christus in zijn hand hield, verwijzen
overduidelijk naar de zeven planeten. Het geheim, of de ‘verborgenheid’ van de
zeven sterren en de zeven gouden kandelaren wordt in de Openbaring als volgt
geduid: ‘de zeven sterren zijn de Engelen der zeven gemeenten, en de zeven
kandelaren (die gij gezien hebt), zijn de zeven gemeenten’ (Apocalyps 1:20). Omdat
hier uitgegaan wordt van de vooronderstelling dat het geestelijke in het stoffelijke
verankerd ligt, bestaat er een directe relatie tussen de sterren en de gemeenten. Hieruit
volgt dat de zeven sterren of gemeente-engelen corresponderen met de zeven
planeetgeesten die de zeven planeten tot levende organismen maken, en dat de zeven
gemeenten of kandelaren overeenstemmen met de (stoffelijke) planeten. Zowel de
sterren als de gemeenten zijn op deze wijze aan de planeten gekoppeld, respectievelijk
in geestelijke en in stoffelijke zin. Dat Christus de zeven sterren in zijn hand houdt
impliceert niet alleen dat hij de bewegende hemellichamen overwonnen heeft, en ze
controleert en bestuurt, zodat hun astrale invloed niet uit de hand loopt, maar illustreert
tevens Johannes' overtuiging dat de wedergeboren gelovige niet meer onderhevig is
aan de invloed van de planeten, maar meester over hen is geworden, met dien
verstande dat hij zijn gezag daarbij ontleent aan Christus.
Daarnaast zag Johannes in zijn tweede visioen, net als de profeet Ezechiël (6e
eeuw v. Chr.) in diens roepingsvisioen in het land van de Chaldeeën (Babylonië) bij
de rivier de Kebar,5. vier gevleugelde dieren rondom de troon van God de Vader. ‘En
het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde
dier had het aangezicht als een mensch, en het vierde dier was eenen vliegende arend
gelijk’ (Apocalyps 4:7). In deze dieren kan men respectievelijk de zodiacale tekens
Leo, Taurus, Aquarius en Scorpio herkennen. De oude naam voor de Scorpio was
namelijk de Adelaar. Deze vier dierenriemtekens vormen samen het astrologische
vaste-kruis, waarin de elementen vuur, aarde, lucht en water zijn vertegenwoordigd.
De eeuwige God in het midden representeert dan de quinta essentia, het wezenlijke
vijfde element dat de tegenstellingen tussen de vier elementen overbrugt en hun
oorspronkelijke chaos te niet doet.
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Verder bevat de verschijning aan de hemel, namelijk van een zwangere vrouw (de
scheppende Heilige Geest), bekleed met de Zon, met de Maan onder haar voeten en
een krans van twaalf sterren op haar hoofd, die een kind baarde (Jezus) en vervolgd
werd door de grote rode draak met zeven koppen en tien horens (de oude slang,
Satan), waarvan sprake is in het derde visioen van Johannes (Apocalyps 12:1-4), ook
onmiskenbaar astrologische elementen. De
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Vrouw kan astrologisch gezien geïdentificeerd worden als het teken Virgo, de draak
als het sterrenbeeld Hydra (de Waterslang), dat onder Virgo aan het firmament
zichtbaar is, en de twaalf sterren als de twaalf dierenriemtekens.
Deze voorbeelden kunnen onder meer nog aangevuld worden met de twaalf poorten
van het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad binnen de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde, met daarop ‘de namen van de twaalf geslachten der kinderen Israëls’
(Apocalyps 21:1-4 en 10-16). Deze poorten staan symbool voor de twaalf
getransformeerde dierenriemtekens. Dit geldt tevens voor de boom des levens
‘voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht’
(Apocalyps 22:2), die Johannes te zien kreeg in het heilige nieuwe Jeruzalem. Het
is dus zeer waarschijnlijk dat Johannes van Patmos vertrouwd was met de astrologie.
Zijn kennis van het astrologische betekenissysteem maakte het hem mogelijk zijn
voorstellingen te projecteren op het macrokosmische firmament.
Ludeman bouwde met zijn mystieke systeem, waarvan nu eerst een korte
karakterisering gegeven zal worden, voort op de astrologische symboliek die al in
de Openbaring van Johannes lag besloten. Hij was wellicht een van de eersten die
dit openbaringsdocument niet alleen voorzag van een macrokosmische duiding met
betrekking tot de gebeurtenissen in de ‘grote wereld’,6. maar tevens, en dat was in
zijn optiek veel belangrijker, in verband bracht met een onontkoombaar
ontwikkelingsproces in de microkosmische ‘kleyne wereld’ van de individuele mens.
Ludeman kwam dan ook tot een originele interpretatie. Dit innerlijke proces diende
te leiden tot de wedergeboorte van de goddelijke vonk, in dit geval gesymboliseerd
door Christus, die in ieder mens in het Os Sacro het heiligbeen, gevangen werd
gehouden door de machten van het kwaad. Nadat deze innerlijke verlossing was
verwezenlijkt kon de goddelijke geest van de ‘Zoon des mensen’ opstijgen door de
gezuiverde ‘microcosmische chaos’ om terug te keren naar haar goddelijke oorsprong.
Dat volgens Ludeman aan deze beoogde hemelvaart een onvermijdelijke hellevaart
ter ‘putrefactie’ vooraf diende te gaan blijkt al uit zijn inleiding. ‘Desen Neerdalende
Engels Afgronds Sleutel opent elks mensch Afgrondens van het goede en ook van
het quade, in elks menschen hare zeven gestalten der natuur: welk zeven gestarnten
Planeten Werelden zyn, daar in desen Engel van boven na beneden toe dalende, in
elk Microcosmischen Chaos Hellen vaart hout, en Christus Geboorte Opstandinge
en Hemelvaart, in elk mensch aanwyst.’7. Alhoewel er in de Openbaring van Johannes
geen uitsluitsel wordt gegeven over de wijze waarop de planeten aan de verschillende
gemeenten dienen te worden toegewezen, koppelde Ludeman de Maan, de Zon,
Jupiter, Mars, Mercurius, Saturnus en Venus respectievelijk aan de gemeenten Ephese,
Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, die in deze volgorde
in de Apocalyps worden behandeld. Deze toewijzing, die mede voortvloeide uit
astrologisch geïnterpreteerde tekstuele aanknopingspunten, hield verband met de in
de astrologie veronderstelde correspondentie tussen de planeten en specifieke delen
van het menselijke lichaam. Ludeman projecteerde op basis van een aloude analogie
de macrokosmische werkelijkheid in die van de menselijke microkosmos, met
inachtneming van de centrale premisse dat de mystieke inkeer in de eerste fasen van
het wedergeboorteproces werd gekenmerkt door een afdaling in de persoonlijke
‘microcosmische chaos’, een begrip dat in de hedendaagse mentaliteit vertaald zou
kunnen worden door het onbewuste. Op deze wijze geredeneerd begon de queeste
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van de God zoekende ziel, in Ludemans terminologie aangeduid met ‘de kamper’,
in de planeetwereld van de Maan, die het hoofd regeerde. Hierop volgden na elkaar
de planeetwerelden van de Zon, van Jupiter, van Mars, van Mercurius, van Saturnus
en van Venus, die achtereenvolgens correspondeer-
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den met het hart, de longen, de lever, de gal, de milt en de nieren.
Omdat deze afdaling in de menselijke microkosmos zich spiegelt in de
macrokosmos, impliceert zij een gelijktijdige reis door de ‘macrocosmische chaos’.
Ludeman verwoordt dit als volgt: ‘des kampers microcosmische Chaos, en aller
gestarnten macrocosmische Chaos, is een Chaos in den kamper: en deze massa is
zyne menschheyt.’ Deze voorstelling van zaken is minder gekunsteld en inconsequent
dan zij op het eerste gezicht doet lijken. Het is namelijk een poging om de
verschillende werkelijkheidsniveaus van de geestelijke wereld, die gekenmerkt wordt
door het door-elkaar-heen-kunnen-gaan, en die de materiële werkelijkheid doordringt
en instandhoudt, in een beeld samen te vatten. Deze veronderstelde coëxistentie, in
de betekenis van het tegelijk aanwezig zijn, is ook te herkennen in het werk van
Böhme. Ludeman heeft het in zijn verhandeling over het wedergeboorteproces dan
ook zowel over een afdaling in de individuele microkosmos ‘om nederwaarts in zyne
elendt en in zyne sondenwortel dieper’ in te keren, als over een hemelreis door de
macrokosmos.8.
Dit afdalende proces werd door Ludeman voorgesteld als een geestelijke strijd
waarbij de kamper zich in zijn aardse bestaan bewust moest worden van de zondigheid
van zijn oude Adam-natuur. In zijn reis door de planetenwerelden diende de kamper
de strijd aan te gaan met de donkere zijden van de planeten, die de verschillende
zonden die samenhingen met deze oude Adam-natuur representeerden. Hierbij zou
hij ‘de zeven gemeenten der Openbaringe Johannes in hem zelf klaarlyk vinden’,
omdat ‘het geheymenis van desen seven Gemeentens der Openbaring’ verborgen
ligt ‘in de seven gestaltens der natuur’, en inzien dat hij deze door moet gaan om
opnieuw geboren te worden. Na het doorgaan (het transformatie- of zuiveringsproces)
van de zeven gemeenten ofte wel de zeven planeten, waarmee de astrale inwerking
van de planeten doorbroken was en de kamper het in Adam verloren gegane evenbeeld
van God hervond, volgen nog drie fasen om de geboorte van Christus, de hemelse
Mysticus, in de kamper mogelijk te maken. Deze werden door Ludeman
achtereenvolgens voorgesteld als de ‘duystere, de vuyr en de ligts Waerelt’, die
respectievelijk gekoppeld waren aan het onderlijf (het ‘Venus Veldt’), aan de
beenderen en het merg, en aan de ‘lugt en levens-aderen des menschen’. Ook deze
werelden, de zogenaamde ‘aardse principien’, die pas toegankelijk werden nadat de
‘Hemels Morgenstar’ in het zevende stadium was doorgebroken, moesten
‘doorgelaboreert’ worden, in de ‘putrefactie’ gaan en overwonnen worden.9. Met de
voltooiing van deze ‘natuurlyke doodingen’ of afstervingen, die hadden geleid tot
tien ‘inwendige Wettische of Engelsche geboortens’ werd de kamper herboren.
Hierop volgden tenslotte een koninklijke en een priesterlijke geboorte, die de laatste
twee fasen in Ludemans mystieke systeem verbeeldden.

De oorzaak van Adams val, de ‘weg tot herstellinge’ en de voorafbeelding
in de Bijbel
God was ook voor Ludeman in principe een God van liefde. Voor God was het kwade
echter onmisbaar om zich als de goede te kunnen openbaren, net zoals het zijn en
het niet-zijn elkaar existentieel vooronderstellen. Ludeman was er dan ook van
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overtuigd dat God het kwaad had geschapen dan wel had verschaft om het goede
daardoor te verheerlijken. Dit was volgens hem onoverkomelijk geworden na Adams
zondenval, waardoor de mens uit de goddelijke genade was gevallen, waarmee hij
voordien verbonden was geweest.
Nadat Lucifer, een van de drie engelenvorsten met zijn ‘uytgaande vyer
eygenschap’, een oorlog had ontketend in de eeuwige hemelse natuur, om via de
duisternis de goddelijke alleenheerschappij te verkrijgen, en was verslagen door de
hemelse engelenlegers van Michaël en Gabriël (ofwel Uriël), werd hij met zijn
engelen verstoten uit de hemel. Lucifer leid-
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de daarmee het ontstaan van de vergankelijke zichtbare aarde uit de Goddelijke
drie-eenheid in. De eeuwige Vader trachtte met ‘sijne oneyndige liefde’ Lucifers val
te herstellen en schiep daarom als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest een drieëenheidsbeeld uit zichzelf en noemde deze eerste mens, met een
‘Hermaphrodyts gestalts’, Adam. Via Adam zou de val van Lucifer hersteld moeten
worden. ‘Sijnen natuur was des Vaders eygenschap, sijnen Siele des Soons eygenschap
en sijn geest des H: Geestes eygenschap.’ God verbood hem ‘Activ’ te worden, hij
diende ‘Passiv’ te blijven omdat hij anders niet tegen Lucifers vuur bestand zou zijn.
De androgyne Adam richtte zijn verlangen echter niet op God maar op zichzelf en
op de vruchten van het paradijs. Hij ‘bracht gedagten en sinnen na buyten’ en begon
te ‘spiekeleeren’ en te ‘redenkavelen’. Hiermee heerste zijn goddelijke innerlijk niet
meer over zijn uiterlijk. Lucifer (de slang) kon zich nu via de mens voeden met Gods
liefde. Uit hem ‘kreeg Adam het ligt na buyten en de blindheyd van binnen’, waarmee
hij zijn inwendige licht voor ‘'t duystere waerelds ligt’ verruild had.10.
Nadat Adam naar buiten toe ‘activ’ was geworden, waarmee zijn bedroefde val
een feit werd, ging ‘de Slange mede’ in zijn ‘doorlugtige Paradysische menschheyt’
in, en vermoordde ‘met het venijn der Slangen influentien’ Adams innerlijke
vrouwelijke helft. Door de ‘sinlijke en wereltlyke besigheden’ viel Adam in een
diepe slaap, waarin God het gestorven beeld van Eva verwijderde en uit Adams rib
een zichtbare vrouw voor hem construeerde. ‘Adam was door den sonden val een
half mensch geworden en sijne Eeva de andere helft en alzo zijn man en vrouw te
zamen maar een volmaakt mensch in der natuur. So moet dan de man sijne verloorene
vrouw [en] de vrouw haar verloren man weersoeken.’ De oorspronkelijke eenheid
was hiermee verbroken. Adam en Eva, die tot elkaar waren veroordeeld, vervielen
tot eigenwilligheid en aten van de Boom van kennis van goed en kwaad, waardoor
zij een stoffelijk lichaam verkregen, en onderworpen werden aan de invloed van de
sterren en de planeten en aan de aardse dood.
Met het slangenzaad dat in Adams paradijselijke natuur gezaaid was, was ‘de
vleeschelyke menschheyd door en door vervallen uit Gods beeltenis’. Hierdoor waren
naast de drie goddelijke principiën ook ‘drie Slangenpricipien’ in de mens ingebracht,
waarmee hij dualistisch werd. De mens herbergde voortaan ook een duistere macht
die in de ‘microcosmischen ouden kleynen weerelt of natuurlyke menschheid’ over
het goede heerste. Het eerste slangenprincipium regeerde hoofd, hart en longen, het
tweede lever, gal en milt, en het derde nieren, onderlijf en het merg in de beenderen.
De mens kon zich volgens Ludeman echter ontworstelen aan het zondige bestaan in
deze vergankelijke aardse gevangenis, daar ‘het onvolkomenes een zaat van het
volmaakte in zich heeft’. Al het kwaad herbergde dus tevens het goede, dat zich
alleen door de aanwezigheid van het kwade als het goede kon openbaren. ‘In uw
Corper leyt Gods beeld en schat, in uwen Corper zyn de juwelen en peerlen van het
Koningrijk verborgen, u Corper heeft des Vaders Essentien kracht.’ Om Gods beeld
en schat te hervinden diende Christus, ‘den Wederbrenger aller verlorenen’, nagevolgd
te worden, niet in beschouwingen maar door de wedergeboorte, waarbij de kracht
van de Heilige Geest de geestelijke kamper zou leiden, want Gods Geest opende de
afgronden van de mens, en ‘dese verkrygt in proces den Sleutel der Hellen en des
Doodes’.11.
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Ludeman stelde dat het innerlijke proces, waarmee God zich aan de mens wilde
openbaren en wilde terugvoeren naar zijn goddelijke oorsprong voorafgebeeld was
in de bijbel. Daar de macrokosmos zich spiegelde in de microkosmos verbeeldden
de bijbelse gebeurtenissen een inwendig ontwikkelingsproces. Nadat met de zondvloed
Gods toorn over de verdorven eerste wereld was gekomen had God in de persoon
van Noach een nieuwe start gemaakt in
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de tweede wereld. Vervolgens had God ten tijde van Abraham een goddelijk Verbond
met de mensheid gesloten, en de weg gewezen die door de mens moest worden
afgelegd om weer in hem herboren te worden. Volgens Ludeman diende de mens de
bijbelverhalen te internaliseren, dat wil zeggen op zich zelf te betrekken om ze
persoonlijk te kunnen doorleven.
De noodzakelijke keuze die gemaakt moest worden om de ‘weg tot herstellinge’
in te slaan werd in de bijbel verbeeld door de strijd tussen Esau en Jacob, de twee
zonen van Abrahams zoon Isaäk. ‘den drager van het ligt der wereld’. Esau en Jacob
symboliseren in de mens respectievelijk ‘de geheele microcosmische natuur-geest’
of de schriftgeleerdheid, en de ‘buigsaame goddelijke geest’ of de godsgeleerdheid.
In het theater van de macrokosmische grote wereld representeerden zij
achtereenvolgens het rampzalige en het zalige geslacht. Evenals Jacob, de voorbode
van de nieuwe mens, moest de kamper zijn oude natuurmens Esau bedriegen om
diens eerstgeboorterecht. Pas wanneer hij de natuurlijke en heidense eerstgeboorte
had overwonnen kon hij zijn ‘aardsche Egiptens Babel’ verlaten. Zo gaat ‘hy dan
heenen uit sijn natuur’, waarmee de weg van zelfverloochening kan beginnen.
Degenen die het op God durven wagen, voert God in de woestijn, waar zij onder
Mozes de geestelijke wetten (de tien geboden) ontvangen. Hier moet de kamper
‘leren sterven en al vergeten wat agter is’, opdat hij zijn zondenwortel kan bespiegelen,
om die vervolgens uit te graven. Doet hij dit niet dan zal hij vervallen tot Aärons
uitwendige priesterschap, waar Ludeman ‘alle Confraters der gehelen
Schriftgeleertheyts Aliantie’ toe rekende, en in diens valse licht het gouden kalf
aanbidden.12.
Het innerlijke beloofde land Kanaän zal al geestelijk strijdend ingenomen moeten
worden, waarna de kamper de koninkrijken van Saul, David en Salomo in zichzelf
zal moeten ontdekken en doorwerken. Bovendien zal hij zijn inwendige
Apocalyptische Beest, de Babylonische Hoer, de valse Profeet Gubernert [naar
gubernator, stuurman] en de Antichrist dienen te overwinnen, en met Babel moeten
vallen, alvorens Christus in hem op zal kunnen staan.
De twaalf fasen van het wedergeboorteproces koppelde Ludeman aan de twaalf
zonen van Jacob ofte wel de twaalf stammen van Israël. Ook deze dienden
geïnternaliseerd te worden en van binnen begrepen te worden. Zij waren de twaalf
poorten van het nieuwe Jeruzalem, die van binnen, door de eigen vier elementen,
gesymboliseerd door de vier vrouwen van Jacob, ‘in uw selfs kleyne Waerelt-geopent
moeten werden’, want het Rijk Gods lag in de mens verborgen. De mens die de strijd
om de wedergeboorte aangaat ‘sal sien dat geen Reformeren van buyten, maar het
Reformeren van binnen het noodzakelijkst is’.13. In dit proces mag hij niets meer naar
‘buyten toe duyden’, omdat dat de oorzaak was van Adams bedroefde val, en lijdt
de kamper niets als voor zijn eigen zonden, daar de mens oogst wat hij zelf gezaaid
heeft. Om deze eigen gebreken, die samenhingen met de ‘eygen wil in 't goede en
eygen wil in 't quade’, te overwinnen moet onze oude Hemel en Aarde vergaan, zodat
het nieuwe Jeruzalem inwendig ontsloten kan worden.14.
Net als de (christelijke) gnostici stelde Ludeman de verschillende stadia in zijn
mystieke systeem voor als gevangenissen, die de kamper in zijn queeste door moest
gaan en waaraan hij zich diende te ontworstelen. Daarnaast geloofde hij met de
christelijke gnostici dat Christus in de planetenwerelden zijn opstandingskracht uit
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de dood had ingevoerd. Bovendien beschouwde ook hij dit proces als onontkoombaar:
‘geen titul of jota kan iemand voorby springen, hy zy Keiser. Koning of Priester, hy
moet dezen weg gaan, het zy dat hy hem in den genaden Tijdt [aardse bestaan]
passeert, anders moet hy uyt der Tijdt zynde in der gestarnten woningen ze zo, na
de doodt passeeren’.15.
Ludeman was gezien het bovenstaande goed op de hoogte van Böhmes
geschriften.16. Al-
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hoewel Böhme de astrologie beschouwde als een van de wegen die tot de waarheid
konden leiden, en onder meer de zeven fasen van het ontstaansproces van zowel
Gods eeuwige natuur als van de geschapen aardse werkelijkheid mede correleerde
aan de zeven planeten, kan niet gesteld worden dat het astrologische betekenissysteem
een centrale rol speelde in zijn opvattingen. Dit was bij Ludeman wel het geval.
Ludeman gebruikte Böhmes denkbeelden wel als inspiratie, maar construeerde op
geheel eigen wijze een redelijk coherent en origineel mystiek systeem, waarbinnen
zijn belangrijkste interesses, namelijk theologie (theosofie), astrologie en geneeskunde,
samenkwamen. De noodzakelijk geachte transformaties in de afzonderlijke stadia
binnen Ludemans systeem zullen in de volgende paragraaf nader worden toegelicht.
In dit systeem vielen zes fases onder het Oude Verbond van de Vader (Oude
Testament), waarbij de ziel en de natuur van de kamper werden hersteld, en zes fases
onder het Nieuwe Verbond van de Zoon (Nieuwe Testament), waarin de inwendige
herschepping van de Zoon Jezus Christus werd gegenereerd, zodat ook de geest van
de kamper weer in God kon worden ingevoerd. Volgens Ludeman kon deze mystieke
queeste door middel van zelfinkeer, het niet meer ‘naar buyten duyden’, gebed,
zelfverloochening, geestelijke zelfkastijding en een totale overgave aan God, waarbij
de kamper zich ‘dodelijk stille moet houden’, tot een goed einde gebracht worden.17.

De twaalf ‘mystieke herscheppingswerken’
DE EERSTE FASE - In de planetenwereld van de Maan (gemeente Ephese), die het
hoofd regeert maakt het natuurlijke verstand, het ‘opgescherpte vernufts-ligt’, plaats
voor het goddelijke verstand. Daarbij wordt het natuurlijke afgescheiden om de zielse
nieuwgeboorte te realiseren, zodat de kamper zijn eigen ijdelheid verliest en nimmer
meer zal vervallen in ‘agterdenken’ en ‘lunarische verstandelyke bespiegelingen’,
die slechts ‘opgeblasentheyt en hoogverheffentheyt veroorzaken’.18.
DE TWEEDE FASE - In de planetenwereld van de Zon (gemeente Smyrna), die het hart
bestiert, wordt de kamper zich bewust van het eeuwige licht doordat hij door gebed
en inkeer de astrale influentie van de natuurlijke Zon tot stilstand brengt. Hij moet
nu ‘geheel stille staan in zyne herte’, en ‘luysteren na de stem des Bruydegoms [Jezus]
met zijne sinnen des Herten’. Met dit eeuwige licht, dat niet meer zal ondergaan,
verdrijft de kamper al zijn ‘begeerlykheyt van eerzugt’ en ‘aardsche schatten’ uit
zijn hart, waarna een vereniging van het vernieuwde hoofd en het vernieuwde hart
in Jezus geest kan plaatsvinden.19.
DE DERDE FASE - In de planetenwereld van Jupiter (gemeente Pergamon), die ‘zyne
residentie en influentien’ in de longen heeft en de oude hemel symboliseert, wordt
het ‘hooggeleerde Astraalse Jupitersche leven’ met zijn ‘lugtvegters Beelden’
omgevormd in het eenvoudige christendom. Hier strijdt Michael met de Draak, de
Troonvorst Lucifer, om Jupiters wijsheid aan Gods gezag te onderwerpen. De kamper,
die ‘gelyk een glas van eenen Chymicus vast toegesloten’ moet zijn, dient zich hiertoe
geheel aan Gods Wil over te geven, en ‘het scherpe sweerdt dat hy te vooren in het
schrandere oordeelen over andere na buiten toe gebruikte, moet hy tweevoudig nu
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over hem zelfs gebruiken’. De overwinning zal echter groot zijn daar Jupiter ‘alle
Philosophen dezer werelt gevangen’ houdt, ‘om eenen uitwendigen [stoffelijke]
Lapidem Philosophorum te maken’ in plaats van ‘den witten Keursteen der innern
waerelt’.20.
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DE VIERDE FASE - In de planeetwereld van Mars (gemeente Thyathira), die de lever
beheerst, wordt Mars in zijn jaloerse ‘grim en toorn-vuur’ doorbroken en komt
zachtmoedigheid en verdraagzaamheid ervoor in de plaats. Hiertoe dient de kamper
het ‘Martialisch Toorn vuur’ op zichzelf te betrekken en verbrandt hij in dit vuur ‘de
wortelen van zyn hoogverhevene en hoogdravende Martialische [Mars]
eigenschappen, en zyn vorige alles te willen wetenen Mars’, zodat lever en gal, die
in Ludemans opvatting in een onwedergeboren microkosmos nooit zonder elkaar
werken, van elkaar worden gescheiden, zoals Adam en Eva door God, en op zichzelf
komen te staan. Zo heerst de kamper voortaan over zijn driften en doet boete voor
God in zijn binnenste.21.
DE VIJFDE FASE - In de planetenwereld van Mercurius (gemeente Sardes), die de gal
aanstuurt, worden de ‘Mercurialische wortelen van alles te Verdefendeeren’ en te
oordelen uitgegraven en wordt Mercurius, die ‘allen geestelyken en natuurlyken
Hooffaert’ en ‘den Apetyt aller willens’ regeert, en wiens invloed alle andere planeten
doortrekt, getransformeerd in de goddelijke levenskracht. Hiervoor moet de kamper
‘Mercurius diepste subtielheit scheiden’ om ‘zyne heen en weer vliegende gedachten’
te overwinnen en vervolgens alle natuurlijke gal uitwerpen, zodat hij dan als Christus
zonder galinvloeden zal zijn, waarmee alle beschuldigingen, twist en gekijf en het
‘eygen Mercurialische oordeels-venyn’ tot het verleden gaan behoren. De sanguinische
complexie ofte wel het sanguinische mensentype kan Mercurius volgens Ludeman
gemakkelijker overwinnen, daar hier ‘sijne eygenschappen na buyten toe’ staan. In
de andere drie complexies werkt hij schijnheiliger.22.
DE ZESDE FASE - In de planetenwereld van Saturnus (gemeente Philadelphia), die de
milt regeert en de oude aarde symboliseert, en wiens alles te samentrekkende
astralische invloeden in een onwedergeborene ‘kout, wrang, wreet, gierig,
onversoenlijk, haatdragende [en] zeer wraakzugtig’ zijn, wordt de ‘beeldelyken
Christum’ gekruisigd. Hiermee worden alle beeldelijke religiën en geestelijke wetten
door Gods ontferming in de kamper opgelost, zodat hij ‘een vriend aller menschen’
kan worden en het ware [Apostolische] geloof zal vertegenwoordigen. Daarvoor
moet de kamper de duistere nacht in de gevangenissen van Saturnus ondergaan,
waarna ziel en geest gescheiden worden. De eigenschappen van Saturnus zijn in alle
mensen even groot, maar de melancholische complexien, waarbinnen hij naar buiten
toe predomineert, kunnen dit Saturnusproces beter doorstaan en diens Rijk
gemakkelijker overwinnen dan de sanguinische, phlegmatische en de cholerische
mensentypes, die volgens Ludeman nogal eens ten onrechte veronderstellen dat zij
niets van Saturnus in zich hebben.
Hiermee zijn de zes herscheppingswerken onder de Vader voleindigd, en heeft de
‘kamper de ruste Gods erkampt voor zyne ziele en natuur herstellinge’. Nu moet ook
zijn geest hersteld worden in ‘Gods geestes eenigheit’. Daarvoor dient hij geheel tot
rust te komen - ‘passiv’ te worden - zodat hij uit het beweeglijke Koninkrijk van de
Vader in het onbeweeglijke Koninkrijk van de Zoon mag gaan, alwaar hij geheel in
het duister als een schildwacht voortdurend waakzaam moet blijven. In de zes
herscheppingswerken die vallen onder de Zoon en die nu zullen volgen wordt de
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geboorte van Jezus Christus in de kamper gegenereerd en wordt de wortel van onze
schuld, die hiervoor nog onbekend was uitgegraven.23.
DE ZEVENDE FASE - In de planeetwereld van Venus (gemeente Laodicea), die de
nieren en tevens het gehele onderlijf bestiert, en zodoende in een onwedergeborene
de onkuisheid voortbrengt, overwint de kamper alle ‘opgaanden begeerlykheden’ en
worden zijn nieren ge-
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reinigd van het slangenzaad opdat ‘sig alle vier complexien vereenigen met haren
weer gevondene uyt Adam verlorenen penning’, waarop Gods evenbeeld gemunt
stond. In de aanvang van dit proces moet de kamper ‘sijne vrouw, man, kindt en al
wat hy heeft van binnen’ verlaten om het natuurlijke huwelijk te kunnen verbreken
en de herschepping van Christus in zijn toebereide lichaam te laten beginnen. Daarna
ontvangt hij zijn penning. Dit heeft als consequentie dat de kamper ‘zijnen hemelsche
vrouw’, en de kampster ‘haren Hemelschen man’ hervindt.
De kamper heeft nu in zichzelf een opgesloten paradijs, waarin hij met zijn hemelse
Sophia [de goddelijke Wijsheid] herboren is. Bovendien is hij niet meer onderhevig
aan de invloeden van de planeten omdat hij deze zeven gestalten der natuur is
doorgegaan, waarmee het boek met de zeven zegels, dat door Adams val was
toegesloten, geopend is. Om dieper in God door te dringen moet hij echter ook nog
de ‘duystere, vuur en ligts werelden herdoor laboreeren’.24.
DE ACHTSTE FASE - In de ‘duystere Waerelt’, die gekoppeld is aan het gehele onderlijf
of het Venusveld (Venere Campestre), overwint de kamper in zijn binnenste de
geestelijke hoererijen van zijn eigen Apocalyptische Beest - de koning van alle andere
dierlijke eigenschappen in de mens -, en van zijn apocalyptische Babylonische Hoer
en drijft deze Antichristelijke matrix vervolgens opwaarts uit zijn microcosmische
chaos, waarmee het duistere principe wordt gezuiverd. Net als Johannes van Patmos
in diens inwendige proces aanschouwt hij bij deze uitdrijving ‘des Beestes macht en
kragt in den mensch hebbende’ (Apocalyps 13:1-5). In de ‘duystere waerelt’ moet
de kamper bovendien over zijn eigen Saul en diens Koninkrijk en naam-christenbeeld
triomferen, anders ‘raakt hy met Saul weer onder de Propheten in 't Joodendom’.
Hierbij gebruikt de kamper alle christelijke reformatoren, die aldus Ludeman in Sauls
koninkrijk zijn blijven steken omdat zij ‘in het zigtelyke beeldelyke met hun uytgaande
geloofs Articelen’ en zwaardstellingen naar buiten toe hebben gedwaald, als baken,
om zelf geen schipbreuk op zijn hemelreis te lijden. Zo wordt hij zelf een kerk,
waarbinnen de geest van Christus zijn vader is, die ‘hem gedurig onderwyst en leert’,
en wordt de rechtvaardigheid Gods aan hem geopenbaard, want God wil in de geest
gediend en aanbeden worden (Johannes 4:23-24).
De godsdienstoorlogen, die ‘een gruwel voor Godt’ zijn, waren in Ludemans optiek
het gevolg van een externe projectie van een onbewuste, en onopgelost gebleven,
innerlijke problematiek. De naam-christenen, die met hun sectarische
schriftgeleerdheid niet Christus' ware Apostolische leer en leven volgen en hun
overheden tot bloedige godsdienstoorlogen aanzetten, hadden hun eigen Antichrist
‘niet gekent nog gesien’ en ‘de valschen Propheten en den Draken als het Apocalipsis
Beestes eygenschap’ in henzelf niet overwonnen, waardoor zij naar buiten toe
oorlogen.25.
DE NEGENDE FASE - In de ‘Vuur Waerelt’, die is gesitueerd in de beenderen en
het merg (Ossa A Homino), waarbinnen de essentiën en tincturen van zowel de valse
profeet als die van de Heilige Jezus aanwezig zijn, vernietigt de kamper door
aanhoudende inkeer de valse Profeet Gubernert in het centrum van zijn
microkosmische ‘Quint essentielische vuur’, en verlost Christus uit zijn gevangenis.
Voordat de kamper zijn ‘valschen Propheten eygenschap’ kan verbranden in het
centrum van zijn ‘verteerent vuur des vaders eygenschap’, waarmee het drie-eenheids
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slangenprincipe in zijn diepste wortel wordt opgelost, moet hij ‘het geheele Koningryk
van David in hem eerst doorlaboreeren’, zodat het inwendige Juda en het inwendige
Israël, die onder het koningschap van David te Hebron nog verdeeld waren, en
respectievelijk staan voor de uit- en ingaande kracht van God, verenigd kunnen
worden. Evenals David
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moet hij uit de diepte leren roepen, en zelf de ‘machten der zonden gesmaakt hebben’,
want niemand kent deze machten tenzij hij deze in zichzelf is doorgegaan. Ludeman
spreekt in dit verband wel over het verbranden van ‘zyn eygen hooy, hout en stoppel’
in ‘zyn eygen zelfsoordeel’, zodat de kamper ziet ‘dat geen mens meer oordeel in
hem heeft’. Alle nog niet overwonnen karaktereigenschappen die in diepste zin
samenhangen met de essentiën en tincturen van de valse profeet worden hier
gezuiverd. ‘Zo zijn des kampers geestelyke vyanden hem zulke nabuuren, gelijk het
uytwendige Israel de Philisters tot haare kastydinge tot nabuuren hadden, om dat zy
haar digte by den Heere houden moesten.’ De valse profeet heeft als laatste
gevangenisbewaarder de belangrijkste functie, daar hij de openbaring van de
‘Wederbrenger aller verlorenen’ mogelijk maakt. Door over hem te triomferen
overwint de kamper hier het gehele uitgaande leven. Hij heeft alle krachten die naar
buiten toe gericht waren weer in zichzelf ingevoerd, en overwint daardoor tevens
‘alle gestarnten invloeijingen’ uit de gehele macrokosmische chaos. Net zoals Christus
bij zijn kruisiging in het ‘negenste uur zyne kleyne waerelt verloor’, verliest de
kamper in de negende fase uiteindelijk zijn oude Adam, waardoor de nieuwe Adam
in ‘Christo Koningryk mach geboren werden’.26.
DE TIENDE FASE - In de ‘Lichts Waerelt’, die samenhangt met de ‘lugt en
levens-aderen des menschen (Aëre Coelo; Respiramini)’, wordt de nieuwe mens
geboren, en ontdekt de kamper de eeuwige schat in zijn inwendige ‘bevredigde
Koningrijk Salomons’, waarmee hij zijn eigen Apocalyps ‘met alle dierlyken
eygenschappen’ overwint.
Elk uit Adam geboren mens heeft volgens Ludeman twee centrale ‘wagen of
matrices’ in zijn microkosmos, één van de Vader en één van de Zoon, die hij
respectievelijk situeerde ‘onder de harssenen’ en ‘in den Os Sacro’ ofte wel het stuitof heiligbeen. Deze twee centrale matrices ‘corresponderen’ met elkaar. De beweging
van de Vader in het microkosmische ‘Boven-(c.q. Over-)Jerusalem’ is neerwaarts,
die van de Zoon in het microkosmische ‘Onder-Jerusalem’ opwaarts. Het begrip
Onder-Jeruzalem heeft bij Ludeman overigens een tweevoudige betekenis. Vanuit
macrokosmisch perspectief verbeeld het de totaliteit van de menselijke microcosmoi,
ofwel de microcosmos in de betekenis van de wereld in het klein, vanuit een
microkosmisch perspectief representeert het daarentegen het onderlijf (Venusveld).
Uit het Os Sacro, het heilige graf in Onder-Jeruzalem. ‘met zijnen spongioesen
luchtgaten en 5 levenspeesen’, moet Christus, de ‘Quint essentia des geheelen
microcosmo’, als de nieuwe mens van de kamper geboren worden.
Bij de innerlijke wedergeboorte, die in deze fase plaatsvindt, waarbij Christus uit
het heilige graf opstaat en in de kamper hemelvaart houdt, verwisselen op instigatie
van de Vader de beide matrices van plaats, zodat de rechtvaardigheid van de Vader
en de ontfermende liefde van de Zoon samenkomen en geïntegreerd worden. Dit
proces genereert in de microkosmos van de kamper een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, en met de mystieke verlichtingservaring die ermee samengaat verkrijgt hij
een ‘doorsiende aart van alle dingen’. De dood is hiermee overwonnen en hij kan nu
eten ‘van de Boom der kennisse Goeds en Quaads tot behoudinge, zo als het eerst
zijn val is geweest’.27.
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DE ELFDE EN DE TWAALFDE FASE - Het cruciale omslagpunt in de vorige fase, de
‘uytbaring’ van de ware profeet en verlosser Christus (de ‘Prophetische geboorte’),
maakt de weg vrij voor de inwendige ‘Koninglyke geboorte’ in de elfde fase, en de
‘Melchizedeksche Priester geboorte’ in de twaalfde fase. Deze worden
achtereenvolgens gesymboliseerd door Jozef, wiens Goddelijke licht op de akker
van de eerste tien zonen van Jacob is gezaaid, en dat nu
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in de gezuiverde microkosmos aangenomen kan worden, en door Benjamin, de
‘twaalfde zmarte geboorte’, waarbij Rachel, de moeder van deze laatste twee zonen
van Jacob, stierf en te Bethlehem werd begraven. Rachel verbeeldt als vierde matrix
het vierde element, en is de baarmoeder van de hemelse Sophia, die ‘eenen eeuwigen
ligts leven der overwinnende nieuw geboorte in de Kamper [...] inbaert’.
De gelouterde ‘aardzen principien’ in de God zoekende ziel worden in de laatste
drie fasen bezwangerd met de drie Goddelijke principia, waarmee de hemelse
eigenschappen van de eeuwige Triniteit Vader, Zoon en Heilige Geest in de kamper
worden geïntegreerd. Hij verwerft hiermee ‘eenen geheyligde geest, een geheyligde
ziele en een geheyligde lichaem’, en heeft daardoor in zijn ‘inwendigen verborgenen
leven’ de twaalf sterren in zijn overwinningskroon en de zeven planeten in zijn hand.
Met zijn volmaakte geestelijke lichaam kan de kamper als een herstelde Adam
wederom van de twaalf vruchten van de Boom des Levens in de inwendige wereld
genieten.
Wanneer alle twaalf poorten van het innerlijke nieuwe Jeruzalem, door middel
van twaalf mystieke nieuwgeboortes geopend zijn, kan de menselijke ziel zich volgens
Ludeman verenigen met God en de Unio Mystica ervaren, waarmee de ‘herscheppinge
Gods door Christum’ is voleindigd. Hij zal dan zalig en heilig zijn en deel hebben
aan de eerste opstanding. ‘Over dese heeft de twede dood geen macht, maar sy zullen
Priesters Gods ende Christi zyn, ende zy zullen met hem als Koningen heerschen
duysend jaren.’28.

Ludemans iatromathematische denkbeelden
Net als Theophrastus Paracelsus (1493-1541), zijn grote voorbeeld op het
geneeskundige terrein, beschouwde Ludeman zichzelf als een ingewijde. In het proces
van zijn nieuwgeboorte had hij de zeven natuurgestalten geopend en doorgrond.
Hierdoor had hij toegang tot ‘alle de verborgentheden der Natuur’, want een verlicht
en wedergeboren mens, die zich bewust was geworden van de kracht en werking van
de zeven planeten in hemzelf, verkreeg daarmee tevens inzicht in de wijze waarop
‘dezelve in allen deelen, op eene verborgene en sympatetische wijze werken’. Het
was voor Ludeman een vanzelfsprekende zaak dat deze ‘Hemelsche en Goddelyke
wysheit, der bloote en natuurelyke kenisse en wetenschappen, [...] verre te boven’
ging.
Ook Ludemans medische denkbeelden vooronderstelden een correspondentie
tussen micro- en macrokosmos, daar ‘de kleine wereldt de hoedanigheden en de
krachten der planeten door eene onderlinge trek en magnetische kracht naar zich
trekt’. Ziekten werden in zijn optiek gegenereerd door ongunstige zodiakale
planeetposities en aspecteringen, maar deze konden tevens ‘door derzelver hulpe
overeenkomstiglyk en zeilsteenswyze’ genezen worden. Om de oorzaak van ziekten
te kunnen achterhalen en om genezing te kunnen bewerkstelligen moest de geneesheer
dan ook ‘zeer naarstig acht hebbe op de 't zamen stellingen der Hemelsche Gezichten,
en derzelver Invloedt’. Bij de medische behandeling diende hij de leiding van de
natuur te volgen, en zich in dienst te stellen van het zelfherstellende vermogen van
zijn patiënten. Door ‘naarstiglyk waar te nemen en te luisteren, welke geneesmiddelen,
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in haar aardt en zoort, met elke Planeet overeenkomt; hoedanige plant of kruit en
metaal, van dit of geen Gesternte invloed heeft, en uit welke Baarmoeder [matrix,
element] dezelve is geboren’, kon de iatromathematicus de juiste geneeskundige
remedies selecteren.29.
Bij de bereiding van de plantaardige en minerale geneesmiddelen was de alchemie
van essentieel belang, daar de ‘Stofscheikunde’ de oorsprong en het einde van de
gehele natuur bloot legde. In navolging van Paracelsus ging het hem niet om de
specifieke chemische
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bestanddelen van de gebruikte geneesmiddelen, maar om de onzichtbare, immanente,
zielsgelijke krachten die achter hun materiële verschijningsvormen schuilgingen. De
mineralen, die behoorden tot het ‘Berg stoffige Ryk’, dat door Ludeman als volmaakt
werd opgevat, en die in gepurificeerde vorm werden verwerkt in tincturen, mixturen
en poeders, dienden door de stofscheikunde groeibaar gemaakt te worden, om ‘het
zaadt in het zelve bevat en besloten’ eraan te kunnen onttrekken, want in alle
bergstoffen schuilde het ware en algemene geneesmiddel dat aan de ingewijden
geopenbaard was. Indien de medicamenten niet wijsgerig en stookkundig bereid
werden, dan zouden zij het lichaam meer kwaad dan goed doen.
In zijn dissertatie Disputatio medica philosophica inauguralis de septem morborum
hydropicorum generibus, waarop hij in 1728 aan de universiteit van Harderwijk
promoveerde, illustreerde Ludeman de bovenstaande opvattingen aan de hand van
zeven soorten van waterzuchtige ziektes, die door de zeven planeten werden bestierd.
De waterzucht (hydropsie) was in Ludemans visie ‘in het gemeen eene 't
zamenbrenging en opstapeling van wateren in onze inwendige deelen bevat, dewelke
uit de ontbinding van ziltigheden door wynsteen of scherpigheit vervult worden
voortgebracht’. Door deze ziekte werden de levensgeesten uitgeblust en versmoord.
Zij kon vooral opspelen bij volle maan, daar verondersteld werd dat het menselijke
lichaam in die periode meer water vasthield. Ludeman onderscheidde ‘Hooftwater’,
‘waterzucht van de Borst’, ‘water des onderbuiks’ (ascites), waterzucht ‘over het
gantsche lichaam’ (‘ledenzucht’ of Ana Sarca), slijmzucht, ‘Trommelwater’
(Tympanites) en waterzucht ‘in het ballezakje’ (‘waterbreuk’). Deze zeven soorten
van ‘Waterzuchtigheden’ waren respectievelijk de consequentie van de verstopping
van de hersenen, van de longen, van de galblaas, van de lever, van het hart, van de
milt, en van de nieren.30.
Deze menselijke organen werden geregeerd door de planeten. Ludeman hanteerde
hierbij dezelfde toekenning die hij eerder in de Sleutel uiteen had gezet. Al deze
waterzuchtige ziekten konden volgens Ludeman genezen worden door stookkundig
toebereide, dat wil zeggen gezuiverde of gesublimeerde, metaal- en mineraaltincturen
die correspondeerden met de aan hen toegewezen planeten, en tevens door middel
van kruiden, planten, zaden en gommen, die hun ‘zaadt’ uit de desbetreffende planeten
‘trokken’. Hiermee kon de oorzaak worden verteerd en met het overtollige water
worden uitgedreven. Ludeman baseerde zich hierbij in belangrijke mate op de
Paracelsiaanse kwik-zwavel-en-zouttheorie, waarbij er van uitgegaan werd dat aan
alle zichtbare en onzichtbare verschijningsvormen drie fundamentele
hoofdbestanddelen ten grondslag lagen. Ook Ludeman veronderstelde dat deze drie
‘Hoofdstoffen’, waaruit dus tevens ‘de mensch als de kleine Wereldt’ was
‘voorgeteelt’, geregeerd werden door het gesternte.31.
De tijdstippen waarop de genezing diende aan te vangen waren ook afhankelijk
van de planeetbeheersing, en wel van de dagen van de week en van de uren van de
dag. Zo moest het ‘drinkbaar goudt’ dat de met de Zon corresponderende slijmachtige
waterzucht verdreef, op zondag worden toegedient omdat de Zon dan ‘zyne invloed
op de lichamen der menschen uitstort’. Hetzelfde gold voor ‘Zonnekwik’, dat tevens
tegen andere kwalen werd ingezet daar dit in medicinale vorm ‘het gehele bloedt
door de zwarte of zwakke Galle verergert, den Geest gevenden, en den Balzem des
Levens verloren hebbende tot weiking wederom brengt, door welke verdouwing de
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versmoorde levensgeesten weder opstaan en levendig worden’. De genezing van
‘Trommelwater’ of ‘opgeblaze waterzucht’ die door een verstopping van de milt
werd gegenereerd diende daarentegen plaats te vinden in het eerste uur van zaterdag,
waarop ‘door de wysgeeren alle uit Saturnus voortkomende, gewoon zyn te worden
geneezen’.
Ludeman paste vooral de sympathetische geneeswijze toe, waarbij herstel werd
bewerk-
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stelligd door gebruik te maken van dezelfde (planeet-)kracht die de ziekte veroorzaakt
had, zoals onder meer het geval was bij de toediening van ‘kwik of swavel van Mars’
ter bestrijding van ‘ledenzucht’ en ‘geelzucht’, die beiden met de lever samenhingen
die volgens Ludeman door Mars werd geregeerd. Daarnaast ging Ludeman er in
principe vanuit dat de ‘scheikundige werking’ van bijvoorbeeld de Zon een hulpmiddel
kon zijn bij huidkwalen, die in beginsel door Saturnus werden beheerst, daar ‘de
huidt van Saturnus in de lyfmoeder geteelt wordt’.32. In zijn medische praktijk was
deze antipathetische geneeswijze echter van minder groot belang, al gebruikte
Ludeman met de Maan corresponderende medicamenten ook wel bij miltaandoeningen
en bestreed hij nier- en blaasstenen tevens met goudpoeders.
Alhoewel de ideeën van Paracelsus, die door Ludeman tot de grootste wijsgeren
werd gerekend, een belangrijke rol spelen in Ludemans medische gedachtengoed,
kan niet gesteld worden dat hij een typische representant was van de Paracelsiaanse
iatromathematische traditie. Ludemans opvattingen verschilden in een aantal opzichten
duidelijk van die van Paracelsus. Met zijn koppeling tussen planeten en
lichaamsorganen volgde Ludeman niet de door Paracelsus voorgestane toewijzing,
die Jupiter. Mars en Mercurius successievelijk had gerelateerd aan de lever, de
gal(blaas) en de longen. Ludeman week hiervan af omdat hij door zijn eigen
bevindingen, vervat in de Sleutel tot een andere conclusie was gekomen. Bovendien
deelde Ludeman overduidelijk niet Paracelsus' grote aversie ten aanzien van de
traditionele Galenische geneeskunde. Ludeman bediende zich namelijk ook van de
Galenische terminologie. Zo onderscheidde hij cholerische, sanguinische,
melancholische en phlegmatische primaire temperamenten of mensentypes. Daarnaast
gebruikte hij de humores in zijn pathologische en geneeskundige explicaties en hield
hij bij de selectie van zijn medische remedies rekening met de primaire kwaliteiten
van hun ingrediënten, die zij ontleenden aan de hoedanigheden van de planeten
waaraan zij waren toegeschreven of waaruit zij hun ‘zaadt’ hadden ‘getrokken’. De
kruiden (of planten), zaden en gommen waarmee de ‘Hoofdpyn verwekkende
waterzucht’ kon worden behandeld dienden bijvoorbeeld ‘van eenen kouden aardt’
te zijn overeenkomstig de veronderstelde natuur van de Maan. De Galenische
temperamenten en primaire kwaliteiten of hoedanigheden zijn ook terug te vinden
in de door Ludeman opgestelde nativiteiten ofwel geboortehoroscopen, waarmee hij
de kwalen van zijn patiënten diagnostiseerde.
Verder blijkt uit zijn recepten dat hij naast medicamenten tevens aangepaste diëten
aan zijn patiënten voorschreef. Een patiënt die aan een galkwaal bleek te lijden diende
bijvoorbeeld ‘veel Grutte Brij van Haver en ook van Garste Gort’ te eten en zich
zeven weken te onthouden van spek. Ene juffrouw Van B. uit Den Haag, die niet
alleen aan een bedorven gal maar tevens nog door ‘steen grut gruys graveel’ werd
gekweld, kreeg het volgende uitgebreide dieetvoorschrift: ‘ue magh geen speck geen
aal en geen kaas geen gerookt vleesch nogh gezouten visch eete. Soete melk en soete
melcks spysen syn ue ook quaad, ue magh drinke Spaa waater met wyn, varsse moll,
geen bier; water chocolad luchtigh magh ue drinken, magere soep met een wynigh
citroen is goed. Koffy met zoet hout magh ue drinken’.33. In zijn iatromathematische
praktijk putte Ludeman dus zowel uit Galenische als Paracelsiaanse geneeskundige
denkbeelden. Hij kan daarmee beschouwd worden als een typische eclecticus.
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Ludemans astrologische analyses en een reconstructie van zijn diagnostiek
De astrologie die aan de basis stond van Ludemans geneeskundige denkbeelden
speelde ook een belangrijke rol in zijn diagnostiek. Hij baseerde zijn medische
diagnoses namelijk op de interpretatie van door hem getrokken horoscopen en niet
op lichamelijk onderzoek, al moet hierbij wat betreft de uroscopie ofwel de
‘waterschouw’ een uitzondering gemaakt worden,
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een techniek waar hij zich soms ook van bediende. Uit de horoscopen extrapoleerde
hij niet alleen de ziekten van zijn cliënten maar ook hun belangrijkste
karaktereigenschappen. Deze gegevens vulde hij soms nog aan met uitspraken over
bijvoorbeeld beroepsmogelijkheden. Het ging Ludeman bovenal om de astrologische
identiteit van zijn patiënten. Andere elementaire persoonlijkheidskenmerken zoals
sociale status en familieachtergrond achtte hij niet relevant. Daarop betrekking
hebbende informatie ontbreekt dan ook volledig. Doordat hij zijn diagnoses door
middel van de horoscooptechniek stelde, was het bovendien niet noodzakelijk dat
de patiënt die om een behandeling had gevraagd zich in levende lijve bij hem
vervoegde.34. Ludeman werd dan ook veel per post geconsulteerd. Dientengevolge
is een groot aantal van zijn patiënten waarschijnlijk volledig anoniem voor hem
gebleven. Dit blijkt ook uit de wijze waarop de consulten in zijn medische praktijk
aan huis verliepen. Een verslag van zo'n consultatie is bewaard gebleven. Zonder
meer te vragen dan de voornaam en de geboortedatum en -plaats van de patiënt trok
Ludeman een horoscoop. Vervolgens gaf hij op basis daarvan zijn medische diagnose
en verschafte informatie over het ter zake doende geneesmiddel aan, in dit geval, de
vertegenwoordiger van de patiënt.
Uit de correspondentie die Ludeman met zijn ongeziene patiënten voerde komt
een soortgelijk beeld met betrekking tot zijn medische handelswijze naar voren. De
recepten die hij verstuurde volgen steeds een zelfde patroon. Na een beknopte
weergave van de belangrijkste horoscoopgegevens gaf Ludeman een korte
beschrijving van het karakter van de desbetreffende patiënt, waarna de oorzaak en
de symptomen van het geconstateerde ziektebeeld werden benoemd. Vervolgens
vermeldde hij

de benodigde medische remedies. Hij besloot met de kostprijs die aan de door hem
zelf vervaardigde medicamenten was verbonden. Het tarief inclusief medicatie, dat
Ludeman per consult rekende, liep in de periode 1741-1755 uiteen van circa acht tot
achtentwintig gulden. Geen gering bedrag: een schoolmeester met een relatief goede
positie verdiende toen bijvoorbeeld zo'n vijftig gulden per maand.35. Een groot deel
van Ludemans patiënten haalde dat maandbedrag waarschijnlijk niet eens. Voor hen
moet een geneeskundige behandeling een nog groter financieel offer betekend hebben.
Ludeman maakte voor zijn medische diagnoses voornamelijk gebruik van de
geboortehoroscopie. Hieronder zal aan de hand van een van Ludemans recepten een
reconstructie gemaakt worden van de door Ludeman gehanteerde methode. Deze
reconstructie is noodzakelijk omdat geen complete horoscooptekeningen van zijn
hand bewaard zijn gebleven. Aan het begin van een recept noteerde Ludeman in
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astrologische symbolen wel de belangrijkste horoscopische parameters, wellicht als
geheugensteun, maar op basis van deze summiere gegevens alleen is het niet mogelijk
om zijn werkwijze te achterhalen. Met deze voorgenomen reconstructie kan niet
alleen zijn methode inzichtelijk gemaakt worden, maar kan ook nagegaan worden
in hoeverre Ludemans interpretatie astrologisch gezien valide was, daar zijn
opmerkingen vergeleken kunnen worden met de feitelijke hemelse constellaties
waarop deze verondersteld worden te zijn gebaseerd.
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Het door mij geselecteerde recept van 23 april 1750 was gericht aan een zestigjarige
man die via een brief Ludemans medische advies had ingeroepen. Deze persoon was
geboren op 25 december 1689 om 10.32 uur. Berekeningen die op basis van dit
gegeven worden uitgevoerd, moeten hier natuurlijk zoveel als mogelijk is, aansluiten
bij de toen beschikbare mogelijkheden. Ik heb daarom gebruik gemaakt van
contemporaine tabellen. De geocentrische, zodiakale planeetposities van de door mij
berekende horoscoop zijn afgeleid uit de informatie die hierover wordt verstrekt in
Dirck Rembrantsz van Nierops Almanach, Op 't Jaer na de Geboorte Christi,
MDC.LXXXIX (Amsterdam 1689). Hierin zijn de astronomische data gecalculeerd
op de meridiaan van Amsterdam voor 12.00 uur, het tijdstip waarop de Zon in deze
periode ook daadwerkelijk op haar hoogste positie aan de zuidelijke hemel was
aanbeland. Alleen de Maanplaatsingen werden door Van Nierop per dag genoteerd.
De andere planeten, met uitzondering van Mercurius wiens positie meestal wekelijks
werd vermeld, stonden in zijn almanakken voor het begin van elke maand opgetekend.
Daar de verschillende omloopsnelheden bekend zijn, kunnen hun posities in de zodiak
voor het geboortemoment worden bepaald. Bij deze omrekening is rekening gehouden
met de retrograde-bewegingen van de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en
Saturnus. Bovendien zijn vooraf de planeetbewegingen tussen 1680 en 1704 met
behulp van andere almanakken36. in kaart gebracht, waardoor (kleine)
onzorgvuldigheden konden worden opgespoord en gecorrigeerd.
Ludeman stelde deze nativiteit op voor 52 07' Noorderbreedte, de breedtegraad
waarop zich de geboorteplaats van deze patiënt bevond, hetgeen betekent dat hij een
huizenverdeling of tenminste een ascendant berekend heeft. Omdat een
sterrentijdentabel die voor het raadplegen van een huizentabel noodzakelijk is voor
het jaar 1689 niet beschikbaar was, kan de ascendant niet op een gewone manier
vastgesteld worden. Zij dient dan ook op een wat omslachtigere indirecte wijze
bepaald te worden. Daar de geboorte in dit geval slechts enkele uren na zonsopkomst
heeft plaatsgevonden, kan de ascendant aan de hand van informatie over de toenmalige
zodiakale tekenpositie van de Zon op het moment van zonsopkomst vrij nauwkeurig
worden herleid. Hiertoe moet eerst het exacte tijdstip van zonsopkomst op 25
december 1689 worden berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van een aantal
zeventiende- en achttiende-eeuwse plaats- en tijdsbepalingsgeschriften.37. Na het
nodige rekenwerk kan het moment van zonsopgang op 25 december 1689 voor 4 54'
Oosterlengte (en 52 07' Noorderbreedte) worden vastgesteld op 08.17 uur. Hierbij
is uitgegaan van een geboorteplaats die op dezelfde Noord-Zuidmeridiaan ligt als
Amsterdam. Gezien het feit dat een van de plaatscoördinaten onbekend is, moet er
rekening gehouden worden met een kleine marge. De afwijking is gerekend vanaf 4
54' O.L. met betrekking tot de plaatsen in Nederland op 52 07' N.B. theoretisch
maximaal plus twee en een halve minuut en minus zes minuten. Dit zijn
verwaarloosbare tijdsverschillen. In het slechtste geval zou dit betekenen dat de
ascendant hooguit anderhalve graad verplaatst moet worden.
In de tweede plaats dient de exacte zodiakale positie van de Zon op het moment
van zonsopgang bepaald te worden. Deze positie is in dit geval precies te berekenen
omdat de almanakken de tijdstippen waarop de seizoenen elkaar afwisselen tot op
de minuut nauwkeurig vermelden. Op 21 december 1689 om 02.05 uur deed de Zon
haar intrede in het teken Capricornus, waarmee de winter begon. Zij stond op dat
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moment dus op 0 Capricornus. Dientengevolge stond de Zon op 25 december 1689
om 08.17 uur op 4 16' Capricornus. De persoon die op deze datum en op dit tijdstip
zou zijn geboren zou deze graad op zijn ascendant hebben staan. Wanneer we de
gemiddelde snelheid waarmee dit rijzende punt de zodiak doorloopt als uitgangspunt
nemen, dat is twee uren voor elk zodiakaal teken (één twaalfde
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deel van een aarde-omwenteling), wat gelijk is aan één graad per vier minuten, dan
kan de aseendant voor 10.32 uur berekend worden. De cusp of hoorn van het eerste
huis valt aldus afgerond op 8 Aquarius. De overige huizen zijn op dezelfde graad
afgezet, zodat een gelijke huizenverdeling in de horoscooptekening wordt geformeerd.
Deze methode om de ascendant te bepalen, die door mij is afgeleid uit de astrologische
theorie, is betrouwbaar mits de geboorte niet al te lang na zonsopgang heeft
plaatsgevonden. Rond de dag- en nachteveningsmomenten is zij tevens voor alle
geboorte-uren toepasbaar. In andere gevallen zijn meer gecompliceerde berekeningen
noodzakelijk waardoor de betrouwbaarheid in principe afneemt.38.
Wanneer de geconstrueerde voorbeeldhoroscoop met Ludemans recept vergeleken
wordt, kunnen er een aantal verbanden gelegd worden. De belangrijkste
horoscoopelementen zullen hieronder aan de hand van een aantal zinsnedes uit het
recept kort aangeduid worden. Ludemans constatering dat hij hier te maken had met
een ‘ouden Held’ die ‘zuynigh’ en ‘ordentlyk geleefd’ had - qualificaties die bij een
Saturnus-natuur behoren - is overeenkomstig de belangrijke plaats die Saturnus in
deze horoscoop inneemt. Saturnus is hier namelijk duidelijk de horoscoopheerser.
Hij is niet alleen de heerser van het zonneteken (Capricornus) maar ook de heerser
van de ascendant (Aquarius) en staat bovendien op midhemel. Deze persoon had
volgens Ludeman ‘veel gewroed en gewrocht’ en was ‘in syn ambd en stand [...]
gezeegent’. Deze uitspraken baseerde Ludeman respectievelijk op de specifieke
tekenbezetting van Saturnus die bij deze geboorte in Scorpio stond, en op de plaatsing
van deze zelfde planeet in het tiende huis, dat onder meer beroep, wereldlijke macht,
sociale status en maatschappelijk aanzien representeert. De opmerkingen die hij in
het tweede gedeelte aan vriendschappen wijdt, hangen waarschijnlijk samen met het
drukbezette elfde huis, van welke de heerser in het eerste huis staat. In dit elfde huis,
dat onder andere staat voor vrienden, verwachtingen, verlangens en het ‘groote
fortuyn’ bevinden zich Mercurius, Venus en de Zon, die uitsluitend goede
aspecteringen kennen. Ludeman refereert daarbij tevens aan eigenschappen als
integriteit en een principiële opstelling die in de astrologische theorie gekoppeld zijn
aan een goed geaspecteerde Zon in Capricornus. Naast de Zon stond volgens hem
met name Venus ‘heel Gonstig’. Aan deze planeet zou het desbetreffende individu
‘zyne fortuyn’ en ‘all wat hem heeft moge diene’ te danken hebben. Ook deze
vaststelling blijkt astrologisch gezien gefundeerd te zijn.
Het wekt geen verbazing dat Saturnus, als heerser van de horoscoop, door Ludeman
wordt aangewezen als de belangrijkste oorzaak van eventuele gezondheidsklachten.
De ‘Regione Der Krankheids’ toonde dan ook miltobstructies die zich uitten in een
lichte vorm van ‘Yicht’, een ontstekingsachtige zwelling van verschillende gewrichten
waarbij koorts en hevige pijnen kunnen optreden. Het is niet onwaarschijnlijk dat
Ludeman dit heeft afgeleid uit de quartielaspecten die zowel Saturnus als Mars met
de ascendant maakten. Saturnus werd namelijk niet alleen in verband gebracht met
huid- en miltproblemen, maar ook met gewrichtsaandoeningen, daar verondersteld
werd dat deze planeet tevens een bijzondere relatie onderhield met het menselijke
geraamte (fixatie, structuur, dichtheid). Ontstekingsverschijnselen werden daarentegen
geassocieerd met de invloed van een geafflicteerde Mars. Dat er naar zijn mening in
dit specifieke geval alleen sprake was van een lichte aandoening volgde wellicht uit
het feit dat beide betrokken planeten verder vrij gunstig zijn geplaatst.
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Daarnaast was deze ‘ouden Held’ volgens Ludeman niet geheel vrij van ‘Graveel’
ofte wel blaas- of niersteentjes (niergruis). Deze kwaal, die samenhing met obstructies
in de ‘Niere Regionen’ en die mede gegenereerd werd door Saturnus.39. werd echter
gezien de gunstige plaatsing van Venus als niet al te ernstig beschouwd. Dat Ludeman
op basis van
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deze geboortehoroscoop slechts twee lichte lichamelijke ongemakken diagnostiseerde,
was waarschijnlijk mede gebaseerd op de positieve invloeden van Jupiter in het eerste
huis, dat onder meer uitsluitsel geeft over de lichamelijke gesteldheid.
Tot slot lijkt de conclusie van Ludeman dat deze persoon niet ‘siek van Herten’
was, al leed hij bij tijd en wijle wel aan wat ‘onrust in de zenuwe’,40. ingegeven te
zijn door de goede aspecteringen van de Zon in het teken Capricornus. Hij zag dit
kennelijk als een afdoende waarborg tegen het uit de hand lopen van ‘Melancoliqe’
en ‘Hypochondriqe’ stemmingen, die volgens hem wel in potentie bij dit individu
aanwezig waren. De aanleg tot melancholie volgt uit de overheersende invloed van
Saturnus (heerser van het aardeteken Capricornus). Bovendien staat niet alleen de
Zon maar ook Mars in een aardeteken. De hypochondrische aanleg destilleerde
Ludeman uit de plaatsing van Saturnus in een waterteken. Waarschijnlijk speelde
hierbij tevens de positie van het Pars Fortunae in Cancer (tegenover de Zon) een rol.
Het ziet er naar uit dat Ludeman zich met betrekking tot de astrologische
diagnostiek vooral liet leiden door het zonneteken, de horoscoopheerser, de ascendant
en de midhemel, de belangrijkste parameters van een astrologische analyse. Omdat
het waarschijnlijk is dat Ludeman niet al te specialistisch te werk ging en zich in zijn
dagelijkse praktijk bediende van een vereenvoudigde methode is in het bovenstaande
uitgegaan van een gelijke huizenverdeling. Uit andere door Ludeman opgestelde
nativiteiten blijkt dat hij bij zijn astrologische analyses ook wel rekening hield met
progressies op de geboortehoroscoop. Zo was de drieëndertigjarige Catharina Hinloope
uit Hoorn volgens Ludeman een jaar eerder in ‘doodsgevaar’ geweest.41. Een van
geboorte Rotterdamse vrouw van middelbare leeftijd had daarentegen de eerstkomende
jaren weinig gevaar te duchten.42. Zijn voorspellingen betroffen tevens
levensverwachting en te verwachten fortuin. Adriaan Vosmaer, die op 23 oktober
1720 geboren was, voorspelde hij bijvoorbeeld ‘na 35 jaaren’ grote welstand.43.
Psychische veranderingsprocessen bij zijn patiënten hadden ook zijn interesse. Daar
lichamelijke en mentale aandoeningen volgens hem in elkaars verlengde lagen, zag
hij voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd als geestelijk leidsman, waarbij
zijn persoonlijke geloofsovertuiging vanzelfsprekend een belangrijke rol speelde.
Zo maakte hij na raadpleging van ‘den loop in den astra [progressie]’ een mannelijke
cliënt uit Den Haag erop attent dat deze in zijn ‘40ste jaar’ in een ‘centrale
veranderingh’ was gekomen, die ‘all ten goeden’ zou zijn daar ‘Saturnus nu niet
meer in hem praedomineert maar Luna met Jupiter’, waardoor hij zich ‘van dagh tot
dagh subtiler van oordeel bevind als voorheen’, al maakte zijn Marsrevolutie in deze
periode nog wel ‘korsele accesse’. Deze persoon was volgens Ludeman ‘van Natuur
vadzigh Bot Dom’ geweest. ‘Den Heere sijnen God’ had hem echter begunstigd
waardoor hij zich door ‘zulck slijm neerdruckende harssens’ had weten heen te
werken (‘het door te Labore’), waarmee de weg was ingeslagen om ‘alle astralisze
influencen’ te boven te komen. Ludeman refereerde hiermee overduidelijk aan de
eerste fase van zijn mystieke systeem.44. Een andere, bijna achtendertigjarige, patiënt
gaf hij op basis van een geboortehoroscoopanalyse de raad zich meer op God te
richten omdat diens ‘gemoed’ dreigde te verstikken door een al te materialistische
levenshouding. ‘Uytwendige medicyn’ had deze persoon volgens Ludeman ‘niet van
nooden’: om ‘Te geneese is voor ue geen beeter raat dat ue God leerd aenroepe om
den Vasten Geest. Jage saturnus met mercuur uyt ue heen wegh, dan sal ue herd en
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gemoed ligd worden als een feer opvliegende Tot God, ue Herd en gemoed sal dan
niet syn als een Lood Clomp neersackende Tot de aarde, Den Heere uwen God sal
dan uwe Gesondhyd doen verrysen als een Son, en ue van alle uwe plagen geneese’.45.
Ludeman, die deze patiënten opriep zich onder de ‘Genade’ en de ‘Zeegheningh des
allerhoogste’ verder te laten corrigeren,
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trachtte in zijn medische praktijk zijn door de wedergeboorte verkregen mystieke
inzichten dus over te dragen op zijn cliënten.
Hoe zijn patiënten over hem dachten is moeilijk te achterhalen. Wel is duidelijk
dat zij een groot vertrouwen in zijn kundigheid hadden, anders zou hij nooit zo
succesvol zijn geweest. Zelf bleef Ludeman zijn leven lang overtuigd van de validiteit
van zijn goddelijke gaven. Ook in zijn iatromathematische praktijk beschouwde hij
zichzelf als een dienaar Gods. Aan de resultaten die hij boekte kon men volgens
Ludeman zien dat ‘God Almachtig’ met hem was. De legitimiteit van de astrologie
was voor Ludeman geen punt van discussie. Het astrologische betekenissysteem
stond dan ook aan de basis van zowel zijn mystieke als zijn medische denkbeelden.
De koppeling die Ludeman aanbracht tussen de spirituele ‘ware Wysbegeerte’, de
astrologie en de geneeskunde, een combinatie waar veel andere geneeskundigen met
‘hunne benevelde oogen’ aan voorbijgingen,46. bleek op de achttiende-eeuwse
medische markt een sterke aanzuigende werking te hebben. Deze gecombineerde
aanpak voorzag duidelijk in een nog steeds bestaande behoefte en bracht deze gewezen
schoenmaker tot grote welstand. De Republiek kon daarmee eindelijk bogen op een
astroloog van formaat.

Conclusie
Het oude astrologische concept van de reis door de planetenwerelden stelde Ludeman
voor als een persoonlijk transformatieproces dat niet alleen makrokosmisch maar
ook microkosmisch betekenis had. De afdaling in de eigen mikrokosmos
correspondeerde met een macrokosmische ‘reis’ door de ‘zeven gestaltens der Natuur’.
De ontwikkeling naar geestelijke zuiverheid liep in zijn symbolische conceptie dan
ook parallel aan wat wij nu zouden kunnen noemen een lichamelijk ‘reinigingsproces’.
Ludeman was een gnosticus. Hij projecteerde een spiritueel louteringsproces op de
kosmische werkelijkheid. In de mystieke queeste, die hij vooral als een geestelijke
strijd beschouwde (de ‘strijdende wedergeboorte’), diende de mens zich te
ontworstelen aan de machten van het kwaad die werden verbeeld door de planeten.
De planeten staan wat dit betreft eigenlijk voor psychische hindernissen, die door
middel van zelfinkeer en overgave aan God. ‘doorgelaboreert’ moesten worden,
waarbij de krachten van goed en kwaad, die in een onwedergeboren, dat wil zeggen
onbewuste, natuur nog verweven waren, met behulp van de Heilige Geest tot hun
gemeenschappelijke kern konden worden teruggebracht, waarna uiteindelijk de
kwintessens van het leven, gesymboliseerd in de persoon van Christus, ervaren kon
worden. In de eigenlijke verlichtingservaring kwamen volgens Ludeman de
rechtvaardigheid van de Vader (de ‘bovenste waag’) en de universele liefde van de
Zoon (de ‘onderste waag’) in een conjunctie samen, waardoor een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde in de ‘kamper’ werden geformeerd. In elke fase van zijn systeem
behandelde hij een centrale bipolariteit die doorgrond diende te worden. In de
vuurwereld (de negende fase), die hij situeerde in de beenderen en het merg, waren
bijvoorbeeld de ‘essentien en tincturen’ van zowel de valse profeet als die van de
heilige Jezus aanwezig. De duisternis van de valse profeet moest eerst ervaren en
overwonnen worden voordat Christus uit zijn gevangenis in het Os Sacro kon worden
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verlost. Net als Böhme beschouwde Ludeman het Kwaad, dat door Adams zondeval
in de mens was gekomen - Ludeman onderscheidde drie ‘slangenprincipien’- als een
transformerende kracht, waarmee God zich aan de mens kon openbaren. De valse
profeet had in dit verband, als laatste gevangenisbewaarder, de belangrijkste functie
daar hij de openbaring van de ‘Wederbrenger aller verlorenen’ mogelijk maakte.
Het door Ludeman geschetste geestelijke ontwikkelingsproces kan met de nodige
reser-
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ve vergeleken worden met het individuatieproces van Jung, die zich met name liet
inspireren door het werk van spirituele alchemisten. Jung systematiseerde de exploratie
van het onbewuste en vatte dit ontwikkelingsproces samen met het begrip individuatie.
Het oplossen van de bestaande dualiteit, het kwaad als transformerende kracht en de
ontmoeting van het goddelijke in de mens (het Zelf), zijn in Jungs systeem de centrale
elementen. Dat wat Ludeman verstond onder de begrippen ‘Microcosmische en
Macrocosmische Chaos’ komt wel enigermate overeen met dat wat in de Jungiaanse
psychologie van de twintigste eeuw wordt bedoeld met de termen persoonlijk en
collectief onbewuste. Deze concepten zijn evenwel niet inwisselbaar daar zij in
verschillende culturele tradities zijn geformuleerd.
Ludemans mystieke systeem blijkt na onderzoek inhoudelijk consistent. Hij sloot
zich aan bij een al lang bestaande religieuze onderstroom in het christendom en
bouwde vooral voort op gnostische denkbeelden. Zijn systeem is welbeschouwd een
verrijking van de Nederlandse christelijke mystieke traditie. Uit Ludemans Sleutel
blijkt overduidelijk dat hij wist waar hij het over had. Veel van wat hij hierin heeft
beschreven moet door hem zelf zijn doorgemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat
Ludeman in de eerste helft van zijn leven mystieke ervaringen heeft gehad, een
gegeven waar zijn biografen geheel aan zijn voorbijgegaan. Toch moet vastgesteld
worden dat er zich ongeveer halverwege de jaren twintig van de achttiende eeuw een
veranderingsproces bij Ludeman voltrok, een omslag die in zijn tijd al door Willem
van Swaanenburg (1679-1728), zijn grootste criticus, werd gesignaleerd. Ludeman
ging zich toen steeds meer toeleggen op zijn medische carrière om zich te onttrekken
aan de sociaal-economische beperkingen die inherent waren aan een bestaan als
schoenmaker. Of hij in zijn geestelijke transformatie werkelijk zover gekomen is als
hij heeft gepretendeerd, valt dus te betwijfelen. Als de verlichtingservaring waaraan
hij meende te hebben deelgehad echt bij hem heeft plaatsgevonden, dan raakte hij
deze ervaring in ieder geval na enige tijd weer kwijt, wat op zich overigens niet
bepaald uitzonderlijk is. Niettegenstaande de in onze ogen inhoudelijk nogal
tegenstrijdige combinatie van mystieke aspiraties en carrièredrang bleef Ludeman
zelf overtuigd van zijn goddelijke roeping en van zijn eigen nieuwgeboorte. Ook zijn
strijdlust in het verdedigen van zijn waarheid tegen ‘Geloofsvyanden’ bleef
ongebroken: ‘ik ben en blyve een geestelijk Krygsman, geoeffend zynde met het
swaerd des Geestes der waarheid, met het welke ik in de gemeenschap aller Heiligen
in Christo alle valsche Herders zal leiden en slaan en van nu af tot in alle eeuwigheid
der eeuwigheden’.47. Zijn verworven metafysische inzichten probeerde hij dienstbaar
te maken in zijn praktijk als genezer, waarbij hij tevens trachtte een rol als geestelijk
leidsman te vervullen. Een koppeling tussen geneeskunde en spirituele ‘ware
Wysbegeerte’, die zowel in de astrologie als in de alchemie zo'n belangrijke rol
spelen, lag daarmee voor de hand. Met zijn geneeskundige denkbeelden sloot hij
zowel aan bij het Hippocratisch-Galenisch als bij het Paracelsiaanse medische
systeem. Hij was daarmee een typische eclecticus. Beide systemen behoren tot de
iatromathematische traditie. Hierbij stond de interdependentie en wederzijdse
beïnvloeding van de macro- en de microkosmos voorop. Het mobiliseren en inzetten
van de bovennatuurlijke krachten werd in beide stelsels voor het genezingsproces
van doorslaggevende betekenis geacht. Ook Ludeman legde de nadruk op zijn
‘bovennatuurlijke’ manier van genezen. Omdat hij als doctor medicinae vooral
vertrouwde op de effecten van zijn ‘wysgerig en stookkundig’ toebereide
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medicamenten is het vrij onwaarschijnlijk dat hij zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Paracelsus, heeft beziggehouden met chirurgie.
Zo op het eerste gezicht lijken Ludemans medische opvattingen onlogisch,
inconsistent en ‘charlatanesque’. Wanneer de iatromathematica inhoudelijk wordt
uitgediept en inzichte-
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lijk wordt gemaakt, blijken deze denkbeelden als geheel genomen echter wel degelijk
coherent te zijn en op een aloude geneeskundige traditie te berusten, die tot in de
zeventiende eeuw een wetenschappelijke status bezat.48. Dit geldt ook voor Ludemans
diagnostiek. Hierbij stonden de geboortehoroscopen van zijn patiënten centraal. Bij
zijn astrologische analyses betrok hij echter ook de progressieve zodiakale
planeetposities en hun aspecteringen. Op basis van de door mij uitgevoerde
reconstructie kan vastgesteld worden dat Ludeman goed op de hoogte was van een
aantal astrologische horoscooptechnieken en -methoden, en dat hij het ‘planeetlezen’
onder de knie had. Bovendien is gebleken dat ook zijn medische denkbeelden
astrologisch gezien legitiem zijn. Dit geldt tevens voor de planeetbetekenissen in
zijn mystieke systeem. De astrologie fungeerde bij hem dus niet als
verkoopbevorderende franje, maar was goed gefundeerd.
Geconcludeerd mag worden dat de beeldvorming rond de persoon van Ludeman
aan herziening toe is. Hij was niet waarvoor hij wordt versleten: de toverdokter,
kwakzalver of charlatan met inhoudsloze pretenties die misbruik maakte van de
vermeende ‘bijgelovigheid’ van goedwillende lieden door deze nietsontziend geld
uit de zak te kloppen. Zijn persoonlijke overtuiging stoelde op een stevig en legitiem
fundament van mystieke, astrologische en (traditionele) medische kennis, waarbij
het astrologische betekenissysteem zorg droeg voor de onderlinge samenhang. Johann
Christoph Ludeman was veeleer een serieuze iatromathematicus die zijn eigen koers
volgde. Zijn succes als arts ging ten koste van zijn mystieke aspiraties. Indien hij
had volhard in zijn religieuze streven had hij wellicht uit kunnen groeien tot een
Hollandse Böhme. Hij was echter wat al te voorbarig met zijn veronderstelling dat
hij het ‘armzaalige Padt’ van Christus tot het bittere einde had nagevolgd en bleef
daardoor als groot mysticus steken in de dop.
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‘... als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd’ II
Weyerman in cadeauverpakking
Rietje van Vliet
Wie de boekverkopersadvertenties in de Leydse Courant van 1750 tot en met 1786
doorneemt, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat Jacob Campo Weyerman nog
lang na zijn dood, in 1747, goed in de markt lag. Met werken van hem, over hem of
aan hem toegeschreven, hoopten de boekverkoper-uitgevers op een gunstig debiet.
Om die reden wees de Haagse boekverkoper Herman Hendrik van Drecht in zijn
advertenties voor De vermaakelyke Rarekiek of de Almanach der Hypochondristen
voor het Jaar 1779 nadrukkelijk op het lucratieve karakter ervan wegens ‘twee
AUTHENTIQUE BRIEVEN en één DIEPZINNIG RAADZEL van wylen J. CAMPO WEYERMAN
aan den Heer B. te Rotterdam toegezonden’, die in de almanak zouden zijn
opgenomen.1.
Er waren meer boekverkopers die postuum werk van Weyerman aan de man
probeerden te brengen. Boekverkopersadvertenties geven een indicatie of het
inderdaad de kaskrakers waren waar ze op gehoopt hadden. Daarnaast waren er
boekverkopers die het kopijrecht van ‘echt’ werk van Weyerman hadden weten te
bemachtigen. Omdat dit dikwijls lang bij de eerste uitgever had liggen te verstoffen
voordat de voorraad met kopijrecht van de hand werd gedaan, was het maar de vraag
of deze winkeldochters zelfs tegen ramsjprijzen snel konden worden uitverkocht.
Ook voor deze kwestie bieden de advertenties duidelijke aanwijzingen.

Weyerman als kaskraker
Het was indertijd niet ongebruikelijk bepaalde populaire teksten nog eens op te
schudden en, voorzien van een nieuwe titel, opnieuw op de markt te brengen. Onder
anderen de samenstellers van almanakken hoopten door een dergelijke handelswijze
hun doorgaans serieuze materie ‘op te leuken’ dan wel af te stemmen op een bepaald
marktsegment. Om de aandacht van het publiek te trekken kregen de uitgaven
aanlokkelijke titels mee. Dat waren in de eerste plaats titels die de inhoud van het
werk in hoofdlijnen weergaven. Maar voor humoristische werken gold dat criterium
veel minder. Meer effect verwachtte men van de vermelding van een personage die
per definitie de lachers op zijn hand had. Jan Zoet was er zo een, of Clément Marot.
Bij een titel als De Knap-Zak van Momus2. wist de koper direct wat voor waar hij in
handen had: burlesk vermaak. Vooral anekdotencollecties, per definitie grappig
bedoelde teksten, kregen zo'n naam mee.3. Die namen waren bijna nooit van werkelijk
ooit bestaande personages. Als ze al bestaan hadden, dan waren ze door de tijd heen
dusdanig gemystificeerd, dat ze een personificatie waren geworden van de soort
grappen die in de bundel ten toon werden gespreid. Het kwam zelden voor dat een
schrijver de rol van Momus kreeg toebedeeld. Weyerman was een van de weinigen
die deze twijfelachtige eer hebben gehad. Hij bevindt zich in het illustere gezelschap
van bijvoorbeeld Focquenbroch, Hennebo en Boccaccio.4.
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De onbekend gebleven samensteller van de gedichtenbundel De Geest van Jacob
Campo Weyerman, anoniem uitgegeven in 1754, was vermoedelijk de eerste die uit
de naam Weyerman een slaatje probeerde te slaan. De bundel zelf biedt weinig
nieuws. Van vrijwel elk gedicht kan de herkomst worden vastgesteld: nu eens Apollo
's Marsdrager, dan weer Van
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Overbekes Rym-werken. Ook is er geplukt uit Vondels gedichten en verder heeft het
scabreuze Reukwerk van Venus als bron gediend. Het gewaagde karakter van De
Geest van Jacob Campo Weyerman komt onder meer tot uiting in de titelgravure,
naar Lucas van Leyden, waarop een oudere heer gretig kusjes steelt van een schijnbaar
preuts afwerende jongedame. Toch was het vooral de naam van Weyerman die als
publiekstrekker fungeerde en de aspirant-koper onzedige verzen beloofde.5.
Ook de veelschrijver Franciscus Lievens Kersteman hoorde in gedachten reeds
de kassa rinkelen toen hij besloot een biografie van de veelbesproken Weyerman te
schrijven. In december 1756 werd de Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman
door de Haagse uitgever Pieter van Os op de markt gebracht,6. in 1763 geprolongeerd
met een Aanhangzel.7. Het succes was dusdanig groot, dat er (volgens Kersteman
weliswaar) maar liefst zeven edities van op de markt kwamen. Het complete werk,
‘waar van om deszelfs Merkwaardigheid reeds eenige duizend Exemplaaren
verdebiteerd zyn’, aldus de adverteerder die hiermee in het bijzonder de aandacht
vestigde op de kans die de koper beslist niet aan zich voorbij mocht laten gaan, kende
in ieder geval nog een herdruk in 1770.8.
Voor de uitgave van de Openhartige Catagismus, of Belydenis der Vry Metselaaren
in 1760 werd de naam van Weyerman opnieuw gebruikt. Dit verradersgeschrift zou
gevonden zijn onder de nagelaten manuscripten van Weyerman, zo wilde de uitgever
ons doen geloven. Daarmee refereerde hij aan wat Weyerman zelf her en der over
de vrijmetselarij had geschreven en aan het verhaal van Kersteman, dat Weyerman
lid geweest was van dit genootschap. Op zichzelf is het vreemd dat de uitgever
Weyerman als publiekstrekker nodig heeft geacht: verradersgeschriften, en zeker die
betrekking hebbend op de vrijmetselarij, waren vanouds met een mysterieuze waas
omhuld en deden het op de markt even goed als tegenwoordig de onthullende, virtuele
pagina's over de Scientology Church. Misschien wilde de auteur de indruk wekken
dat het binnen de vrijmetselarij een zedeloze bende was en had hij voor deze suggestie
de naam van Weyerman nodig geacht. Of werd Weyerman slechts genoemd om aan
te geven dat het desbetreffende werk wegens Weyermans vlotte schrijfstijl een ware
page turner was?9.
Ook Weyermans Doorzigtige Heremyt, in 23 afleveringen verschenen in 1728 en
1729, bleek in de jaren zestig nog populair. Zozeer zelfs dat het werk, ‘behoorende
[...] schoon op zig zelve volledig by des Autheurs andere Werken, in de gewoone
vrolyke en geestige trant beschreeven’, in 1764 gedurende de maand augustus voor
de actieprijs van f 1 in plaats van f 2 werd aangeboden. Wegens het ‘sterk debiet’,
aldus de adverteerder, werd echter halverwege de maand de actieperiode met een
week teruggebracht, tot 24 augustus.10. Het tijdschrift was ooit gedrukt door de stadsen kleinzegeldrukker van Den Haag, Reinier van Kessel; er zijn echter ook exemplaren
bekend waar zijn naam niet op de titelpagina voorkomt, maar waar vermeld wordt
dat er voor rekening van de auteur is gedrukt.11. Toen het in 1764 volgens de
toenmalige bezitter van het fondsrestant de deur uitvloog en de vraag zelfs groter
bleek dan het aanbod, werd het in september van dat jaar opnieuw op de pers gelegd.
Belangstellenden konden zich die maand op de herdruk inschrijven voor dezelfde
voordeelprijs van f 1. In oktober was de herdruk gereed, meldde de advertentie van
Steven Jacobus Baalde uit Amsterdam.12. Hoewel hij klaarblijkelijk op een snelle
verkoop rekende, raakte het werk niet direct uitverkocht. Nog in 1771 werd de
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Doorzigtige Heremyt aangeprezen als ‘een der Geestigste Werken van den vermaarden
Schryver’ Jacob Campo Weyerman en weer werd het voor een voordeelprijs van de
hand gedaan. Terwijl de meeste boekverkopers in totaal slechts twee à drie keer
adverteerden voor een bepaald werk, verschenen nu in de maand november
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wekelijks advertenties voor de Doorzigtige Heremyt. Met deze tamelijk agressieve
aanpak hoopte de adverteerder de lezers duidelijk te maken dat de voordeelaanbieding
eind november beëindigd zou zijn en dat men daarna weer de oude prijs van f 2 moest
betalen, uiteraard alleen wanneer er dan nog exemplaren over zouden zijn.13.
Was de belangstelling voor werk van Weyerman in 1764 nog groot genoeg om
een nieuwe druk van de Doorzigtige Heremyt op de markt te brengen, een jaar later
hoopte de Amsterdamse boekverkoper Jacobus Hayman door middel van een
advertentie de aandacht van het publiek te vestigen op een restant exemplaren in
kwartoformaat van De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot.
De folio-uitgave was uitverkocht en van de kwarto-editie waren nog slechts dertig
exemplaren over. Die werden gedurende een periode van drie weken aangeboden
voor een stuntprijs van f 10.14. Dat is de helft van het bedrag dat de oorspronkelijke
uitgever Pieter de Hondt, uit Den Haag, in 1746 voor het kostbare, door Picart
geïllustreerde werk vroeg, maar twee gulden duurder dan de ramsjprijs van Steven
van Esveldt, die de partij van De Hondt in 1755 had opgekocht.15. Indien Jacobus
Hayman in zijn ramsjactie niet overdreven heeft en er inderdaad geen folio- doch
slechts dertig kwarto-uitgaven te koop waren, dan heeft het er veel van weg dat de
Don Quichot medio jaren zestig opnieuw op de persen heeft gelegen. Immers, in
1766 maakte Hayman in een advertentie bekend dat hij als enige eigenaar was
geworden van de Don Quichot van Weyerman16. en in 1772 bood zijn zoon, Pieter
Hayman, het werk aan zowel in een kwarto- als in een folio-uitvoering. Gedurende
de maand december, luidde de voordeelactie, was de prijs verlaagd tot f 12
respectievelijk f 20. Kennelijk vond hij dat niet alleen Van Esveldt, maar ook Jacobus
Hayman de ramsjprijs te laag berekend had.17. In 1774 was Pieter Hayman zo goed
als los. Blijkens een advertentie zouden er nog slechts vijftien exemplaren in
kwartoformaat op de plank liggen en drie in folioformaat. Aan de eerstkomende zou
het werk verkocht worden voor de prijs van respectievelijk f 16 en f 24.18. Wederom
werd het belangstellende publiek in de waan gelaten dat het een koopje was en hoopte
de boekverkoper met een ‘nu of nooit’ campagne de laatste weifelaars over de streep
te halen. Aangenomen dat de Don Quichot inderdaad uitverkocht raakte, dan lijkt
het erop dat die nadien nog een keer is gedrukt. In 1787 werd het werk namelijk
vermeld in het Naamregister van Reinier Arrenberg. Het zou nog gewoon bij Hayman
in de winkel voorradig zijn. De kwartoeditie kostte nog evenveel als in 1774, maar
de folio-editie was in prijs verhoogd tot f 25.19.
Meer dan twintig jaar na Weyermans dood, in 1768, verscheen de eerste helft van
Het Oog in 't Zeil.20. Opnieuw werd de naam van Weyerman op de titelpagina
opgevoerd: de vertogen zouden alle van zijn hand zijn. Kennelijk had diens naam
nog altijd een grote aantrekkingskracht, zelfs al had de inmiddels nieuwe generatie
nauwelijks weet van de context waarin Weyerman schreef. Mocht ze Weyerman zijn
vergeten, dan was ze door dit periodiek wakker geschud en kon ze warm lopen voor
deel vier van de Konst-Schilders. Dit had, nadat de eerste drie delen al in 1729 op
de markt waren gebracht, maar liefst veertig jaar op zich laten wachten.21. Het leek
eind jaren zestig op een heuse Weyerman-hausse, want ook Kersteman kwam in
1768 uit met een werkje waarin Weyerman als hoofdpersonage ten tonele werd
gevoerd: Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den
beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor
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en astrologist Ludeman.22. Wederom deed Kersteman een poging munt te slaan uit
Weyerman.
De tweede helft van Het Oog in 't Zeil verscheen net als de eerste reeks bij Van
Hoogeveen en Heyligert, maar wel meer dan tien jaar later. Van Zijp deed niet meer
mee. Hij had zijn zaak in 1769 beëindigd.23. Zijn compagnons waren kennelijk niet
geheel content met de manier waarop hij een punt had gezet achter zijn deelname
aan het compagnonschap met betrekking tot Het
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Oog in 't Zeil. In september 1769 daagde Heyligert, mede namens Van Hoogeveen,
Van Zijp voor de Leidse vredemakers. Zij eisten dat de laatste volledig
verantwoording aflegde over de boeken die zij drieën gezamenlijk hadden gekocht,
gedrukt of uitgegeven, waaronder de vertogen van Weyerman. Wat er precies aan
de hand was, is onbekend. Mogelijk heeft Van Zijp manuscripten verdonkermaand,
bijvoorbeeld van de tweede reeks vertogen van Het Oog in 't Zeil. Of de eisers
afdoende antwoord hebben gekregen, blijft duister. In ieder geval hebben de bewuste
vertogen nog lang op zich laten wachten.24. Eind november 1779 adverteerden
Heyligert en Van Hoogeveen een flink aantal keren in de Leydse Courant met de
complete uitgave tegen een afbraakprijs van f 2:12:- in plaats van f 4. Het prijsvoordeel
was bestemd voor de snelle koper en gold tot de jaarwisseling. Er was ook een dure
uitvoering in omloop, namelijk op best schrijfpapier. De aanbiedingsprijs daarvan
was f 4 in plaats van f 5:5:-.25.
Een jaar later waren de uitgevers zo goed als door hun voorraad heen en sloten ze
de reeks afleveringen af. Blijkens de advertentie in de Leydse Courant van 18
december 1780, waarin de tweede helft te koop werd aangeboden, werden toen pas
de titelpagina en titelprent op de markt gebracht. De 25 afleveringen plus voorwerk
gingen van de hand voor de prijs van f 1:12:-. Na de jaarwisseling, zo dreigden Van
Hoogeveen en Heyligert, zouden ze uitverkocht zijn. De voorraad was al zover
geslonken dat boekverkopers geen exemplaren meer in commissie konden toezenden;
er werd alleen nog op rekening geleverd.26. Als we de Leidenaars mogen geloven,
zouden ze in een jaar tijd door hun voorraad heen zijn. Toch was de dumpactie niet
helemaal een succes. Hun plaatsgenoot Frans de Does had vermoedelijk na het
beëindigen van de boekverkopersactiviteiten van Van Hoogeveen (in 1785) en
Heyligert (in 1787) een uitgeversrestant overgenomen. Hij adverteerde in dat
laatstgenoemde jaar in de Hollandsche Historische Courant opnieuw met het werk,
dat hij gedurende de periode van tien weken aanbood voor de voordeelprijs van f
1:16.27.

Marketingstrategieën
Om hun waar aan de man te brengen gebruikten boekverkopers verschillende
marketingstrategieën. Bij sommige werken werd productdifferentiatie toegepast,
waardoor de consument de keuze had tussen een goedkope en dure uitvoering. Bij
de Don Quichot was het een keuze tussen kwarto- en folioformaat, waarbij vooral
in de laatste uitvoering de prenten schitterend tot hun recht kwamen. Advertenties
waarin het werk zonder platen werd aangeboden, zijn niet aangetroffen. Bij Het Oog
in 't Zeil kon de koper kiezen tussen gewoon en duurzaam schrijfpapier. Kennelijk
was het de uitgevers opgevallen dat veel lezers van Weyermans tijdschriften de
afleveringen niet eenmalig maar keer op keer ter hand wensten te nemen, maar daarna
niet met een verfomfaaid exemplaar wilden blijven zitten. Dit had ermee te maken
dat het onderscheid tussen periodieken en boeken, die vaak in afleveringen
verschenen, in de achttiende eeuw niet groot was. Lezers van tijdschriften lieten de
jaargangen op eigen initiatief inbinden, maar ook de boekverkopers adverteerden
afzonderlijk voor complete (half) jaargangen. Herdrukken kregen soms een totaal
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nieuw uiterlijk, zoals dat in 1735 het geval was met de Haegse Mercurius, die zo'n
35 jaar na eerste verschijnen zijn kwarto-jasje moest inruilen voor een net, driedelig
octavo-kostuum.28. Het verdient apart onderzoek na te gaan wanneer periodieken hun
tijdelijke karakter van nu krijgen.
Een andere marketingstrategie betreft de promotie. Voor nieuwe fondsartikelen
werd op velerlei manieren reclame gemaakt. Titelpagina's werden in de etalage
opgehangen en prospectussen, waarin de inhoud van het aangeprezen werk uitvoerig
uit de doeken werd gedaan, werden belangstellenden gratis ter beschikking gesteld.
Daarnaast werden exemplaren onge-
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vraagd aan boekverkopers én particulieren rondgezonden, en er werden - ongetwijfeld
- allerlei pogingen in het werk gesteld om de boeken onder de aandacht van
recensenten te brengen.29. Voorts werd er druk in kranten geadverteerd. Hierboven
werden de titels van Weyerman genoemd waarvoor na diens dood werd geadverteerd.
Ook kregen we een beeld van de manier waarop dat gebeurde. De talrijke
boekverkopersadvertenties in de Leydse Courant voor werk van, over en
toegeschreven aan hem laten zien hoe populair hij was. Van Esveldt legde in zijn
advertentie voor de Don Quichot in 1756 de nadruk op Weyermans ‘vroolyke en
vryen Trant’ van schrijven, maar in 1759 maakte hij in het geheel geen melding meer
van de auteur. Alleen de vermelding van ‘de heerlyke Plaaten, na de Schilderyen
van den Grooten Coypel’ achtte hij noodzakelijk om de belangstellenden naar zijn
winkel te doen spoeden. Van Os wees in relatie tot de Zeldzaame levens-gevallen in
1770 op de ‘Merkwaardigheid’ van Weyermans eigen avontuurlijke leven. Baalde
volstond in zijn advertenties voor de herdruk van de Doorzigtige Heremyt in 1764
met te refereren aan de ‘beroemde’ auteur en diens ‘vrolyke en geestige’ schrijftrant
en in 1771 prees hij het werk aan met de lovende woorden ‘een der Geestigste Werken
van den vermaarden Schryver’. Ook Het Oog in 't Zeil was volgens zijn uitgevers,
in 1779 en zelfs nog in 1786, ‘een der Geestigste Werken van den vermaarden
Schryver’ Weyerman, al kreeg deze ook het predicaat ‘berugt’ mee. Uit de advertenties
voor de Vermaakelyke Rarekiek in 1779 blijkt hoezeer Weyerman nog altijd een
vrolijkmakend imago had. Weyerman: dat was lachen. Vooral die laatste advertenties
bevestigen de bevindingen van Hannie van Goinga omtrent de gedurende de achttiende
eeuw alsmaar uitdijende en schreeuweriger wordende boekverkopersannonces.30.
Door in prijsstelling te variëren konden de boekverkopers eveneens het debiet
bevorderen. Voor misdaadromans als de Zeldzaame levens-gevallen, vanouds een
populair genre, was dat niet nodig. Van Os wist dankzij de verkoopresulaten van
Ridder de Vial dat het met de schelmenstreken van Weyerman wel los zou lopen.
Ook voor de Openhartige Catagismus waren in de ogen van de uitgever geen extra
verkoopstimulerende acties nodig, waarschijnlijk omdat verradersgeschriften evenzeer
goed in de markt lagen. Bij de herdruk van de Doorzigtige Heremyt vond Baalde die
wel noodzakelijk. Ook al was hij in een mum van tijd door het fondsrestant van de
eerste druk heen, toch durfde hij het risico niet te nemen en gaf hij aan de herdruk
voorlopig de dumpprijs mee. De Don Quichot varieerde, zoals we zagen, menig keer
in prijs, maar ofschoon de achttiende-eeuwse klant de indruk werd geboden dat het
werk in prijs werd verlaagd, zagen we dat het in vergelijking met de eerste ramsjactie
door Van Esveldt steeds duurder werd en uiteindelijk zelfs de oorspronkelijke
winkelprijs van Pieter de Hondt benaderde. De eerste reeks vertogen van Het Oog
in 't Zeil, tenslotte, werd verramsjt toen de tweede reeks op de markt werd gebracht.
Om verzekerd te zijn van een goed debiet werd voor beide reeksen tegelijk
geadverteerd met een voordeelaanbieding. Het prijsverschil was inderdaad groot.
Had de eerste helft bij elkaar f 2:10:- gekost, nu kostte het complete werk tijdelijk f
2:12:-. Na een jaar waren de complete sets op en hoopten de uitgevers de resterende
tweede reeksen van de hand te kunnen doen met titelpagina en titelprent, voor een
prijs waarbij de kopers van de eerste reeks zeer spijtig naar hun portemonnee gekeken
moeten hebben.
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Of de boekverkopers in hun marketingbeleid ook rekening hielden met bepaalde
periodes in het jaar waarin de verkoop hoger is dan anders, is niet met zekerheid te
zeggen. Weliswaar is bekend dat er aan het einde van het jaar sprake was van een
‘geschenkenmarkt’, waarbij jongeren, personeelsleden en minvermogenden met een
almanak of bijvoorbeeld een stichtelijk boek konden worden bedeeld, toch zijn hier
in de Weyerman-advertenties geen explicie-
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te aanwijzingen voor aangetroffen.31. Echter, kijkt men naar de data waarop ze in de
Leydse Courant staan, dan valt op dat er vrijwel zonder uitzondering in de najaarsen wintermaanden voor Weyermanniana werd geadverteerd. Dit kan duiden op een
vraag naar Weyerman in cadeauverpakking. Maar misschien heeft deze timing ook
van doen met de donkere maanden voor kerst, waarin de behoefte aan
binnenhuisvermaak, bijvoorbeeld door humoristische boeken te lezen, vanouds groter
is dan in de zomermaanden. Afgezien hiervan lijkt de uitgever van deel vier van de
Konst-Schilders ook om een andere reden zijn uitgave welbewust in december 1769
gepland te hebben: een jaar na verschijnen van Kerstemans Nieuws tyding uit de
andere waereld, waarin Weyerman een hoofdrol toebedeeld had gekregen, en enkele
maanden nadat de eerste vertogen van Het Oog in 't Zeil op de markt waren gebracht.
Overigens is het advertentiebeleid met betrekking tot de Nieuws tyding een goed
verklaarbare uitzondering op de regel. Hiervoor werd in 1781 en 1782 gedurende
het hele jaar geadverteerd, maar steeds in combinatie met ander werk over, van of
op naam van de bijzonder populaire astrologist Ludeman. Zijn naam komt in de
bestudeerde periode talloze malen en dikwijls in zeer uitgebreide advertenties voor.
Ludeman verkocht kennelijk het hele jaar goed. Ook de Openhartige Catagismus
neemt wat het tijdstip van adverteren betreft - augustus en september - een aparte
plaats in. Medio augustus keerden de eerste vrijmetselaars van hun vakantieverblijven
terug naar hun woonplaats om een maand later de eerste logebijeenkomsten na het
zomerreces weer te kunnen bijwonen. Het werd tijd om alvast aanschaffen te doen
voor het komende logeseizoen. Maçonnieke liedbundels stonden op hun verlanglijstje,
maar ook verradersgeschriften: omdat de ritualen binnen de vrijmetselarij niet officieel
mochten worden vastgelegd, fungeerden werken als de Openhartige Catagismus als
een welkom remplaçant.32. De uitgever had deze uitgave niet op een beter tijdstip
kunnen plannen.

Slot
Hoewel boekverkopersadvertenties zoals iedere reclameuiting met de nodige argwaan
bekeken moeten worden, blijken ze voor de hedendaagse onderzoeker een schat aan
informatie te bevatten, bijvoorbeeld over de receptie van een bepaalde auteur of over
de marketingstrategieën van een boekverkoper. In het geval Weyerman hebben we
kunnen zien hoe broodschrijvers én boekverkopers decennialang na zijn overlijden
voordeel uit hem wisten te trekken. Ook kregen we informatie over de
drukgeschiedenis, de winkelprijs van bepaalde werken van Weyerman, en over
ramsjacties die ervoor gevoerd werden. Bovendien werd ons een indruk geboden
van de snelheid, of liever gezegd de traagheid, waarmee Weyermanniana in de
uitverkoop werden gedaan. Bekend is echter dat de oorspronkelijke uitgever nimmer
eigen werk in de ramsj deed maar alleen de titels die hij van een collega had
overgenomen. Vandaar dat het lang kon duren voordat er met een bepaald fondsrestant
werd gestunt.33.
Sommige boekverkopers wezen er in hun advertenties op dat een werk van
Weyerman zo goed als uitverkocht was. Dit gebeurde vele jaren nadat het voor het
eerst in de winkel lag. Zo'n lange periode lijkt in tegenspraak te zijn met de populariteit
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van Weyerman. Wanneer we echter de oplage van deze werken niet kennen en niet
zeker zijn van mogelijke herdrukken, zijn hierover geen harde uitspraken te doen.
Zo suggereerde De Kruif dat het met de verkoop van Weyermans Don Quichot niet
zo vlot liep als De Hondt gehoopt had, toen hij dit luxe werk op de markt bracht.34.
Het was meer dan 40 jaar lang gewoon leverbaar, zij het dat de voorraad al een paar
maal was overgedaan aan een andere boekverkoper. Maar wanneer er inderdaad
sprake is geweest van twee herdrukken, dan is het tegendeel het geval en lijkt het
werk eerder een kassucces. Hetzelfde geldt voor de veel goedkopere Doorzigtige
Heremyt.
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Hoewel men op grond van de advertenties 42 jaar na dato zou kunnen concluderen
dat het debiet niet geweldig was, weten we dat het weliswaar decennialang een
vergeten bestaan heeft geleid op een of andere stoffige zolder, maar dat de ramsjactie
van Baalde naar diens zeggen een zo grote run op de boekwinkel te weeg had
gebracht, dat hij besloot het werk opnieuw te drukken. De eerste drie delen van de
Konst-Schilders waren eveneens nog zo lang te koop. Toch hoeft dit ook hier niet te
duiden op een winkeldochter, omdat Blussé het in 1769 nog aandurfde met deel vier
op de markt te komen. Bij Het Oog in 't Zeil was iets anders aan de hand. Dat was
slechts voor de helft uitgegeven, wat ertoe geleid heeft dat veel potentiële
Weyerman-lezers wachtten totdat het compleet was. Hun geduld werd elf jaar lang
op de proef gesteld. Daarna ging het betrekkelijk snel van de hand. Als we
adverteerder Frans de Does mogen geloven was het complete werk acht jaar later
nagenoeg uitverkocht.
Wellicht resulteert onderzoek naar advertenties in andere kranten in nog meer
gegevens. Esterella de Roo toonde reeds aan hoezeer de Leydse Courant wat de
Weyerman-advertenties betreft verschilde van de Amsterdamsche Courant.35. Voorts
is vervolgonderzoek met gebruikmaking van ander bronnenmateriaal noodzakelijk,
maar dat is inherent aan het systematisch depouilleren van een groot aantal jaargangen
van kranten.

Eindnoten:
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(LC 25-3-1767, 8-10-1783, 15-10-1786), en de evenmin getraceerde Schim van Bocatius, of de
Geneesmeester der Zwaarmoedigen (LC o.a. op 16-6-1786, 19-6-1786).
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Weyerman en Caligula
Riet Hoogma
Veel historiografisch gedachtengoed uit de achttiende eeuw is allang verdwenen.
Toch is het aardig als er weer eens een wetenschapper opstaat die het waagt zo'n
reeds lang opgegeven standpunt te verdedigen. Nog aardiger is het als die
wetenschapper een nieuwtje heeft dat voor Weyerman gesneden koek was. Komt
dat niet bij Weyerman voor, denk je dan. Maar laat ik bij het begin beginnen.1.
Weyerman was verzot op vreemde vogels. De Romeinse keizer Caligula was een
aantrekkelijk object: kleurrijk en zo gek als een deur. Caligula betekent soldatenlaarsje
en dat was, zoals bekend, zijn bijnaam. Hij heette officieel Gaius Caesar Augustus
Germanicus. Hij heeft het als keizer niet lang volgehouden, van 37 tot 41, het jaar
waarin werd hij vermoord. De belangrijkste bron uit de oudheid is de biografie van
Suetonius. Deze schrijft dat Caligula werd gehaat om zijn grillige en despotische
gedrag, willekeurige executies en afpersingen. Hij was dol op geld, hij hield ervan
om als een Dagobert Duck te zwemmen in bergen goudstukken. Voor zijn favoriete
paard liet hij een marmeren stal bouwen. Men zei dat hij het beest tot consul had
willen benoemen, maar dat is er niet van gekomen.2. De opvatting van de moderne
historici over Caligula is wat voorzichtiger: men meent dat hij in ieder geval labiel
was, en mogelijk door ziekte ook psychisch gestoord.3.
Weyerman noemt Caligula regelmatig in zijn werk, de context varieert. Het kan
gaan over vergif, over despotisme of over dobbelen.4. In één geval noemt hij Suetonius
expliciet als bron, ongetwijfeld kende hij die tekst.5. Er is een thema dat een paar keer
terugkomt, en dat is Caligula's zogenaamde invasie van Engeland.

Caligula's veldtocht
In de herfst van het jaar 39 vertrok Caligula plotseling en in grote haast naar het
noorden om een veldtocht tegen de Germanen te houden. Mogelijk in de buurt van
Mainz heeft hij zich korte tijd bezig gehouden met curieuze schijnaanvallen of
manoeuvres. De winter bracht hij door in Lyon. Het leger was in dit seizoen
gedwongen tot nietsdoen, maar de keizer deed goede zaken door de eigendommen
van rijke Galliërs te confisceren. In de lente trok hij weer noordwaarts, alsof hij een
invasie van Britannia van plan was. Hij stelde zijn leger langs het strand op, stapte
op een oorlogsschip en liet zijn schepen voor de kust heen en weer varen. Na korte
tijd ging hij weer aan wal en gaf de soldaten het bevel om schelpen te verzamelen
als oorlogsbuit. Deze schelpen en de schepen stuurde hij over land als trofeeën naar
Rome.
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Als gedenkteken voor zijn overwinning liet hij een grote vuurtoren bouwen.6.
Caligula's nogal onlogische gedrag heeft de historici veel hoofdbrekens gekost.
Er is dan ook verschil van mening over de achtergrond van zijn tocht. Was het gekte
of waren het manoeuvres. Was er eigenlijk wel sprake van een geplande invasie?
Gelukkig is dit alles niet ons probleem, ik beperk mij tot de visie van Weyerman.
In de ‘Opdragt’ van het eerste deel van de Historie des Pausdoms (aan de
toenmalige paus Benedictus XIII) komt een vergelijking voor over een Virtuoso die
alles op alles zet om de geboorte te bevorderen van een vlindertje of een kever, en
die na dat belangrijke werk ‘[...] zo voldaan is als eertyds Kaligula voldaan was, over
zyn Triomf van Katwyksche Zeeschelpen, en van Schevelingsche Kinkhoorens’.
Een variant komt voor aan het begin van De leevens byzonderheden van Johan
Hendrik, Baron van Syberg. De verteller komt aan in Den Haag en een vriend vertelt
hem over de merkwaardige Baron van Syberg. Een verhaal, zo zegt hij: ‘[...] waar
over ik my meer verwonderde, als den Keyzer Kajus zich oudtyds ontzette op het
gezigt van Schevelings zeehoornen, en Katwyks strandschulpen.’7.
De vraag is natuurlijk: waarom Katwijk en Scheveningen? Je zou hier kunnen
denken aan een metaforische aanduiding van ‘het strand’ in het algemeen.8. Katwijk
en Scheveningen blijken echter vaker voor te komen in combinatie met Caligula. Zo
wordt in het eerste nummer van Den Talmud een ‘Lanterfant’ opgevoerd, die om de
tijd te doden naar ‘Katwyk of Scheveling’ loopt.
Aldaar bewandelt hy het strand met neergeslagene blikken, als of hy taalde,
gelyk als Sixtus de vyfde. na den sleutelriem des Pauschaps.
Maar neen, hy zoekt die kooten niet, hy taalt meer na eere als na
waardigheyt, en daarom verzamelt hy een schat van kinkhoorns en
zeeschulpen, in navolging van den Keyzer Kajus met de key.9.
Die schelpen worden vervolgens druk bestudeerd door de virtuoso en er rolt weldra
een dik boek met platen van de drukpers. Deze passage dient om de stelling te
illustreren dat de hedendaagse boeken ter wereld komen ‘[...] uit tydversnippering,
zonder oordeel of geest’.
In de Ontleeder der Gebreeken wordt een gezelschapje plattelandsheren beschreven
dat op St. Hubertusdag op jacht gaat. Met hun dikke buiken en slappe knieën kunnen
ze alleen wat tamme duiven en hoenders scoren:
[...] met welke buit zy zo blymoedig naar het Hof van Holland, hun
respective Residentie-Herberg, aftrokken, gelyk als eertyds Kaligula met
zyn Romeinen aftrok, na dat hy de Schevelingsche, en de Katwyksche
stranden gespolieert had, van derzelve onwaardeerlyke Zeeschelpen, en
gekronkelde Kinkhoornen.10.
In deze passage is het duidelijk dat Weyerman de manoeuvres van Caligula
daadwerkelijk op de Hollandse kust situeert, en niet alleen maar bij wijze van spreken.
De gangbare opvatting van de moderne historici is, dat het hele gedoe op het strand
plaatsvond op de kust van het Kanaal in de buurt van Boulogne-sur-mer. Bij Boulogne
heeft namelijk een Romeinse vuurtoren gestaan waarvan de resten nog in de
zeventiende eeuw zichtbaar waren. Bovendien is die streek de meest geschikte plek
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om naar Engeland over te steken. In de tekst van de bron, Suetonius, staat echter
alleen maar: aan de kust van de oceaan (‘in litore Oceani’).11. Een behoorlijk vage
aanduiding.

Aan de Noordzee
Weyerman weet wel waar het allemaal gebeurde. In een zogenaamde ingezonden
brief in
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Den Laplandschen Tovertrommel wordt de auteur aangeraden zijn talent niet te
verspillen aan geschrijf over onbelangrijke figuren:
Uw fluksen yver komt zeer na
Den Keyzer-nar Kaligula,
Die krabben, oesters en garnaalen
Bevogt met Romens talryk heir,
Den krygsman trok in 't trots geweer,
Om op dien snooden buyt zyne'overstens t'onthaalen,
Die, met der legioenen hulp.
Bestreed een alikruik, een schulp,
Een zeestar, mossel; en een zegenpraal van hoorns
Verhief op Bato's waterkust,
Zo hoog, ('t is Heyntie nog bewust)
Als Katwyks, Schevelings, of Noordwyks spitse torens.12.

Keizer Caligula op ‘Bato's waterkust’. Weyerman sluit hiermee aan bij een bestaande
Nederlandse traditie in de interpretatie van de affaire. De Nederlandse vertaler van
Suetonius, Abraham Bogaert, gaat er in 1699 zonder meer van uit dat Caligula aan
de Hollandse kust zijn vuurtoren bouwde.13. In het Suetonius-commentaar van
Johannes Schild uit 1647 wordt gezegd dat de Bataafse geleerden menen dat de toren
die Caligula bouwde, bij Leiden gesitueerd moet worden, bij de ruines van
Brittenburg.14. In 1697 verscheen het bekende boek van Adriaan Pars over de Katten,
waarin de historicus Cornelis van Alkemade een groot aandeel had. Hierin wordt
verteld dat vissers en zeelieden in Katwijk nog altijd spreken over de Toren van Kalla
(= Caligula), een ruine voor de kust, niet ver van Brittenburg.15. Een Romeinse
vuurtoren bij Katwijk wordt overigens voor het eerst genoemd in de Divisiekroniek
van Aurelius (1517).16.
De Nederlandse archeoloog S.L. Wynia heeft de Nederlandse versie van het verhaal
weer tot leven gebracht.17. Bij opgravingen van de Romeinse legerplaats Valkenburg
(in Zuid-Holland) is een plank gevonden uit de bodem van een wijnvat. In het hout
is de officiële naam van Caligula gestempeld: Gaius Caesar Augustus Germanicus.
Deze vondst is al jaren bekend, maar de vraag, wat je hieruit kunt concluderen, is
nog niet beantwoord. Bij een recente opgraving van de legerplaats Fectio bij Vechten
(Utrecht) is nog zo'n plankje gevonden, met een zelfde naamstempel. Deze plank lag
temidden van de resten van een heleboel wijnvaten, die werden hergebruikt als
beschoeiing van waterputten.18.
Op basis van deze twee vondsten stelt Wynia dat Caligula aanwezig is geweest in
zowel Vechten als Valkenburg. Wellicht was hij zelfs betrokken bij de stichting van
het laatstgenoemde fort. Wynia combineert dit met het oude verhaal over de toren
van Kalla en maakt zo het beeld compleet: Caligula heeft zijn beroemde
schelpentheaterstuk opgevoerd op het strand van de Noordzee, en liet een toren
bouwen voor de kust van Katwijk. Als Wynia gelijk heeft (het bewijs is flinterdun,
of beter, zo dun als een plankje), betekent dat eerherstel voor de Hollandse versie
van het avontuur van Caligula en een punt voor Weyerman.19.
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Eindnoten:
1. Observatie gehouden tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman
in de Gevangenpoort te Den Haag op 15 januari 2000.
2. Suetonius werd geboren in 70 A.D. Zijn belangrijkste werk is: De vita caesarum. Hij geldt als
een betrouwbare bron. Zie voor de goudstukken Caligula. 42, voor het paard Caligula, 55.
3. Der Neue Pauly. Stuttgart 1996-.... s.v. Caligula.
4. Over vergif: Den Amsterdamschen Hermes, 1722, deel 1, p. 189. Over dobbelen: De Sleutel
van de Hollandsche Zindelijkheyt, (1727), p. 70. Over despotisme: De Historie des Pausdoms,
1725-1728, deel 2, p. 289 en Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage, (1705/6), p 24.
Over verafgoding: De Historie des Pausdoms, 1725-1728, deel 1, p. 285 en deel 3 (eerste
verdeeling), p. 94.
5. De Historie des Pausdoms, 1725-1728, deel 3, (eerste verdeeling), p. 86.
6. Suetonius, Caligula, 43-47. Een tweede belangrijke bron is de historicus Dio Cassius: 59, 21-23
en 25, 1-5.
7. Jacob Campo Weyerman, De leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg,
ed. A. Hanou en H. Stouten, Deventer 1984, deel 1, p. 13.
8. Zo is het ook in de annotatie van de Syberg editie terechtgekomen.
9. Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche Vertellingen, 1736, p. 5.
10. Jacob Campo Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. Amsterdam, 1724, deel 1, p. 18-19.
11. Suetonius, Caligula, 46.
12. Jacob Campo Weyerman, Den Laplandschen Tovertrommel, Amsterdam 1994, p. 37.
13. Suetonius, Van de XII keizers. Uit het Latijn verduitscht door Abraham Bogaert. Amsterdam.
Jan ten Hoorn 1699. In de ‘Bladwyser’ op p. 252 vindt men onder Cajus Caligula o.a.: ‘bouwt
een vuurbaak op de Hollandsche kust.’
14. Suetonius, [Opera]. Accedit e selectis multorum observationibus, quarum non paucae novae
prodeunt, commentarius, exhibente Ioanne Schildio. Leiden, F. Hack 1647, H. Dijkstra en F.C.J.
Ketelaar, Brittenburg, Raadsels rond een verdronken ruine. Bussum 1965, p. 18-20 en 95.
15. Adrianus Pars. Catti aborigines Batavorum, dat is: De Katten, de voorouders der Batavieren.
Leiden, Johannes du Vivié 1697, p. 85-104 en 107-124. Geciteerd in Dijkstra en Ketelaar,
Brittenburg, p. 18. Hier wordt ook de noot van P. van der Schelling weergegeven die in 1745
een tweede editie van het boek van Pars maakte.
16. Dijkstra en Ketelaar. Brittenburg, p. 13.
17. De gegevens dank ik aan een gesprek met de heer S.L. Wynia. Zie zijn artikel: ‘Caius was here:
the emperor Caius' preparations for the invasion of Britannia. New epigraphic evidence’, in:
H. Sarfatij, W.J.H. Verwers, P.J. Woltering [eds.], In discussion with the past. Archaeological
studies presented to W.A. van Es. Zwolle/Amersfoort 1999, p. 145-147.
18. Het eerste stempel is vermeld in: W. Glasbergen, & W. Groenman-van Waateringe. The
Pre-Flavian garrisons of Valkenburg Z.H. Fabriculae and bipartite barracks, Amsterdam/Londen
1974. De tweede vondst staat in: W. Hessing [et al.]. Romeinen langs de snelweg. Bouwstenen
voor Vechtens verleden, Abcoude/Amersfoort 1997.
19. Met dank aan Jan Bruggeman en Frans Wetzels voor de Weyerman-citaten.
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Timotheus ten Hoorn, uitgever van de Europische Mercurius
Frank Peeters
Joop W. Koopmans schrijft in de Mededelingen van het JCW 23 (2000) 3, p. 117-133
over ‘De presentatie van het nieuws in de Europische Mercurius (1690-1756)’. Hij
stelt daar onder meer dat gegevens over de ontstaansgeschiedenis en het
productieproces van de EM schaars zijn en dat veronderstellingen over de
vergoedingen voor het redactiewerk van de EM moeilijk te formuleren zijn, zolang
de verkoopprijs van deze mercuur alsook de kosten en baten van de uitgever niet
zijn achterhaald.
Met betrekking tot de eerste uitgever, Timotheus ten Hoorn, kan ik enige
aanvullende mededelingen doen.
Zoals Koopmans al opmerkt, wordt de EM in 1702 door Daniel van den Dalen en
Andries van Damme overgenomen. Dat gebeurde ten overstaan van notaris Daniel
Moors en getuigen te Amsterdam op 29 juni 1702. Ten Hoorn verkoopt alle
exemplaren die er tot eind 1701 zijn
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gedrukt en zowel binnen als buiten Amsterdam te vinden zijn.
Dit wijst erop dat Timotheus ten Hoorn al was overgegaan tot verkoop in
verschillende steden ten einde een gunstig effect op de verkoop te hebben. Vanaf
1698 was de EM in ieder geval ook te verkrijgen in Rotterdam bij Adriaen van Dijk.
Voor een halfjaar deel betalen Van Damme en Van den Dalen acht stuiver. Er
blijken 6071 exemplaren te zijn, waardoor de verkoopprijs komt te liggen op f
2428,40. Dit bedrag moest in zes termijnen binnen vier jaar worden betaald.1.
Ten Hoorn adverteerde vaak en gedurende meerdere jaren met de EM in de
Amsterdamse Courant,2. alsmede enige malen in de Opregte Haarlemse Courant.3.
Zo biedt hij in de eerstgenoemde krant op 5 mei 1699 alle complete negen tot dan
toe verschenen jaargangen van de EM aan voor f 20.-. Ik heb het vermoeden dat het
hier gaat om een aanbieding die te maken heeft met de, zoals Koopmans al
memoreerde, penibele financiële situatie van Ten Hoorn.4.
Van den Dalen en Van Damme betalen omgerekend f 7,20 voor die negen
jaargangen(!), hetgeen dus voor zowat een derde van de naar mijn idee lage
verkoopprijs uit 1699 is.
Overigens bestonden er al geruime tijd banden tussen de broers Jan en Timotheus
ten Hoorn en Daniel van den Dalen, op zowel zakelijk als privégebied. Zo geeft hij
samen met Timotheus in 1680 een roman uit,5. zo blijkt een uitgave van Ten Hoorn
uit 16836. in 1700 door Van den Dalen te worden uitgegeven en zo is Van den Dalen
in 1706 executeur-testamentair van Timotheus' nalatenschap.7. Ook was Van den
Dalen voogd over de minderjarige kinderen van Ten Hoorn. Bovendien behoorden
ze binnen het gilde tot de kleinere boekhandel en probeerden ze hun positie wel te
versterken door gezamenlijk de rechten voor een uitgave te verkrijgen om die dan
weer onderling te veilen, of om daarmee andere voorrechten van het gilde los te
krijgen.8. Ondanks de lage prijs die Ten Hoorn voor de EM betaald krijgt, heb ik toch
het gevoel dat het hier om een dienst gaat om een in problemen verkerende vriend
en collega uit de nood te helpen. Of het veel heeft geholpen is de vraag. Bij het
bovengemelde testament blijkt Ten Hoorn zo goed als geen bezittingen van enig
belang te hebben. Bij zijn overlijden9. hebben zijn erfgenamen uiteindelijk schulden
noch bezittingen. Zijn kinderen worden in verschillende weeshuizen10. opgenomen
en zijn derde vrouw gaat wonen in de Plantage (dus in een soort tuinhuisje!).

Eindnoten:
1. Gemeentearchief Amsterdam. Notarieel Archief (N.A.) 6318. 57.
Contract Srs Timotheus ten Hoorn. Daniel vanden Dalen etc. in dato den 29en Junij 1702.
Op den negen en twintighsten Junij des Jaers duyzend seeven honderd en twee, compareerden
voor mij Daniel Moors, openbaar Notaris etc.
Sr. Timotheus ten Hoorn, Boekverkooper, hiertersteede woonende, ter eenre: Ende Srs Daniel
vanden Dalen en Andries van Damme, meede Boekverkoopers, de Eene tot Leijden end'andere
alhier woonaghtigh, t'samen met hen beijde, ter andere zijde: Ende verklaerde de eerste
Comparant sr Timotheus ten Hoorn voornoemd, verkoght te hebben aan beijde de, tweede
comparanten srs Daniel vanden Dalen en Andries van Damme voorengemeld: die ook bekenden,
van denzelven eersten Comparant te hebben gekoght - alle de Exemplaeren vande Europisch
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mercurius, die 'er tot het eijnde vanden voorleedenen Jaere seeventien honderd en een toe
gedrukt zijn, mitsgaders zoo wel buijten - als binnen - deeze stad bevonden werden: Ten fine
en omme alle dezelve, met den eersten, te leeveren ende te ontfangen respective: Zonder, dat
eenen vandien versweegen off aghtergehouden zal mogen werden, direct of indirect: Ende dat
teegens aght stuijvers ieder deel of exemplaer van een halff Jaer: Te betaelen in ses paeijen of
termijnen, t'elkens een gereghte Sestepart vandien: als, de eerste paeij off termijn by of neevens
de leeverantie, de tweede paeij off termijn een hallf Jaer daernae, de derde paeij nogh een halff
Jaer nae die tweede paeij. En naederhand van Jaer tot Jaer meede t'elkens een paeij off sesdepart:
Zulks, dat inde tyd van vier Jaeren alles zal moeten weezen betaeld: Ingevolge van welk
voorenstaende, de tweede Comparanten srs Daniel vanden Dalen en Andries van Damme dan
ook bij deezen bekenden, doorden eersten Comparant sr Timotheus ten Hoorn albereijds aen
hen beijde geleeverd te zijn ses duijzend een en seeventigh zodanige exemplaeren vande
Europische Mercurius, als hiervooren gementioneerd staen, en Bedraegende, teegens aght
stuijvers ieder exemplaer off deel, eene somme van twee duijzend vier honderd aght en twintigh
guldens ende aght stuijvers; Welke somme de tweede Comparanten hierbij ook aennaemen en
belooffden, aen hem eersten Comparant te zullen betaelen op de ses paeijen of termijnen
voorengemeld ingaende de eerste paeij m.i.v. deezer maend Junij 1702: Tot naerkominge van
allen 't voorenstaende verbonden alle de Comparanten in deezen, ende ieder in sijnen regarde,
hunne persoonen en goederen, dezelve daertoe stellende ten bedwangh van alle Reghten en
reghteren.
Aldus gedaen in Amsterdam voorsz, ter presentie van Abraham vander Wind ende Jan Garlinghs,
als getuigen. [volgen de handtekeningen]
In de Amsterdamse Courant van 24 augustus 1690 tot en met 5 mei 1699.
Op 21 november 1697, 8 november 1698, 7 april 1699, 3 november 1699, 20 april 1700, 21
september 1700, 5 en 16 april 1701, 20 september 1701 en 4 mei 1702.
Zie: G.F.L. Peeters. Timotheus ten Hoorn (1644-1715), boekverkoper-uitgever: een onderzoek
naar de persoon en zijn fonds. Doctoraalscriptie UvA. 1980.
't Ongelyk Huwelyk, of De twee standvastige Gelieven [...]. Amsterdam. 1680.
Kerk-zeeden ende Gewoonten die huiden in gebruik zijn onder de Jooden. Uit het Italiaans van
Leo de Modene [...].
Testament voor notaris Daniel Moors, 27 augustus 1706. Gemeentearchief Amsterdam. N.A.
6322. 97.
Zie noot 4.
Inventaris voor notaris Daniel Moors op 3 juni 1715. Gemeentearchief Amsterdam. N.A. 6331,
42.
Kinderboek Burgerweeshuis. Gemeentearchief Amsterdam, P.A. 367 nr. 623 en Grootboek
Diaconie Weeshuis. P.A. 446. nr. 378.
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Boekbesprekingen en signaleringen
Daniel Heinsius, Laus pediculi/Lof van de luis. Ed., vert., inl. René
Veenman. Voorthuizen, Florivallis 2000. ISBN 90-75540-11-6. 61 blzz. f
25,-.
Een prachtig boekje, de kersverse tweetalige editie van Daniel Heinsius' Laus pediculi,
en goed voor een aangenaam anderhalf uurtje. De luizenlof, die in de humanistische
traditie van de ironische lofrede past, verscheen voor het eerst in 1612 en werd
sindsdien herdrukt en vertaald in het Engels. Nederlands en Frans. Die hardnekkige
en grenzeloze belangstelling voor de tekst is goed te begrijpen, want ook in de vlotte
nieuwe vertaling van editeur René Veenman tintelt de tekst van leven en pret.
De luizenlof heeft het karakter van een verdediging van de luis, in zestien
paragrafen, voor de rechtbank van bedelaars. Voor die rechtbank lijkt de verdediging
een hopeloze zaak, want weinigen worden zo door luizen bezocht als juist bedelaars.
Juist deze hopeloosheid geeft de ter verdediging aangevoerde argumenten zo'n absurde
kracht, als ze al niet van zichzelf krankzinnig waren.
In een van die paragrafen komt de opleiding van de luis ter sprake en dan heet het:
‘Zwemmen leert hij niet, want hij woont op het land; en ook geen letterkunde of
exacte vakken: hij ziet immers herhaaldelijk bij de geleerden dat die weinig bijdragen
tot hun deugd.’ De logica hiervan is verbluffend. Bizar en komisch is de mishandeling
van bonmots van grote filosofen en geleerden.
In vergelijking met de beroemde Lof der zotheid van Erasmus, voor veel humanisten
en lateren toch de norm van de ironische lofrede, is de luizenlof heel wat
enkelvoudiger. Bij Erasmus ontkom je niet aan de indruk dat wat bespot wordt terecht
bespot wordt en desalniettemin waardevol is. In Heinsius' luizenlof wordt er vrolijk,
geleerd en soms venijnig raak op losgezwetst.
René Veenman, die in de afgelopen jaren meer gepubliceerd heeft over de
doorwerking van klassieke auteurs (Pindarus, Lucianus) in de Nederlandse literatuur,
komt een woord van dank toe: heldere inleiding over Heinsius, zijn Laus, het genre
van de ironische lofrede. Heinsius' bronnen, de receptie van de tekst en een bescheiden
bibliografie en dat alles in zeer kort bestek. De kwaliteit van inleiding en tekst voedt
het verlangen naar meer: meer Heinsius' luizenlof gaat niet, maar meer inleiding
misschien wel.
Onduidelijk blijft bijvoorbeeld hoe de luizenlof functioneerde in het academisch
en persoonlijk milieu van Heinsius. Veenman heeft wel veel aandacht voor de
internationale context van de ironische lofrede, maar de nationale context komt wat
tekort. Is het toeval dat Heinsius de lof van de luizen zingt ten tijde van het Twaalfjarig
Bestand: mocht er weer
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gelachen worden? De Nederlandstalige traditie, hoe zit het daar eigenlijk mee?
Veenman mist hier in zijn literatuuropgave het artikel van Marijke Spies over de
paradoxale lofrede bij de leden van de Eglentier (verschenen in de huldebundel
Veenstra. Eer is het lof des deuchts. Amsterdam 1986), al miste Marijke Spies dan
weer de neo-latijnse luizenlof. In haar artikel suggereert zij een relatie tussen de
populariteit van het paradoxale lofdicht in de periode 1567-1614 èn de in Amsterdam
heersende warsheid van dogma's. Wordt dat beeld bevestigd door de Leidse Heinsius?
Hoe zit het met de doorwerking van de luizenlof?
Treffend is bijvoorbeeld het ontbreken van heruitgaven van Heinsius' luizenlof in
de achttiende eeuw: heeft dat alleen te maken met de breuk met de humanistische
cultuur? Voor vlooien was in de achttiende eeuw daarentegen heel wat meer
belangstelling. Gevallen van een vlooi is de titel van een befaamd
laat-achttiende-eeuws pamflet. Over vlooien in de letteren leze men Arie van den
Berg. ‘De carrière van Pulex irritans’ (in: Van binnen moet je wezen, Amsterdam
1989), waarin wel weer de Gevallen ontbreken. Hoorde de vlo bij de Verlichting,
zoals de luis thuis was bij humanisten?
Aan paradoxale lofdichten ontbrak het in de achttiende eeuw in Nederland niet:
zo bijvoorbeeld Hennebo's jeneverlof. Schreef Hennebo ook niet schertsjuridica?
Een behoorlijke inventarisatie van en studie over de spotlof in Nederland ontbreekt.
Hoe zat het eigenlijk met Nicolaas Heinsius junior, de schelmse schrijver van Den
Vermakelyken Avanturier, had hij enig weet van zijn grootvaders luizenlof?
Al kwam er maar antwoord op enkele van deze vragen! Die vragen en het
anderhalve uur pret met Heinsius zijn gevolg van de recente editie van Heinsius'
luizenlof.
PETER ALTENA

Theodor Harmsen, Antiquarianism in the Eighteenth Century. Thomas
Hearne. Zürich, Peter Lang 2000. ISBN 3-906758-96-6. 336 blzz. (index).
£ 30.
Hoewel hij het grootste deel van zijn leven in zijn alma mater Oxford heeft
doorgebracht en er ook beslist niet weg wilde, speelde de wetenschappelijke carrière
van ‘antiquary’ en tekstediteur Thomas Hearne (1678-1735) zich voornamelijk af
buiten de officiële academische kringen van Oxford, waar hij in 1696 met een toelage
van zijn beschermheer Francis Cherry kwam te studeren. Zijn latere marginalisering
door het Oxford establishment had alles van doen met zijn ‘Nonjurism’ en ook wel
met zijn eigengereide karakter: de gebruikelijke combinatie van persoonlijke en
politieke omstandigheden. Nonjurors verschenen op het Engelse toneel aan het einde
van de 17e eeuw, toen de wettige monarch. Jacobus II, het in 1688 al te bont had
gemaakt met zijn pogingen van Engeland weer een katholiek land te maken. Hij
moest de aftocht blazen ten gunste van William en Mary en hun ‘Glorious Revolution’
- een geval van usurpatie volgens de Nonjurors, die dan ook geen eed van trouw
wensten af te leggen aan de nieuwe koning en koningin. Nonjurors hingen aan het
oude koningshuis en hoopten ook op de terugkeer van een Stuart op de troon - politiek
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onstabiele elementen, dus. Deze royalisten van de oude stempel konden uiteraard
geen openbare carrière doorlopen: zonder eed geen overheidsambt.
De jonge Thomas Hearne legde in 1696 aanvankelijk wel de eed af om Oxford in
te komen, maar voelde zich tegelijkertijd in eer en geweten - het tekent hem genoodzaakt om zijn beschermer Francis Cherry (zelf ook Nonjuror) in twee brieven
omstandig in te lichten over het waarom hiervan. In 1731, toen Hearne zich in Oxford
wegens zijn halsstarrige houding al lang en breed onmogelijk had gemaakt, werden
die brieven uit de nalatenschap van de inmiddels overleden Cherry door zijn vijanden
nog triomfantelijk gepubliceerd.
Aanvankelijk verging het Hearne in Oxford niet al te slecht: na een wat moeilijke
start - ondanks Cherrys steun bleef hij een arme student zonder invloedrijke relaties
- werd hij in 1701 aangenomen in de Bodleian Library, als assistent, later werd hij
onderbibliothecaris. In januari 1715 werd hij bovendien ‘Architypographus’ van de
University Press: een door aartsbischop William Laud in de 17e eeuw ingestelde
functie om de kwaliteit van de universiteitsdrukkerij te waarborgen.
Oxford was ook, in tegenstelling tot Cambridge, een bolwerk van Jacobieten.
Tories, Nonjurors, katholieken, conservatieven - een omgeving waarin Hearne kon
gedijen. Maar in de jaren 1715-1716 werd Oxford juist vanwege zijn conservatieve
gezindheid en de dreiging van weer eens een jacobitische opstand door de overheid
extra gewantrouwd en door regeringstroepen bezet. De bestuurderen van Oxford
vreesden al te grote overheidsinmenging in hun universiteit en begonnen alvast
preventief te ruimen. En de door de overheid verplicht gestelde nieuwe eed van trouw
zou verder het kaf wel van het koren scheiden. Hearne weigerde die eed af te leggen
en werd daardoor feitelijk ontheven uit zijn functie als onderbibliothecaris van de
Bodleian Library. Deze door de politieke realiteit ingegeven gebeurtenis kreeg nog
een persoonlijk tintje doordat John Hudson. Bodley's bibliothecaris en absoluut geen
vriend van Hearne, op de dag van Hearnes
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aftreden alle sloten van de bibliotheek liet veranderen: die komt er niet meer in! De
oude, nu onbruikbare sleutels heeft Heame zijn leven lang bij zich gehouden.
Hearne, die de laatste twintig jaar van zijn leven dus niet meer terecht kon bij de
Universiteit, kwam echter geenszins in een isolement te verkeren: hij had een hechte
kring van geleerden en vrienden opgebouwd, van wier bibliotheken hij gebruik kon
maken en met wie hij in drukke correspondentie stond. Zij en andere geïnteresseerden
waren bovendien intekenaars op zijn vele teksteditieprojecten. Als editeur had Hearne
zich ten doel gesteld zo veel mogelijk handschriften te bewaren voor latere generaties
door ze uit te geven - voornamelijk zonder emendaties, want de overgeleverde tekst
was voor hem heilig: ‘I transcribe the very Faults’, schreef hij eens aan een van zijn
vrienden. Zijn uitgave van John Lelands Itinerary (Leland was de oudheidkundige
van Hendrik VIII; zijn omvangrijke materiaal lag nog grotendeels onuitgegeven in
de Bodleian Library) was al beroemd in zijn eigen tijd.
De handschriften die Hearne bij voorkeur uitkoos betroffen de Britse geschiedenis:
behalve aan het begin van zijn carrière heeft hij nauwelijks klassieke teksten
uitgegeven. Het verloren gaan van zo vele kloosterbibliotheken na de ontbinding van
de kloosters door Hendrik VIII was iets dat hem nog in de 18e eeuw van slag kon
maken. Zijn voorliefde voor Engelse handschriften van (lang) vóór de Reformatie hij was hierin zijn tijd vooruit - was algemeen bekend. Alexander Pope nam de
verzamelwoedes van Bekende Engelanders op de korrel in Moral Essays (Epistle
IV), waarbij Hearne niet ontbrak:
For Pembroke Statues, dirty Gods, and Coins: Rare monkish manuscripts
for Hearne alone, And books for Mead and butterflies for Sloane.
Behalve tekstediteur is Hearne van groot belang voor de 18e eeuw in Engeland omdat
hij zich ook ten doel had gesteld kroniekschrijver van Oxford in het bijzonder en van
zijn tijd in het algemeen te worden. Al vrij snel nadat hij was aangesteld in Oxford
begon hij dagboeken bij te houden. In zijn dagboeken, Remarks and Collections,
noteerde hij anekdotes, voorvallen, gebeurtenissen van politieke, persoonlijke en
maatschappelijke aard, en biografische schetsen van bekende en minder bekende
tijdgenoten. Het was geen geheim dat Hearne dagboeken bijhield: na Hearnes dood
bijvoorbeeld hoopte zijn vriend en collega-verzamelaar Richard Rawlinson dat ze
als basis konden dienen voor een herziene editie van Anthony à Woods Athenae
Oxonienses, de beroemde Who's Who van Oxford.
Editeur, kroniekschrijver, verzamelaar, bibliofiel, een Oxford man die ‘Oxford’
echter liever kwijt dan rijk was: voldoende reden om een studie te wijden aan Hearne,
zeker wanneer, zoals Theodor Harmsen aantoont, het beeld van Hearne door de tijd
heen vervormd is geraakt. Harmsen heeft dat beeld van zijn aanslag ontdaan in deze
grondige studie, die alle aspecten van Hearnes leven aan bod laat komen en hem
overtuigend neerzet in zijn kring van collega-verzamelaars, ‘antiquaries’ en
bibliofielen. En, niet onbelangrijk bij een productief schrijver/uitgever als Hearne,
Harmsen geeft naast een uitgebreide bibliografie van primaire en secundaire bronnen
ook een overzicht van de gepubliceerde en ongepubliceerde tekstedities en projecten
van Hearne. Dit is dan ook de eerste studie die integraal gebruik heeft gemaakt van
het omvangrijke bronnenmateriaal omtrent Hearne.
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Ironisch genoeg ontfermde Oxford zich postuum wel over Hearne, die zijn
bibliotheek per se niet aan de Bodleian Library had willen overdragen: via Richard
Rawlinson, die Hearnes collectie overnam voor 100 guineas, kwam ze uiteindelijk
toch in de Bodleian Library terecht. Of de oude sleutels daarbij zijn meegegaan is
niet bekend.
CIS VAN HEERTUM

A.J. Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin
van 't Vaderland. [Nijmegen], Vantilt [2000]. ISBN 90-75697-36-8. 488
blzz. f 49,90.
Voor mij is Petronella Moens een intrigerende vrouw. Uit het werk dat ik van haar
heb gelezen, komt een persoon tevoorschijn die zich de kaas niet van het brood laat
eten, die haar soms controversiële godsdienstige ideëen met verve verdedigt, tot het
einde van haar leven politiek op scherp blijft staan en ook vaak geestig en adrem is.
Ik ben dan ook tamelijk onthutst door het beeld dat Veltman-van den Bos oproept.
Zij plaatst Moens' werk nadrukkelijk in de context van de tragiek van een vrouw die
ten gevolge van haar blindheid de huwelijksboot en het moederschap moest missen,
daarom ‘maar is gaan schrijven’ en er gode-zij-dank in slaagde via haar ‘hersenpopjes’
(om een uitdrukking van Betje Wolff-Bekker te lenen) dan maar anderen op te
voeden.
De romp van dit omvangrijk ogende boek omvat vijf hoofdstukken: Moens'
levensloop en sociale contacten (19-88), receptiegeschiedenis (89-150), Moens' rol
in de patriottentijd (151-222), haar godsdienstige (223-316) en opvoedkundige ideëen
(317-406). Wat het lezen uiterst vermoeiend en al snel anekdotisch maakt, is het
ontbreken van een lucide en consistent opgebouwde ontwikkeling van Moens' denken,
gebaseerd op tekstanalyses van haar (veranderende) opvattingen, consequent afgezet
tegen en
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ingebed in het politieke, sociaal-economische en cultuur-historische klimaat van de
onderscheiden perioden waarbinnen Moens' teksten functioneerden.
Wat het boek ook niet echt toegankelijk maakt, is het ontbreken van één consequent
vastgehouden duidelijke vraag- en onderzoeksdoelstelling. Nu gebruikt de auteur
Moens' werk eigenlijk als een grabbelton om de segmenten politiek, godsdienst en
opvoedkunde nogal willekeurig op te vullen en voert zij haar lezers langs allerlei
onderwerpen die achteraf terzijdes blijken. Gezien de vele overlappingen waar dit
toe leidt, vraag ik mij af of het niet meer vruchtbaar was geweest de politieke
consequenties van Moens' godsdienstige overtuiging als leiddraad te nemen. Eén
mogelijke vraagstelling geeft de auteur zelf: ‘Duidelijk is dat Moens in haar
jeugdromans al haar ideëen samenvat, het is Moens' oeuvre in een notendop’ (375).
Zij had zich heel goed hiertoe kunnen beperken, daarvan een eigen analyse geven,
getoetst aan andere in dit kader relevant teksten van Moens, en dit combineren met
een (meer gedurfde) biografie. Zij zou dan bovendien haar overtuiging, dat het belang
van Moens alleen in haar opvoedkundige teksten zou zijn gelegen (317, 375) hebben
kunnen uitbouwen. Het zou deze werken ook in een interessante context hebben
geplaatst, juist gezien de grote bekendheid ervan bij het eigentijdse publiek. En
mogelijk hebben aangetoond dat Moens wel degelijk consistent met ‘politiek’ bezig
bleef, terwijl de auteur nu meent dat Moens na 1800 zelden meer politiek actief was
(55, 231).
Het ontbreekt het boek zeker niet aan kernachtige karakteriseringen. Zoals Moens'
‘politieke werk is vaderlandslievend, patriottisch en unitaristisch van aard’ (410);
Moens is een aanhangster van de ‘zogenaamde [sic!] Reformatorische Verlichting’
(233): zij wist ‘haar christendom met revolutionaire vooruitgangsideëen te verenigen’
(200): Moens ‘voegt zich in de traditie van de 18-eeuwse opvoeders’ (367) en de
waarde van Moens' werk is ‘dat zij de Verlichtingsidealen en vernieuwende
opvoedkundige ideëen op een voor brede lagen van de bevolking aanvaardbare wijze
aan de man, of liever aan de vrouw heeft gebracht’ (55), later gerelativeerd door te
stellen dat Moens' ideëen ‘het publiek van gegoede burgers, waarvoor [sic!] ze schreef,
wel [zal] hebben bereikt’ (411). Deze uitspraken verdienen echter meer de kwalificatie
van snelle statements dan zorgvuldige conclusies. Dit heeft er vooral mee te maken
dat het boek zich kenmerkt door een aan elkaar gehaakte opsomming van wat anderen
van Moens als mens en van haar werk vonden, en minder het resultaat is van eigen
(archief-)onderzoek. Veltman-van den Bos verlaat zich in hoge mate op als
gelijkwaardig gepresenteerde en doorgaans niet zelf herijkte en gecontroleerde
secundaire bronnen van duidelijk wisselende kwaliteit: ongepubliceerde (MO-.
kandidaats- en doctoraal)scripties, herinneringen aan Moens door tijdgenoten,
wetenschappelijke artikelen en studies. Zij maakt oordelen van anderen gemakkelijk
tot de hare, vaak zonder enige kritische reflectie, en incorporeert deze in haar
beeldvorming over Moens.
Veltman-van den Bos schroomt niet ook nogal boude uitspraken te doen. Zij
devalueert Moens' relaties met vrouwen op voorhand als second best door er van uit
te gaan dat Moens als blinde immers geen kans op een huwelijk had (44). Daarnaast
herhaalt zij bijna tot vervelens toe dat Moens nimmer ‘de vreugde van het
moederschap’ heeft gekend, en suggereert dat het bij Moens terugkerende beeld van
een moeder die haar kind de borst geeft haar hele lange leven (zij werd 80 jaar!) de
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uitdrukking zou zijn van dit ‘persoonlijke gemis’ (370). Als uitsmijter plaatst zij
zelfs Moens' gehele schrijverschap in het kader van gefrustreerde verlangens: ‘Moens
blijvende celibataire staat mag beschouwd worden als een handicap die zij, met name
als pedagogisch ingesteld auteur schrijvend voor vrouwen, steeds weer op enigerlei
wijze zal hebben moeten compenseren’ (397). Het lijkt mij een gemiste kans dat de
auteur Moens' vrijheidsdrang uitsluitend in relatie heeft gebracht met vaderlandsliefde
(344) en het blijkbaar niet heeft aangedurfd Moens' hang naar vrijheid en
onafhankelijkheid, die van haar eerste geschriften af consistent aanwezig is, tegen
haar celibaat af te zetten. Misschien was dan een beeld ontstaan dat Moens tevreden
was met haar ‘schrijfjuffrouwen’, met een leven waarin zij als redacteur als een spin
in het web zat (en zonder overleg teksten van anderen veranderde (92)!) en met alle
contacten die zij door haar werk kreeg? Of was gebleken dat niet haar blindheid,
maar haar karakter (haar bijnaam Pietje Potentaat waardig!) haar relaties
dwarsboomde?
Nu probeert de auteur met alle macht een beeld op te roepen van Moens als een
bijna willoos slachtoffer van haar blindheid en van mensen in haar omgeving. Wat
er werkelijk aan de hand was tussen Bernardus Bosch en Petronella Moens komen
we niet te weten. Bosch heet eerst een ‘markante vriend’ (49), dan een ‘dwingende
persoonlijkheid’ (174), én zou ook ‘een tijdlang alle andere vriendschappen overbodig
[hebben gemaakt] met zijn imponerende persoonlijkheid’ (408). Lezers moeten tussen
de regels door ervaren dat er sprake lijkt van botsende karakters (ook Moens heeft
een grote geldingsdrang) en dat ‘Pietje’ zich niet liet voorschrijven met wie zij wel
en niet mocht omgaan. Citaten waaruit blijkt dat Moens zelf voor voldoende verbaal
vuurwerk kon zorgen (bijv. 177-189), logenstraffen bovendien de
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suggestie van de auteur dat Moens in het ‘kielzog’ van Bosch zou hebben geschreven
(174).
En dan Van Overstraten. Moens zou haar ‘in de wereld van de literaire
genootschappen’ hebben ontmoet (42): wanneer en waar dan? Als er tussen beiden
sprake was van méér dan een platonische verhouding, dan is Van Overstraten de
kwade genius. Veltman-van den Bos stelt eerst dat Moens ‘haar bewondering voor
mannelijke vrouwen onverbloemd’ uitdroeg, daarmee indirect op Van Overstraten
wijzend. [De uitspraak ontleent de auteur aan een deel van de prikkelende conclusie
van Everard op basis van háár uitleg van één specifiek gedicht (vóór 1792) van beide
vrouwen samen (1994: 78]), die nu echter ongemotiveerd wordt uitgebreid tot de
persoon en verder ongenoemd werk van Moens. Wat verstaat de auteur trouwens
zelf onder ‘mannelijke vrouwen’? Ook in relatie met haar, waarschijnlijk aan Decker
Zimmerman (1843:85) ontleende uitspraak, dat Moens ‘een schier mannelijke
intelligentie’ bezat (78). Naar aanleiding van Moens' vriendschap met Bosch dicht
zij Van Overstraten een onbewezen jaloezie toe (49) en stelt dat Moens' vriendschap
voor Van Overstraten geen ‘vrije keus’ was omdat een huwelijk voor een blinde
vrouw geen optie zou zijn (44). Bovendien zegt zij dat Von Wolzogen Kühr zou
beweren dat men bij Moens en Van Overstraten ‘toch niet van een door gelijkwaardige
partners gevormd duo [kon] spreken [...] Moens [was] de afhankelijke’ (43), een
uitspraak die echter niet bij Von Wolzogen Kühr (1920:176) voorkomt. Naar
aanleiding van de door Von Wolzogen Kühr bij enkele vrouwen geconstateerde
behoefte aan vriendschap, die zij verheerlijken boven de liefde tussen beide seksen,
stelt zij dat VWK blijkbaar ‘de literatuur zag alsof deze werkelijkheid was’ (44). Een
verwijt (àls dit trouwens al terecht zou zijn) dat vreemd klinkt uit de mond van een
auteur die dit zelf doet. Wel negeert Veltman-van den Bos de context waarbinnen
Von Wolzogen Kühr haar voorbeelden plaatst, namelijk de vele teksten van vrouwen
èn mannen (bijv. W.E. de Perponcher Sedlinitzky) die vriendschap tussen
seksegenoten bepleiten en die betreuren dat pure halsvriendschap tussen de seksen
doorgaans onmogelijk is, juist vanwege de dáárin optredende seksuele component.
Onderzoekers die erop rekenen eindelijk over één complete, wetenschappelijk
verantwoorde bron voor Moens te beschikken (het betreft hier immers een dissertatie),
komen van een koude kermis thuis. Afgezien van veel herhalingen (bijv. bekroningen
97-8 nt 41 en 83-4 nt 307; Moens abusievelijk dood verklaard 85, 92; vragen die
vragen blijven over Moens' band met de vrijmetselarij 70, 139-140, 297-300), zijn
er ook omissies. Zo vertoont de biografie curieuze lacunes. Wèl de geboorte-,
doopdatum van Moens' grootvader van moederszijde en de grootouders van
vaderszijde, maar van Moens' eigen ouders slechts hun geboortejaar: onvindbaar of
niet gezocht? Waarom wel doopdata van Petronella, zusje Adriana en broer Jozias
en niet van zusje Baukje Maria? Wanneer is Moens' moeder precies gestorven en
begraven - zijn de data die Moens zelf gaf dan niet correct? Als oom Erfstee uit
IJzendijke zo belangrijk was voor Petronella, waarom hem geen voornaam en kleur
gegeven? En verwezen naar de volgens Moens zelf bestaande relatie met haar Historie
van den Heer Willem Erfstee (1808-9: ook abus. Karel van Erfstee genoemd (124)?
Waarom ontbreken specifieke selectiecriteria op basis waarvan de auteur een tekst
al dan niet aan Moens toekent? De toelichting: ‘Omdat Moens zich in haar uitgebreide
oeuvre bediende van feit en fictie, is gekozen voor de volgende benadering. In haar
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“vertogen” en spectatoriaal getinte [sic!] brieven richt zij zich expliciet tot haar lezers.
De daarin verwoorde ideëen kunnen gevoeglijk gelden als die van de schrijfster. In
haar fictieve werken komen dergelijke opvattingen eveneens naar voren, bij wijze
van spreken “verpakt”, ter ondersteuning van haar idealen’ (16), is vaag en inadequaat.
Waarom is Margaretha Doorzicht's spectatoriale brief niet en het antwoord daarop
wel van Moens (187)? Decker Zimmerman zegt - en hij kon het weten! - dat men
veel stukken niet aan Moens zou toeschrijven die wèl van haar waren; zij kon zich
in veel schrijfstijlen uitdrukken en nam verschillende standpunten in (niet noodzakelijk
haar eigen mening), eigen aan spectatoriale genres. Zijn twee voorbeelden
(1843:121-2) trof ik trouwens niet aan (465).
Ook zijn er nogal wat slordigheden. In de chronologische bibliografie van Moens'
werk komen inconsequenties (het ene bekroonde gedicht wel, andere niet) en
onjuistheden voor. Zo gebruikt zij Saakes ten onrechte voor het jaar van verschijnen
en komt zo tot abusievelijk tot meerdere drukken. De lijst handschriften vertoont
verschillen met vermeldingen in de tekst; zo verwijst de auteur bijv. naar Moens' 5
brieven aan het echtpaar Scheltema; de noot (74 nt 257) geeft Z 119 a-f (dus 6),
terwijl het er in totaal 8 blijken te zijn. Enkele in de tekst en noten gebruikte
afkortingen komen op de lijst (11) niet voor, zoals DNL, GON, NLM, LV; UBN
komt voor naast KUN, verzameling Roos naast Collectie Roos. In het personenregister
ontbreken bij meer dan 100 personen de voorletters, niet alleen bij Jonckbloet, Witsen
Geysbeek. Richardson enz., maar ook bij nu onherkenbare figuren als Eekhoff, Van
der Hey, Rietberg. In haar lijst van geraadpleegde werken komen vrijwel alle titels
minimaal twee maal volledig voor: in de noten en in de bibliografie.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

50
Bovendien zijn er verschillen in volledigheid (noot uitgebreider dan bibliografie!)
en foutieve pagina's en jaartallen in de lopende tekst. De alfabetische lijst van Moens'
gedrukte werken (441-4) leidt tot misverstand, omdat daarin ook titels zijn opgenomen
met een enkele bijdrage van Moens (bijv. Van Vlotens Bloemlezing, bundels van
dichtgenootschappen, almanakken en tijdschriften). Ik had deze overbodige lijst
(dubbel met de chronologische), graag ingeruild voor een register met de pagina's
waarop de auteur werken van Moens noemt. Het ontbreken daarvan is een regelrechte
ramp voor iemand die in één specifieke tekst is geïnteresseerd, omdat men nu het
gehele boek door moet.
Toch valt er uit dit boek, onder opgemelde voorbehouden, heel wat informatie te
halen. Het zou mij trouwens niet verbazen als de werkelijke winst van dit boek zal
zijn dat lezers, na hun kennismaking met Moens' eigen stem dankzij de rijkelijk over
de pagina's uitgestrooide citaten, de werken zelf met graagte ter hand nemen.
W.R.D. VAN OOSTRUM

E. Fischer, W. Haefs, Y-G. Mix [red.], Von Almanach bis Zeitung. Ein
Handbuch der Medien in Deutschland 1700-1800. München, C.H. Beck
1999. ISBN 3-406-45476-3. 448 blzz. f 193,85.
Het handboek voor Duitstalige 18e-eeuwse media is geenszins te vergelijken met
het terecht geroemde naslagwerk Dictionnaire des Journaux (Parijs/Oxford 1991,
2e dr.), onder redactie van Jean Sgard. Allereerst is Von Almanach bis Zeitung in
tijdsafbakening en aantal pagina's beperkter van opzet. Een belangrijker verschil
betreft echter de wijze waarop het boek is samengesteld: bij Sgard zijn de behandelde
media alfabetisch geordend, waardoor een gezocht tijdschrift snel te vinden is. Ieder
lemma is op een consistente en daardoor overzichtelijke manier opgebouwd. De
indices achterin bieden ingangen niet alleen op titel en redacteur, maar ook
bijvoorbeeld op boekverkoper. Zelfs een chronologische index ontbreekt niet.
Echter niets daarvan in het verre achterneefje uit Duitsland. Ofschoon de
samenstellers pretenderen dat het een handboek is, blijkt het om een bundel artikelen
te gaan waarin telkens een tijdschriftengenre onder de loep wordt genomen. Ook
andere periodiek verschijnende werken hebben een afzonderlijk artikel toebedeeld
gekregen, namelijk almanakken, kalenders en kranten. De auteurs, vooraanstaande
historici in Duitsland, hebben een ‘format’ gekregen aan de hand waarvan de
wetenswaardigheden over het hun toebedeelde genre moesten worden beschreven.
Dat leverde weliswaar niet de overzichtelijke lemmata van Sgard op, maar biedt de
lezer wel houvast bij het verwerken van de vele details die gepresenteerd worden.
Het werk is alleen ontsloten door een persoonsregister. Dat er geen register is op
titels, is mijns inziens een grote omissie. Een mogelijk excuus over de omvang van
zo'n index, te weten de enorme hoeveelheid vermelde titels in het boek, is zwak
omdat het nu een handboek is geworden dat zich niet als handboek laat gebruiken.
Nu is het slechts geschikt voor onderzoeksvragen als: wat zijn kindertijdschriften?
Of: hoe deden vrouwentijdschriften het in de 18e eeuw? Wie wil weten wat er over
de Courrier du Bas-Rhin wordt gezegd of over de Hamburgische unpartheyische
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Correspondent (met een oplage van meer dan 25,000 exemplaren in 1790!), moet
zich eerst afvragen tot welk mediumgenre de bladen behoren en dan verder bladeren.
Het blijft echter gokwerk, omdat sommige titels weinig van hun inhoud prijsgeven.
Zo moet de lezer al behoorlijk ingewerkt zijn in de ‘moralische Wochenschriften’
in Duitsland, om te weten dat Der Patriot (Hamburg 1724-26; oplage 6000) en Die
Vernünftigen Tadlerinnen (Halle/Leipzig 1725-26; oplage 2000) tot deze categorie
gerekend worden. - Overigens zijn deze oplagecijfers uitzondering op de regel en
kenden spectatoriale tijdschriften gemiddeld een oplage van 500 exemplaren. - Verder
blijft het lastig dat sommige tijdschriften in verschillende artikelen genoemd of
besproken worden, zoals dat het geval is met bijvoorbeeld het recensie- en
geleerdenblad van Friedrich Nicolai, de Allgemeine Deutsche Bibliothek (Berlijn
1765-96). En dat de Courrier du Bas-Rhin wordt genoemd, is bijzonder, omdat de
Franstalige periodieken die in Duitsland werden gedrukt, in beginsel niet in het
handboek worden besproken. Daarvoor moet men weer bij Sgard te rade gaan.
Ondanks de minimale toegankelijkheid is Von Almanach bis Zeitung een goed
overzichtswerk. De auteurs schetsen een beeld van hoe het tijdschriftgenre heeft
gefunctioneerd ten tijde van de Verlichting. Het verlichte gedachtegoed leidde ertoe
dat de behoefte aan communicatiemedia zo groot werd, dat zich in de 18e eeuw een
ware mediarevolutie voltrok. De ene boekverkoper na de andere sprong in op de
vraag naar informatieuitwisseling en begon met een tijdschrift. Van lieverlee werd
het aantal titels zo omvangrijk, dat productdifferentiatie noodzakelijk werd om toch
nog tot een redelijk debiet te komen. Een paar duizend 18e-eeuwse tijdschriften was
het resultaat, waarbij in de loop van de 18e eeuw het accent kwam te liggen op
specialistische bladen: bestemd voor een specifiek lezerspubliek. Een vergelijking
met de Nederlandse markt dringt zich op. Ook hier was het aantal 18e-eeuwse
periodieken enorm.
Von Almanach bis Zeitung is voor een eerste
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oriëntatie op Duitse periodieken uit de 18de eeuw uitermate geschikt. Handzame
verwijzingen naar recente studies over de besproken tijdschriftgenres helpen de lezer
verder op weg. Wie over het tijdschriftenbedrijf zelf meer wil weten, bijvoorbeeld
over betrokken redacteuren en boekverkopers, is aangewezen op reeds bestaande,
uitvoeriger handboeken en bibliografieën. Afzonderlijke vermelding verdient in dit
verband de microfiche-uitgave van de Index Deutschsprachiger Zeitschriften
1750-1815 (Hildesheim 1989; in boekvorm 1997ff). Het feit dat men bij onze
oosterburen bezig is met de verfilming van de Deutsche Zeitschriften des 18. und
19. Jahrhundert, doet de Nederlandse literatuur- en geschiedvorser verlangen naar
iets vergelijkbaars voor de Nederlandse tijdschriften. Maar voorlopig zou een
handboek over Nederlandse periodieken al een hele aanwinst zijn.
M. VAN VLIET

Wik Hoekstra-Klein, ‘De Porceleyne Clauw’. Geschiedenis van de Delftse
plateelbakkerijen, deel 2. Delft 1999 (= 2000). ISBN 90-75095-70-8. 98 blzz.
f 25,00 [te koop in Delft bij het Gemeentearchief en Museum Het
Prinsenhof].
In dit deeltje wordt een belangrijke Delftse plateelbakkerij gesondeerd. Uitgangspunt
vormen de onuitgegeven papieren van Mr Van der Burgh (1845-1904), die het Delftse
archief onveilig heeft gemaakt met zijn zoektocht naar plateelbakkers, - schilders en
-fabrieken. In 1980 is er een werkgroep Delfts Aardewerk ontstaan, een club van
vrijwilligers die de fiches van Van der Burgh geordend heeft. Gelet op wat er nu
voor presentatie geschikt gemaakt is, moet die ordening veel controle, tijd en energie
gevraagd hebben. De genummerde aantekeningen van Van der Burgh zijn met de
verwijzingen naar het Delftse notarieel archief ook controleerbaar voor wie nog
dieper graven wil. Vrijwel gelijktijdig met het tweede deel over plateelbakkerij ‘De
Porceleyne Clauw’ verscheen het eerste deel over ‘De Vergulde Boot’ en het derde
deel over een viertal firma's. Voor de drie deeltjes tekende mevrouw Hoekstra-Klein.
Aangekondigd zijn soortgelijke boekjes over alle andere Delftse plateelbakkerijen.
De zo in opbouw verkerende geschiedenis van de plateelbakkerijen sluit mooi aan
op de aardewerktentoonstelling die vorig jaar in het Haagse Gemeentemuseum werd
gehouden. In met name de bijbehorende catalogus wordt veel materiaal over vier
(andere) Delftse plateelbakkerijen als uitgangspunt genomen voor de
geschiedschrijving van het Delfts aardewerk als ‘nationaal product’. In de catalogus
(Marion S. van Aken-Fehmers, Loet A. Schledorn [e.a.], Delfts aardewerk,
Geschiedenis van een nationaal product, Catalogus Gemeentemuseum Den Haag;
Zwolle, Waanders 1999) troffen me vooral de uitzichten die Loet A. Schledorn bood
op de plateelnijverheid als ‘vroegmodern grootbedrijf’ en de eensgezindheid van en
strijd tussen plateelbakkers en -schilders. Dergelijke visies bestaan bij de gratie van
het nederige voorwerk, zoals dat eertijds door Van der Burgh en nu door mevrouw
Hoekstra-Klein verricht is. De verzamelde gegevens tonen nu al hoe indrukwekkend
de aanwezigheid van de plateelnijverheid in Delft is geweest: alles hing in de stad
samen met het aardewerk. De geschiedenis van de ‘Clauw’, die begon omstreeks
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1662 en na 1800 voortkabbelde tot in 1838, is daarom zo interessant omdat daarin
de verwevenheid met de patriotse zaak zichtbaar wordt. Directeur Lambertus Sanderus
heeft zich in 1787 in de lokale Delftse politiek als nieuwlichter gemanifesteerd. Aan
hem droeg nadien Gerrit Paape zijn boekje De Plateelbakker (1794) op en dat was
voor mij aanleiding om te denken dat Paape, in zijn jonge jaren plateelschilder,
mogelijk voor Sanderus gewerkt had. Mevrouw Hoekstra-Klein gaat in die gedachte
een stukje mee, maar neemt er met de haar ter beschikking staande gegevens terecht
ook enige afstand van.
Bepaald niet krenterig is het aantal illustraties en ook de uitvoering ervan verdient
lof. Een ‘summary’ en een personenindex maken de uitgave geschikt voor buitenlands
en vlot gebruik.
PETER ALTENA

CD-rom Genootschap Amstelodamum 1900-2000. Alle jaarboeken &
maandbladen. Stichting Historic Future. ISBN 90-76650-11-X. f 98,-. Te
bestellen door dit bedrag over te maken naar Postbankrekening 91318,
t.n.v. Resol, Postbus 321, 1270 AH Huizen, o.v.v. naam, adres en
‘Amstelodamum’.
Een nieuwe uitgave van de Stichting Historic Future: Amstelodamum op CD-rom en
dus volledig elektronisch doorzoek- en raadpleegbaar. De maandbladen en jaarboeken
van 1902 tot en met 1999 nemen op deze drie schijfjes aanzienlijk minder ruimte in
beslag dan de lange rij rode bandjes. De 35.000 pagina's, toegankelijk dankzij het
meegeleverde programma Acrobat Reader 4.0, zijn niet alleen voor de
Amsterdam-vorsers interessant. Ook de algemeen in de 18e eeuw geïnteresseerde
kan dankbaar gebruik maken van deze uitgave.
De begeleidende handleiding om indexen op de harde schijf te kopiëren,
noodzakelijk om al de gefotografeerde pagina's door te zoeken, is enigszins
onduidelijk, maar met enig schadevrij trial-and-error wordt snel duidelijk wat er
van de gebruiker verwacht wordt. Sommige pagina's blijken op
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scherm niet helemaal zuiver over te komen, maar leesbaar zijn ze wel. Bij een
printopdracht liep het programma vast. Wiens technisch vernuft liet verstek gaan?
M. VAN VLIET

Anonymus, Mit der Armee am Niederrhein (1793). Bearbeitet und eingeleitet
von Günther Elbin. Duisburg, Mercator-Verlag 1999. ISBN 3-87463-290-3,
94 blzz.
In een prettig ogende, mild geprijsde (omstreeks 20 Mark per deel) reeks verscheen
vorig jaar in heruitgave het verslag, dat een veldpredikant van het Pruisisch leger in
januari en februari 1793 van zijn dagen aan de Rijn maakte en in 1824 anoniem
publiceerde. Met dat reisverslag in brieven was wat wonderlijks aan de hand: er was
in de literatuur over Kleef en omstreken een keer terloops uit die bron geput en het
geciteerde was vele malen andermaal geciteerd, maar zoektochten naar de bron zelf
waren altijd vergeefs geweest. Totdat de bron, Reise eines Preussischen Feldpredigers
mit der Armee durch Westphalen über Cleve nach Holland und Flandern (Stendal
1824), in 1999 nota bene in het Amsterdamse gemeentearchief ontdekt werd. Volgens
editeur Elbin ontbreken in het unieke Amsterdamse exemplaar nog drie brieven,
maar de vondst bewijst volgens hem vooral dat soms de zoektocht naar een
‘Stecknadel’ in een ‘Heuhaufen’ succesvol kan zijn. Misschien dat een aanhoudend
zoeken in Nederlandse bibliotheken en archieven zelfs een compleet exemplaar
oplevert.
Zijn de brieven van de veldpredikant bijzonder? De omstandigheden waarin ze
geschreven zijn, zijn dat zeker. In de herfst van 1792 stationeerde Pruisen een sterk
leger, onder commando van hertog Friedrich von Braunschweig-Oels. in de Pruisische
gebieden tussen Maas en Rijn, om een dam op te werpen tegen het Frans revolutionair
imperialisme. Het Pruisisch hoofdkwartier lag in Kleef, nabij Nijmegen, en sommige
Pruisische gebieden en belangen lagen tegen of zelfs in Limburg (Gennep) en
Noord-Brabant (Boxmeer).
Over de militaire, politieke en alledaagse zaken geeft de predikant teleurstellend
weinig prijs. Voorspelbaar is zijn kritiek op de Maria-verering in Kevelaer: hij ergert
zich aan de katholieke wansmaak en aan de commerciële uitbuiting. Verrassend is
het dat de predikant op zijn reisjes vooral zichzelf als ‘Liebhaber der Altertümer’
meeneemt: steeds weer gaat hij op zoek naar restanten uit de Romeinse tijd en graag
laat hij zich aloude mythen (over de jacht van Karel de Grote in het Reichswald) op
de mouw spelden. De editeur wijst erop dat de predikant het mooi zou hebben
gevonden dat er een Archeologisch Park Xanten (APX) was verrezen op de door
hem bezochte terreinen.
Over de identiteit van de predikant zegt de editeur niets te weten, maar erg veel
moeite om toch wat te weten te komen lijkt hij zich niet te hebben getroost. In de
tekst zelf zitten wellicht aanwijzingen: zo haalt hij de Neue Deutsche Merkur aan en
de ‘historici’ Girtanner en Täschemacher en bezoekt hij het van 1777 daterende
Kleefse oudheidkundig kabinet van ‘Herr Präsident von Buggenhagen’ en lijkt het
of hij predikant Faber in het dorpje Repelen bij Moers gesproken heeft. Daarnaast
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moet de uiteindelijke uitgave in 1824 in Stendal (waarom toen, waarom daar?)
aanknopingspunten bieden.
Tenslotte: het boek is me hier en daar iets te toeristisch ingeleid, beschikt over een
‘Ortsregister’ dat niet klopt, laat veel vragen onbeantwoord en toch is het een
alleraardigst boekje. In dezelfde reeks al wat oudere titels: het Niederrheinisches
Tagebuch van Sophie von la Roche en het schitterende verslag van een ‘Kriegsrat
auf Dienstreise’ in 1794 van Christian Friedrich Meyer.
PETER ALTENA

Verschenen
Mr. Hendrik Constantijn Cras, De alleronaangenaamste arbeid uit welke
de ziel weinig voedzel trekt. De Praefatio van - tot zijn Catalogus Bibliothecae
Amstelaedamensis (1796) uit het Latijn vertaald en van aantekeningen
voorzien door Chris L. Heesakkers en ingeleid door Piet Visser.
Amsterdam, Vossiuspers 2000. 40 blzz. f 10, - (voorintekenprijs).
Rob van Reijn, Voetlicht & vetpotten. Roman over Jan van Well in en om
de schouwburg. Een kroniek van Amsterdam 1772-1818. Schoorl, Conserve
2000, ISBN 90-5429-122-2. f 55,00.
Wil men een historische roman schrijven, in Nederland, dan lijkt het onmogelijk zich
te onttrekken aan een bepaalde stijl en cadans. Bij de eerste zin: ‘Automatisch de
treden tellend klimt Herman Jan Lootsz, de torenwachter, naar z'n eenzame plek in
de Zuiderkerktoren’, voelt men zich dan ook geheel Hollands-thuis, laat zich
achterover zakken in de leunstoel, vraagt om pijp en port. Het vuur knettert in de
open haard; vannacht dromen wij van de zangers van de prins, of van de
scheepsjongens van Bontekoe.
Een bepaalde vaderlandse kneuterigheid is sinds de negentiende eeuw dwingend
met het genre verbonden. Toch, hoewel het decor en die vertederende oude gewoonten
doorgaans belangrijker blijven dan de plot, vermindert in dit genre het Anton-Pieck-
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gehalte. Dat kan ook niet anders, nadat auteurs als Roosenboom, Drost, Noordervliet,
Meijer en nog anderen bewezen hebben dat je een ‘gewone’ roman heel goed in de
achttiende eeuw kunt laten spelen (het tijdvak is bij de fictie zelfs nogal populair
geworden, de laatste twee decennia): dat men ooit, evenzeer of soms zelfs méér dan
nu, leefde met eros, ideologische ruzies, eindeloze kletskouserij, tomeloze
nieuwsgierigheid, eindeloze ambities.
Dit boek ademt evenwel nog veelal ‘Pieck’. Het beschrijft het leven van de toneelen mimespeler Jan van Well en diens voorouders, vooral door weergave van
belangrijke contemporaine gebeurtenissen waarbij de hoofdpersonen betrokken raken.
Dat begint met de Amsterdamse schouwburgbrand van 1772. Natuurlijk ontmoeten
wij de belangrijkste toneelfiguren van die periode, onder wie Fokke, Nomsz, Punt,
Wattier, Bingley, Snoek, Vreedenberg, Corver, Maar er zwerven ook figuren uit een
ander areaal rond: Allard Hulshoff, John Paul Jones, Lodewijk Napoleon, Maria
Aletta Hulshoff, Werkelijk inzicht in politieke of filosofische dimensies van het
tijdsgebeuren ontbreekt; maar dat is wellicht wat veel gevraagd. In de historische
roman model negentiende eeuw overkomt Nederlanders immers van alles in de
achttiende eeuw; zelf wilde de burger blijkbaar nooit iets. Daarom lijkt
Goejanverwellesluis hier een auto-ongelukje, vrijheidsbomen verrijzen plots als
waren zij tulpen in de Keukenhof, Japanners verwelkomend tot het seizoen voorbij
is.
Het wachten is dus op de literair begaafde dix-huitièmist die eens een ‘reëele’
historische roman schrijft, een kinderboek desnoods, waarin de personen snappen
wat er in hun tijd aan de hand is. Een Kruistocht in hoepelrok! Of Menuet met
Frankenstein. - Desondanks: dit is een relatief aardig boek. De schrijver is behoorlijk
goed ingevoerd in het dagelijks leven. Er zijn ook aardige illustraties. Voor de
liefhebber: een aanrader.
[AH]

De zomer van 1823, Lopen met van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door
Nederland bezorgd door Geert Mak en Marita Mathijsen. Zwolle, Waanders
Uitgevers 2000. ISBN 90-400-95132. 288 blzz. f 49,50.
Wie in zijn kast heeft staan: Nederland in den goeden ouden tijd zijnde het dagboek
van hunne reis [...] van Jacoh van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp (ed.
M. Elisabeth Kluit, 1942) behoeft dit boek niet meer aan te schaffen: want ondanks
de andere titel betreft het dezelfde tekst; zij het met een andere in- (en uit-)leiding,
andere (prachtige) illustraties. De tekst blijft voor de liefhebbers de moeite waard,
al was het slechts wegens observaties als ‘Langs de straten van Broek mag men 's
avonds geen pijp en overdag alleen een pijp met een dopje roken’, waardoor men
goed begrijpt dat men vanuit het rokerige Quincampoix van de achttiende eeuw
inderdaad in de negentiende eeuw is aangekomen. Tijdens deze Grand Tour door
Nederland zijn de reizigers zich zeer bewust van het verval van het land. Tegelijk is
zeer voelbaar wat de opinie van deze generatie jongelui is over de directe voorouders.
Zo leest men. bij het wandelen door Friesland, over de ‘dolle baldadigheid van de
1795-ers’ (58), over het bedorven-zijn van de Friezen door de ‘Franse’ (lees:
18e-eeuwse) gewoonten, en over de nadelige invloed van het liberalisme en
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jakobinisme op de Friese godsdienstigheid (96). Dat is wel begrijpelijk wat de jonge
Van Hogendorp (zoon van de bekende Orangist) aangaat, die zich bij het Réveil zal
aansluiten. De jonge van Lennep zal zich later in een andere richting ontwikkelen.
[AH]

Els M. Jacobs, Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie tijdens de 18de eeuw. Zuthpen, Walburg Pers 2000. ISBN
90-5730-118-0. 304 blzz. f 99,90.
Een buitengewoon nuttig boek. Het handelt nu eens niet over het geweld waarmee
de VOC in de beginperiode een handelsimperium vestigt, en gaat niet slechts over
‘Indonesië’. Het accent ligt hier op de wijze waarop de VOC in de achttiende eeuw
handel dreef en plaatsen en territoria bestuurde, niet alleen in de bekende Oost, maar
ook in Jemen, Perzië, Voor-Indië, Malakka, Ceylon, Japan enzovoorts; dat alles met
behulp van 16,000 werknemers. De totale inkoopwaarde van Aziatische goederen
bedroeg in deze eeuw ruim 600 miljoen gulden (tegenover nog geen 250 miljoen in
de 17e eeuw), terwijl het rendement echter steeds lager werd. Eén van de mogelijke
oorzaken: de groeiende personeelskosten. Het gebied onder het bestuur van de VOC
werd steeds groter!
[AH]

Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen.
Samengesteld en ingeleid door Cyrille Offermans. Amsterdam/Antwerpen,
Contact 2000. ISBN 90-254-9897-3. 544 blzz. f 99,50.
Een zeer bruikbare bundel met tekstfragmenten uit het werk van belangrijke verlichte
schrijvers. Een opsomming is hier zinvol: Montesquieu (Perzische brieven; Over de
geest der wetten). Diderot (De neef van Rameau; De droom van d'Alembert; Paradox
over de toneelspeler; Brieven aan Sophie); een selectie van lemmata uit de
Encyclopédie; Voltaire (Candide; Filosofisch woordenboekje). Rousseau (Brief aan
d'Alembert; Het maatschappelijk verdrag; Vertoog over de ongelijkheid;
Bekentenissen; Overpeinzingen van een eenzame wandelaar); Vico (Over aard en
doel van de moderne wetenschap; Principes van een nieuwe wetenschap); Hume
(Het
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menselijk inzicht; Over de norm van de smaak; Over nationale kenmerken); Adam
Smith (Brief aan Strahan; De welvaart der volkeren); Kant (Beantwoording van de
vraag: wat is Verlichting); Lichtenberg (Uit de kladboeken; Over de angst voor
onweer; Over fysiognomiek); Condorcet (Schets van een historische vooruitgang
van de menselijke geest).
Deze fragmenten krijgen hier en daar wat - tamelijk willekeurig - commentaar en
worden telkens voorafgegaan door een korte inleiding. Het geheel heeft eveneens
een inleiding van ongeveer veertien bladzijden, waarin de Engelse. Duitse en vooral
Franse Verlichting summier aan de orde komen (altijd ‘ten nauwste verbonden met
de opkomst van een stedelijke burgerij’. Ach...). Dat er geen Nederlandse
verlichtingsteksten opgenomen zijn is jammer in een bloemlezing die voor de
Nederlandse markt bestemd is. Dat mag, Voor de editeur is dat echter blijkbaar geen
keuze geweest; want de Nederlandse Verlichting bestaat niet: ‘Natuurlijk kenden
ook andere landen, zoals Nederland en Italië, hun verlichte geesten. Maar in Nederland
vinden we die eerder in de renaissancistische, primair op herleving van de klassieken
gerichte zeventiende eeuw; achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers zijn, zeker in
vergelijking met de grote Fransen en Schotten, te weinig origineel en te weinig
filosofisch.’ (p. 16; vlak daarop wordt Paape, de enige genoemde Nederlander, als
te ondermaats naar de zijlijn verwezen). De lezer moge zich de hersens afpijnigen
te achterhalen welke criteria hier voor verlicht-zijn gebruikt worden... Maar, als hij
de laatste kwart eeuw zijn vakliteratuur over de Nederlandse en andere Europese,
niet-Franse, Verlichtingen heeft bijgehouden; indien hij iets anders gelezen heeft
dan Marx en de werken van de Frankfortse school; en wanneer hij zoals het behoort
zelf de nodige Nederlandse bronnen tussen 1670 en 1830 gelezen heeft (iets méér
dus dan waaruit de Nederlandse boekproductie behoorde te bestaan volgens de
vulgairmarxistische studenten van rond 1970), dan zal die lezer wellicht een
vraagteken bij dit beweren (moeten) zetten.
[AH]

Anoniem. De doorluchtige daden van Jan Stront opgedragen aan het
kakhuis. Bestaande in een uitgelezen gezelschap, zo van heren als juffers.
Tweede deel. Gedrukt voor de liefhebbers. Voorwoord, tekstbezorging en
noten Inger Leemans. Utrecht, Uitg. IJzer 2000. ISBN 90-74328-40-7. 158
blzz. f 32,50.
Het eerste deel van Jan Stront verscheen in 1684. Het was grotendeels een bewerking
van een Franse roman. Het tweede deel, verschenen in 1696, is volgens de bezorgster
origineel-Nederlands, en veel pornografischer. Op basis van een tweede druk (rond
1700?) heeft zij de tekst gemoderniseerd en die leest buitengewoon prettig. Het betreft
kroeg- en bordeel-gesprekken tussen één man en een aantal jongere en oudere
vrouwen, waarin niet zonder talent verslag gedaan wordt van allerlei buitengewoon
realistisch weergegeven seksuele avonturen en belevenissen, in Nederlands milieu.
Men vindt hier een ongelooflijke rijkdom aan woorden voor geslachtsdelen en
seksuele handelingen. Het fecalische moment is wel sterk aanwezig maar niet zo
sterk als in de titel aangegeven lijkt.
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De vorm van dit seksboek (is het bijvoorbeeld een libertijnse, schelmen-,
studentenroman?) wordt nergens besproken, hoewel de term ‘roman’ voortdurend
gebruikt wordt. Dat is niet zo erg: Jan Stront spreekt voor zichzelf. Opvallend is
daarnaast dat de bezorgster zich niet expliciet uitlaat over de vigerende doctrine dat
dit type boek verbonden dient te worden met een bepaald soort theoretisch
materialisme dat karakteristiek zou zijn voor deze periode; tenzij, implicieter, in een
passage als: ‘Ze [de vertellers] onderzoeken de ware aard achter de schone schijn en
laten de lezer zien dat vrijwel iedereen hypocriet is. [Zij] staan zeer sceptisch
tegenover de gangbare moraal en wetenschap en laten [...] zien dat de heersende
kennis, normen en waarden op niets gebaseerd zijn.’ Ik weet niet of de tekst hier niet
toch een beetje overvraagd wordt; waarom zou er immer een verstolen maar bewuste
morele apologetica aanwezig moeten zijn?
De bezorgster maakt aannemelijk dat de schrijver geïdentificeerd mag worden
met Pieter Elzevier, auteur van kluchten en dichtbundels. Dit heerschap, een zwart
schaap uit zijn familie, was tevens uitgever. Hij had enige tijd ook politieke ambten
in Utrecht. Zij belooft ons verder onderzoek naar dit natuurtalent.
De annotatie is helder en onvervaard (dat is hier ook hard nodig) en vertoont geen
sporen van het nufjesnederlands waaraan commentaren in ons land zo vaak lijden.
Eén opmerking: wanneer over Moeder Smulkous (een soort bordeelhoudster) vermeld
wordt dat die ‘ook wel weet wat de boter in Noorwegen geldt’, zegt de annotatie bij
die passage droogweg: ‘kost’. Bij een andere auteur is in erotische context wel sprake
van ‘kabeltouw spinnende Norinnen’. Misschien wordt in deze tekst dus gerefereerd
aan bestrafte prostituees in het spinhuis (de nor)?
Enkele achterin geplaatste lijsten met termen en uitdrukkingen betrekking hebbend
op geslachtsdelen en ‘de daad en daaromtrent’ lijken verplichte leeskost, omdat ook
andere teksten plots met een ander oog gelezen kunnen worden. Ik noem hier slechts
het ‘promoveren met de kap’. De nieuwsgierige
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lezer raad ik aan de uitgave te bestellen - Uw bespreker wacht met ongeduld een heel
ander soort promotie af waarin de bezorgster al haar bevindingen over pornografische
uitgaven zal systematiseren.
[AH]

Ph.H. Breuker, Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip
(1773-1777). Makkum, Stichting Ald Makkum 2000. Statum-rige 3. ISBN
90-7535-507-6. 160 blzz. f 30,-.
Friestalig werkje over grotendeels Nederlandstalige poëzie uit het plaatsje aan de
Zuiderzeekust. De ziel van het genootschap was Jan Rommerts, Kinke (Cynthia)
Lenige de bekendst gebleven dichteres. De inleiding geeft biografische schetsen van
de leden. De overige ruimte bevat een bloemlezing uit het werk van dit genootschap:
vooral gelegenheidspoëzie.
[AH]

Simon Vuyk, Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de
letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820). Amsterdam, De
Bataafsche leeuw 2000. ISBN 90-6707-528-0. 304 blzz. f 53,-.
De te Rekken (Gld) wonende schrijver brengt nu al in korte tijd zijn derde boek uit
over de geschiedenis in de achttiende eeuw van die rekkelijke en voor de Nederlandse
Verlichting zo belangrijke, creatieve groep: de remonstranten. Het is niet minder
waardevol dan zijn voorgaande (De verdraagzame gemeente van vrije christenen;
Uitdovende Verlichting), en tevens een bewijs van de vooruitgang van de
achttiende-eeuwse studies, dat wij nu zelfs over een aparte groep als de genoemde,
over zulke goedgedocumenteerde studies als die van Vuyk mogen beschikken. Op
basis van dergelijk degelijk werk kunnen steeds beter algemene uitspraken over de
Verlichting en Nederland gedaan worden.
De remonstrantse nadruk op tolerantie en burgerzin is van groot belang geweest
voor de gedachtevorming in de Republiek. Dat uit zich mede in hun geschriften.
Vuyk behandelt achtereenvolgens de spiritualiteit van het Rotterdams Letterkundig
Genootschap Natura et Arte (1726-1747) met Wilhem Suderman, Frans de Haes,
Dirk Smits en Willem van der Pot; de dichter Kornelis Westerbaen; Arbraham Arent
van der Meersch in De Denker (1766-1771); Lucretia van Merken; Margareta van
der Werken; Abraham Maas en het toneel; verlichte letterkunde bij Lagendaal, Leuter,
Verveer, Pieter Weiland en Schilderup; Jan van Konijnenburg en zijn Bijdragen tot
het menschelijk Geluk (1789-1914); de tijdschriften van Van Hemert: Magazyn voor
de critische wysgeerte en Lektuur bij het ontbijt en de thétafel (1799-1808); Cornelius
Rogge en zijn Bijdragen betreklijk den staat en de verbetering van het schoolwezen
(1800-1806). Een epiloog behandelt De Oude van den Binnen-Amstel (1819) van
Nicolaas Swart. Een rijke oogst! Elk van die hoofdstukken verdient eigenlijk een
aparte en uitvoerige bespreking, wegens de getoonde inzichten en samenhangen.
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Men leze vooral de ‘Proloog’ met een korte karakterisering van de remonstrantse
Sitz im Leben, met geladen en betekenisvolle zinnetjes als ‘De nadruk op ethiek
veranderde langzaam maar zeker de christologie in een leer van de navolging van
Jezus’ (6).
Uw kort-bespreker kan hier slechts slechts zeggen: het ruimtegebrek in dit blad
weerhoude u er niet van, tolerant ruimte te maken in uw boekenkast, voor deze
waardevolle studie.
[AH]

Wie leert 't krekeltjen zijn lied? De poëtische oorspronkelijkheid van Willem
Bilderdijk. Negen beschouwingen over gedichten van Bilderdijk onder
red. van Piet Gerbrandy en Marinus van Hattum. Groningen, Passage
2000. ISBN 90-5452-065-5. 144 blzz. f 35,-.
Essays van wat minder doorgewinterde Bilderdijkkenners, telkens over een ander
gedicht. Onder hen: Peter van Lier, Rob Schouten, Rein Bloem (mooi: over Bilderdijks
vertaling van de Argonautica). Wilt Idema, Fens, Gerbrandy, Johannes.
[AH]

Adriaen Verwer, Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse
van de Nederduitsche tale. Uit het Latijn vertaald door A. Kluit naar de
editie-1707. Ingel, en bezorgd door Igor van de Bilt en Jan Noordegraaf.
Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen Münster 2000. Cahiers
voor Taalkunde 18. ISBN 90-72365-64-X. 98 blzz. f 25,- (zonder porto).
De Linguae belgicae idea verscheen oorspronkelijk anoniem, te Amsterdam. In de
inleiding van deze uitgave: een biografie van de auteur, de doopsgezinde Verwer,
een man op vele wetenschapsterreinen thuis, en al vroeg bekend met het werk van
Newton. Verder vindt men een analyse van de taalkundige ideeën zowel van Verwer
als van zijn vertaler, Kluit. Verwers taalkundige inzichten oefenden diepgaande
invloed uit op Ten Kate en Huydecoper. Opvallend: volgens Verwer moesten
taalwetten worden afgeleid uit de taalwerkelijkheid; dat wil zeggen de werkelijkheid
van de ‘gemeene tale’, niet de literaire taal.
[AH]

J. Koolen, Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de
Nadere Reformatie. Utrecht, De Banier 2000, ISBN 90-336-0480-9. 320
blzz. f 32,50.
In verpleegstersmeervoud, tevens op wat zuinige toon geschreven biografie van
Fruytier (1659-1731).
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Deze was achtereenvolgens predikant te Aardenburg, Dirksland, Vlissingen,
Middelburg, en tenslotte te Rotterdam (1700-1731). Hij was tijdgenoot en ambtsgenoot
van Hellenbroek. In Zeeland werd hij een belangrijk bestrijder van ‘sekteleider’ (29)
Pontiaan van Hattem, en van Verschoor, de leider van een interessante groepering
die weinig met predikanten ophad. Fruytier publiceerde veel ter verdediging van de
orthodoxie, en ter bestrijding van verlichte denkbeelden. - Koolen geeft vele
waardevolle gegevens; zijn werk blijft echter sterk gericht op een kring van
orthodoxie-connaisseurs.
[AH]

Annelies de Jeu, 't Spoor der dichteressen’. Netwerken en
publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek
(1600-1750). Hilversum, Verloren 2000. ISBN 90-0665-612-8.
Nuttig en degelijk werk (tevens verschenen als proefschrift Utrecht) waarin talloze
schrijvende vrouwen en vrouwennetwerken aan de hand van de bronnen toelichting
krijgen. Het begrip ‘schrijfster’ is breed genomen: ook iemand als Brita Beyer
(Ludemans liefje) en haar mystiek-apocalyptische geschriften komt langs. Dordrecht,
Friesland en Groningen krijgen speciale aandacht. Helaas voor vele lezers van dit
blad: ‘Ik eindig bij 1750 omdat er rond die tijd een nieuwe periode begon, doordat
er meer zelfstandige publicaties verschenen, vrouwen nieuwe genres gingen
beoefenen, en ze meer internationale contacten legden’ (16). Nòg een boek graag
dus, want met zo'n mentale cliffhanger kan men mannen en vrouwen niet laten zitten!
[AH]

F.W. Huisman, Bibliografie van het gereformeerde Piëtisme in Nederland
tot plusm. 1800 samengesteld door -. Woudenberg, Uitg. Op Hoope 2001.
[Géén ISBN] 116 blzz. f 25,- (via overmaking op giro 53.52.562 t.n.v. SSNR,
Bilthoven).
Het nut van een bibliografie is vanzelfsprekend; zéker nu er sinds 1976 elk jaar meer
dan dertig publicaties over deze belangrijkste vroomheidsstroming van het
protestantisme bijkomen.
[AH]

P.P. de Quay, De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand.
Prijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij
in Nederland aan het einde der 18e eeuw. Den Haag, SDU 2000. [IJkpunt
1800 nr. 4] ISBN 90-12-08953-0. 162 blzz. f 47,85.
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‘Het werk handelt over achttiende-eeuwse vraagstukken op wijsgerig, godsdienstig,
zedenkundig en maatschappelijk gebied. Als uitgangspunt is gekozen voor de
prijsvragen van het Stolpiaansch Legaat. Teyler's Godgeleerd Genootschap en de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze prijsvragen zijn tot nog toe zelden
voorwerp van studie geweest, doordat [?] zij enigszins losstaan van de filosofie zoals
die op de universiteiten werd beoefend’ (IX). Deze gehele materie wordt behandeld
in een relatief, buiten de bijlagen enzovoorts om, klein ‘werk’ van 115 bladzijden.
De opzet is verwarrend: het verhaal over de genoemde genootschappen wordt telkens
afgewisseld door algemene betogen, waarvan de functie en reikwijdte, vaak ook de
onderbouwing, niet duidelijk is. De mijns inziens nogal gedateerde meningen over
de Verlichting van de bekende Sassen (1959) worden vaak als toetssteen gebruikt
om te zien of het recentere onderzoek andere of betere resultaten oplevert. Opvallend:
de met ongebruikelijk veel depreciërende adjectieven gelardeerde beschouwingen
over Kant en Kantianen in Nederland.
[AH]

De volgende uitgaven uit de reeks ‘Overijsselse handschriften’ zijn
verkrijgbaar bij J.C. Streng (Woesterweg 5, 8162 RW Epe)
• Van Folio tot Duodecimo (2000). Hierin negen Zwolse boekverzamelingen.
o.a. van Herman Jan Greven (1785) en Arnoldus Gelderman (1799). Deze laatste
bezat het heden ten dage onvindbare tijdschrift De fabriqueur in Brieven, en
trouwens ook Weyermans Historie des Pausdoms.
• Verloren huiselijk geluk. Gedichten en overpeinzingen van Johan Willem Simon
van Haersolte 1795-1817 (2000). Haersolte was een patriot; zijn leven kende
vele ups en downs. Bovendien had hij een buitengewoon jaloerse echtgenote.
Bij deze egodocumenten: een horoscoop uit 1787, door Joh. Titzing.
• Aen alle vrinden met respect. Correspondentie van familie Nilant 1698-1762.
(1999). Heel natuurlijke brieven van familieleden aan elkaar (dochter aan moeder
enz.) over zaken van alledag. Geannoteerd.
• Eene reyse na Vlaanderen en Braband. Een reisverslag van Lambertus Nilant
1768. (1999). Inspectiereis in Staats-Vlaanderen, daarnaast sightseeing in de
Oostenrijkse Nederlanden.
• Lieve Naatje. Brieven van Elsje Feith aan Naatje Siertsema, en andere
familieleden. (1998) Elsje is de ongehuwd gebleven tweede dochter van Rhijnvis
Feith. Naatje is de vrouw van haar broer. De brieven zijn wat tutterig.
• Naar Parijs. Een reisverslag van enige Zwolse heren naar de Franse hoofdstad
in 1777. (1998)
• Hoogh Wel Geboren Heer en Neef. Brieven van de patriot. Adolf Warner van
Pallandt tot Zuthem 1782-1787. Deze Overijsselse edelman werd onder invloed
van Derk van der Capellen tot de Pol patriot, en behoorde na diens dood tot het
netwerk van informanten van diens neef Robert Jasper, een patriotse leider. De
brieven tonen het verloop van de politieke strijd.
[AH]
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Stank voor dank
Broodschrijvers in dienst van de Dordtse uitgeversfirma
A. Blussé en zoon*
Arianne Baggerman
Huurpaarden en schryvers hebben veel overeenkomsten met elkander,
men gebruikt ze over al toe. Wanneer ze beide afgewerkt en uitgeput van
kragten zyn, deugen de eerste nergens meer toe dan op den dyk te jagen,
en de laatste om in den hoek van den haart castannien te braden. Zelden
ziet men loonschryvers van beroep ryk sterven.1.
Wie kon dat beter weten dan Jacob Campo Weyerman? Zijn laatste dagen bracht hij
weliswaar niet kastanjes poffend door, maar men kan zich afvragen of het uit pure
verveling dresseren van muizen in de cel van een gevangenis nu echt zoveel beter
is. Het citaat is, althans volgens zijn ghostwriter Franciscus Lievens Kersteman,
afkomstig uit Weyermans nagelaten autobiografie. Met Kersteman - auteur van vele
avonturenromans en nagelaten geschriften van anderen - liep het niet veel beter af.
Nadat ook hij een groot deel van zijn leven in de gevangenis had doorgebracht, zou
hij circa 1792 in armoede zijn gestorven.2. Zijn graf is nooit terug gevonden.3.
Het verschil tussen hun armzalige einde en de pracht en praal waarmee een van
hun uitgevers Pieter Blussé werd begraven, is schrijnend.4. Pieter stierf in 1823 in
het bezit van f 240,000 en een aantal statusobjecten, zoals het kapitale pand
Mijnsherenherberg, de heerlijkheid Oud-Alblas en vanzelfsprekend een familiegraf
in de Augustijnenkerk.5. Gemeten naar achttiende-eeuwse maatstaven was Pieter bij
zijn overlijden een ‘rijke stinkert’. Dat was hij ook in de letterlijke betekenis van het
woord. Deze uitdrukking vindt haar oorsprong in de praktijk van begraven: de meer
gegoeden in dure grafkelders in de kerk en de armen buiten.6. Verschil moet er zijn.
Zelfs voor grafdelver A. de Vogel werd in dit opzicht geen uitzondering gemaakt.
Twee jaar nadat hij het graf van Pieter Blussé in orde had gemaakt, werd hij vlak
buiten de Augustijnenkerk begraven. Hij kreeg een grafsteen met de volgende tekst:
Hij die gewoon was 't graf met lijken te verzaden, ligt daardoor afgemat
hier zelf ten spijs der maden.7.
Deze lezing staat echter niet in de geur van het succes van de Dordtse uitgever Pieter
Blussé. De aandacht gaat uit naar de auteurs, vertalers en bewerkers in dienst van
deze uitgever, het voetvolk dat in de opinie van Weyerman en Kersteman, zelden
rijk stierf omdat ze door hun werkgevers schandelijk werd onderbetaald. Het verhaal
staat in een kwade reuk: die van broodschrijverij.
De eerste kwestie die ik hierbij aan de orde wil stellen, is de term ‘broodschrijver’
en de vermeende tegenpool ‘liefhebberauteur’. Er zijn weinig andere beroepsgroepen
dan die van de auteurs te bedenken waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
leden van de groep die met hun vak hun brood verdienen en leden die hierin
liefhebberen. Het plezier dat iemand beleeft tijdens de uitoefening van zijn beroep,
doet niets af of voegt niets toe aan de waardering voor zijn professionaliteit en het
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is al helemaal ongebruikelijk dat de waardering hiervoor omgekeerd evenredig is
met de omvang van het hiermee verdiende inkomen. Slechts
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aan auteurs en aan prostituées is het voorbehouden eer en status te moeten inruilen
tegen loon naar werken. Tegenwoordig lijkt het taboe op betaald schrijversschap
voor de literaire auteur enigszins te zijn doorbroken: deze wordt niet langer getypeerd
als broodschrijver maar iets minder denigrerend als bestsellerauteur.
In mijn proefschrift heb ik geprobeerd aan de hand van een case study - de tragische
lotgevallen van Jacob Voegen van Engelen - de fuik te schetsen waarin professionele
auteurs in de achttiende eeuw gevangen zaten: voor hun reputatie was het belangrijk
de schijn van ‘liefhebber’ hoog te houden, maar om als stoffelijk wezen te kunnen
overleven was het onvermijdelijk om op gezette tijden boter bij de vis te eisen. Uit
het voorbeeld blijkt ook op welke wijze uitgevers - in dit geval Willem Holtrop en
Pieter Blussé - actief gebruik maakten van deze paradox. Het conflict tussen Jacob
Voegen van Engelen en zijn uitgevers is zo informatief omdat de gemoederen zo
hoog opliepen dat beide partijen ertoe werden gebracht een meer dan gebruikelijke
opening van zaken te geven.8.
Het is natuurlijk voor de retoriek van het verhaal aardig nu te openen met de
opmerking: het begon allemaal onschuldig. Maar zelfs dat was niet het geval. Van
Engelen, hoofdredacteur van het door Blussé en Holtrop uitgegeven
populair-wetenschappelijk tijdschrift Geneeskundige jaarboeken vertrok na een
hooglopende ruzie met het concept van het tijdschrift naar een andere uitgever. In
een poging ook de abonnees mee te nemen plaatste hij op 4 januari 1779 een lange
advertentie in de Leidsche Courant. Daarin wijst hij het publiek erop dat zijn
voormalige uitgevers weliswaar de Jaarboeken zullen blijven uitgeven maar dat zij
in wezen met een lege huls zijn achter gebleven. Het eigenlijke tijdschrift onder zijn
redactie ressorteert nu - met een andere naam, het Geneeskundig kabinet - onder de
Leidse uitgevers Van Tiffelen en Onnekink. Hierop volgt een aantal advertenties
over en weer waarin de ruzie steeds verder uit de hand loopt. Van Engelen wijst er
en passant op dat zijn nieuwe tijdschrift ‘van sommige ingesloopen en aangeweezen
fouten gezuiverd’ zal worden. Holtrop en Blussé verklaren op hun beurt Van Engelen
als redacteur te hebben ontslagen en door ‘kundige mannen’ te laten vervangen. Tot
zover blijft de ruzie nog enigszins beschaafd. Van Engelen echter repliceert in de
daaropvolgende advertentie weinig concurrentie te verwachten van het slag
‘broodschrijvers’ dat Holtrop en Blussé zullen aantrekken om hem te vervangen.
Nadat deze term was gevallen, daalde het niveau aanzienlijk. Holtrop en Blussé
adverteren gerust te willen geloven
dat Van Engelen voor geene broodschrijvers bang is, dewijl hij zelf dat
ambt bekleedt [...] in welk ambt, gelijk ook het karakter van een openlijke
leugenaer, zij hem nu zullen laeten raezen, woelen en liegen, zonder zich
eenigszins daeraen te stooren [...]. De Jaerboeken worden onderwijl door
èn meer kundige èn verre weg edelmoediger mannen, die niet om den
broode schrijven, ten genoegen der bezitteren ijverigst voordgezet.
De beurt is nu aan Van Engelen. Die voelt zich geprovoceerd om in het voorwoord
op zijn nieuwe tijdschrift nog wat meer tipjes van de sluier op te lichten. Uit de
correspondentie met zijn uitgevers wordt vrijelijk geciteerd om aan te tonen dat het
tijdschrift oorspronkelijk niet hún idee maar zijn vinding is geweest. Ook gaat hij
ertoe over een boekje open te doen over het honorarium dat hij genoot bij zijn
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voormalige uitgevers. De onthullingen worden voorafgegaan door een interessante
uiteenzetting over de aard en het karakter van een ‘loontrekkend- of broodschrijver’.
Van dit slag auteurs distantieert Van Engelen zich nadrukkelijk. Dat doet hij subtiel
door zichzelf en zijn medewerkers consequent als ‘vrienden, liefhebberen der geneesnatuur en
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huishoudkunde’ te typeren. Hij doet het ook op een meer rechtstreekse manier door
een eigen definitie te geven van broodschrijverij en daarna op de verschillen te wijzen
tussen hemzelf en een broodschrijver. Een broodschrijver is:
zo iemand die, om de kost te winnen, de taak, hem door een boekverkooper
opgelegd, naar dezes plan en voorgeschreeven wil, tot zekeren bedongen
prijs, vervult; wiens pen dus niet door zijn eigen vernuft of arbeidslust,
maar op het bevel van den drukker, wordt gaande gemaakt en bestuurd.
Omdat de Geneeskundige jaarboeken niet op initiatief van de uitgevers is gestart
maar een idee zou zijn geweest van Van Engelen, zou hij niet voor het predikaat
broodschrijver in aanmerking komen. Van Engelen vindt het na deze verdediging
blijkbaar wel nodig enige loyaliteit tentoon te spreiden ten aanzien van auteurs die,
anders dan hijzelf, wel in opdracht van uitgevers werken. De definitie van
broodschrijverij wordt hiertoe nader aangescherpt en van een morele lading voorzien.
Vrijspraak wordt ook bepleit voor auteurs of vertalers die kritisch zijn in het aannemen
van opdrachten en weigeren hun pen te lenen voor het vervaardigen van ‘allerhande
verachtelijke schriften’. Van Engelen maakt dezelfde koppeling tussen broodschrijverij
en gebrek aan integriteit als Justus van Effen, een auteur die zelf geruime tijd voor
zijn levensonderhoud vrijwel geheel was aangewezen op de opbrengst van zijn
pennevruchten.9. Van Effen typeert een broodschrijver als iemand ‘dien het niet
verscheelt, wat waar over, en hoe hij schryve; waarheid en logen is hem even waard
[...]. Zyne eer of schande, de stichting of ergernis zyner evennaasten, zyn zaken waar
over hy zich niet eens bekreunt’.10. Van Engelen plaatst zich veiligheidshalve aan de
andere kant van het spectrum. Niet alleen is het tijdschrift zijn eigen geesteskind
geweest. In eerste instantie zou hij zelfs op de uitgave nog geld hebben moeten
toeleggen:
Voor de twee eerste stukjes namelijk, die om te bezien gedrukt zijn, heb
ik de som van twee guldens voor elk blad genooten; eene bezoldiging, die
wel verre van mijne en mijner vrienden moeite te vergelden, of zelfs droog
brood te verschaffen (dewijl het tog volgens den boekverkooper Holtrop,
brood-schrijven is geweest) niet toereikende was om de onkosten, welke
mijne vrienden, en ik in het bijzonder, doen moesten, goed te maaken;
want alle de uitgaaven, behalven het drukken en verzenden, waren voor
onze rekening [...] ja voor de tekeningen zelfs der plaaten die in alle zes
nommers geplaatst zijn, heb ik de gemelde drukkers nooit iets gerekend.
Toen het tijdschrift eenmaal ging lopen werd zijn honorarium verhoogd maar het
was nog steeds geen vetpot: één dukaat per blad, ongeveer vijf gulden per katern.
Van Engelen laat het hierna aan het publiek over te oordelen of hij als redacteur werd
gedreven door een ‘geoorloofde eerzugt of eene geldwinst’.
Om hierover uitspraken te kunnen doen, is meer informatie nodig over
auteurshonoraria in de achttiende eeuw. De term honorarium - eregeld - geeft al een
indicatie van de willekeur waarmee auteurs werden uitbetaald. Een vastgesteld
standaardtarief was er niet en achttiende-eeuwse auteurs zoals Van Engelen die zich
er in hun woede toe laten verleiden over hun betaling nadere mededelingen te doen,
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zijn zeldzaam. In de meeste gevallen is het daarom moeilijk het loon van auteurs,
vertalers en correctoren te achterhalen. Bij gebrek aan beter wordt in de literatuur
over dit onderwerp vaak gerefereerd aan de inkomsten van Betje Wolff en Aagje
Deeken. Zij ontvingen van de Haagse uitgever Van Cleef f 8,- per blad voor het
schrijven van een roman. Toen de verkoop tegenviel zakte dit, tot groot ongenoegen
van beide schrijfsters, naar f 7,- per blad.11. Dat was altijd nog twee gulden meer dan
Van Engelen
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ontving. Maar zijn arbeid aan het tijdschrift was misschien ook wel minder tijdrovend.
De Jaarboeken bevatte veel bijdragen van anderen en door Van Engelen in het
Nederlands vertaalde artikelen uit buitenlandse tijdschriften.
Dankzij een aantal bewaard gebleven kasboeken van Blussés drukkerij is wel een
standaardtarief voor correctiewerk vast te stellen. Dat lag bij de Blussés meestal rond
de f 1,- per vel. Voor de inkomsten van auteurs en vertalers bij deze uitgeverij moeten
we echter putten uit een aantal toevallige vondsten. Zo vond ik een contract tussen
de firma Blussé en Adriaan Altena die voor zijn autobiografische De Hollander onder
de Fransche cohorten of mijne lotgevallen als conscrit f 10,- per katern ontving.
Wanneer de totale oplage van 800 exemplaren zou worden verkocht, zou hij
daarbovenop nog eens f 200,- ontvangen. Uit de afrekening waarop met potlood de
aantekening ‘niet de extra f 200’ blijkt dat de auteur deze bonus is misgelopen.12. In
een brief van Abraham Blussé junior aan zijn broer Adolph is te lezen dat L.C. Mazel
voor zijn vertaling van een wetboekje f 6,- per vel kreeg. Abraham heeft het bedrag
bewust wat aan de lage kant gehouden, zo vertrouwt hij zijn broer toe, zodat men
‘komt het te pas, er nog wat bij kan voegen’.13. Hiermee zal hij hebben gedoeld op
eventuele bonussen om de auteur sneller of beter te laten werken. Uit het vervolg zal
blijken dat deze methode ook op Van Engelen werd toegepast. Olivier Schilperoort,
eveneens auteur en vertaler in dienst van Blussé, schreef in 1828 voor een andere
uitgever een werkje over de Nederlandse drukpers waarin hij beweert dat in Nederland
nog veel te veel vertalers te vinden zouden zijn die uitgevers slechts f 3,- tot f 4,- per
vel berekenen.14. Dergelijke auteurs zouden, zo luidt het oordeel van Schilperoort,
de markt voor de andere schrijvers verstoren. Ook de Duitse reiziger Grabner die
aan het eind van de achttiende eeuw in Holland verbleef, signaleert het probleem
van onderbetaling van auteurs en vertalers in de Republiek. Nederlandse uitgevers
zouden nog slechter van betalen zijn dan hun Duitse collega's en ‘liever een dukaat
voor ieder blad op den koop toe begeeren, dan dezelve daarvoor betaalen’.15.
Voor Jacob Frederik Serrurier - gewezen predikant, mislukt ijzerhandelaar,
effectenhandelaar zonder succes, schoolopziener maar ook kortstondig vertaler en
bewerker van teksten - waren de schamele verdiensten die vertaalarbeid in dienst
van uitgevers opleverde in ieder geval aanleiding zijn lier al na drie jaar aan de wilgen
te hangen. Van de twaalf ambachten en dertien ongelukken die hij in zijn autobiografie
memoreert, was zijn carriëre als broodschrijver toch wel de meest ongelukkige
episode. Ondanks zijn voorzorgsmaatregel in zee te gaan met een uitgever als
Johannes Allart ‘die het meest kopygeld dorst geven’ kwam hij al snel tot de conclusie
dat een bestaan als broodschrijver in vergelijking met andere vormen van
broodwinning onevenredig zwaar was: ‘Om er op myne wyze f 1000,- in 't jaar mede
te verdienen, moest ik dus al vry wat tyd en moeite besteden, meer dan ik gevoegelyk
konde, en met myne aanleg bestaanbaar was’. Met die ‘aanleg’ doelt Serrurier op
zijn perfectionisme, zijn neiging ‘zeer naauwkeurig te werken, en alles grondig te
kennen’. Dit zou ertoe hebben geleid dat hij van de uitgever weliswaar ‘goed geld’
kreeg voor ieder vel maar ‘in dit opzigt nog [te moeten] achter staan voor lieden die
voor 3 à 5 gulden het blad schryven of vertalen, maar zulks dan ook currente calamo
doen, en of het luk of raak is, ieder dag maar een goed deel papier volkladden’.16.
Al met al begint het er toch steeds meer op te lijken dat Van Engelens dukaat per
vel - een bedrag dat schommelt tussen de 5 en 6 gulden - bedoeld was als loon en
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niet, zoals Van Engelen het wil doen voorkomen, als een soort aangeklede
onkostenvergoeding voor een liefhebberauteur. Een biografisch onderzoek naar Van
Engelen vormt evenmin aanleiding hem als ‘liefhebber’ te kenschetsen.
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Door toedoen van zijn vader Cornelis van Engelen werd Jacob Voegen van Engelen
in 1776 ontslagen als lector en geroyeerd als student aan de Leidse universiteit. Nadat
hij in Duisburg zijn studie had afgerond, keerde hij naar Leiden terug waar hij in
1778 werd benoemd tot plaatsvervangend stadsarts, niet bepaald een lucratief ambt
dat het mogelijk maakt als altruistische liefhebberauteur te opereren. Het lijkt er
eerder op dat zijn, eveneens in 1778 gestartte, redactiewerk voor de Jaarboeken
bedoeld was als noodzakelijke aanvulling op, zo niet de hoofdmoot vormde van, zijn
inkomen. Uitgaande van het genoemde bedrag van f 5,- per katern heeft Van Engelen
voor zijn redactiewerk aan dit twee-maandelijkse tijdschrift jaarlijks f 250,- verdiend.
Dat is minder dan het jaarloon van een arbeider in deze periode. Maar hij hield,
gezien een aantal vertalingen voor Blussé en Holtrop uit dezelfde periode, nog tijd
over om dit bedrag aan te vullen. Die functie als vertaler wordt door beide uitgevers
dan ook, in hun verweer, met beide handen aangegrepen.
Nadat Van Engelen aan de lezer zijn salarisbriefjes heeft overhandigd doen Holtrop
en Blussé in hun voorwoord eveneens een (kas)boekje open over Van Engelen.
Gezien de toch wat magere betaling van deze redacteur achten ze het verstandiger
niet meteen ter zake te komen maar een lange aanloop te nemen, waaruit het
disfunctioneren Van Engelen als redacteur moet blijken. Diens opmerking over de
door hem gratis aangeleverde tekeningen voor het blad verschafte de uitgevers een
schot voor open doel:
Wijders ontvingen wij van den heer Van Engelen, 't is waer, gratis, nu en
dan, eenige teekeningen, van welken wij, nadat we ze soms hadden laeten
ophelderen, ons ten deele al, en ook niet bediend hebben. [...] Voor zoo
verre wij ons kunnen herinneren, bevond zich onder deeze teekeningen
[...] een schetsjen van zeker wagentjen, (een aertig dingsken voor kinderen
zouden wij zeggen,) welk wagentjen [...] geene plaets in onze Jaerboeken
door ons waerdig werd gekeurd, maer een niet onbevallig meubel zou
weezen in een poppen-kabinet of andere prullen-kast.
Nadat de uitgevers nog een reeks andere voorbeelden hebben opgelepeld van Van
Engelens onbenulligheid als redacteur - of om in hun terminologie te blijven als
‘verzaemlaer der stukken voor onze Jaerboeken’ - volgt de definitieve doodsteek.
Misschien is het beter om in dit verband te spreken over een ‘doodskus’.
De uitgevers beweren hem, ondanks zijn slechte functioneren, nog een tijdlang te
hebben aangehouden omdat ze het niet over hun hart konden verkrijgen deze auteur
‘zoo eensklaps, een gedeelte van zijne inkomsten te onthouden’. Daarbij hadden ze
wel waardering voor zijn capaciteiten als vertaler:
hoe zeer wij hem ook, in andere gevallen, als vertaeler mogten genegen
gebleeven zijn, getuige het gene hij nog destijds, werklijk, [...] voor ons
onder handen had, en ook het gene wij nog daerteboven willends waren
hem op zijne herhaelde instantien, mede ter vertaelinge toetezenden [...].
Van Engelen wordt hier, geportretteerd als een typische productiearbeider, te dom
om een goede en creatieve redacteur te zijn maar goed genoeg om te kunnen
functioneren als vertaler, een meelijwekkende figuur die, door armoede gedreven,
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zich er niet voor schaamt bij zijn uitgevers te bedelen om opdrachten. Daarmee wordt
hij precies in de hoek gezet waaruit hij zich met de verklaringen in zijn eigen
voorwoord had willen bevrijden: die van de broodschrijver.
Mocht hierover bij de lezer nog onduidelijkheid bestaan, dan wordt die uit de weg
geruimd in het vervolg van Holtrops voorwoord, waar hij reageert op Van Engelens
aantijging hem te hebben onderbetaald. Toen Van Engelen als redacteur onder de
maat bleef, waren de uitgevers in eerste instantie zo vriendelijk geweest hem niet te
ontslaan maar hem daaren-
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tegen te prikkelen door zijn honorarium op te trekken van 2 gulden per blad naar 5
gulden en 5 stuivers:
(zeker niet veel, dan het was 'er voor te doen, tusschen werk en werk is
onderscheid: voor de vertaeling van *** heeft één onzer hem ook F 4-15
per blad gegeeven.
Ook hier is de boodschap tussen de regels door te lezen. Als Van Engelen
vertaalopdrachten aanneemt voor een lager bedrag dan zijn honorarium als redacteur
dan vervalt zijn argument dat zijn werk voor het tijdschrift ‘liefdewerk oud papier’
zou zijn geweest en daarmee vervalt ook de aanspraak van Van Engelen - immers
auteur in opdracht van werkgevers - op het concept van het tijdschrift. Van Engelens
actie er met het concept van door te gaan, moet dan ook worden opgevat als diefstal.
Aan het slot van het vijftien pagina's lange voorwoord van Holtrop en Blussé wordt
elke subtiliteit ter zijde geschoven. Hoewel van hun bewering dat Van Engelen
broodschrijver is geen woord is gelogen, zouden zij dit nimmer publiek hebben
gemaakt, ware het niet dat:
Van Engelen zelf, bijnaer in dezelfde termen op onze huidige schrijveren
hadt gesmaeld, die echter verre af zijn van per blad, en nimmer laeg genoeg
kunnen worden, om zelf per pag, zooals Van Engelen gedaen heeft, te
reekenen. Wij blijven hem dus, niet onder de kleene brood-schrijvertjens,
maer, op dat hij toch vooral niet te kort gedaen worde, onder de groote,
de voornaemste broodschrijveren noemen [...].
Vanaf dat moment laat Van Engelen alle terughoudendheid varen. Hij reageert met
een bittere apologie van ruim tien bladzijden waarin de maskers worden afgetrokken
en Holtrop en Blussé worden neergezet als nonchalante, inhalige en opportunistische
uitgevers. In het kader van dit verhaal is vooral de gedaanteverwisseling van Van
Engelen zelf interessant. De lief-hebber-auteur heeft in deze apologie plaats gemaakt
voor een broodschrijver die vecht voor zijn recht op een eerlijk bestaan met behoud
van een goede reputatie. Hiertoe worden de verwijten van Holtrop en Blussé nog
eens herhaald en nauwkeurig ontleed. Ja, hij heeft in het verleden zijn diensten als
vertaler aan hen en aan andere boekverkopers aangeboden. Maar alleen nadat hij
hiertoe door diezelfde boekverkopers was aangemoedigd:
Immers schreef gij mij reeds den 5 februari 1777 ‘Indien UE, het een en
ander ter vertaaling waardig voorkoomt, zult gij mij eenen aangenaamen
dienst toebrengen met mij daarvan berigt te geeven [...] en den 16 julij:
meldt mij bid ik U, of Gij ook uit het Hoogduitsch wilt vertaalen, of anders
een Vriend weet [...].’ Zijt gij niet wat gestreng. Mijn Heer Holtrop? Ik
weer mij wat ik kan om u plaizier te doen, en zoud gij mij nu deze pogingen
zelve willen verwijten? Denk hoe dikwijls gij mij bedankt hebt voor de
moeite die ik mij voor u gaf.
Na al zijn inspanningen Holtrop en Blussé van goede vertalingen te voorzien, kreeg
Van Engelen tenslotte stank voor dank. Zijn vertaalarbeid in opdracht wordt als het
zo uitkomt gebruikt om hem als redacteur in diskrediet te brengen:

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

Ja ik weet het wel, Mijn Heer Holtrop: Quiconque est pauvre à tort.- Ik
heb dikwijls hooren zeggen, en nog meermaalen ondervonden, dat het een
tort is niet rijk te zijn. En dat tort heb ik. Maar geloof mij, gij hebt ook
tort van mij zulks te verwijten. Het is immers onze schuld niet, Mijn Heer
Holtrop, als men arm of rijk gebooren wordt [...]. Ik feliciteer u zo rijk te
zijn dat gij geene boeken behoefd te schrijven, te verzaamelen, of te
vertaalen; maar dat gij uw kost kunt winnen met dezelve te verkoopen.
Het moet zo plaizierig zijn ryk te zyn!
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Van Engelens metamorfose van trotse liefhebber-auteur tot jankende broodschrijver
kwam pas tot stand nadat hij en public tot op het bot was vernederd. Achteraf bekeken
had hij beter kunnen kiezen voor de opstelling van auteurs zoals de eerder geciteerde
Jacob Campo Weyerman, Franciscus Lievens Kersteman of de beruchte broodschrijver
Gerrit Paape. Deze schrijvers kozen meteen al voor de aanval als beste verdediging
en gebruikten het broodschrijverschap als een geuzennaam. Zo verklaart Weyerman
in zijn tijdschrift De Amsterdamsche Hermes uitdagend dat Hermes' motivatie vooral
wordt gevormd door de behoefte ‘de geschreeve Copeijen tegens de gestempelde
penningen, en om die penningen tegens de vermakelykheden des leevens te
verruilen’.17. Ook Gerrit Paape schaamt zich niet voor zijn professie. Integendeel. In
zijn autobiografie benadrukt hij keer op keer met zijn pen de kost te verdienen. Een
goed voorbeeld hiervan is zijn beschrijving van zijn dagelijks leven in Duinkerken
waar hij als politieke banneling enkele jaren verbleef en waar hij overigens ook een
aantal werken voor Blussé vervaardigde.18. Zijn werkkamer typeert hij als
‘Boekenfabriek’ waar hij noodgedwongen dag in dag uit zijn monotone leven slijt:
Des morgens na het ontbijt, zet ik mij aan het schrijven, - doe veelal voor
het middagmaal, een eenzaame wandeling: nog geen kwartier behoef ik
om te eeten. Ik ga weder wandelen; weder schrijven; thee drinken; weder
schrijven; in de zomer, weder wandelen, en dan weder schrijven tot 's
avonds negen, tien uuren toe. Zeer zelden schrijf ik 's nagts. [...] Alle mijne
dagen zijn, ten dezen opzigte, zo volmaakt aan elkander gelijk, en mijne
bezigheden zo ééntoonig, dat ik dikwils verzinnen of vragen moet, wat
dag van de week wij hebben.19.
Dit kluizenaarsbestaan is, zo benadrukt de auteur, het gevolg van een nijpend gebrek
aan financiële middelen:
Ware mijn schrijfarbeid niet door goede betaling gevolgd geworden, nooit
zou ik mijn rol hebben kunnen uitspeelen.
Het oordeel van recensenten beweert Paape aan zijn laars te lappen. Zijn forum zoekt
hij bij het lezerspubliek dat zijn boeken koopt:
Waarlijk, ik heb groote verpligting aan de toegeeflijkheid mijner lezende
en beoordeelende Landgenooten! Zij beknorren mij nog niet half genoeg!
- De eenigste verschooning voor den zondvloed mijner Geschriften is
deeze, dat ik mijn best doe, om mijn kopers te behagen.20.
Onomwonden beweren er als auteur op gericht te zijn een breed publiek te bereiken
en daar nog eens aan toevoegen dat te doen vanwege de pecunia. In de achttiende
eeuw was dat vloeken in de kerk. En in wezen is dat, zoals ik al eerder opmerkte,
nog steeds het geval. Zodra een auteur het presteert een bestseller af te leveren, vormt
dit succes onmiddelijk aanleiding voor een publiek debat over de integriteit van zijn
werk.21.
Die connectie tussen integriteit, of eigenlijk het gebrek daaraan, en
broodschrijversschap gaat, zoals we al zagen, terug op een lange traditie. Toen de
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zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries zich probeerde te mengen in een
theologisch debat werd hij door een anonieme pamfletschrijver geridiculiseerd als
een auteur die zelf niets kan verzinnen - de parallel met Van Engelen dringt zich op
- hij is alleen een verzamelaar: een ‘copieerder’, een man van ‘sprookjens’, van
‘leuren en seuren’ en van ‘oude besjesvertellinkjens’ die hij met bulken tegelijk op
de markt zou brengen omdat hij, en dit is echt de genadeslag in het pamflet, per
pagina zou worden betaald:
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Maar ‘mijn is geseyt dat hy de kost daar mede moet winnen/ en dat hy
weet hoe veel dat hy van 't vel/ 't sy geschreven/ 't sy gedrukt/ na dat hy
van het accoordt met de drukker gemaakt heeft.22.
Het verweer van Simon de Vries, die zich evenals Van Engelen in zijn voorwoorden
als liefhebber had geprofileerd, was te zuur en daardoor weinig overtuigend. Zijn
critici worden uitgemaakt voor ‘smaedsughtige heeckelaers, waenwijse betweeters
en onbesonnene splinter-righters’ die oordelen over zaken waar ze geen verstand
van hebben.23. Het is alweer Gerrit Paape die deze beschuldiging weet om te zetten
in een compliment. In zijn autobiografie probeert hij de literaire elite van zijn tijd te
provoceren door zich voor te doen als een groot bewonderaar van Simon de Vries:
In mijn jeugd had ik, met meer moeite en zorgen, dan Alexander besteedde
om de toenmaals bekende Waereld te overwinnen, mij alle de werken van
dien volijverigen Schrijver [...] aangeschaft.- Dikwerf had ik ze geleezen
en herleezen, en eindlijk kwam het mij in 't hoofd om ze in een mande te
pakken, en te beproeven of ik ze draagen kon. Wat ik deed of niet, het was
mij onmooglijk, de mande van wegens haar zwaarte, op mijn schouder te
kunnen krijgen. Dit veroorzaakte mij een onuitspreeklijk verdriet. Neen!
neen! riep ik: nooit zal ik zulk een groot Man worden als Simon de Vries
geweest is; in het best van mijn jeugd ben ik nog niet eens in staat, om
zijne boeken te kunnen draagen.24.
Auteurs als Gerrit Paape en Jacob Campo Weyerman waren echter met hun uitdagende
houding - broodschrijver en er trots op - uitzonderlijk. Het is onder meer deze kwaliteit
die ertoe heeft geleid dat ze bij latere literatuur-historici veel aandacht hebben
gekregen. Hun profilering als broodschrijver in combinatie met de onverwoestbaarheid
van het taboe op broodschrijverij - ook het denken van (al dan niet betaalde)
wetenschappers is hierdoor vertroebeld - is echter aanleiding geweest voor het
misverstand als zou de Republiek, anders dan een aantal omliggende landen, weinig
broodschrijvers hebben gekend. Grubstreet abroad,25. niet in de Lage landen waar
zich slechts een handjevol auteurs in de Amsterdamse Duivelshoek zou hebben
opgehouden. Naast de al genoemde figuren en de niet minder larmoyante Cornelis
Hoefnagel, Willem Ockers of Claus van Laar bestond er echter een heel contingent
aan vergeten broodschrijvers buiten Duivelshoek.26.
Ik zal hiervan een aantal voorbeelden geven, om heel dicht bij huis te beginnen met
Abraham Blussé junior, de oudste zoon van Pieter Blussé. Nadat Abraham een
jaarlang hoofdredacteur was geweest van de door zijn vader uitgegeven Dordrechtsche
Courant werd hij hoofdredacteur van de Gazette de Leyde tegen winstdeling en een
jaarlijkse toelage van f 2000,-. Uit zijn privékasboeken blijkt dat hij in deze periode
vrijwel geheel van zijn pen afhankelijk was. Na beëindiging van zijn redacteurschap
in 1807 - toen Lodewijk Napoleon de Gazette de Leyde aankocht om er een koninklijk
orgaan van te maken - werd Abraham onder andere actief als vertaler en corrector
voor de firma A. Blussé en zoon.27.
Een ander voorbeeld van zo'n brave burgerbroodschrijver is Pieter Leuter,
gerenommeerd lid van een aantal dichtgenootschappen, die zijn gedichten voor eigen
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rekening uitgaf en tevens, zoals blijkt uit zijn nalatenschap, als vertaler en corrector
in dienst was bij tal van drukkers en uitgevers, waaronder de firma Blussé. Op basis
van de nog openstaande rekeningen bij zijn uitgevers schat ik zijn jaarinkomen op
rond de f 600,-.28. Dat was, om Holtrop en Blussé nog maar eens te citeren, ‘niet veel
maar het is er voor te doen’. Nadat al zijn schulden waren betaald, werd zijn
nalatenschap bepaald op een kapitaal van nog geen
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f 1000,-. Een gedeelte van dit bedrag (f 300,-) werd Pieter Blussé geschonken als
legaat, op voorwaarde dat hij hiervan een nagelaten dichtbundel van Leuter zou
financieren.
Ook een auteur als P.J. Kasteleijn, eveneens genootschapsman en in dienst van de
firma Blussé, zou tot deze groep kunnen worden gerekend. Van origine was hij
apotheker maar nadat hij als gevolg van een bedrijfsongeval een oog was kwijt
geraakt, was hij genoodzaakt een andere bron van inkomsten te zoeken. Die vond
hij als auteur, vertaler en bewerker van toneelstukken, natuurkundige werken,
handboeken etcetera. Blussés beroemde serie Volledige beschrijving van alle konsten,
ambachten, handwerken, fabrieken trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen
enz. draaide lange tijd vrijwel alleen op de inspanningen van deze Kasteleijn. Hij
schreef niet alleen het deel over de distilleerderij en dat over verfbereiding, maar
nam ook ambachten als de fabricage van porselein, het zijdeverven, papiermaken,
het zeepzieden en leerlooien voor zijn rekening. Zijn onverwachtse overlijden in
1794 veroorzaakte dan ook voor Blussés reeks het nodige oponthoud totdat - alweer
- Gerrit Paape - bereid gevonden werd een aantal delen voor zijn rekening te nemen.
Als Pieter Blussé beter had opgelet, had hij eerder voorzorgsmaatregelen kunnen
nemen. Maar het is hem blijkbaar ontgaan dat deze Kasteleijn regelmatig tegenover
zijn vrienden verklaarde op een vroege dood te rekenen omdat hij ‘reeds te veel
geschreven, te veel gezeten’ had.29. Ook de vader van Willem Holtrop. John, stierf
van uitputting.
Deze auteur van onder andere een aantal leerboeken in de Engelse taal en een
gezaghebbend woordenboek voor de firma Blussé en Holtrop zou werkzaam zijn
geweest als klerk bij een handelskantoor, als huisleraar in verschillende moderne
talen hebben dienst gedaan en tevens hebben gefunctioneerd als voorzanger in de
kerk. Toch opteer ik ervoor hem vooral als broodschrijver de geschiedenis in te laten
gaan. Ik baseer me hierbij op de informatie die loskwam als gevolg van een - alweer
- onverkwikkelijke ruzie met zijn tweede echtgenote. Omdat John Holtrop vanwege
zijn alcoholisme en neiging tot gewelddadigheid thuis niet langer te handhaven zou
zijn, liet zijn echtgenote hem opsluiten in de Dordtse gevangenis. Dankzij de
inspanningen van zijn zoon Willem kwam hij na meer dan een jaar opsluiting weer
vrij.
Een van de doorslaggevende factoren bij deze vrijlating was een door Willem
gemaakt ‘witboek’ waarin de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van zijn vader
wordt aangetoond. Hierin vinden we een aantal verklaringen van kooplieden. Zij
verklaren dat John Holtrop hun handelscorrespondentie altijd zeer secuur heeft
vertaald. Wat niet zou stroken met zijn vermeende alcoholisme. Het dossier bevat
ook de verklaring van een cipier die Holtrop heeft kunnen gadeslaan in zijn functie
van beëdigd translateur voor het gerechtshof. Deze cipier verklaart Holtrop nooit
anders dan nuchter te hebben gesignaleerd. De verklaring van Abraham Blussé en
zijn zoon Pieter zal echter het meeste gewicht in de schaal hebben gelegd. Zij zijn
de enige klanten van John Holtrop die ook uitspraken doen over zijn financiële
kredietwaardigheid. De hoeveelheid werk die hij in hun dienst en in die van andere
boekverkopers als vertaler, bewerker en auteur heeft verzet en de kwaliteit van dit
werk zou een nevencarriere als alcoholist geheel uitsluiten. Daar had hij, zo suggereren
beide uitgevers, eenvoudigweg de tijd niet voor. Zijn jaarlijkse inkomsten uit deze
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arbeid wordt door hen geschat op een bedrag van f 800,-.30. Ter vergelijking: dat is
meer dan de Dordtse hoofdonderwijzer in die tijd verdiende en niet veel minder dan
de rector van de Latijnse school in dezelfde plaats.31. Hoe zwaar dit bestaan moet zijn
geweest, blijkt uit weer een andere toevallige vondst: de notities uit een familiebijbel
van een van zijn schoonzoons: Leendert van der Es. In september 1792 noteert Van
Es het volgende:
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Is overleden onze waarde vader Johannes Holtrop in den ouderdom van
72 jaren en circa 10 maanden, aan de gevolgen van verzwakking van
kragten, waarschijnelijk door 't sterk studeren principaal in 't opstellen van
Dictionnaires, Grammaires enz zoo Engelsche als Fransche, alzoo hij de
volgende talen sprak: Hoog en Nederduitsch, Fransch, Engelsch, Latijn,
Zweedsch, Deensch, Spaansch, en met alle andere Natiën, konde hij zeer
goed te regt komen, behalve de Finlanders.32.
Met Jacob Voegen van Engelen liep het overigens niet veel beter af. Op eventuele
vertaalopdrachten van Blussé of Holtrop hoefde hij na de hele affaire niet meer te
rekenen. Na een vruchteloze poging met zijn tijdschrift de concurrentie van de
Jaarboeken het hoofd te bieden, vertrok hij naar Suriname waar hij nog een tijdje de
redactie voerde over een Surinaams medisch tijdschrift dat met name aandacht
besteedde aan het ongezonde klimaat in deze contreien, en waar hij, evenals zijn
tijdschriftje een vroege dood moet zijn gestorven.33. Na 1791 is er nooit meer iets van
deze auteur vernomen.
Tot slot natuurlijk de moraal: Voor wie de moeite neemt de pose van liefhebberauteurs
door te prikken zijn er buiten de bekende achttiende-eeuwse canon nog heel wat
meer broodschrijvers te ontdekken. Brave burgers met een klein ambtje die er niet
om staan te springen hun goede naam te verspelen door zich als broodschrijver in
de strijd te gooien. Ze zijn dan misschien minder avontuurlijk, minder literair begaafd
en bovenal minder crimineel als Jacob Campo Weyerman. Maar echt saai zijn ze
toch ook weer niet. En daarbij: een tragische afloop lijkt gegarandeerd want
broodschrijvers - om met Kersteman, alias Weyerman te spreken - sterven zelden
rijk.
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In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant
Het aandeel van vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur*
Myriam Everard
Medio 1796 - met de voorhanden gegevens teruggerekend: op 28 juni 1796 - start
Martinus van Kolm, een drukker-uitgever in de Tuinstraat in Amsterdam die al sinds
1786 volksblaadjes van patriotse signatuur uitgeeft, een blad dat de Bataafsche
Vrouwe Courant moet hebben geheten en dat tweemaal per week voor twee duiten
te koop moet zijn geweest. Van dit blad zijn voorzover ik heb kunnen nagaan geen
nummers bewaard gebleven. We kennen het bestaan ervan alleen omdat de lezers
van De Weekelyksche Nieuws-Post, ook een uitgave van Van Kolm, vanaf juli 1796
meermalen op het ‘zonderlings Nieuws’ dat zij ‘op morgen’ in de Bataafsche Vrouwe
Courant zouden kunnen vinden, werden geattendeerd.1. Ook in 1797 worden de lezers
van de Nieuws-Post weer naar de Vrouwe Courant verwezen, zij het dat zij nu wat
uitgebreider lekker worden gemaakt. Zo verschijnt op 17 juli 1797, zonder enige
vooraankondiging, het volgende bericht:
Men zegt dat van de Lollepotten (zie onze vrouwe Courant) verscheide
gevangen zyn genomen, waar onder zo men zegt, zogenaamde mannetjes
en wyfjes.2.
De lollepottenstudie heeft het vooralsnog zonder het nieuws in Van Kolms
vrouwencourant moeten stellen: het betreffende nummer van wat in 1797 voluit
Nieuwe Bataafsche Vrouwe
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Courant is gaan heten, is tot op heden onvindbaar gebleken.3. Dat heeft die studie
uiteindelijk niet onmogelijk gemaakt.4. Wel is daarin het verlangen gewekt, nog eens
naar het intrigerende milieu van de Tuinstraat anno 1797 terug te keren waar toen,
temidden van het politieke tumult dat vooral ook in die buurt hoog opliep, een
vrouwenkrant werd gedrukt, vrouwen de Nieuws-Post (en wie weet ook de Vrouwe
Courant) uitventten en, hoewel zij nog geen handtekening konden zetten, daaruit
wel het laatste nieuws over alle geelvinken, slijmgasten, schuinsmarcheerders,
potdeksels en lollepotten uit eigen kring uitriepen, wat de onderlinge verhoudingen
regelmatig op scherp moet hebben gezet.
De traditionele zowel als de meer recente geschiedschrijving van de Bataafse
Republiek biedt maar weinig ruimte voor de gedachte van een actieve betrokkenheid
van vrouwen bij de politieke ontwikkelingen tijdens en na de Bataafse Revolutie,
nog minder van een daadwerkelijke deelname van vrouwen aan de politieke strijd
die na de eerste euforie van de Revolutie tussen radicalen en moderaten, gearriveerden
en buitenstaanders, directe en representatieve democraten ontbrandde. De wereld
van de politieke leesgezelschappen, sociëteiten en volksclubs, de politieke
pamflettisten en krantenmakers, de stemmers, kiezers en gekozenen was een
mannenwereld, waar vrouwen geen toegang toe hadden, geen toegang toe kregen en
geen toegang toe zochten. Wie echter in 1797 bij Van Kolm voor de winkel gaat
staan, eens een Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant of een Weekelyksche Nieuws-Post
opslaat en wat uitgebreider om zich heen kijkt, ziet al snel dat deze geschiedenis
herschrijving behoeft.

Buitengewoon veel vrouwen
De Weekelyksche Nieuws-Post en de Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant lijken veel
op elkaar. Beide zijn zichtbaar in het teken van de Revolutie gesteld - de Nieuws-Post
met de leus ‘Vryheid, Gelykheid, Broederschap’ en een jaartelling waarin 1795 als
‘Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid’ geldt, de Vrouwe Courant met ‘Een en
Onverdeelbaarheid’ als leus, en het artikel over de vrijheid van drukpers uit de
‘Rechten van den Mensch en van den Burger’ als motto - beide besteden ook ruime
aandacht aan de politieke ontwikkelingen buitens- en binnenslands. Verrassend is
dat de Vrouwe Courant, waarvan titel en vignet vrouwen nadrukkelijk als publiek
insluiten, geen krant is die zich specifiek op vrouwen richt: vrouwen worden niet als
groep aangesproken en het nieuws in de Vrouwe Courant verschilt niet van dat in
de Nieuws-Post. Beide kranten besteden naast het buurtnieuws ruime aandacht aan
de politieke ontwikkelingen in buiten- en binnenland, met een nadruk op
gebeurtenissen in Amsterdam: vergaderingen van clubs en sociëteiten worden
verslagen, stemmingen in de grondvergaderingen gewogen, aanstellingen en
afzettingen van ambtenaren nauwgezet gevolgd, en politieke tegenstanders, meelopers
en overlopers, bij voorkeur met naam en toenaam, aan de kaak gesteld. In dit genre
geeft Van Kolm nog heel wat meer blaadjes uit, zoals De Bataafsche Babbelaar of
Zotskap, De Nieuwe Babbelaar of Oude Bataaf en De Incroyable Babbelaar.5. En
hij is niet de enige.
Een aardig overzicht van dergelijke politiek gekleurde blaadjes en degenen die bij
de productie en distributie ervan betrokken waren, bieden de notulen van het Comité
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van Algemeene Waakzaamheid - al meteen in 1795 geïnstalleerd om de rust, orde
en veiligheid in de stad te handhaven en tegen alle contrarevolutionaire bewegingen
te waken - en de verhoren van het Comité van Binnenlandsche Correspondentie - in
mei 1797 vanuit Den Haag opgericht om politieke misdadigers op te sporen, te
verhoren en eventueel door het Comité van Justitie te doen vervolgen.6. Dat er in mei
1797 een speciaal Comité ter bestrijding van politieke misdaden werd opgericht, is
gegeven de politieke omstandigheden niet zo verwon-
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derlijk. Het Ontwerp van Constitutie waaraan de eerste Nationale Vergadering sinds
haar installatie werkt en dat al tot veel conflicten tussen moderaten en radicalen,
federalisten en unitarissen aanleiding heeft gegeven, nadert zijn voltooiing. Omdat
het Ontwerp niet tegemoet komt aan de eisen van de radicale fractie, die directe in
plaats van getrapte verkiezingen voorstaat en geen welstandsvoorwaarden aan het
stem- en kiesrecht en aan de daaraan gekoppelde toegang tot de openbare ambten
gesteld wil zien, en omdat die fractie in de radicale volksclubs een oproerige achterban
heeft, verwacht men grote politieke onrust zodra het Ontwerp eenmaal openbaar is
gemaakt. Nadat dat op 13 juli 1797 is gebeurd, krijgt het Comité van Algemeene
Waakzaamheid vanuit Den Haag dan ook opdracht de waakzaamheid te verhogen.
Daartoe gaat men inderdaad over, niet alleen in de weken die voorafgaan aan de dag
dat het Ontwerp aan alle stemgerechtigde burgers in hun grondvergaderingen zal
worden voorgelegd, 8 augustus 1797, maar nog lange tijd daarna.
Waar die verhoogde waakzaamheid zich nadrukkelijk op richt, is op de
verschillende politieke blaadjes die onrust onder de zogenoemde smalle gemeente
teweeg zouden kunnen brengen. Daartoe rekent men niet alleen de Vrouwe Courant,
maar ook blaadjes als de Burger en Boer en de Bataaf en Boer, en in het algemeen
alle blaadjes die aan de weg verkocht worden.7. Al snel wordt het aan de weg verkopen
verboden, en uit wat daaromtrent in de Comités aan de orde komt, blijkt dat dit lopen
met kranten typisch vrouwenwerk is. Dat blijkt bijvoorbeeld als Van Kolm in augustus
1797 bij het Comité van Algemeene Waakzaamheid zijn beklag komt doen over het
feit dat de vrouwen die met zijn Nieuws-Post en zijn Vrouwe Courant lopen gelast
waren het uitventen van die blaadjes te staken.8. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de
herhaalde malen ingebrachte klacht dat de vrouwen die met de Burger en Boer, of
de Nieuws-Post lopen, een ‘roep’ hebben die in het geheel niet met de politieke
inhoud van het betreffende blaadje strookt.9. Een enkele maal wordt dan de vrouw
in kwestie nader ondervraagd, niet omdat zij met de gewraakte roep bedrog zou
hebben gepleegd, maar omdat men van haar wil weten van wie zij die roep gekregen
heeft. Dit gebeurt Nieuws-Post-loopster Gesina Sink bijvoorbeeld, die te kennen
geeft ‘deselve [...] overgenoomen te hebben van Pieter de Vogel welke haar zulx
voorgezegd heeft’.10.
Maar niet alleen zijn er buitengewoon veel vrouwen die met politieke blaadjes
langs de weg lopen en met hun roep politieke statements doen die al dan niet in die
blaadjes zijn terug te vinden, degenen van wie zij deze blaadjes afnemen zijn ook
nogal eens vrouwen, vrouwen die nauw betrokken zijn bij het politieke bedrijf dat
zij beroepsmatig mede vorm geven. Onder hen is Johanna Heymeriks, echtgenote
van Jan Bruijn, die als schrijfster en uitgeefster van de Staatkundige Samenspraak
tusschen een Burger en een Boer, zoals de Burger en Boer voluit heet,11. in december
1797 voor het Comité van Algemeene Waakzaamheid wordt ontboden om zich voor
de inhoud van het blad te verantwoorden en bij die gelegenheid voor nader verhoor
in arrest wordt genomen. Men wil haar namelijk niet alleen onderhouden over ‘het
hatelijk daglicht’ waarin zij ‘de tegenswoordige order der zaaken’ stelt, men wil ook
meer zicht krijgen op het politieke netwerk waarvan zij deel uitmaakt.12. Daartoe
probeert men haar uit te horen over haar informanten voor de politiek gevoelige
berichten die zij over een zittende patriot heeft gepubliceerd, en vist men naar degenen
die de uitgave van de Burger en Boer, dat zichzelf tot onmogelijk kan bedruipen,
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financieren. Heymeriks houdt zich op de vlakte, zodat ook wij over haar directe
politieke milieu niet nader geïnformeerd raken.13.
Ook de Bataaf en Boer blijkt door een vrouw te worden uitgegeven: Johanna
Sophia Duval, weduwe Van den Bergh, die in september 1799 door het Comité van
Binnenlandsche Correspondentie wordt gehoord over de orangistische uitlatingen
van een van haar kranten-
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lopers.14. Hoewel zij niet de weduwe, maar de gescheiden vrouw van Eldert van den
Bergh is, is hij wel al in 1793 overleden, zodat zij in 1795 mogelijk ook de uitgeefster
was van De Bataafsche Burgeres en Boer, spreekende over de tegenwoordige tijd,
dat volgens het impressum door E. van den Bergh werd uitgegeven.15. Ook dit blaadje
heeft de vorm van een samenspraak, in dit geval tussen een burgeres die haar kranten
bijhoudt en de politieke ontwikkelingen van de dag uitstekend weet te duiden, en
een boer die van politiek geen enkel benul heeft. En dan is er nog Suzanna
Timmermans, echtgenote van Jan Greeven, die er in juli 1798 van wordt verdacht
de uitgeefster van een niet nader aangeduide serie Missiven te zijn.16. Zij spreekt dat
tegen, en zegt dat zij die Missiven alleen verkoopt, maar op de vraag aan wie zij die
dan wel verkocht heeft, geeft zij een antwoord dat duidelijk maakt dat zij in de wereld
van de volksclubs de weg weet: aan een lid van Club D. Bovendien blijkt zij haar
politieke rechten goed te kennen: als men haar vraagt wie de schrijver van de Missiven
is en zij zegt die niet te kennen, en als men haar vervolgens voorhoudt dat het
verboden is iets te verkopen waarvan men de schrijver niet kent, beroept zij zich
adequaat op artikel 16 van de Staatsregeling - het artikel waarin de vrijheid van
drukpers is vastgelegd.
Tenslotte is daar Catharina Heybeek, tegen wie in september 1797 een proces
wordt gestart vanwege de ‘Korte zamenspraak, tusschen een clubist, en zyne
revolutionaire vrouw (Kaatje)’ die op 5 augustus 1797, enkele dagen vóór de
volksstemming over het Ontwerp van Constitutie, in de Nationaale Bataafsche
Courant van Lieve van Ollefen had gestaan. Vooral de moordzuchtige dreigementen
jegens eventuele voorstemmers van het Ontwerp die Kaatje in de samenspraak uit,
neemt het Comité van Justitie hoog op en geven aanleiding tot een fundamentele
discussie over de middelen waarmee Heybeek de revolutie tegen haar tegenstanders
meent te moeten verdedigen tegenover de democratische rechten die volgens het
Comité ook aan politieke tegenstanders moeten worden toegekend.17.
Met Catharina Heybeek, die als enige van de tot nog toe genoemde vrouwen niet
als politieke informant, maar als politieke misdadiger wordt behandeld èn veroordeeld,
komt een vrouw in beeld die niet in de periferie, maar in het centrum van de
revolutionaire politieke cultuur opereerde, in een krant met nationale pretenties en
een nationaal bereik. En gaf het inkijkje in de wereld van de kleine, goedkoop
geproduceerde, buurtgerichte en buurtgebonden - en daardoor slecht bewaarde blaadjes waartoe de Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant behoorde al een verrassend
beeld van de actieve betrokkenheid van vrouwen bij het politieke bedrijf, als we de
aandacht verschuiven naar de groep onderling verwante, sterk met elkaar verweven,
nationaal verspreide - en daardoor in de regel beter bewaarde - kranten waarvan de
Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen er één was, krijgt die
betrokkenheid pas echt gestalte.

Nationale couranten
Aan de basis van de in totaal tien Nationaale, Bataafsche en Nationaale Bataafsche
couranten die tussen 1795 en 1798 verschenen, staat de schrijver Lieve van Ollefen,
die, toen hij op 21 januari 1795 met zijn eerste krant, de Nationaale Na-Courant, de
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Bataafse Revolutie verwelkomde, zijn schrijftalent al zo'n vijftien jaar in tal van
genres te gelde had gemaakt. School- en kinderboeken, toneelstukken,
gelegenheidsgedichten, geschiedkundige werken en amusementslectuur behoorden
allemaal tot zijn stiel, terwijl hij in 1795 ook nog de omvangrijke topografische serie
De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver (1793-1801) onder handen had.18. Al
na drie nummers wordt de Nationaale Na-Courant voortgezet als de Nationaale
Courant, die in januari 1796 wordt aangevuld met de Bataafsche Courant. Beide
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kranten verschijnen driewekelijks, om en om, en fungeren feitelijk als dagblad. Als
Van Ollefen eind 1796 ruzie krijgt met de uitgever van zijn beide kranten, Hendrik
Banse en diens compagnon Abraham Feteris, stapt hij over naar Verlem en Comp.,
op dat moment net in handen van Jan Greeven, die de zaak met ingang van 1 januari
1797 van de patriotse uitgever en boekhandelaar Jan Verlem had overgenomen.19.
Van Ollefens kranten komen vanaf dat moment uit onder één titel, de Nationaale
Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen. Bij Banse worden tezelfdertijd de
voormalige Nationaale en de voormalige Bataafsche Courant voortgezet, en wel
onder de titels Oprechte Nationaale en Oprechte Bataafsche Courant. Redacteur
van deze beide kranten, die net als hun voorgangers alternerend verschijnen, is
Johannes Redelinghuys - een Kaaps patriot, die in 1785 naar de Republiek was
gekomen om contact met de patriotten in het moederland te zoeken, was gebleven,
en zich in 1795 meteen als één van de radicale Amsterdamse clubistenleiders en
vertolkers van de ‘volksstem’ had laten kennen, in welke hoedanigheid hij meermalen
in de Nationaale en Bataafsche Courant te vinden was geweest.20.
In 1797 breekt er in de boezem van één van de radicale Amsterdamse volksclubs,
die opereert onder de zinspreuk ‘Deugd en Kundigheden’ en bovendien het ‘Eenen ondeelbaar’ in haar vaandel voert, een conflict uit. Met zinspreuk - een
ondubbelzinnige verwijzing naar één van de Rechten van den Mensch en den Burger
(‘Dat, daar alle Menschen gelyk zyn, allen verkiesbaar zyn tot alle Ambten en
Bedieningen zonder eenige andere redenen van voorkeur dan die van deugden en
bekwaamheden’) - en motto schaarde men zich onomwonden in de rijen van de
radicale democraten die de waarden van de Revolutie hoog wilden houden en de
ambten en bedieningen bij voorkeur in handen van bewezen revolutionairen zagen.
Van deze club, die in de eerste maanden van 1797 haar berichten zowel in de krant
van Van Ollefen als in de beide kranten van Redelinghuys publiceert, behoren,
behalve Van Ollefen en Redelinghuys, ook Jan Greeven, Abraham Feteris, de
patriottenuitgever van vóór en na 1795 Wijnand Wijnands,21. de patriotse publicist
Gerrit Harger,22. de politieke graveur Noach van der Meer jr,23. de patriotse
boekverkoper Reinier Doll Timman,24. en de latere geheim agent en politieke
complotteur Anthonie Boeseken tot de spraakmakende leden.25. Begin april maakt
‘Deugd en Kundigheden’ bekend dat zij naar één van haar leden, Lieve van Ollefen,
een onderzoek is gestart omdat hij een orangist en bijgevolg een volksbedrieger zou
zijn, in reactie waarop, zo voegt men aan het bericht toe, Van Ollefen, in plaats van
zich te verantwoorden, zijn lidmaatschap had opgezegd. Dit bericht verscheen in de
Nationaale Bataafsche Donderdagse Courant. Toegewijd aan Waarheid en Gezond
Verstand, die Greeven vanaf half maart 1797 schreef en uitgaf,26. dit nadat Van Ollefen
met zijn krant, die immers sinds begin dat jaar door Greeven werd uitgegeven, eind
februari 1797 naar een andere uitgever, Antonius Rymer, was vertrokken.27.
Medio maart 1797 zijn er dus vier verwante kranten op de markt, geschreven door
mannen uit het milieu van de Amsterdamse volksclubs: de Nationaale Bataafsche
Courant van Lieve van Ollefen, de Oprechte Nationaale en de Oprechte Bataafsche
Courant van Redelinghuys, en de Nationaale Bataafsche Donderdagse Courant.
Toegewyd aan Waarheid en Gezond Verstand van Greeven. Van enige betrokkenheid
van vrouwen bij deze kranten lijkt in deze vier kranten en hun voorgangers tot op
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dat moment zo goed als geen sprake. Begin 1795 zenden twee zich noemende
Vriendinnen van de Waarheid een brief aan de schrijver van de Nationaale Courant,28.
maar daarbij lijkt het te zijn gebleven, al mogen we de meewerkende echtgenoten
van de verschillende schrijvers en uitgevers - onder wie in elk geval Suzanna
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Timmermans - niet vergeten, en al geeft Lieve van Ollefen er in zijn kranten
meermaals blijk van een warm voorstander van de deelname van vrouwen aan het
openbare leven te zijn en spoort hij vrouwen al in april 1795 aan zich in navolging
van de Franse vrouwen in vrouwenclubs te organiseren.29. Overigens weten we niet
of Van Ollefens lezeressen zich inderdaad hebben laten aansporen en een vrouwenclub
hebben opgericht, maar de uitgave die Martinus van Kolm naar het schijnt in 1795
en 1796 onder de titel De Nieuwe Vrouwen-Clubs op de markt bracht, suggereert op
zijn minst dat het idee van een ‘vrouwenclubs’ in deze kring een levend idee was.30.

Eén burgeres
Hoe onzichtbaar vooralsnog ook, toch is er tenminste één vrouw geweest die zich al
meteen na de revolutie in de kwesties van de dag heeft willen mengen: op 21 januari
1795 - het eerste nummer van de eerste krant van Lieve van Ollefen zal op die dag
verschijnen - richt ‘Burgeres M. Muller van den Bos, gebooren van den Broek’ zich
tot het Comité Revolutionair van Amsterdam - het Comité dat de revolutie in
Amsterdam had voorbereid en dat in deze eerste dagen het bestuur over de stad
voerde - met het verzoek ‘om Vryheid tot het schryven der Courant’, wat haar
vanwege de vrijheid van drukpers zo evident vrijstond, dat het Comité het niet nodig
acht op dit verzoek te reageren.31. Daar neemt Burgeres Muller van den Bos echter
geen genoegen mee: drie dagen later herhaalt zij haar verzoek, waarop het Comité
ditmaal wèl reageert:
Een tweede Brief van M. van den Bosch, geb. van den Broek ingekomen
zynde, om vryheid te bekomen, tot het drukken en uitgeeven eener Courant,
is haar berigt, dat de drukpers geheel vry zynde, zy dit konde doen; doch
dat zy best deed zich weder te Breda, alwaar zy te vooren de Courant
geschreeven had, ten dien einde te vervoegen, om de menigvuldige
Couranten welke hier weldra zouden worden geschreeven.32.
De verwijzing naar Breda, waar zij ‘de Courant’ - aan te nemen valt: de Bredasche
Courant - geschreven zou hebben, maakt het mogelijk deze burgeres te identificeren.
Het gaat om Maria van den Broek, een koffiehuisnichtje, om zo te zeggen, dat haar
val geheel in haar voordeel had weten te gebruiken: in 1761 geboren in Amsterdam
in een familie van ambachtslieden en winkeliers, was zij in 1786 met de twintig jaar
oudere Haagse weduwnaar, de notaris en klerk aan het Hof van Holland Abraham
Muller van den Bos. getrouwd, na door hem uit een Amsterdams speelhuis te zijn
vrijgekocht.33.
Vier jaar later, in 1790, werd Muller van den Bos, nog steeds klerk aan het Hof
van Holland in Den Haag, schuldig bevonden aan financiële malversaties en voor
twaalf jaar uit Holland. Zeeland en Utrecht verbannen. Hij vestigde zich uiteindelijk
in Breda, waar hij in maart 1793, toen de Fransen Breda veroverd hadden, als schrijver
van de Bredasche Courant de kant van de Bataafsche Vrijheid koos. Althans, toen
deze vrijheid na enkele weken weer voorbij was, was het Muller van den Bos (en
niet zijn echtgenote), die vanwege dit heulen met de vijand werd gehoord. Vervolgd
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werd hij uiteindelijk niet, maar politieke tegenstanders drongen kort daarop wel zijn
huis binnen om daar de boel kort en klein te slaan.34. Tussen dat moment en januari
1795 lijken de wegen van de echtelieden zich te hebben gescheiden. Daarop wijst
allereerst het feit dat Abraham Muller van den Bos zich begin 1795 nog steeds in
Breda bevindt, waar hij secretaris van de aldaar opgerichte ‘Burgersociëteit’ wordt,
om vervolgens nog een bescheiden bestuurlijke en politieke carrière in het Brabantse
te maken, terwijl Maria Muller van den Bos zich zoals gezien in januari 1795 in
Amsterdam ophoudt,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

73
met plannen die de opzet van een langduriger verblijf suggereren. Daarop wijst
bovendien de notariële akte die Muller van den Bos in februari 1794 laat opmaken,
waarin hij zijn vrouw machtigt in Holland - de provincie waaruit hij immers verbannen
is - in alle zaken, juridische zowel als financiële, op eigen gezag en zo nodig, mocht
daarbij zijn toestemming vereist zijn, mede in zijn naam te handelen.35. En al is het
onduidelijk voor welke zaken zij zich in 1794 opmaakt en is het ongewis of zij de
vrijheid om een courant te schrijven al in 1795 neemt, in 1796 is Maria Muller van
den Bos, blijkens de ledenlijst van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, donatrice
van het departement Amsterdam, wat het aannemelijk maakt dat zij in 1796 nog
steeds in Amsterdam woont.36.

Twee schrijfsters
In de vier Nationaale en Bataafsche couranten die medio maart 1797 op de markt
zijn, lijken vrouwen, zoals gezegd, tot dan toe zo goed als afwezig te zijn. Daar komt
in april 1797 verandering in. In de Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van
Ollefen, later ook in de andere kranten, manifesteren zich vanaf april 1797 ineens
met grote regelmaat twee vrouwen: de geheel onbekende, tot op heden onopgemerkt
gebleven J.J. van Haren, geboren Beaumont, en Catharina Heybeek, die als ‘vrouw’
dan wel ‘levensgezellin’ van Lieve van Ollefen, en als eenvoudige wollenaaister die
het miraculeuzerwijze tot schrijfster bracht, de geschiedenis is ingegaan.37. Van Van
Haren konden tot dusver weinig meer dan haar voornamen - Johanna Jacoba - en
haar geboorteplaats - Sluis - achterhaald worden.38. Over Heybeek, in 1763 in
Rotterdam geboren, kan met zekerheid worden vastgesteld dat zij nooit de echtgenote
van Van Ollefen is geweest en dat er voor de gedachte dat zij zijn levensgezellin was
evenmin aanwijzingen te vinden zijn.39. Het beeld van haar ongeletterdheid behoeft
eveneens herziening: als dochter van een ‘eerste Schrijver’ op 's Lands oorlogsvloot
die zijn vrouw tijdens zijn afwezigheid het beheer van zijn zaken toevertrouwde,
was haar niet alleen voorgeleefd dat schrijven een middel van bestaan was, maar
week zij qua achtergrond ook geenszins af van de schrijvende mannen in haar
omgeving.40.
De inbreng van beide vrouwen is onomwonden politiek van aard en strekking. Zij
reageren op de politieke ontwikkelingen van het moment, nemen stelling in het
politieke debat en kiezen daarbij voor de radicale, anti-aristocratische,
anti-federalistische, anti-moderate lijn, en proberen ook politieke invloed uit te
oefenen - in het besef dat vrouwen geen stemrecht hebben, noodgedwongen indirect:
door stemgerechtigde mannen te overtuigen van het belang van hun stem en hen aan
te sporen die, ook namens hen, goed te gebruiken door de juiste,
radicaal-democratische kant te kiezen. Zo opent Van Haren, daags voor het Ontwerp
van Constitutie aan de grondvergaderingen zal worden voorgelegd - een Ontwerp
waartegen de clubisten, de kranten en met hen Van Haren te hoop lopen - haar oproep
om dit Ontwerp te verwerpen, met:
Bataven daar ik tot de secte behoor, die niet toegelaten is om stem uit te
brengen, en nogthans met haar kroost tot dezelve kluisters [...] zou kunnen
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voor eeuwig geboeid worden, zo is myn hart vol waar gevoel te diep
getroffen, om in deeze gedugte oogenblik[ken] te zwygen, daarom mannen,
heb ik deeze weinige zo wel meenen[de] als door dagte letteren ter
nedergesteld [...].41.
Waarna de oproep in dichtmaat volgt. Dit reageren in dichtvorm is haar handelsmerk:
gesneuvelde helden, standvastige volksvrienden, om vervolgde schrijvers en in hun
eer herstelde patriotten kunnen op een van haar gedichten rekenen - een genre politiek
commentaar dat in de Nationaale en Bataafsche couranten overigens ook door mannen
beoefend wordt.
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Ook bij de politieke actie van vrouwen die zij eind december 1797 initieert - de
politieke spanning is behoorlijk opgelopen: het Ontwerp is verworpen, een tweede
Nationale Vergadering, waarin de radicale democraten nog altijd in de minderheid
zijn, aangetreden, en deze radicale minderheid heeft zojuist een manifest gepubliceerd
waarin zij haar minimumeisen voor de nieuwe Constitutie op tafel heeft gelegd gebruikt zij de haar vertrouwde vorm: in een adres in dichtmaat richt zij zich eind
december 1797 met 27 andere ‘Vaderlandsche Vrouwen’ tot de Nationale
Vergadering.42. In dit adres nemen zij als vrouwen, en wel als vrouwen die deel
uitmaken van het soevereine volk, het woord:
Beschreven Vaderen! Deez' rey Bataafsche Vrouwen.
Die 't regt van 't gansche Volk als haar regt ook beschouwen.

Vervolgens prijzen zij de radicale representanten die er blijk van hebben gegeven
de revolutionaire principes ‘Een- en Ondeelbaarheid’, ‘'s Volks Oppermacht’, ‘De
zuiv're Egaliteit’ en ‘De waare Vryheid’ hoog te houden, sporen zij hen aan korte
metten te maken met de aristocraten die zich daartegen nog mochten verzetten, en
doen tot slot de belofte in geval van nood een helpende hand te bieden:
Deez' rey van Vrouwen, biên, met onbezweeken moed,
Als het gevaar hen roept, voor 't Vaderland haar bloed!

En mocht dat gevaar inderdaad roepen, dan zullen zij zich niet ontzien zich als Kenaus
in de strijd te werpen:
Zo snode dwinglandy zich iets moge onderwinden.
Zy zullen, als Philips, hier ook Heldinnen vinden.
Wier harten kloppen voor het onverdeelbaar Pand!
Zy bieden Goed en Bloed, voor 't Heil van 't Vaderland!

Het adres wordt op 29 december 1797 in de Nationale Vergadering voorgelezen en
‘met honorabele mentie’ in de notulen vermeld. Vervolgens wordt het binnen enkele
dagen gedrukt en ligt dan, zoals de Oprechte Nationaale Courant bericht, voor
gelijkgestemde vrouwen ten huize van Van Haren ter tekening.43. Binnen enkele
weken groeit dit initiatief uit tot een heuse adresbeweging: het gedrukte adres wordt
in januari 1798 nog elf maal ingezonden, voorzien van de handtekeningen van bij
elkaar nog eens 84 vrouwen.44. In totaal hebben zich dus 112 vrouwen tot de Nationale
Vergadering gewend om, net als de clubisten die tezelfdertijd met hetzelfde doel een
landelijke adresbeweging organiseerden, politieke druk uit te oefenen en daarmee
een van de belangrijkste radicale eisen - meer volksinvloed op het bestuur - al direct
in de praktijk te brengen. Dat Van Haren op eigen kracht en in zo korte tijd zoveel
vrouwen wist te mobiliseren, en dat zij bij deze actie toegang had tot de middelen
waarover de volksclubs beschikten, suggereert dat vrouwen in het clubistenmilieu
een zekere mate van eigen organisatie kenden.45. Een vrouwenclubs? Meer
vrouwenclubsen?
De actie oogst in de Oprechte Nationaale en Bataafsche couranten veel lof van
mannen en bijval van vrouwen. In de Oprechte Bataafsche Courant staat zelfs een
‘Netje Revolutionair’ op die haar gloeiende instemming betuigt met deze politieke
daad van vrouwen, die zij inhaalt met de woorden:
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Heil zy Ul. allen die door uw kort en Bondig adres aan de Nationaale
Vergadering laatstleden Vrydag ingezonden, niet alleen onze kunne doet
verheffen maar ook toond, dat wy, schoon maar Natuurgenooten der
Mannen, (volgens de Lublinkiaansche leere.) niet min dan zy weten, wat
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Volksregten, Volks Oppermagt, Een en Ondeelbaarheid, en waare Vryheid
en Vaderlandsliefde is.46.
De staatsgreep van 22 januari 1798, waarbij de tegenstanders van de radicale
representanten werden uitgeschakeld zonder dat daarbij de inzet van goed en bloed
van vrouwen nodig was, lijkt Van Haren vervolgens mede als het resultaat van haar
interventie te beschouwen: in een lofdicht op ‘Volks-Vriend’ Theodorus van Leeuwen,
één van de mannen van 22 januari, heet het namelijk:
Juicht Batavieren! 't eind van uw verdrukking sneld!
Juicht Zusters! wyl uw stem ook in 's Lands Raadzaal geld!47.
Daarna zal Van Haren de zegeningen van deze revolutie in de revolutie nog vele
malen bezingen, om te beginnen in de vorm van een tweede adres, ditmaal aan de
nieuwe, Constituerende. Vergadering en ondertekend door 77 vrouwen, waarin de
revolutionairen - in proza ditmaal - hulde wordt gebracht en wel door vrouwen die
zich als ‘Bataafsche Heldinnen, die reeds haar goed en bloed, ter uwer ondersteuning,
en voor het dierbaar Vaderland, aangebooden hebben’ in revolutionaire zin als hun
gelijken beschouwen;48. vervolgens in een groot aantal gedichten op evenzovele
verheugende stappen voorwaarts - van een lofdicht op de ‘waardige Burger’ die de
Municipaliteit van Amsterdam voorstelt voortaan met open deuren te vergaderen,
tot een heilzang op de ‘Batavieren’ die vóór de nieuwe Staatsregeling gaan stemmen
en zo de toekomst van het vaderland veilig stellen;49. en tenslotte in een ‘Zegezang’
op het aannemen van de Staatsregeling van 1798, een gedicht dat zij de leden van
het nieuw uitgeroepen Vertegenwoordigend Lichaam in mei 1798 in honderdvoud
aanbiedt.50. Na de staatsgreep van 12 juni 1798, die die van 22 januari weer ongedaan
maakt, lijkt zij er het zwijgen toe te doen.51.
Catharina Heybeeks weg is een andere. In de maanden voorafgaand aan de stemming
over het Ontwerp van Constitutie - maanden waarin zij, op het oog uit het niets, vele
bijdragen levert - bemoeit zij zich op een praktischer, dadelijker niveau met de zaak.
Zo brengt zij in juli 1797 een bezoek aan de Nationale Vergadering, om in het verslag
dat zij daarvan in de Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen publiceert
te constateren dat het daar maar een lauwe bedoening is en dat er van deze
representanten, aan wie ieder revolutionair vuur ontbreekt, ook niet beter te
verwachten valt, en geeft zij later in de maand uiting aan haar vreugde als ze in de
stad heeft gezien dat de aangeplakte ‘Aristocratische Constitutie’ op vele plaatsen
aan flarden is gescheurd, wat de hoop rechtvaardigt dat het volk zich van het Ontwerp
zal afkeren.52. Deze gebetenheid op het Ontwerp culmineert in de ‘Korte zamenspraak,
tusschen een clubist, en zyne revolutionaire vrouw (Kaatje)’, gepubliceerd in de
Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen van 5 augustus 1797, drie
dagen voordat het Ontwerp aan de stemgerechtigde burgers zal worden voorgelegd.
In deze samenspraak spoort Kaatje haar man om aan alle voorstanders van het
Ontwerp de nek te breken, en om vervolgens, als het moment eenmaal daar is, in
zijn grondvergadering de ja-stemmers eruit te pikken en te grazen te nemen. Het stuk
is, mogelijk uit voorzorg, niet ondertekend: de nacht voordat het verschijnt is Van
Ollefen namelijk van zijn bed is gelicht om zich te verantwoorden voor een bericht
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over een overal in de stad opgehangen plakkaat, waarin aangekondigd werd dat
voorstanders van het Ontwerp uit de grondvergaderingen zouden worden geweerd.
Eenmaal in arrest wordt hij ook aangezien voor de schrijver van de - voor veel ver-
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wijtbaarder gehouden - ‘Korte zamenspraak’, waartoe hij zich ook bekent. De
Nationaale Bataafsche Courant blijft intussen, zij het zonder de toevoeging ‘van
Lieve van Ollefen’, verschijnen, en wordt geschreven door Catharina Heybeek en
een ‘Demophilia’.
Enige weken later neemt Heybeek het initiatief om zichzelf bij het Comité van
Justitie als schrijfster van de ‘Korte zamenspraak’ aan te geven.53. Dat hecht
aanvankelijk geen enkele waarde aan haar verklaring, maar als Van Ollefen weet
krijgt van deze actie en deze versie vervolgens bevestigt, wordt op 14 september
1797 ook Heybeek gearresteerd.54. Vanaf dat moment schrijven zij de krant samen,
vanuit de gevangenis, een samenwerking die zichtbaar wordt in de naam van de
krant, die nu verschijnt als Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en
Catharina Heybeek. Dat zij daarbij steun van buiten hebben gehad, is evident. Van
wie, is ongewis. Hoe lang hen dit gelukt is, eveneens. Het laatst bekende nummer
van beider krant is van 3 oktober 1797.
Tenminste in januari 1798 laat Heybeek weer van zich horen, nu in de Oprechte
Nationaale en Bataafsche couranten55. - nog altijd vanuit de gevangenis, zoals zij
niet nalaat te vermelden. Haar revolutionaire vuur lijkt er niet minder op geworden,
haar geloof in gewelddadige oplossingen evenmin. Als een Bataafsche Heldin die
zich, om het vaderland te redden, aan het hoofd van de troepen opstelt, houdt zij op
15 januari het volk voor wat het te doen staat nu de revolutie door kwade krachten
wordt geblokkeerd:
[...] al wat Oranje heet moet van de posten, die veelen nog, overal,
bekleeden ontzet, voor eeuwig van alle voorrechten verstoken orden - de
verraderlyke bestuurders van 't voorig Vloekgouvernement moeten boeten
- zy moeten gestraft - spyt alle proclamaties moeten zy gestraft worden die proclamaties, zyn zonder kracht; gy Volk zyt Souverein, en deezen
zyn U listiglyk in de hand gestopt, zonder ze aan uw bedaard oordeel, over
te laaten, of U den tyd te geeven om over te denken.56.
En om er geen misverstand over te laten bestaan wat haar met dat straffen voor ogen
staat, schreeuwt Heybeek welhaast haar gevolg toe: ‘zy moeten vallen, zy moeten
verdelgd, vernietigd worden!’57. Ook de Bataafse vrouwen geeft zij een dwingende
opdracht mee, die - als was het afgesproken werk - naadloos aansluit bij de actie van
Van Haren:
En gy. Bataafsche Vrouwen en Dochters, weest, in Gods naam bidde ik 't
u, niet laauw! spoort uwe mannen, uwe minnaars aan: stelt Adressen op,
en zweert in dezelve, op het Altaar der Vryheid, en voor 't oog van den
Almagtigen, dat gy, ja ook gy, met uwe braave Voorstanders voor de
Vryheid zult waaken, en niet zult toestaan, dat een andre Constitutie
aangenomen worde, dan waar in alle de gevoelens van deeze 45 braave
Vertegenwoordigers gevonden worden [...] maar wat stem dondert my
hier in de ooren! - Wy zyn vrouwen! - ja gy zyt Vrouwen, maar Vryheid
minnende Vrouwen, die van ketens gruwt, de slaverny vervloekt; zweert
dan trouw, gy kunt het doen: het Vaderland, eischt het van u; slechts eenen
wenk ten goede, en uwe Mannen, uwe Minnaars zyn bereid; spoort aan
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dan: spoort aan dan! tekent, myne geliefde Zusters! het Vaderland moet
gered; laat u dit, als my, op 't herte weegen, verhoort myne vrye stem, die
uit myn kerker u toeroept, verhoort en wordt gelukkig.58.
Op 18 januari worden Heybeek en Van Ollefen beiden tot een gevangenisstraf van
drie jaar veroordeeld. Niettemin zendt Heybeek kort na 22 januari 1798 een
‘Volkszang. By gelegenheid der heilryke Revolutie, in de Bataafsche Revolutie’ in.59.
De revolutie in de revolutie is evenwel niet zo heilrijk dat zij tot een herziening van
het vonnis leidt. Als Heybeek daar in de Oprechte Nationaale Courant haar
verontwaardiging over uitspreekt, besluit het - op dat moment nog niet
gerevolutioneerde - Amsterdamse Comité van Justitie dat verder publiceren haar
onmogelijk gemaakt moet worden en verbiedt haar iedere correspondentie.60.
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‘Zusje Mietje’
Juist in de tijd dat Catharina Heybeek stilvalt, neemt het aantal vrouwenstemmen in
de Oprechte Nationaale en Bataafsche couranten opmerkelijk toe. Opvallend is
daarbij, dat de vrouwen die nu te voorschijn treden - eigenlijk lijkt eerder sprake van:
elkaar te voorschijn roepen - allen pseudoniemen dragen. Enkele maanden lang, van
januari tot april 1798, blijven zij, tussen berichten uit de Constituerende Vergadering,
adressen van ‘Deugd en Kundigheden’ en lijsten van politiek suspecte personen, met
elkaar in een zusterlijk gesprek, waarbij ‘zusterlijk’ wel familiair klinkt maar zeker
ook politieke connotaties heeft. Netje Revolutionair, die zich met haar reactie op het
vrouwenadres als eerste manifesteerde, neemt daarbij het voortouw. Al snel spreekt
zij in haar stukken een ‘Zusje’ aan, die op haar beurt op ‘Zuster Netje’ reageert en
dan de naam ‘Apostolica’ aanneemt, terwijl zich na enige tijd nog een ‘Caatje
Revolutionair’ meldt, en tenslotte ook het zusterpaar ‘Wyntje en Betje Let Op’ zich
in het gesprek mengt. Het gesprek komt van het vrouwenadres van Van Haren op
De Bataafsche Republiek van Gerrit Paape, springt dan van deze ‘Revolutionaire
Droom’ naar het Revolutionaire huishouden van Lieve van Ollefen, en eindigt tenslotte
op de publieke tribune van de Constituerende Vergadering, vanwaar de zusjes de
representanten nauwkeurig op de vingers kijken.61. Het is duidelijk dat hier een spel
gespeeld wordt dat de lezers geacht worden te doorzien, maar het is al even duidelijk
dat het niet louter spel is. Zeker de stukken over het werk van Paape en Van Ollefen
lijken, hoezeer de beide schrijvers ook via hun respectieve recensentes als rivalen
om de aandacht van vrouwen ten tonele worden gevoerd, ook bedoeld om de gehele
revolutionaire zusterschap op het grote belang van beider werk voor vrouwen te
wijzen. Ze zetten bovendien de reëel bestaande Van Haren tot een lofzang ‘Aan den
verdienstelyken Vrouwen-Vriend’ Paape aan, waarin zij zijn pleidooi voor de rechten
van vrouwen dankbaar aangrijpt om haar gehoor nog eens te verzekeren ‘dat
Vrouwen/Het Recht des gantschen Volks ook als heur Recht beschouwen’, en daar
is geen woord bij dat niet serieus bedoeld is.62.
Waar het spel tussen de zusters nu precies om gaat, is niet gemakkelijk te bepalen,
of achter alle zusters wel vrouwen schuilgaan, al evenmin.63. Er is niettemin één
element dat ook een buitenstaander kan waarnemen: één van de zusters, door de
anderen kortweg ‘Zusje’ genoemd, speelt een andere rol dan de anderen. ‘Zusje’ is
in functie: zij hoort bij de krant, zij is degene die de stukken van de andere zusters
plaatst en kennelijk in de gelegenheid is daarop meteen al bij publicatie te reageren.
Opmerkelijk genoeg krijgt zij laat in het spel opeens een voornaam, die niemand uit
het voorafgaande had kunnen opmaken: ‘Zusje Mietje’. Hebben de Oprechte
Nationaale en Bataafsche couranten begin 1798 soms een redactrice? Een redactrice
die Mietje heet?
Zoals gezien kwamen de Oprechte Nationaale en de Oprechte Bataafsche Courant
voor het eerst in januari 1797 uit. Zij presenteerden zich als de ‘oprechte’ opvolgers
van de Nationaale en de Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen (die zijn beide
kranten zelf onder de titel Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen
voortzette) en stonden onder redactie van Johannes Redelinghuys, zoals de enkele
nummers die uit 1797 bewaard zijn gebleven ook aangeven. In 1798, waarvan van
beide kranten een volledige jaargang bewaard bleef, blijft iedere vermelding van de
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redacteur afwezig, totdat in de laatste dagen van mei plotsklaps de mededeling
verschijnt: ‘Gedrukt voor Rekening van den Redacteur M. Bos’,64. een mededeling
die vervolgens standaard wordt opgenomen.
M. Bos. Mietje Bos?
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Voor de radicalen van 22 januari en hun achterban, waartoe de Oprechte couranten
zeker behoren, is mei 1798 een enerverende maand. Nadat op 23 april 1798, na een
grootscheepse, centraal geleide zuivering van de grondraden, de nieuwe Constitutie
uiteindelijk is aangenomen, zet de Constituerende Vergadering deze begin mei meteen
al buiten spel door zichzelf, zonder de bij Constitutie voorgeschreven verkiezingen,
tot het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam uit te roepen. Deze stap zaait in eigen
kring grote verdeeldheid, en de tegenstanders van deze anticonstitutionele daad
groeperen zich al snel in een ‘constitutionele’ oppositie. Onder redactie van M. Bos
gaan ook de Oprechte couranten om: enkele dagen vóór de staatsgreep van 12 juni
1798 gaan zij Constitutioneele Oprechte Nationaale en Constitutioneele Oprechte
Bataafsche Courant heten.
Er zijn in de dagen rond die twaalfde juni, waarin het in de hele Republiek gonst
van de geruchten - over de bewegingen van Daendels van en naar Parijs, over de
mogelijk herziene plaatsbepaling van de Fransen ten opzichte van de mannen van
22 januari, over wie in welk kamp te plaatsen valt - in de directe omgeving van de
beide Oprechte couranten twee berichten te vinden die er op duiden dat de M. Bos
die als ‘Redacteur’ van beide couranten wordt aangeduid, in ieder geval een vrouw
was. In de in mei 1798 gestarte Constitutioneele Vlieg - een blad dat de aanval op
het eigenmachtig uitgeroepen Vertegenwoordigend Lichaam leidt en waarvan de
aloude patriot Jan Christiaan Hespe, op dat moment al geruime tijd de adjudant van
Daendels in Den Haag, een van de drijvende krachten zou zijn geweest - wordt op
13 juni 1798 een raadseltje opgegeven: ‘Ra! Ra! Wie schryft de Vlieg?’65.
Wat volgt is niet een antwoord, maar een lijstje van namen die de ronde doen. Na
de namen van degenen die voor de ‘Vaders van het Papiere kind’ worden aangezien,
worden als ‘Moeders’ ‘de Burgeresses Wolf, Deken, Bos, Moens, verwy, Heybeek,
&c. &c. &c. &c. van Haeren &c. &c.’ genoemd - wat nog van alles kan betekenen,
maar in ieder geval ook dat tijdgenoten vrouwen er wel voor aanzien dat zij een blad
redigeren, en daar bovendien ook een heel rijtje namen bij kunnen bedenken.66. Onder
wie dus die van een - bekend veronderstelde - ‘Bos’.
Specifieker is een roddel die Jan Greeven in zijn Nationaale Bataafsche Vrydagse
Courant (zoals zijn Nationaale Bataafsche Donderdagse Courant met ingang van
juni 1798 is gaan heten) van 8 juni 1798 opneemt. Greeven, die na 22 januari
onomwonden de kant van het nieuwe bewind heeft gekozen, zich vóór de stemming
over de nieuwe Constitutie als ‘agent van het Uitvoerend Bewind tot zuivering der
grondraden in het voormalig gewest Utrecht’ verdienstelijk heeft gemaakt en dit eind
mei met een post als ‘notularis’ bij het Vertegenwoordigend Lichaam beloond heeft
gezien,67. is op dat moment nog steeds druk doende de vijanden van het zittende
bewind aan de kaak te stellen:
De Burger Hespe zingt reeds alom (vertelt men) de Triomf van zyn Meester
[Daendels], en voorspeld den val van het Bataafsche Gouvernement. Hy
dicteert zoo hevig aan zyn klerk voor de Bataafsche Courant, dat de spoeg
den machinalen klerk om de ooren spat -zyne vriendin M. Bos,
redacteursche van gemelde Courant, plaatst alles, wat haar de burger Hespe
toezendt -men wil dat zy met den burger Hespe, na dat die man zyne goede
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Ega een afscheidsbrief zal hebben gegeeven, een Civil Contract zal aangaan
[...].68.
De ‘Redacteur M. Bos’ die in de laatste dagen van mei 1798 bij de Oprechte couranten
openlijk in functie trad, was dus een ‘redacteursche’, en het heeft er alle schijn van
dat zij in deze positie geen onbelangrijke speler was in het politieke spel dat aan de
staatsgreep van 12 juni 1798 voorafging. Want zou zij niet ook de ‘Redactrisse van
de Bat. Nationaale Courant’
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zijn geweest over wie Anthonie Boeseken - nog een lid van ‘Deugd en Kundigheden’
die na 22 januari 1798 carrière maakte, en van zuiveringsagent van de grondraden
(in Overijssel) was opgeklommen tot geheim agent van het Uitvoerend Bewind (in
de Amsterdamse volksclubs) - het Uitvoerend Bewind op 20 mei 1798 had bericht
dat hij er persoonlijk op had toegezien dat zij uit de invloedssfeer van Hespe en
Daendels bleef?69. Ja, ook toen, ruim een week voordat haar naam als ‘Redacteur’ in
de Oprechte Nationaale en Bataafsche couranten was opgenomen, was zij al
redactrice, zoals duidelijk wordt als zij zelf enige weken later deze brief, samen met
vele andere uit de periode vóór 12 juni 1798, in haar beide kranten publiceert om het
volk in te lichten over de bedriegersmethoden van het vorige Bewind.70. En zou men
dan ook niet kunnen veronderstellen dat deze ‘Redactrisse van de Bat. Nationaale
Courant’ dezelfde was als ‘de schrijfster van de Nationale Bataafsche Courant’ over
wie Samuel Wiselius - onder veel meer lid van de Amsterdamse
radicaal-democratische sociëteit ‘De Uitkijk’, de intellectuele evenknie van ‘Deugd
en Kundigheden’ - eind maart 1798 aan Wybo Fynje - één van de vijf leden van het
Uitvoerend Bewind - liet weten dat hij haar krant, net als die ‘Voor Waarheid en
Gezond Verstand’, ‘voor agt ducaten 's maands’ wel ‘in den goeden geest’ zou kunnen
houden?71.
Het is Redelinghuys die ervoor heeft gezorgd dat ook deze vraag bevestigend kan
worden beantwoord. In maart 1798 gearresteerd wegens belediging van de leden van
het Comité van Justitie die hij kort tevoren in de krant - niet in een van de Nationaale
of Bataafsche couranten, maar in de Goudasche Courant - had uitgemaakt voor
‘Oranjestinkers’, maakt hij bij ondervraging duidelijk waarom hij daarvoor de
Goudasche Courant had gekozen: hij was sinds begin oktober 1797 niet meer aan
de Oprechte Nationaale en Bataafsche Courant verbonden.72. En passant komt ook
degene ter sprake die hem bij de beide kranten was opgevolgd: Maria Bos.73. De
Oprechte Nationaale en Bataafsche couranten werden dus al vanaf begin oktober
1797 door Maria Bos geschreven. Eenmaal zover is het niet al te boud meer om te
veronderstellen dat Maria Bos de ‘Demophilia’ was die Catharina Heybeek in augustus
1797 als redacteur van de Nationaale Bataafsche Courant terzijde stond, waarna het
nog maar een kleine stap is naar de gedachte dat het ook Maria Bos was die, toen
Heybeek in september 1797 was gearresteerd, Van Ollefen en Heybeek in staat stelde
de Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek nog
tot begin oktober 1797 vanuit de gevangenis voort te zetten. In elk geval is het
vervolgens in de beide Oprechte Nationaale en Bataafsche couranten van Bos dat
Van Ollefen en Heybeek hun publicaties voortzetten totdat iedere correspondentie
hen verboden werd.
Maria Bos dus. Maar wie was Maria Bos? In de deliberaties van het Comité van
Justitie over de zaak-Redelinghuys heet zij ‘M. van den Bos’, ook wel ‘burgeresse
Van den Bosch’.74. Wie zou dat anders kunnen zijn dan Maria Muller van den Bos,
geboren van den Broek, in 1795 ook wel M. van den Bosch, geb. van den Broek
geheten, die de vrijheid tot het schrijven van een courant inderdaad heeft genomen?
Na 12 juni 1798 worden de Constitutioneele Oprechte Nationaale en Constitutioneele
Oprechte Bataafsche couranten al snel quasi-officiële bladen, gevuld met
vergaderverslagen, proclamaties en besluiten van het plaatselijk en landelijk bestuur.
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Zusterlijke onderonsjes blijven geheel achterwege. In december 1798 wordt Maria
(Muller van den) Bos opgevolgd door Anna (Naatje) Catharina van Streek, geboren
Brinkman. Zelf zet ze zich als M. (Muller) van den Bos, geb. (van den) Broe(c)k nog
enkele jaren aan het vertalen van Duitse toneelstukken.75. Na 1801 is er geen spoor
meer van haar te vinden. Ook met het openbare leven van
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Johanna van Haren, geboren Beaumont lijkt het snel gedaan. In 1800 publiceert zij
nog een boek met Fabelen, geschiedenissen en voorbeelden, uiteraard ‘in dichtmaat’,76.
maar daarbij lijkt zij het te hebben gelaten. In 1805 weduwe geworden, hertrouwt
zij in 1807 in Amsterdam met Jacob de Greuve; zij zal uiteindelijk in 1827 op
75-jarige leeftijd te Bergen op Zoom overlijden.77. Wat Catharina Heybeek betreft,
die zit haar straf uit en begint in 1801 bij Verlem een eigen weekblad, De
onverschrokken vrijheidsvriend, waarvan naar het schijnt niet meer dan twee nummers
uitgekomen zijn.78. Daarna lijkt zij er het zwijgen toe te hebben gedaan. Zij trouwt
uiteindelijk in 1805 te Amsterdam met Wessel van Lommen.79. Nadien ook van haar
geen spoor meer.

Een gebaar
Terugblikkend op de tocht die bij de ongeletterde krantenloopsters van de (Nieuwe)
Bataafsche Vrouwe Courant begon en bij de redactrice van de (Constitutioneele)
Oprechte Nationaale/Bataafsche Courant eindigde, is één conclusie onontkoombaar:
in het radicale Amsterdamse clubistenmilieu waarin deze kranten als nieuwsbron en
politiek strijdmiddel fungeerden, was er sprake van een evidente en gedifferentieerde
politieke participatie van vrouwen. Allereerst waren vrouwen op alle niveaus
betrokken bij de productie en distributie van de talloze politieke kranten en krantjes
die in radicale kring werden uitgegeven en afgezet. Bovendien waren die vrouwen
in hun kwaliteit van krantenloopster, boekverkoopster, uitgeefster, schrijfster en
redactrice niet alleen grondig thuis in de revolutionaire politieke cultuur die tenslotte
zowel hun bron van informatie als hun bron van inkomsten was, maar leverden zij
daar, vooral als schrijfster en redactrice, ook een actieve, bij wijlen sturende bijdrage
aan. Deze politieke participatie bereikte een hoogtepunt in de adresbeweging die
Van Haren eind 1797 op gang bracht, waarmee vrouwen zich ook in die
radicaal-democratische politieke praktijk voegden. Al deze activiteiten maken
duidelijk dat het gangbare beeld van de leesgezelschappen, sociëteiten en volksclubs
als een wereld waaruit vrouwen werden geweerd aan herziening toe is. Sterker nog,
het fenomeen van de vrouwen-adresbeweging doet vermoeden dat vrouwen in deze
wereld op zijn minst over een eigen netwerk beschikten, wie weet zelfs eigen clubs
kenden.
Het is natuurlijk opmerkelijk dat dit alles niet uitmondde in een roep om gelijkheid,
dat vrouwen, die zich er zeer wel van bewust toonden tot de sekse te behoren die
geen stemrecht had, wel voor verruiming van het stemrecht en voor meer volksinvloed
petitioneerden maar voor zichzelf het stemrecht niet hebben opgeëist, nog minder
een plaats in de Nationale Vergadering hebben verlangd. En het is ook opmerkelijk
dat na de staatsgreep van 12 juni 1798, waarbij de politieke radicalisering van de
‘revolutie in de revolutie’ definitief de pas werd afgesneden, vrijwel al deze vrouwen
- overigens net als de meeste mannen uit het radicale milieu - weer in de anonimiteit
verdwenen, of slechts met niet politiek beladen activiteiten in beeld bleven. Maar
liever dan te eindigen met een verzuchting over wat allemaal niet was/gebeurde, zou
ik iets willen benadrukken wat veel opmerkelijker is en wel was/gebeurde: dat deze
vrouwen, op een welhaast vanzelfsprekende manier, spraken en handelden als
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deelgenoten van een politieke gemeenschap die hen, welhaast even vanzelfsprekend,
als deelgenoot in haar midden had opgenomen. Wie daaraan nog mocht twijfelen,
nodig ik tot slot graag uit om een bezoek te brengen aan de sociëteit Maltha in de
Nes, waar zich, onder auspiciën van het Bataafs leesgezelschap ‘Een en Ondeelbaar’
waarin ‘Deugd en Kundigheden’ na 22 januari 1798 was opgegaan, op 7 maart 1798
een grote menigte burgers en burgeressen heeft verzameld om te vieren dat het in
1796 ontbonden radicale burgercorps der kanonniers in deze
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revolutionaire tijd in volle glorie is hersteld. Zodra de Commissie van de
Representanten van het Volk van Nederland arriveert die het eerherstel officieel zal
bevestigen, stellen de kanonniers zich in twee rijen langszij op. Tussen deze rijen
schrijdt vervolgens ook een burgeres naar voren. Geflankeerd door de Representanten
houdt deze ‘Bataafsche Vrouw’ ‘eene vryheidlievende Aanspraak in krachtige
bewoordingen’ die alle aanwezigen in ontroerde vervoering brengt. Daarna leest zij
‘haar Vaers’ voor, dat zij besluit met de woorden:
Gy zyt thans Glorieryk in vlckkelooze Eer Hersteld,
Zweert dus op Nieuw, uw Haat aan Heerschzucht en Geweld!
Op deze laatste regel ‘[steken] die Burgeresse als ook de Loffelyke Commissie en
eenige omstanders de twee voorste vingeren van hunne regtehand [op]’. Het gejuich
dat dit gebaar wekt, is algemeen.80. Johanna van Haren geboren Beaumont heeft haar
plaats ingenomen: burgeres onder de burgers, ja, representante onder de
representanten. De Revolutionaire Droom is even werkelijkheid.

Kop van de Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant van dinsdag 10 januari 1797. Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (coll. Nederlands Persmuseum), Amsterdam.

Eindnoten:
* Tekst van een lezing, gehouden op de Grondvergadering van de Stichting Jacob Campo
Weyerman in de Gevangenpoort in Den Haag op 13 januari 2001. Ik dank Peter Altena, Dini
Helmers en Frans Wetzels, die mij sindsdien van nieuwe informatie hebben voorzien, Gerard
Schulte Nordholt, op wiens kennis over genootschapsleven en genootschapsleden rond 1800
ik een beroep mocht doen, en Mieke Aerts voor altijddurende bijstand.
1. Zie bijvoorbeeld de aankondiging van de Bataafsche Vrouwe Courant No 5 in: Weekelyksche
Nieuws-Post 1796 No 28 (11 juli 1796), en van No 7 in: idem 1796 No 29 (18 juli 1796), waaruit
kan worden geconcludeerd dat de Bataafsche Vrouwe Courant niet wekelijks, maar tweewekelijks
verscheen, en dat het eerste nummer van 1796 niet in januari, maar in juni - om precies te zijn:
op 28 juni 1796- uitkwam, wat welhaast moet betekenen dat de Bataafsche Vrouwe Courant
met dat nummer startte. Van deze krant lijkt geen nummer bewaard te zijn gebleven.
2. Weekelyksche Nieuws-Post (17 juli 1797), p. 112.
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3. Van de Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant, die tenminste in de jaren 1797-1799 bij Van Kolm
is uitgekomen, zijn in totaal 9 nummers bewaard gebleven.
4. Zie Myriam Everard. Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van
de achttiende eeuw. Groningen 1994, p. 135-179.
5. Voor Martinus van Kolm (1758-1829) als uitgever, zie W.P. Sautijn Kluit. ‘De Reizende
Nieuwsbode’, in: De Nederlandsche Spectator 1877, p. 276-278, 281-282, 293, 306-307,
313-316. Voor het politieke milieu waarin genoemde krantjes functioneerden, zie Barbara
Resink & Jort Verhoeven. ‘De stem van het volk. De Amsterdamsche wijkvergaderingen in de
eerste jaren der Bataafsche revolutie’, in: Maandblad Amstelodamum 83 (1995), p. 33-43.
6. Gemeentearchief Amsterdam (hierna: GAA) 5053 (archief Nieuw Stedelijk Bestuur. 1795-1813),
inv.nrs 973-976 (notulen Comité van Algemeene Waakzaamheid, januari 1795 maart 1798),
en 5061 (rechterlijk archief), inv.nrs 541-542 (verhoren Comité van Binnenlandsche
Correspondentie, mei 1797-september 1801); additionele informatie in: GAA 5061, inv.nrs
476-491 (confessieboeken, februari 1795-maart 1801) en 653-657 (notulen Comité van Justitie,
augustus 1795-december 1800).
7. GAA 5053, inv.nr 976, 302 (4 augustus 1797) en 336 (11 augustus 1797).
8. GAA 5053, inv.nr 976, 340-341 (14 augustus 1797).
9. Zo verscheen op 29 juli 1797 ‘burger’ Christiaan Timman voor het Comité, ‘exhibeerende het
blaadje de burger en boer met kennisgeving dat de vrouwen welke de roep deeden daar nog bij
voegden het marcheeren van Pruisschen troepes hetgeen in het blaadje niet gevonden wierd,
en is aan gemelde burger gesegd dat hier omtrent de noodige maatregulen zoude genoomen
worden’; zie GAA 5053, inv.nr 976, 284. Onderzoek naar deze beroepsgroep is in Nederland
nog niet gedaan; voor een beeld van de levensomstandigheden van vroeg 18de-eeuwse Engelse
krantenloopsters, die op het oog erg lijken op die van hun latere Amsterdamse zusters, zie
Margaret Hunt, ‘Hawkers, Bawlers, and Mercuries: Women and the London Press in the Early
Enlightenment’, in: Margaret Hunt e.a. (red.), Women and the Enlightenment, New York 1984,
p. 41-68; zie ook de in alle opzichten inspirerende studie van Paula McDowell. The Women of
Grub Street, Press, Politics, and Gender in the London Literary Marketplace 1678-1730, Oxford
1998, i.h.b. p. 58-62 (‘Hawkers and Ballad-Singers’).
10. GAA 5061, inv.nr 542, verhoor dd. 21 juli 1800.
11. De tweewekelijkse Staatkundige Samenspraak tusschen een Burger en een Boer kwam van
1796 tot 1802 uit te Amsterdam, en werd volgens opgaaf geschreven en uitgegeven door Jan
Bruijn in de Anjeliersdwarsstraat; hij heeft dat niettemin niet steeds zelf gedaan: allereerst werd
hij in oktober 1796 vanwege de Burger en Boer tot 5 jaar Rasphuis veroordeeld, vervolgens
werd hem, toen bleek dat hij vanuit het Rasphuis nog steeds kopij leverde, in augustus 1797
iedere schrijfactiviteit verboden; zie GAA 5061, inv.nr 479, 352 (26 oktober 1796) en 5053,
inv.nr 976, 312 (8 augustus 1797); in december 1797 blijkt Johanna Heymeriks schrijfster en
uitgeefster van de Burger en Boer, wat zij dus naar waarschijnlijkheid al sinds augustus 1797
was, terwijl zij even waarschijnlijk al vanaf oktober 1796 de uitgave verzorgde.
12. GAA 5053, inv.nr 976. 831 (13 december 1797) en 836 (14 december 1797), waarna het
onderzoek wordt overgenomen door het Comité van Binnenlandsche Correspondentie: GAA
5061, inv.nr 541, verhoren dd. 14 en 18 december 1797.
13. Wel kan uit de verhoren worden opgemaakt, dat er een indirecte connectie met de befaamde
patriotse uitgever en boekhandelaar Jan Verlem bestond in de persoon van P. Knuijt, drukker
van de Burger en Boer, die begin jaren 1790 ook als drukker voor Verlem werkte: zie Sofie
Cerutti. ‘Illegale handel in boeken rond 1791. Paapes biografie van Willem V of hoe een
boekhandelaar in het rasphuis belandde’, in: De Achttiende Eeuw 30 (1998), p. 59-78, aldaar
71 e.v. (Cerutti leest abusievelijk ‘Kruyt’); hoewel de auteur er geen bijzondere aandacht aan
schenkt, lijkt de echtgenote van Verlem. Lydia Gerrits, mede-uitgever en -boekhandelaar te
zijn geweest, zie ibidem, p. 68 (behartigt in afwezigheid van Verlem de lopende zaken en zorgt
voor clandestiene distributie van verboden werk) en p. 69 (houdt administratie bij). Zie ook
noot 78.
14. GAA 5061, inv.nr 542. verhoren dd. 10 en 11 september 1799. Een blaadje met de titel Bataaf
en Boer heb ik niet kunnen traceren. Mogelijk gaat het om de Zamenspraak tusschen een Bataaf
en Boer, waarvan een enkel ongedateerd nummer bewaard is gebleven: de uitgever daarvan
was Jacobus Wendel, in de jaren 1790 boekdrukker in de Anjeliersstraat in Amsterdam, die
met eenzelfde soort uitgaven dezelfde markt bediende als Van Kolm en Bruijn, zoals ook blijkt
uit het blaadje De Revolutionaire Club dat hij in 1798 uitgaf en voor enkele duiten verkocht;
zie A.B. Saakes. Naamlijst van Nederduitsche boeken [...] gedurende de jaaren 1790-1848 in
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ons vaderland uitgekomen (hierna: Saakes), dl 2. Amsterdam etc. z.j., p. 506. In welke relatie
Johanna Sophia Duval eventueel tot Wendel stond - compagnon? opvolgster? - is op basis van
de voorhanden gegevens niet te zeggen.
Het echtpaar Duval-Van den Bergh is in 1780, na een huwelijk van vijf jaar, te Amsterdam
gescheiden [met dank aan Dini Helmers die mij deze informatie verstrekte]; Eldert van den
Bergh werd in januari 1793 in Amsterdam begraven, zie GAA, doop-, trouw- en begraafregisters
(hierna: dtb) 1205/388.
GAA 5061, inv.nr 542. verhoor dd. 11 juli 1798. Over welke Missiven Timmermans onderhouden
wordt, is onduidelijk.
GAA 5061, inv.nr 481, 85-90 (18 september 1797).
Voor Lieve van Ollefen (1749-1816) zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 8
(1930). Naar Van Ollefen is vooralsnog geen afzonderlijk onderzoek gedaan: niettemin speelt
hij in uiteenlopende studies over de 18de eeuw een rol. beurtelings als feministische held (een
positie die hij deelt met Gerrit Paape), malicieuze plaaggeest van Betje Wolff en Aagje Deken,
kinderboekenschrijver van patriotse signatuur, en niet al te gevaarlijke vrijgeest: zie J. Brok-ten
Broek, ‘Het vertrekpunt’, in: W.H. Posthumus-van der Goot (red.), Van moeder op dochter.
Het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld, Leiden, 1948, p. 11-44, i.h.b. 16-17
(11-13): Willem Breekveldt. ‘Welmeenende lezers! Over een receptie-ongeluk in het werk van
Wolff en Deken’, in: Voortgang 6 (1985), p. 361-381; P.J. Buijnsters en Leontine
Buijnsters-Smets. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle
1797, vele nrs: Ton Jongenelen. Van smaad tot erger. Amsterdamse boekverboden 1747-1794,
Amsterdam 1998, nr 206. Van De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver schreef Van Ollefen
de eerste vier delen (1793-1796) alleen, het vijfde deel (1797) samen met Rs. Bakker, die
vervolgens, om redenen die nog duidelijk zullen worden, de laatste drie delen (1798-1801)
zonder Van Ollefen voortzette.
Cerutti. ‘Illegale handel’, p. 76. Over de ruzie met zijn voormalige uitgevers schrijft Van Ollefen
zelf in de Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen (4 mei 1797).
Voor Johannes Henricus Redelinghuys (1756-??), zie G.J. Schutte, ‘Johannes Henricus
Redelinghuys. Een revolutionair Kapenaar’, in: Suid-Afrikaanse Historiese Joernaal, 3 (november
1971), p. 49-62.
Zo was Wijnand Wijnands vóór 1795, met Hendrik Brongers, uitgever van het weekblad van
Bernardus Bosch en Petronella Moens. De Leerzame Praat-al (1790-1792), en eveneens, van
dezelfde auteurs, van De nieuwe constitutie van Frankrijk (1792), en was hij na 1795 uitgever
van geschriften vanuit de volksclubs, zoals Gevoelens der vergadering van dadelyke
vertegenwoordigers der Bataafsche clubs of grondvergaderingen van Amsterdam [1795].
Voor Gerrit Harger als politiek publicist die vóór 1795 omwille van zijn publicaties gevangen
werd gezet, zie G. van Rijn. ‘De boekhandelaar Jan Verlem en Mr Gerard Cornelis Harger’,
in: Nieuwsblad voor den Boekhandel 57 (1890), p. 344-345, en Jongenelen. Van smaad tot
erger, nrs 251-253; in een karakterisering van Jongenelen heet hij ‘een typische representant
van de goed opgeleide revolutionair die als hij de kans had gekregen Willem V zou hebben
geguillotineerd’ (xix).
Deze identificatie berust op een veronderstelling, en wel dat de Amsterdamse graveur Noach
van der Meer jr (1741-1822) in deze jaren zijn voornaam verfranst heeft en als ‘Noé van der
Meer Jr’ secretaris van ‘Deugd en Kundigheden’ was: Noach van der Meer, die al in de
patriottentijd politieke prenten maakte en dit werk in 1795 voortzette, bewoog zich onmiskenbaar
in dezelfde radicale kring, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een serie gravures van het ‘plechtig
volksfeest’, op 19 juni 1795 te Amsterdam gehouden. ‘Bij gelegenheid van het Installeeren der
door de volksstem verkozene Repraesentanten dier stad’ [Atlas van Stolk 5356]. Zie ook noot
50.
De boekverkoper Reinier Doll Timman behoorde in 1790 al tot de patriotse ondergrondse rond
Verlem, zie Ceruti. ‘Illegale handel’, p. 71; in 1795 en 1796 gaf hij samen met Verlem De
Domkop, of Nationaal Volks-boek uit, een weekblad van en voor de Amsterdamse clubisten,
waarin correspondenten hun bijdragen onder namen als ‘Clubist’. ‘Republikein’ of ‘Jacobyn’
inzonden.
Voor Anthonie Boeseken als geheim agent van het Uitvoerend Bewind van de Constitueerende
Vergadering die zich in januari 1798 per staatsgreep installeerde, zie Gedenkstukken der
Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, ed. H.T. Colenbrander, deel 2,
's-Gravenhage 1906, lxxiii nl; voor zijn complotteursactiviteiten nadat een tweede staatsgreep
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in juni 1798 die van januari teniet had gedaan, zie Simon Schama, Patriotten en bevrijders.
Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813, Amsterdam 1989, p. 424.
Nationaale Bataafsche Donderdagse Courant (6 april 1797).
De zeven hier beschreven Nationaale en Bataafsche couranten werden, samen met hun nog
niet genoemde opvolgers, eerder beschreven door W.P. Sautijn Kluit, ‘Nationaale en Bataafsche
couranten’, in: De Nederlandsche Spectator 1871, p. 401-404 en 412-414; hoewel deze
beschrijving mij tot leidraad heeft gediend, bleek zij op punten onjuist of onvolledig; de
verbeteringen en aanvullingen waartoe mijn onderzoek mij bracht, zijn hier stilzwijgend
opgenomen.
Vriendinne van de Waarheid, ‘Burger Schryver van de Nationaale Courant!’, in: Nationaale
Courant (6 mei 1795), en Een Vriendinne van de Waarheid, ‘Burger, Schryver van de Nationaale
Courant!’, in: idem (13 mei 1795).
Extra-Nationaale Courant (18 april 1795).
Het bestaan van dit blad is bekend uit de titelbeschrijving van een - zoekgeraakt - nummer of
deel van De Nieuwe Vrouwen-Clubs dat enige jaren geleden nog in het bezit van de bibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam was, luidende: ‘De nieuwe vrouwen-clubs [...], [t'Amsterdam]
[by M. van Kolm], deel 1 [ca. 1795] [Impressum a.h. slot]’. Voor ‘zonderlings Nieuws’ over
De Nieuwe Vrouwen-Clubs, zie Myriam Everard en Mieke Aerts, ‘De burgeres. Geschiedenis
van een politiek begrip’, te verschijnen in J.J. Kloek en K. Tilmans (red.), Burger, Nederlandse
Begripsgeschiedenis 4.
Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam, Amsterdam [1795], p. 285.
Ibidem, p. 291-292.
Voor deze en de navolgende informatie over Muller van den Bos en zijn echtgenote, zie A.R.M.
Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening
in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband, 14 September 1629-1
Maart 1796, Utrecht/Nijmegen 1953, p. 474-475 [met dank aan J. Blokland, gemeentearchief
Breda]. Achtergrondinformatie over de familie van de moeder van Maria van den Broek,
Anthonia der Kinderen, is te vinden in I.H. van Eeghen, ‘De familiekroniek van Frans der
Kinderen (1667-1737), in: Jaarboek Amstelodamum 64 (1972), p. 117-162.
Zie De voornaamste en minstbekende bijzonderheden, voorgevallen geduurende de belegering,
inneming, en herneming der stad Breda, in den jaare 1793, benevens de nodige bijlagen, in
welke verscheiden belangrijke en onbekende stukken voorkomen, Bergen op Zoom etc. 1793,
p. 128-129, waar ook sprake is van de vrouw van Muller van den Bos.
Gemeentearchief Breda, N 1209, akte 18 [met dank aan Frans Wetzels].
Zie de database ‘Members of scientific, literary and other societies and organisations, 1770-1810’
van Gerard Schulte Nordholt, te raadplegen op diens website www.schultenordholt.org/gerard;
Muller van den Bos heet hier: Maria Muller van den Bosch, geb. Van den Broek.
Het is Colenbrander die Catharina Heybeek als eerste houdt voor ‘de vrouw van den
drukker-uitgever der [Nationaale Bataafsche Courant], [Lieve] van Ollefen’, zie Gedenkstukken
2, p. 737 nl (zie ook noot 71 in dit artikel). Deze bewering wordt bijna letterlijk maar zonder
verwijzing overgenomen door J. van den Bergh van Eysinga-Elias, ‘De vrouw in Nederland
voor honderd jaar’, in: J. van den Bergh van Eysinga-Elias & Clara Wichmann, De vrouw in
Nederland voor honderd jaar en thans, Amsterdam [1913], p. 1-50, aldaar 29. Jaren later wordt
Heybeek in Rudolf Dekker & Lotte van de Pol, ‘Kaatje Revolutionair. Het vergeten feminisme
van de patriotten’, in: NRC-Handelsblad (31 oktober 1987) Van Ollefens ‘levensgezellin’, heet
Van Ollefen vervolgens in Rudolf Dekker, ‘Revolutionaire en contrarevolutionaire vrouwen in
Nederland, 1780-1800’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 102 (1989), 545-563 onder verwijzing
naar Colenbrander en Van den Bergh van Eysinga-Elias ‘haar vriend’ (556), wat in Wayne Ph.
te Brake, Rudolf M. Dekker & Lotte C. van de Pol, ‘Women and Political Culture in the Dutch
Revolutions’, in: Harriet B. Applewhite & Darline G. Levy (red.), Women and Politics in the
Age of the Democratic Revolution, Ann Arbor 1990, p. 109-146 vertaald is als ‘[the man] with
whom she lived’ (121). In genoemde publicaties van Dekker (c.s.) wordt steeds opnieuw
verbazing uitgesproken over de wollenaaister die krantenschrijfster werd.
Als weduwe van Hendricus van Haaren ging Johanna Jacoba van Beaumont, afkomstig uit
Sluis, in februari 1807 te Amsterdam een tweede huwelijk aan, zie GAA, dtb 655/177.
Lieve van Ollefen was in 1797 al sinds 1774 getrouwd met Susanna E. Schuilts/Schultz
(1751-1812), zie GAA, dtb 619/276; het echtpaar Van Ollefen-Schultz is niet gescheiden of
gesepareerd [met dank aan Dini Helmers]; en toen Van Ollefen en Heybeek in augustus
respectievelijk september 1797 werden gearresteerd, woonde Van Ollefen in de Pijlsteeg, en
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Heybeek op de Haarlemmerdijk, zie GAA 5061, inv.nr 480, 494 (6 augustus 1797),
respectievelijk 481, 56 (14 september 1797). Van Catharina Heybeek is vóór 1797 noch in haar
geboorteplaats Rotterdam noch in haar latere woonplaats Amsterdam een huwelijk bekend.
Gemeentearchief Rotterdam (hierna: GAR), ‘Extracten doopregisters der gereformeerde
gemeente, Rotterdam, 1617-1811’: doop dd. 6 maart 1763 van Catharina, dochter van Jacobus
Heybeek en Anna de Vogel; op 5 november 1772 machtigde Jacobus Heybeek zijn echtgenote
om hun beider zaken te behartigen en in alle juridische en economische transacties namens hem
te handelen, zie GAR, Oud Notarieel Archief, inv.nr 2920, 1295-1297; deze volmacht gaf hij
naar waarschijnlijkheid af omdat hij als ‘eerste Schrijver in dienst dezer landen op 's Lands
Schepen van Oorlog’ regelmatig voor langere tijd afwezig was, zie GAR, Oud Notarieel Archief,
inv.nr 2928, 34-36 (akte van voogdij dd. 6 juli 1776, na het overlijden van Jacobus Heybeek),
aldaar 34.
Extra-Nationaale Bataafsche Courant (7 augustus 1797).
Algemeen Rijksarchief. Den Haag (hierna: ARA), 2.01.01.01 (Archieven van de Wetgevende
Colleges ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, (1795) 1796-1810),
inv.nr 311; het adres werd gepubliceerd in: Dagverhaal der handelingen van de Nationaale
Vergadering representeerende het Volk van Nederland, deel 8, 's-Gravenhage 1797, p. 255-256
(29 december 1797).
Oprechte Nationaale Courant (4 januari 1798).
ARA, 2.01.01.01. inv.nr 313.
Het vermoeden van een eigen actie en een eigen netwerk van vrouwen wordt nog versterkt door
het enigermate geoefende oog dat onder de ondertekenaarsters verbazend weinig ‘vrouwen van’
herkent: Susanna Elisabeth Schultz. Elisabeth Catharina van Ollefen. Eva Adriana van Ollefen
en Margaretha Anna Schultz zijn te identificeren als de echtgenote, dochters en schoonzuster
van Lieve van Ollefen, terwijl de vijf vrouwen die de naam Lunenburg dragen mogelijk uit
dezelfde familie komen als Antonio Franciscus Lunenburg, in 1797 commissaris van ‘Cordaat
dog Bedaard’, een zusterorganisatie van ‘Deugd en Kundigheden’; zie I.J. van Manen & K.
Vermeulen. ‘Het lagere volk van Amsterdam in de strijd tussen patriotten en oranjegezinden.
1780-1800’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 6 (1980), p. 331-356 en 7 (1981), p. 3-43,
aldaar 16-17.
Oprechte Bataafsche Courant (3 januari 1798). Met de ‘Lublinkiaansche leere’ zal worden
gedoeld op een uitspraak van Johannes Lublink de Jonge, die hij op 22 augustus 1796 als lid
van de eerste Nationale Vergadering tijdens het debat over het al dan niet verlenen van
burgerrecht aan de joden deed; daarin verdedigde hij de stelling dat de joden als ‘Natuurgenooten’
aanspraak konden maken op de rechten van de mens, zonder dat zij daarmee ook aanspraak
konden maken op de rechten van de burger, een onderscheid waaraan men als het over vrouwen
ging gewoon was:

De Vrouwen zyn ook menschen, zyn ook onze Natuurgenooten: maar zyn
ze daaröm, by die gelyke rechten, ook, in alle gevallen, geschikt om, met
ons mannen, de zelfde gelyke pligten te volbrengen? Zy zyn ook menschen:
maar moeten zy daarom ook het Land bestieren, ook in deeze Vergadering,
met ons, zitting hebben?
Zie Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering, deel 2 (1796), p. 675.
47. J.J. van Haren, geb. Beaumont. ‘Op de rondborstige Redevoering, van den Volks-Vriend.
Theodorus van Leeuwen’, in: Oprechte Nationaale Courant (25 januari 1798).
48. ARA. 2.01.01.01. inv.nr 313: adres dd. 31 januari 1798.
49. J.J. van Haren, geb. Beaumont. ‘Op het loffelyk voorstel van den waardigen Burger Elias
Hambeek. Lid der Municipaliteit te Amsterdam, den 26 Maart 1798, het vierde Jaar der
Revolutie’, in: Oprechte Nationaale Courant (27 maart 1798): idem, ‘Heilzang der Batavieren’,
ibidem (21 april 1798).
50. J.J. van Haaren, geb. Beaumont, Zegezang op het aannemen van het Ontwerp van Staatsregeling.
Amsterdam [1798]: honderd exemplaren hiervan werden op 18 mei 1798 door de Eerste Kamer,
twintig daarvan op 24 mei 1798 door de Tweede Kamer in dank aanvaard, zie Dagverhaal der
Handelingen van het Vertegenwoordigend- en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen
Volks, deel 1. Den Haag 1798, p. 129 en 197. In diezelfde tijd publiceerde zij bovendien: De
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Proclamatie in Vaersen Gebragt, Amsterdam 1798, met een titelvignet van N. v.d. Meer jr een kleine extra aanwijzing voor de identificatie van Noé als Noach van der Meer jr (zie noot
23).
Kennelijk heeft Van Haren buiten de verschillende Nationaale en Bataafsche couranten langer
gepubliceerd; zie J.J. van Haren, geb. Beaumont, ‘Hartelyke Aanmoediging aan de Dappere
Ieren, tegen hunne Geweldenaaren’, in: Haagsche Courant (4 juli 1798) [met dank aan Peter
Altena], een gedicht waarin zij niet alleen de Ierse vrijheidsstrijders, maar ook de Ierse
‘Amazoonen’ tot de gewapende strijd aanmoedigt - waaraan Ierse vrouwen in 1798 overigens
daadwerkelijk hebben bijgedragen, zoals recent Iers onderzoek laten zien; zie Mary Cullen,
‘Partners in Struggle: The Women of 1798’, in: Cathal Pórtéir (red.), The Great Irish Rebellion
of 1798, Dublin 1998, p. 146-159.
[Catharina Heybeek]. ‘Aan den Burger D.H. Dautun!’, in: Nationaale Bataafsche Courant van
Lieve van Ollefen (6 juli 1797); Catharina Heybeek, ‘Burger Redacteur!’, in: idem (25 juli
1797).
GAA 5061, inv.nr 655, 91 (29 augustus 1797).
GAA 5061, inv.nr 481, 54-56 (14 september 1797).
Zowel van de Oprechte Bataafsche als van de Oprechte Nationaale Courant zijn van de maanden
oktober-december 1797 geen nummers bewaard gebleven.
Catharina Heybeek. ‘Opwekking. voor Alle Vryheidminnende Bataaven, na het Lezen van de
Ernstige Raadgeving aan 't Volk van Nederland’, in: Oprechte Bataafsche Courant (15 januari
1798).
Ibidem.
Ibidem.
Oprechte Bataafsche Courant (24 januari 1798).
Catharina Heybeek. ‘Aan myne Medeburgers’, in: Oprechte Nationaale Courant (1 februari
1798): GAA 5061. inv.nr 656. 9-10 (1 februari 1798).
Netje Revolutionair. [zonder titel], in: Oprechte Bataafsche Courant (3 januari 1798): Netje
Revolutionair. ‘Zusje’, ibidem (9 maart 1798): Netje Revolutionair. ‘Zusje’, ibidem (12 maart
1798): Apostolica. ‘Antwoord aan Zuster Netje’, ibidem; Netje Revolutionair. ‘Zusje’, in:
Oprechte Nationaale Courant (20 maart 1798): Caatje Revolutionair. ‘Aan Zuster Netje
Revolutionair’, ibidem (3 april 1798): Wyntje en Betje Let Op. ‘Zusje Mietje’, ibidem (5 april
1798).
J.J. van Haren. geb. Beaumont. ‘Aan den Verdienstelyken Vrouwen-Vriend, den Burger Gerrit
Paape’, in: Oprechte Bataafsche Courant (16 maart 1798).
Of een vrouw ‘wy Vrouwtjes’ zou schrijven, zoals Netje Revolutionair en Wyntje en Betje Let
Op doen, valt te betwijfelen.
Oprechte Bataafsche Courant (28 mei 1798).
De Constitutioneele Vlieg No 4 (13 juni 1798). 32. Voor de politieke en publicistische activiteiten
van Jan Christiaan Hespe (1757-1818) in de patriottentijd en de Bataafse Republiek, zie W.P
Sautijn Kluit. ‘De Politieke Kruyer’, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde, derde reeks I (1882), p. 176-263.
Ibidem. Tot mijn spijt kan ik ‘verwy’ niet thuisbrengen.
Voor Greeven als politieke zuiveraar, zie Gedenkstukken 2, p. 764 nl; dat het bij de hier genoemde
‘Greeve’ inderdaad om Jan Greeven gaat, mag blijken uit de open brief van Waarmond. ‘Aan
Jan Greeven - voor dit maal’ in: Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (29 augustus
1798), waarin Greeven met terugwerkende kracht politiek de maat wordt genomen. Voor de
benoeming van Greeven als notularis, zie Dagverhaal der Handelingen van het
Vertegenwoordigend- en Intermediair Wetgevend Lichaam, deel I (1798), p. 149 (zitting van
de Eerste Kamer dd. 21 mei 1798).
J.V.E., ‘Burger Courantier’, in: Nationaale Bataafsche Vrydagse Courant (8 juni 1798).
Zie Gedenkstukken 2. 785 nl. waar Colenbrander de betreffende brief samenvat.
Zie Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (2 juli 1798), waarin bedoelde brief mét
redactioneel commentaar in de meerdelige ‘Authentique Bylagen tot de Gebeurenissen van den
12. Junij 1798’ is opgenomen.
Gedenkstukken 2, p. 737 nl, de plaats waar Colenbrander deze ‘schrijfster van de Nationaale
Bataafsche Courant’, naar inmiddels duidelijk is abusievelijk, houdt voor Catharina Heybeek
(zie ook noot 37).
GAA 5061, inv.nr 482, 17 (23 maart 1798).
GAA 5061, inv.nr 483, 167 (14 november 1798).
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74. GAA 5061, inv.nr 656, 48v (21 juni 1798).
75. Zeker is: M. Muller van den Bos, geboren van den Broeck. De advokaaten. Tooneelspel. Naar
het Hoogduitsch van A.W. Iffland. Amsterdam 1801. Door ‘M. van den Bos, geb. Broek’ zou
nog vertaald zijn: [J.H.D. Zschokke]. Julius van Sassen. Treurspel, in vier bedrijven. Amsterdam
1799, zie Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Johs Hilman,
Amsterdam 1878, nr 635; door ‘M. van den Bos, geb. van den Broek’; A.J. von Gutenberg, De
speculanten. Tooneelspel in 5 bedrijven. Amsterdam 1801. ibidem, nr 2111.
76. J.J. van Haren, geboren Beaumont. Fabelen, geschiedenissen en voorbeelden, in dichtmaat,
zijnde een vrije navolging van eenige autheuren met fraaije kunstvignetten verrijkt. 2 dln.
Amsterdam 1800, zie Saakes 3, p. 144 en 160; geen van de titels van de gebundelde verhalen
lijkt nog op enige politieke betrokkenheid te wijzen, wellicht met uitzondering van ‘Het dwaalen
van Batavus en Frits naar het Rijk der Aapen’.
77. GAA. dtb 1207/12 (begrafenis van Hendricus van Haaren dd. 12 maart 1805), en 655/177
(ondertrouw van Johanna Jacoba van Beaumont en Jacob Fredrik Hubert Adam de Greuve dd.
6 februari 1807); Centraal Bureau voor Genealogie. Den Haag, familie-annonces De Greuve
(overlijden van Johanna Jacoba van Beaumont, weduwe De Greuve, dd. 17 oktober 1827).
78. Zie Saakes 3. p. 286. De conclusie dat Verlem het boekenvak na 1797, toen hij zijn zaak aan
Greeven verkocht, niet heeft verlaten, is gerechtvaardigd: uit een advertentie in de Oprechte
Bataafsche Courant van 4 mei 1798 blijkt dat zijn zaak, ‘eertijds in de Warmoesstraat’ in de
Boomdwarsstraat wordt gecontinueerd - een advertentie die hier wordt genoemd omdat er tevens
uit blijkt dat hij en zijn vrouw. Lydia Gerrits, die hij naar vermeld tot alle zakelijke transacties
heeft gemachtigd, de zaak samen drijven. Zie ook noot 13.
79. GAA, dtb 653/73.
80. Voor de plechtigheid, zie het verslag van Noé van der Meer jr en J.J. van Haren geb. Beaumont
in: Oprechte Nationaale Courant (10 maart 1798); voor het gedicht, zie J.J. van Haren, geb.
B[e]aumont, ‘Op de Heuchelyke Herstelling van het Corps Braave Burger-Kanonniers, te
Amsterdam; den 7 Maart 98 4 B.R.’, in: Extra-Bataafsche Courant (7 maart 1798). Voor de
voorgeschiedenis van deze plechtigheid, zie H. Italie, ‘De oproerige bewegingen der kanonniers
te Amsterdam in 1796’, in: Oud-Holland 20 (1902), p. 16-58.
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De Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant
W.R.D. van Oostrum
‘Baarden van moppen zijn vaak langer dan we denken’. Zo eindigde Jan Bruggeman
zijn artikel over de nog ruimere datering dan eerder verondersteld van de fameuze
‘leugenboeken van Anna Folie’, beter bekend als de lyste van Rariteyten.1. Het lijkt
een profetie. Bij toeval stuitte ik op De Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant.
Vol Boertig, Natuur en Historiekundig Staatnieuws. Gedrukt voor het aanstaande
Jaar (nrs 1-4), voortgezet als De Oprechte Onvervalschte Comique en Satyrique
Courant, met dezelfde ondertitel (nrs 5-6). In nummer 3 kwam ik een oude bekende
uit Anna Folie tegen, Broeder Cornelis:
Op de Botermarkt in de Gemarmerde Tant van Koert Plakgat, zyn te zien,
op de eerste Borstpapiere Verdieping, daar de gaan en komende Man door
heen zakt, als een Schoot Gaare Loertkoek door het Roosterwerk van een
Boere Secreet, de volgende Antikwiteiten [...] 2de Een kleine karawas met
Roode Strikjes, daar Broêr Cornelis de Jonge Meisjes mêe disciplineerde.
Een groot Riliqui met aandoening beschoud, door alle Biegtvaders en
Nonnetjes [...] (fol. 1 verso).
Ter vergelijking: in haar artikel over de scherts-catalogi van Anna Folie noteerde
Susanne Lammers ‘Een kleyne Berken-roede met roode strikjes, en waar mee Broer
Cornelis van Brugge de boetvaardige Vrouwtjes disciplineerde; een groot Reliquie
en seer nuttig voor alle Biegtvaders’ (p. 13).2. Ook het volgende herinnert aan Anna
Folie - Broer Cornelis:
Hier is in folio uitgegeeven, en word in zindelijk Octavo nagedrukt, een
gestoolen werkje geintituleerd de Wegwyzer na Traliënstein, gevouwen
op de concientie, en ingenaaid door de Hebzucht van een klein zwarten
brutaal anagramma van St. Erasmus gild, is te bekomen by mottige je weet
wel op 't groot Loopveld, daar de folianten Drukker uithangt (nr. 1, fol. 1
verso).
De nummers van de hervonden krant zijn ongedateerd. De identieke stok, die
aankondigt dat de kranten ‘alle maandagen uytgegeeven worden’ geeft enig houvast:
‘Te Haarlem by Tolk, s'Hertogenbosch by Palier, in s'Haage by Backhuyzen, te
Uytrecht by de Veer, te Alkmaar by Maagh, te Amsterdam by J: Kok, te Leyden by
Eedenburg, te Leeuwaarde by Chalmot, te Harlingen by van der Plaats, voor de prys
van een stuyver.’
Aris Tolk, steeds als eerste genoemd (in mogelijk een incidenteel
samenwerkingsverband met Palier en de anderen ten behoeve van de distributie?),
is in de periode 1761-1779 in Haarlem werkzaam. Alle nummers ogen vanuit de
verte als een echte krant. Edoch, om meteen met de deur in huis te vallen: het lijkt
er verdacht veel op dat de scherts-catalogi van Anna Folie familie hebben gekregen
in de gedaante van een scherts-periodiek. Zowel de geografische benamingen
(Loendersloot wordt in Spanje gesitueerd, Nova Zembla in Italië, Lutkebroek in
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Nieuw Nederland, Wervenstyn aan Zee), de dateringen (den 32sten Juli, den 77sten
dito, den 28sten van Mostertmaand, den 9den van Sloop de Boel, den 37ste van zeld-
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zaamheid), als de berichten en advertenties wijzen in die richting. Nummer 1 opent
met het volgende bericht (fol. 1 r):
Doesburg Op de Grenzen van Afrika, den 9den van de toekomende Maand.
Zo eeven krygen wy hier met brieven over Schermerhorn tyding uit het
Middelpunt van Turkyën, dat het Poelsnippen, Kalkoenen en
Endvoegelen-Vlees, aldaar zeer gewild was, om dat zy de Muselmans
geen Wind-Eijeren leggen. In tegendeel waaren de Varkens 'er zo
overvloedig, dat men ordres ter Inkoop, zo in Engeland, Vrankrijk als
Westphalen gecontramandeerd had; en de prys der Weesper Moppen en
Gouwse Hyligmaker was sedert de laa[t]ste post aanmerkelyk gestygerd.
Aanleiding om de krant na waarschijnlijk (2 februari) 1761 te situeren, geeft het
volgende:
Van Oost-Indien word gemeld dat [...] de lui aldaar van kou moeder naakt
langs straat [loopen]. De Vrouwelyke termometers staan hier op 300
Graaden boven nul. (nr. 2, fol. 1 verso).
Dorothée Sturkenboom vestigde in haar artikel over de thermometer als een
genderspecifieke metafoor de aandacht op het vertoog d.d. 2 februari 1761 in De
Vrouwelyke Spectator of de tegenwoordige Waereld-beschouwster (bij F.H. Demter,
Amsterdam) over het gebruik van dit instrument als indicator voor het vrouwelijke
driftleven. Na deze datum, zegt zij, komt de vermelding van ‘de vrouwelijke
thermometer’ meer voor.3.
Andere plaatsen vestigen de aandacht op de jaren 1767-1768. Bijvoorbeeld de
referentie aan ‘Knollendam’ (nr. 4, fol. 1 verso). Het brengt de gedachte boven aan
de Boere Bruiloft, of Het Huwelijk van Moddeworst en Griet Beerdberg door Joh.
Buma. gedrukt ‘Te Knollendam, Ten dienste der Bruiloftgasten, 1767’. Een bericht
uit ‘Kuilenberg’ maakt melding van een ‘zeeker Heer’, die bezig is ‘op eigen kosten
uit een byzondere Devotie een weeuwen Hofje te stichten [...]; daarin wil hij weduwen
onderbrengen ‘die welëer door zyn woekeren verarmd zyn’ (nr. 2, fol. 1 recto).
Bekend is uiteraard het blijspel Doctors goudbeurs of Weduwen-societeit in onrust
onder de zinspreuk Veylig onder moordenaars, waarvan het eerste deel in 1757
verscheen en een vervolg in 1760. In 1767-1768 echter ontstaat een discussie tussen
F.H. van der Beets en J. van der Hey Jacobzn over het fenomeen weduwenbeurs. De
eerste publiceert over het falende beleid tot nu toe en doet voorstellen ter verbetering
(1767 en 1768 bij P. van Os in Den Haag), de tweede wederlegt dit (1768 bij Erven
F. Houttuyn in Amsterdam); gerecenseerd in de Nieuwe Vaderlandsche
Letter-Oefeningen 1769, I pp. 34-6, 121-2, 210). Een ander bericht rekt de tijdlat
nog iets verder op:
Schelmstein, by Nieuwstad, den 9den van Sloop de Boel. Les Frères
desrober en Larron, gepriviligeerde Maradeurs van het Regiment der
Geäbandoneerde Eerlykheid, en Ridders van de Ordre der verloopen'
Reputatie, die het WETBOEK van Aron Abrahams, en de
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CARTOUCHÏANA van den Hedendaagsche Koopman op hun duimpje
hebben [...] (nr. 6, fol. 1 recto).
Maar hoofdzakelijk is er vooral veel raadselachtigs en de vraag is dan ook: heeft een
uwer ooit van deze courant gehoord?
NASCHRIFT Inmiddels heeft een der redacteuren. Ton Jongenelen, mij gezegd
‘bijna zeker te weten’ wie de auteur van deze periodiek is - een naam die ik hier
uiteraard niet zal onthullen. Inzage van de 6 nummers bevestigde zijn vermoeden.
Zie ook: T. Jongenelen, Van smaad tot erger [...]. Amsterdam 1998, nr. 87; uit de
vermelding hier blijkt dat nr 5 en/of 6 voor 22 oktober 1763 zou(den) zijn uitgegeven.
Kortom: wordt zeker vervolgd. (VO)

Eindnoten:
1. J. Bruggeman, ‘De datering van de “Lyste van Rariteiten”’, in: Med.JCW 14 (1991), p. 20-22.
2. S. Lammers, ‘De aardigheden van Rabelais in de leugenboeken van Anna Folie’, in: Med.JCW
12 (1989), p. 8-18. Over Broeder Cornelis, zie K. Bostoen, ‘Broer Cornelis en zijn historie: een
politieke satire’, in: Literatuur 84/5, p. 254-261.
3. D. Sturkenboom, ‘Thermometers voor mannelijkheid en vrouwelijkheid. De betekenis van
sekse in de spectatoriale geschriften’, in: De Achttiende Eeuw 26 (1994), p. 41-70.
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Een fictieve broodschrijver
Pieter 't Hoen en het vroege oeuvre van J.A. Schasz M.D.
Peet Theeuwen
Eén auteursnaam, twee oeuvres; raadsels rond J.A. Schasz
Onze literaire geschiedenis kent broodschrijvers in alle soorten en maten, en met
name in de achttiende eeuw waren zij ruim vertegenwoordigd. Sommigen onder hen
leefden volledig van hun pen of probeerden dat althans, anderen hadden naast hun
schrijverschap nog andere, al dan niet legale bronnen van inkomsten; er bevonden
zich onder hen autodidacten, maar ook lieden met een degelijke opleiding, soms zelfs
een academische. Onder die laatste categorie zou ook de hieronder besproken figuur
hebben kunnen vallen: J.A. Schasz, doctor in de medicijnen. Onder de naam van J.A.
Schasz M.[edicinae] D.[octor] verschenen in de jaren 1778-1780 en vervolgens in
de jaren 1788-1798 een groot aantal satirische, politieke en zedenkundige
toneelstukken en romans.
J.A. Schasz woonde naar eigen zeggen te Amsterdam, waar hij, alweer naar eigen
zeggen, doceerde noch practiseerde, ofschoon hij er zich op beroemde een bekende
persoonlijkheid te zijn in de stad aan het IJ. Eenieder die enigszins bekend is met
hetgeen totnogtoe over Schasz geschreven is, weet dat hieronder geen profiel van
een bekend broodschrijver genaamd J.A. Schasz kan volgen, om de eenvoudige reden
dat de doctor nooit heeft bestaan; althans niet buiten de verbeelding van hen die in
de genoemde perioden onder zijn naam twee afzonderlijke, onderling sterk
verschillende literaire oeuvres hebben gecreëerd.
Het pseudoniem J.A. Schasz M.D. is, afgezien van de in de jaren 1778-1780
verschenen Schasziana, onlosmakelijk verbonden met Gerrit Paape (1752-1803), de
Delftse plateelschilder en begaafd autodidact, die zich in de jaren 1780 en 1790 als
een bijzonder origineel en scherpzinnig satiricus, journalist en literator heeft doen
gelden. P.J. Buijnsters heeft in 1986 aangetoond dat het latere Schasz-werk,
geschreven in de periode 1788-1798, van de hand van Paape was. Centraal in
Buijnsters' bewijsvoering stonden enige passages uit Paapes Vrolijke reis van een
Engelschman, door Holland (1796), een imaginair reisverhaal waarin de Engelse
hoofdpersoon te Leiden dr. Schasz ontmoette. Schasz informeerde de reiziger onder
andere over enkele Schasz-werken die op dat moment nog geschreven moesten
worden en die inderdaad zijn verschenen, en dus slechts van Paape kunnen zijn.
Kon het late Schasz-oeuvre dus op naam van Paape worden gesteld, voor de vroegere
Schasziana, die in schrijftrant sterk verschillen van de latere, blijft de meest
waarschijnlijke kandidaat de journalist Pieter 't Hoen (1744-1828), die vooral naam
maakte als redacteur van het toonaangevende patriotse periodiek De Post van den
Neder-Rhijn (20 januari 1781 - kort
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na 16 oktober 1787). Een beschouwing over 't Hoens vroege literaire werk vraagt
dus om een vergelijking tussen het werk op naam van 't Hoen en de pennenvruchten
van de vroege Schasz. Misschien verbaast het de lezer dat een gerenommeerd literator
als Paape de denkbeeldige doctorshoed van Schasz als een tweedehands kledingstuk
van 't Hoen zou hebben overgenomen, maar het letterlijk of bijna letterlijk imiteren
van andermans schuilnamen of titels van publicaties kwam in de achttiende eeuw
veelvuldig voor, zodat Paapes gebruik van een eerder door iemand anders benutte
schuilnaam niet ongebruikelijk zou zijn.
De doctor Schasz uit de jaren 1788-1798 schreef essays, imaginaire reisverhalen
en kluchten, vol van satirische en vooral absurde humor en met een grillige indeling
in een eveneens absurd groot aantal zeer korte hoofdstukjes. Thema's waren doorgaans
de schijnheiligheid, cynische eigenbaat en dwaze kortzichtigheid van Paapes eigen
patriotse partijgenoten: ondeugden die de doctor op de hak nam door ze bij voorkeur
als een ‘vrolijke wijsgeer’ spotlachend te hekelen. Vaak vertoefde hij daarbij in een
of ander denkbeeldig buitenlands rijk waar diezelfde ondeugden heersten, en waar
hij altijd verbleef als vluchteling of tijdelijke bezoeker, zonder zich er thuis te voelen.
Deze imaginaire reisverhalen, grotendeels in dialoogvorm geschreven, bevatten
meermaals lange, voor het verhaal overbodig lijkende uitweidingen en werden soms
abrupt afgebroken zonder duidelijk slot. Al deze kenmerken zijn terug te vinden in
de romans en imaginaire reisverhalen die Gerrit Paape onder zijn ware naam heeft
gepubliceerd. Ze zijn daarentegen niet aanwijsbaar in de teksten van de vroege Schasz
die in de periode 1778-'80 Schasz-Paape als publicist was voorgegaan.1.
De vroege Schasz debuteerde met het politieke toneelstuk Het Engelsche en
Amerikaansche kaart-spel, uitgegeven in 1778 te Utrecht bij G.T. van Paddenburg,
de drukker en boekverkoper die al zijn toneelwerk uitgaf. Daarna verschenen De
verdrukte wildeman, De misrekening en Het verdrag, alle drie vervolgen op het
Kaart-spel, uitgegeven in 1778 en opgebouwd uit vier bedrijven, met uitzondering
van Het verdrag dat slechts drie bedrijven telde. Eveneens in 1778 verscheen Jurjen
Lankbein of de Mof commis, een ‘moffenklucht’ - een genre dat hieronder nog aan
bod zal komen. In aansluiting op Jurjen Lankbein zag in 1779 een tweede
moffenklucht van Schasz het licht, Holdwich. Of de Mof, commis door bedrog.
Daarnaast publiceerde hij in 1779 nog het zedenkundige toneelstuk Dorvant of de
zegepraal der liefde. In hetzelfde jaar verscheen nog een toneelstuk met een politieke
strekking, De geplaagde Hollander of de lastige nabuur. Zijn omvangrijkste werk
en tevens sluitstuk van het vroege Schasz-oeuvre is een imaginair reisverhaal, Reize
door het Wonderland, en eenige andere vreemde landen gedaan door Dirk Denker.
Deze Reize verscheen in twee delen in 1780. Twee toneelstukken die in 1786 door
een Van Paddenburg gepubliceerde bundel met Schasz-stukken zijn uitgegeven, Het
testament of de laatste wil van den Hollandschen eijerboer (eerste uitgave in 1780)
en De dood van den Hollandschen eijerboer (eerste uitgave in 1782), zullen hier
buiten beschouwing blijven: geen van beide is onder het pseudoniem J.A. Schasz
M.D. verschenen. Ook de neerlandicus J. Zwagemakers, die een uitvoerig
bibliografisch onderzoek naar de werken van Schasz en 't Hoen heeft verricht,
constateert dat ze wellicht door anderen dan Schasz geschreven zijn. Een derde
toneelstuk dat indirect in relatie staat tot het vroege Schasz-oeuvre en dat door
Zwagemakers is genoemd, zal ik hier evenmin aan de orde stellen: De Mof koopman
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of zamenspraak tusschen een rentenier, een Hollander een Vries en drie
vreemdelingen. Over het verval der binnenlandsche koophandel of winkelneering
[...] Door Petrus Stads Naneef van J.A. Schasz M.D. Dit stuk, in 1780 bij Van
Paddenburg uitgegeven, is gezien het pseudoniem wellicht niet afkomstig van de
vroege Schasz, ofschoon alleen nader onderzoek in dezen uitsluitsel kan geven.
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Ik zal mij hier echter beperken tot die geschriften die onder het pseudoniem J.A.
Schasz verschenen zijn en die zonder verdere bedenkingen beschouwd mogen worden
als pennevruchten van de auteurs van de twee oorspronkelijke Schasz-oeuvres.2.
De grote verschillen tussen het werk van Schasz-Paape en de vroege Schasz treden
aan het licht zodra we proberen beide oeuvres met elkaar te vergelijken. In Reize
door het Wonderland ontbreken de absurdistische hoofdstukindeling en de
overheersende positie van de dialoog die voor de imaginaire reisverhalen van
Schasz-Paape zo kenmerkend zijn. Laatstgenoemde sluit qua stijl aan bij de groteske,
absurdistische humor van de Britse auteur Laurence Sterne, een stijl waarop ook de
tot in het absurde doorgetrokken hoofdstukindeling (bijvoorbeeld 35 hoofdstukken
voor 128 bladzijden) terug te voeren is. De satire van de vroege Schasz in het
Wonderland, voornamelijk gericht tegen een aantal elementen uit de politiek en de
samenleving in Engeland en de Republiek, is daarentegen volkomen ernstig bedoeld
en blijft verstoken van de Sterneaanse humor van Schasz-Paape. De reiziger, Dirk
Denker, is geen ontheemde zoals de doctor uit de latere Schasz-verhalen, maar een
man die uit nieuwsgierigheid de wijde wereld wil zien en die daarom vrijwillig uit
zijn vaderland, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, vertrokken is. Aan
het einde van zijn reis keert hij veilig in de Republiek en in zijn huiselijke kring
terug: heel anders dan Schasz-Paape die zijn vaderland uit gejaagd wordt en er zich
na jarenlange omzwervingen niet meer thuis kan voelen. Is Schasz-Paape naast
vluchteling ook een rusteloze globetrotter, op de vroege Schasz is het omgekeerde
van toepassing: voor hem is het aantrekkelijke van een reisverhaal nu juist dat men
van vreemde landen kennis kan nemen zonder zelf op reis te hoeven en hij presenteert
zich niet als reiziger, maar slechts als uitgever van de reisverhalen van zijn overleden
vriend Denker. Dirk Denker en de toneelpersonages uit de vroege Schasz-periode
missen bovendien het cynische, erotische hedonisme dat typerend is voor het latere
Schasz-personage. De doctor in de werken van Schasz-Paape gaat weliswaar graag
om met vrouwen ter bevrediging van zijn seksuele behoeften, maar verder schildert
hij vrouwen zo zwart af als hij maar kan: vijandig tegenover hun echtgenoten, dom,
naïef en wellustig. Dit is een volslagen andere benadering van liefde en seksualiteit
dan in het gedrag van Dirk Denker, die in tranen uitbarst als hem de gevolgen van
ontrouw in het huwelijk worden getoond, of in Dorvant of de zegepraal der liefde,
waar de vroege Schasz de liefde tussen twee jonge mensen laat triomferen over
onbegrip, verraad en geldzucht. Scabreuze grappen, zoals de veelvuldige toespelingen
op het mannelijk lid door middel van referenties aan apenstaarten in Schasz-Paapes
Reize door het Aapenland, ontbreken in de passages die de vroege Schasz aan huwelijk
en liefde heeft gewijd: bij de vroege Schasz vindt men wel veel sentimentele passages
vol vurige, oprechte liefde, alsmede serieuze levenslessen en moraliserende satires
ten aanzien van het huwelijk.
Aanzienlijke verschillen vinden we ook op het gebied van de religieuze beleving.
Terwijl Schasz-Paape zich onder invloed van de deïstische en atheïstische stromingen
binnen de Verlichting enthousiast aansluit bij de bestrijding van de gevestigde
godsdiensten, komt Dirk Denker naar voren als een gematigde gereformeerde, even
wars van libertijnse, naar atheïsme zwemende filosofieën als van fanatiek-religieuze
dweperij. In het Wonderland figureren zelfs de geest van Calvijn, die een groep
onwaardige predikanten berispt, en een gepersonificeerde ‘God van Nederland’, die
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waakt over 's lands welzijn en die optreedt in een decor dat is gesierd met portretten
van een aantal protestantse hervormers.
Een meer thematische vergelijking tussen de twee Schaszen moet achterwege
blijven omdat men daarbij ongelijksoortige grootheden zou vergelijken. Schasz-Paape
was een in 1787 uit zijn vaderland verdreven en in 1794-'95 teruggekeerde patriot,
een man die de patri-
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ottenbeweging intensief had meebeleefd en die de meeste van zijn werken schreef
in het Frankrijk van de Franse Revolutie en de beginjaren van het revolutionaire
Bataafse bewind in de Republiek. De vroege Schasz echter verdween als publicist
reeds in 1780, nog voordat de patriottenbeweging op gang gekomen was. Het zaad
waaruit na 1780 de patriotse en antipatriotse politieke pers zou voortkomen die binnen
enkele jaren het landschap van de Nederlandse publieke opinie zou overwoekeren,
is bij de vroege Schasz al wel terug te vinden: satires op het voorspel van de Vierde
Engelse Oorlog, die de directe aanleiding tot de partijstrijd van de jaren 1780 zou
worden; kritiek op het uitdelen van ambten aan (Duitse) vreemdelingen in plaats van
geboren Nederlanders; rancune tegen de Britten en tegen Nederlanders die met hen
sympathiseerden; kritiek op de immorele, weelderige levenswijze van sommige
regenten, op het weifelachtige karakter van stadhouder Willem V en op de slechte
kwaliteit van de defensie te land en ter zee. Dit zaad is bij de vroege Schasz nooit
ontkiemd door zijn vroege verdwijnen, terwijl het op het moment dat Schasz-Paape
begon te schrijven reeds was uitgegroeid tot de volwassen boom van een revolutionaire
patriottenbeweging met een revolutionaire pers. Het is dit verschil tussen de
pre-revolutionaire Schasz en de patriots-Bataafse revolutionair Schasz-Paape dat een
thematische vergelijking grotendeels onmogelijk maakt; tenzij we zouden aannemen
dat Schasz-Paape en de vroege Schasz één en dezelfde persoon zijn, zodat alle
Schasz-geschriften vruchten zijn van eenzelfde ontwikkelingsproces, waarin de auteur
van een christelijk-moralistische zedenmeester en gematigd criticus van de politieke
situatie transformeerde in een radicaal vrijdenker, gehard door de revolutionaire
praktijk, afwijzend ten opzichte van de gevestigde religie en pessimistisch tegenover
de mogelijkheid tot morele en politieke ‘Verlichting’ van zijn landgenoten. Van deze
ontwikkeling is Buijnsters uitgegaan in 1972 bij zijn eerste analyse van Schasz als
‘Verlicht’ filosoof.3.
Met Buijnsters' twijfels, ruim dertien jaar later, aan Paapes auteurschap voor alle
Schaszwerk kwam deze redenering echter op losse schroeven te staan en moesten
we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de vroege Schasz. De eerste die in
aanmerking kwam was de man die tot 1986 het meeste crediet had als mogelijk auteur
van hele Schasz-oeuvre, Pieter 't Hoen. Het leven van 't Hoen vertoont in hoofdlijnen
grote overeenkomsten met dat van Gerrit Paape. Beiden zijn in de jaren 1780 actief
geweest als patriotse schrijvers; beiden hebben de periode 1787-1795 als politieke
ballingen in het buitenland doorgebracht, merendeels in Frankrijk; beiden zijn daarna
met woord en daad werkzaam geweest in de Bataafse politiek; beiden steunden de
radicale staatsgreep van 22 januari 1798. Als patriotse schrijvers verschillen zij echter
veel van elkaar. De absurdistische, Sterneaanse humor van Paape en Schasz-Paape
ontbreekt ten enenmale in de poëzie, de toneelstukken en het journalistieke werk van
Pieter 't Hoen. Wat dat betreft komen de geschriften van 't Hoen wèl overeen met
die van de vroege Schasz.
De eerste negentiende-eeuwse toeschrijving van de vroege Schasziana aan Pieter
't Hoen dateert uit de jaren 1816-1818 en is geboekstaafd in 1839: afkomstig van
Pieters oudste zoon Reinier 't Hoen. Reinier had op een niet nader te bepalen tijdstip
tussen 1815 en zijn vroege dood in 1818 professor H.W. Tydeman leren kennen.
Deze maakte over Reinier en zijn vader de volgende aantekening in zijn uitgave van
Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands:
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‘Ik heb. na 1815, kennis en vriendschap gehad met zijn zoon, Reinier 't
Hoen, een kundig, schrander en braaf man, die in 1787 geëmigreerd, in
1795 weer in 't land gekomen en in krijgsdienst gebleven, na het herstel
des Vaderlands met lof gefungeerd heeft in het militair en burgerlijk bewind
op de kust van Guinea, en in onze West-Indiën, en als Gezaghebber op St.
Eustatius
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is overleden. Deze heeft mij gezegd, dat de staatkundige tooneelstukken
(dramaas in prosa) omstreeks 1780 onder den naam van J.A. Schass, Med.
Doct., in het licht verschenen (Jurjen Lankbein, of de Mof Commis, enz.)
en om het bijvoegsel van Med. Doct. door velen aan den beroemden
geestigen Doctor van Woensel toegeschreven, van zijn' Vader. P. 't Hoen,
zijn.’
Van Woensel, die in de jaren waarin de vroege Schasz actief was in Rusland verbleef,
moet alleen al om die reden worden afgeschreven, zodat voorlopig 't Hoen overblijft
als meest waarschijnlijke alternatief voor Paape.
Sinds Tydemans registratie van de opmerking van Reinier 't Hoen hebben nagenoeg
alle auteurs die zich over de kwestie uitlieten, het volledige Schasz-oeuvre op naam
van 't Hoen gezet, een traditie die pas in 1986 door Buijnsters definitief werd
doorbroken. Buijnsters vestigde de aandacht op het feit dat Reinier uitsluitend had
gesproken over ‘de staatkundige tooneelstukken [...] omstreeks 1780’ en dat hij de
Schasz-romans, met uitzondering van het Wonderland in 1788 en later verschenen,
buiten beschouwing had gelaten; misschien uit vergeetachtigheid maar misschien
ook omdat van die latere werken een ander dan 't Hoen de auteur was.
Vóór Buijnsters hebben nog twee schrijvers aan een andere kandidaat dan 't Hoen
gedacht, schrijvers namelijk die het waarheidsgehalte van Reiniers mededeling in
twijfel trokken: de toneelkenner Johannes Hilman in 1881 en H.F. Wijnman, die zich
in 1963 bij Hilmans opvatting aansloot in zijn Project voor een vervolg op het Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Hilman, die foutief vermeldde dat Bilderdijk
en niet Tydeman met Reinier gesproken had, een fout die door Wijnman is
overgenomen, opteerde voor Gerrit Paape als Schasz-kandidaat op basis van een
weinig solide moreel oordeel. De ‘ellendige Paape’ was namelijk in zijn visie een
‘kwaadaardige patriot’ en daarom juist geschikt voor het schrijven van ‘dat tuig’ dat
uit de pen van Schasz was gevloeid. Volgens Hilman waren de ‘tooneelgewrochten’
van Schasz
‘bar en walgelijk, zelfs om in te zien. Oordeel over eenige alleen maar
door de benamingen: De geest van Dokter Schasz in de Kerk, in de
Raadzaal en in de Kroeg 1796, Lucifer en Beëlzebub, of het drommelsch
Committé van Raadgeving, Het Staatsspook of de ene Duivel er uit, of de
andere in zijn plaats, Jurjen Lankbein of de Mof Commies door bedrog
1779, Willem en Kees op een mosselpartij. Zeven zonen en het hoerenkind,
De Kwakzalver, of de dood van Hansworst, Samuel de profeet of de
regeering hoe langer hoe erger 1791. Waartoe namen van meer gewrochten
van dat allooi hier verder op te geven. Van dat bar gehalte alleen reeds in
de namen gaf Schasz, of onder een pseudoniem, er een 16 of 18tal in het
licht’.
Het zou ‘een onzinnigheid’ zijn dit ‘onhebbelijk geschrijf’ toe te dichten aan een
keurige auteur als Van Woensel of aan ‘een degelijk man’ als 't Hoen, die alleen
stukken schreef met ‘een hoogst zedelijke strekking’. In deze weinig accurate
opsomming van titels noemde Hilman Jurjen Lankbein van de vroege Schasz tegelijk
met een aantal stukken van Schasz-Paape en dit, tezamen met het getal van zestien
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à achttien Schasz-stukken, bewijst dat een stilistisch onderscheid tussen de twee
groepen Schasziana hem niet is opgevallen of, als hij het al heeft opgemerkt, dat het
weinig waarde voor hem had. Zijn uitgangspunt dat 't Hoen en Paape sterk van elkaar
verschilden klopt echter, althans voor zover het hun schrijfstijl betreft.
Stonden Hilman en Wijnman in tijd en persoonlijke betrokkenheid ver van 't Hoen
af, dat gold niet voor een tweede persoon uit 't Hoens omgeving die, naast Pieters
oudste zoon, de vroege Schasz-werken aan hem toeschreef: Johannes le Francq van
Berkheij. Zijn toeschrijving dateert van 1783 en betrof dus uitsluitend de werken
van de vroege Schasz. Toen 't Hoen zich in de jaren 1780 als patriot manifesteerde
en Berkheij als orangist, verdacht Le
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Francq 't Hoen ervan - overigens ten onrechte - dat hij de schrijver was van het
anti-orangistische pamflet De Oranjeboomen onder het pseudoniem Frank de Vrij,
dat door de gelijkenis met Berkheijs schuilnaam Vrank en Vrij het auteurschap van
Berkheij suggereerde. Woedend omdat het publiek hem zelfs openlijk op straat
feliciteerde met het auteurschap van een geschrift dat hij zelf verafschuwde, schreef
hij een weerwoord waarin hij 't Hoen aansprak als ‘Autheur van die fraaije
Amerikaansche Tooneelspellen [...], Autheur van de reizen door 't wonderland’, en
waarin hij aan 't Hoens stijl refereerde als ‘uwe snaaksche styl, uwe beschryving van
het Wonderland, de styl van Doct. Schatz’.4.

‘Schasziana’ en ‘Hoeniana’; of mogelijkheden tot vergelijking tussen een
fictieve doctor en een Utrechtse ‘Postmeester’
De aanduiding van 't Hoen als auteur van de vroege Schasziana door twee tijdgenoten
die beiden nauwe banden met hem hadden, brengt ons bij de vraag of er ook
inhoudelijke en stilistische overeenkomsten bestaan tussen de geschriften van 't Hoen
en de aan hem toegeschreven Schasz-werken. Buijnsters heeft reeds aangegeven dat
een vergelijking niet kan plaatsvinden zonder enige reserves. Volgens hem komen
‘'t Hoens burgerlijk-zedenkundige toneelstukken enigszins in de buurt van het
eveneens serieuze Dorvant of de Zegepraal der Liefde’ van Schasz. Dorvant is het
verhaal van de koopmanszoon Dorvant en zijn geliefde, Clara, wier hartstochtelijke
liefde voor elkaar het uiteindelijk wint van de verraderlijke Ligthoofd, die Clara door
grof bedrog tot een huwelijk met hem wil dwingen, en van de aanvankelijke afwijzing
van Clara door Dorvants vader, die voor zijn zoon een rijkere echtgenote wenst.
Pieter 't Hoen heeft in de perioden 1782-1790 en 1790-1793 soortgelijke zedenkundige
toneelstukken gepubliceerd zoals wij reeds zagen: stukken die niet alleen tot vermaak
maar ook tot lering van de lezer of toeschouwer moesten strekken en waarin goede
en slechte levenswijzen en karaktertrekken tegenover elkaar geplaatst werden, waarbij
doorgaans het goede werd beloond en het kwade gestraft.
Afgezien van Dorvant blijft vergelijking een probleem, aldus Buijnsters, omdat 't
Hoens literaire werk verder bestaat uit een groot aantal gedichten, voor het merendeel
zijn kinderpoëzie. De enige overeenkomst tussen deze kindergedichten en enkele
van de vroege Schaszwerken (Dorvant, Reize door het Wonderland) bestaat hierin
dat ze een moraliserende strekking hebben: geen relevant aanknopingspunt voor ons
onderzoek, gelet op de overvloed aan moraliserende auteurs in de achttiende eeuw.
Ditzelfde moet geconstateerd worden met betrekking tot 't Hoens
gelegenheidsgedichten. 't Hoen heeft in 1780 bij Van Paddenburg twee politieke
gedichten gepubliceerd: de Klaag- en Triumfzang aan de Hooge Magten van
Nederland, over het dreigende conflict tussen de Republiek en Engeland, ontstaan
door de sympathie van vele Nederlanders voor de vrijheidsstrijd van Engelands
Noord-Amerikaanse kolonisten tegen hun moederland (1775-1783) en door de
Nederlandse smokkelhandel met de opstandige Amerikanen; en de Lierzang op de
declaratie van Haare Majesteit Catharina. II. Keizerin van Rusland, gedaan aan de
Neutrale Mogendheden, tot bescherming van de vrye zeevaart, geschreven met het
oog op de bescherming die men in de Republiek verwachtte van de zogeheten
Gewapende Neutraliteit, een bondgenootschap van Rusland. Zweden en Denemarken,
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op initiatief van Catharina tot stand gekomen en voornamelijk gericht tegen de Britse
marine, die gedurende de Amerikaanse Vrijheidsoorlog voortdurend neutrale
handelsschepen aanhield, op zoek naar goederen voor de Amerikaanse rebellen. Maar
zelfs deze politieke dichtwerkjes zijn weinig bruikbaar voor ons doel, aangezien op
het tijdstip van hun verschijnen grote delen van het geletterde publiek zich zorgen
maakten over
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de politieke situatie en steeds meer lieden naar de pen grepen om die bezorgdheid
te uiten, vaak in soortgelijke poëzie als die van 't Hoen. Wij zullen naar
overeenkomsten tussen de vroege Schasziana en het werk van 't Hoen moeten zoeken
die typerend zijn voor 't Hoen en als er al zulke typerende overeenkomsten bestaan,
moeten deze te vinden zijn in Pieters enige werk dat in aanmerking komt, De Post
van den Neder-Rhijn. Buijnsters wijst erop dat wij aan dit periodiek evenmin houvast
hebben zolang wij niet weten welke van de merendeels anonieme bijdragen door 't
Hoen zelf geschreven zijn. Ik ga er echter van uit dat de meeste anonieme bijdragen
van de hand van 't Hoen zelf zijn; mijn argumentatie kan de lezer vinden in het derde
hoofdstuk van mijn dissertatie. Steeds hebben vriend en vijand 't Hoen trouwens
unaniem beschouwd als de redacteur van de Post en bijgevolg als degene die de
politieke koers van het blad bepaalde. Dat geldt ook voor de latere Schasz, Gerrit
Paape, die in zijn Gevallen van een Keeshond (1790) de held van zijn verhaal, een
dapper patriots keeshondje, enige tijd laat verblijven ten huize van de ‘Postmeester’
Pieter 't Hoen, een literaire vondst waarmee Paape 't Hoen tot romanfiguur heeft
bevorderd.5.
Ervan uitgaande dat 't Hoen de redacteur van de Post en de auteur van een zeer
groot aantal Post-bijdragen is, wordt het mogelijk een vergelijking tussen de vroege
Schasziana en het vermaarde periodiek te trekken. Daarbij neem ik de eerste vier
delen van de Post als uitgangspunt, dat wil zeggen de nummers 1 (20 januari 1781)
tot en met nummer 208 (31 januari 1784): door de tijdsspanne tussen de vroege
Schasz-periode en het vergelijkingsmateriaal beperkt te houden vermijden we de
kans dat we de vroege Schasz vergelijken met 't Hoen als door de wol geverfde
patriotse activist, eenzelfde probleem als ik reeds signaleerde ten aanzien van een
vergelijking tussen de vroege Schasz-werken en Schasz-Paape. Bovendien staan de
eerste vier Post-delen qua thematiek het dichtste bij de Amerikaanse Vrijheidsoorlog,
de problematische verhouding van de Republiek met Engeland en Frankrijk en de
economische achteruitgang van de Republiek, thema's die ook centraal staan in de
vroege Schasziana.

Engeland, Frankrijk en Amerika: de vroege Schasziana in relatie tot de
internationale politieke context
Het vroege Schasz-oeuvre is tot stand gekomen onder invloed van de Amerikaanse
Vrijheidsoorlog en de benarde positie waarin de Republiek door die oorlog en haar
verhouding tot Engeland kwam te verkeren. Bij talrijke Nederlanders verenigden
zich in de jaren 1777-1780 pro-Amerikaanse en anti-Britse sentimenten met een
Fransgezinde houding; maar wie verwacht dat de vroege Schasz in zijn
pro-Amerikaanse, anti-Britse toneelstukken de Fransen zonder meer begroet heeft
als redders uit de nood komt bedrogen uit.
In De verdrukte wildeman is de Fransman, Jean Prener (de naam is afgeleid van
prendre, nemen!) een inhalige opportunist die de wildeman (Amerika) nadat de
Britten zijn verslagen met geweld van zijn huis en geld berooft: Schasz verdacht de
Fransen er kennelijk van dat zij hun voormalige koloniën in Noord-Amerika, waaruit
zij in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) door de Engelsen waren verdreven, wilden
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heroveren en daarna nog uitbreiden, ten koste van de dertien Verenigde Staten.
Tegenover Goedhart (de Republiek), die met Preners dochter is getrouwd, betuigt
de Fransman zijn vriendschap, maar slechts met woorden. In de praktijk blijkt Preners
dochter de beurs van haar vader te spekken ten koste van Goedhart. Het
Frans-Nederlandse huwelijk, symbool voor Nederlandse afhankelijkheid van de
Franse nijverheid en handel, eindigt doordat Goedhart Preners dochter terug stuurt
naar haar vader, nadat Patriot (de gepersonifieerde vaderlandsliefde) hem de ogen
heeft geopend voor zijn eigen situatie en hem heeft gekleed in een kostuum van
Nederlands fabrikaat: een afwijzing
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van de florerende handel in Franse luxeproducten en modeartikelen die door menig
tijdgenoot als schadelijk werd beschouwd voor de eigen noodlijdende nijverheid.
Prener geeft dan ruiterlijk toe dat hij eropuit is zoveel mogelijk geld te verdienen
aan Goedhart. Toch verzekert Patriot hem dat Goedhart zijn ‘staatkundige vriend
blijven wil’; een aanwijzing dat de vroege Schasz uit noodzaak bereid was tot een
politiek verbond met Frankrijk, maar dat hij van handelsbetrekkingen alleen nadeel
verwachtte voor de Republiek.
In Reize door het Wonderland wordt de Republiek voorgesteld als een suffige,
meestal slapende leeuw die beurtelings door een wolf (Engeland) en een vos
(Frankrijk) gebeten wordt. Ondanks die aanvallen beperkt de leeuw zich tot enig
hulpeloos gebrul, waarna hij meteen weer indommelt. De Franse vos, die de leeuw
telkens weer tot actie tegen de Engelse wolf tracht te bewegen, wordt in deze passage
aangeduid als de minst gevaarlijke van de tegenstanders. Ook in het Wonderland
wordt Frankrijk dus niet voorgesteld als vriend maar slechts als het minst erge van
twee kwaden, vergeleken bij Engeland.
In die bijdragen in de Post die mijns inziens door 't Hoen geschreven zijn, treffen
we een positiever beeld van Frankrijk aan. Geruchten over mogelijke Franse agressie
tegen de Republiek worden krachtig bestreden en vanaf 17 februari 1781 wordt
voortdurend aangedrongen op een militair bondgenootschap met Frankrijk en
samenvoeging van de Franse en Staatse vloten. Toch verwacht ook 't Hoen niet dat
Frankrijk uit pure onbaatzuchtigheid de Republiek tegen Engeland zal steunen. Hij
meent in 1781 dat de Fransen als vergoeding voor maritieme hulp wel eens een deel
van de Nederlandse koloniën zouden kunnen opeisen. Dit doet echter weinig af aan
het feit dat 't Hoens houding tegenover Frankrijk in 1781 reeds veel vriendelijker is
dan die van de vroege Schasz, wat een argument zou kunnen zijn om aan te tonen
dat 't Hoen en de schrijver van de Wildeman en het Wonderland niet dezelfde persoon
zijn. Men moet hierbij evenwel aantekenen dat de twee laatstgenoemde geschriften
dateren uit de jaren voordat de Britse agressie in een openlijke oorlog uitgemond
was. Toen de eerste nummers van de Post verschenen, was die oorlog net uitgebroken
wat voor 't Hoen, indien hij Schasz zou zijn, reden geweest kan zijn om zijn reserves
tegenover Frankrijk geheel of nagenoeg geheel overboord te werpen. Men kon de
steun van de Franse vloot niet missen, omdat de marine van de Republiek nauwelijks
tot het bieden van tegenstand gereed bleek. Van die zijde beschouwd zou het verschil
in houding tussen de Post en de vroege Schasz-werken slechts de ontwikkeling in
het denken van een en dezelfde auteur bloot leggen.6.

Discriminatie en xenofobie: Schasz' ‘moffenkluchten’
Een volgend punt van vergelijking betreft Schasz' aversie tegen Duitsers die zich in
de Republiek gevestigd hadden, een thema waaraan hij twee toneelstukken, Jurjen
Lankbein of de Mof commis en Holdwich. Of de Mof, commis door bedrog, gewijd
heeft. In beide stukken worden de optredende Duitsers tot wanstaltige karikaturen
herleid, vooral wat hun karakters betreft.
Jurjen Lankbein, als knecht in dienst bij de lichtzinnige regent Loshart, heeft een
baan als tolgaarder verkregen door toe te stemmen in een huwelijk met Losharts
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dienstmeisje Lotje. Lotje is zwanger van haar patroon en deze arrangeert schielijk
Lotjes huwelijk met Lankbein om een schandaal te voorkomen. Als tolmeester treedt
Lankbein corrupt en hardvochtig op tegenover minderen, is een hielenlikker tegenover
zijn meerderen, maar blijkt bovenal oliedom. Uiteindelijk wordt hij uit zijn functie
gezet ten voordele van een eerlijke Nederlandse burger. In Holdwich verlopen de
zaken omgekeerd: de onkreukbare Nederlandse tolgaarder Trouwhart, die zijn Duitse
kantoorbediende Holdwich betrapt op het aannemen van smeer-
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geld, wordt door deze verdacht gemaakt bij de eveneens oneerlijke burgemeester
Robart en uit zijn ambt gestoten, dat toegewezen wordt aan Holdwich.
Met deze twee toneelstukken sluit de vroege Schasz aan bij een lange, weinig
verheffende traditie van ‘moffenkluchten’ waarin de draak gestoken werd met de
talrijke Duitse handwerkslieden, dienstboden, marskramers en seizoenarbeiders in
de landbouw die van het einde van de zestiende tot ver in de negentiende eeuw de
Republiek bezochten en er zich vaak permanent vestigden. Meestal waren het arme
keuterboeren uit Westfalen die te voet en met veerboten naar Holland en Zeeland
trokken om daar als dagloners tijdens de hooi- en oogstmaanden extra geld te
verdienen. De hoge lonen in het westen van de Republiek maakten deze trekarbeid
rendabel. Naast deze boerenknechts trok Holland vele geschoolde ambachtslieden
en andere werkkrachten aan, die in Amsterdam en andere welvarende steden
gemakkelijk emplooi vonden en in de Nederlandse samenleving assimileerden,
althans tot halverwege de achttiende eeuw. De economische teruggang en de gestaag
toenemende werkloosheid maakten de Duitse immigranten en seizoenarbeiders in
de ogen van veel Nederlanders tot ongewenste concurrenten op de arbeidsmarkt. De
kluchten, tot dan toe gevuld met platvloerse en voor de Duitsers onaangename maar
geenszins bedreigende humor, verscherpten na 1750 hun toon tot een soms
nationalistisch getinte rancune tegen deze buitenlanders.
De beide Schasz-stukken zijn van dat laatste sprekende voorbeelden. In zijn
inleiding op Jurjen Lankbein verzucht Schasz dat alle (Nederlandse) ouders hun
kinderen zouden moeten onderwijzen in de vaderlandsliefde en in het ondersteunen
van hun eigen samenleving en ‘broeders’ (lees: landgenoten) ‘met wering van al wat
naar vreemd rook’. Het was, aldus Schasz, ‘onnatuurlijk [...] het brood der kinderen
den honden te geven’. Die laatste opmerking heeft betrekking op het grondthema
van beide stukken: de lompe, ondankbare vreemdeling die zonder eigen verdiensten
een gerespecteerd ambt weet te bemachtigen dat eigenlijk een geboren Nederlander
toekomt. Als Schasz deze ‘moffenkluchten’ relateert aan zijn eerder geschreven
anti-Britse toneelwerken, betitelt hij de Westfaalse gastarbeiderspopulatie zelfs als
‘eenen bij ons wonenden vijand’ in tegenstelling tot ‘eenen buiten zijnden’, namelijk
de Engelsen. Toch moet Schasz bij monde van zijn toneelpersonages erkennen dat
de Nederlandse economie belang heeft bij de Duitse arbeidskrachten. Jurjen Lankbeins
Nederlandse knechten geven toe dat de ‘moffen’ als dijkwerkers en turfstekers
onmisbaar zijn, ‘als wij maar zorg dragen, dat zij in plaats van turftrappers geen
burgertrappers worden’. Cornelia, Trouwharts vrouw, merkt in een gesprek met haar
man op: ‘[...] en zoo als we eerstdaags nog zeiden, we kunnen de moffen niet missen’.
Daarop antwoordt Trouwhart: ‘Dit weet de domste boer wel vrouw! maar wie
noodzaakt ons de moffen anders dan [als] moffen te gebruiken; hoor! als zij hier wat
meer worden [...] worden ze landsbedriegers of burgerverdrukkers’. De formulering
dat zelfs ‘de domste boer’ weet dat de Duitsers nodig zijn, is niet toevallig
gekozen.Velen van hen werkten immers in de landbouw. Dit gesprekje impliceert,
evenals dat van Jurjens knechten, dat men de Duitse arbeiders uitsluitend voor
eenvoudig werk zou moeten inzetten om te voorkomen dat zij ten koste van de
autochtone Nederlandse bevolking op de maatschappelijke ladder zouden stijgen.
Hoe staat nu de Post-redacteur tegenover deze materie? Het benoemen van
vreemdelingen in ambtelijke functies waarbij zij worden voorgetrokken boven
Nederlandse burgers wordt fel bestreden als strijdig met de aloude privileges en
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burgerrechten die de vreemdeling van ambten uitsluiten. Vooral buitenlandse
militairen in Nederlandse krijgsdienst moeten het in de Post geruime tijd ontgelden.
Het voornaamste argument tegen hen, namelijk onverschilligheid ten opzichte van
de Nederlandse bevolking en haar burgerrechten waardoor het
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gevaar bestaat dat zij door kwaadwillige machthebbers als instrumenten van
onderdrukking tegen de burgerij ingezet kunnen worden, komt in de Schasz-stukken
niet voor; het is dan ook een argument dat typerend is voor de patriottenbeweging.
Bruikbaarder voor onze vergelijking is de enige passage in de Post waar 't Hoen over
Duitse landarbeiders schrijft, in nummer 25 van 7 juli 1781. In een betoog over
Nederlandse beleggingen in het buitenland stelt 't Hoen voor om van staatswege
ontginningsprojecten op te zetten teneinde kapitaalbezitters tot investeringen binnen
de Republiek te bewegen en de belastingopbrengsten te verhogen. De te ontginnen
gronden zouden bevolkt moeten worden met immigranten, voornamelijk Duitse
boeren, die ieder een boerderij, een stuk onontgonnen land en een startkapitaal van
duizend gulden zouden krijgen. Van openlijk wantrouwen of verachting jegens
Duitsers vindt men in deze passage geen spoor.7. Net als bij de onderling afwijkende
visies op Frankrijk kan dit verschil in houding tegenover Duitse immigranten een
aanwijzing zijn dat achter de naam Schasz een ander schuil gaat dan 't Hoen, maar
ook in dit geval zijn reserves op hun plaats. Ook 't Hoen maakt bezwaar tegen het
benoemen van al dan niet Westfaalse vreemdelingen in ambten, net als de vroege
Schasz. Bij laatstgenoemde is het kernpunt van zijn kritiek een willekeurige begeving
van ambten aan lompe of slinkse ‘moffen’ die daardoor in macht en sociale rang
uitstijgen boven de eerlijke, hardwerkende Nederlandse burger. Schasz wil de Duitsers
niet kwijtraken maar klein houden door hen alleen zwaar, eenvoudig werk zonder
maatschappelijke promotiekansen te laten verrichten. Aan deze gedachtengang is 't
Hoens ontginningsvoorstel geenszins vreemd. Het gaat immers ook bij hem om zwaar
boerenwerk op ruw, onontgonnen terrein. Ploeterend op zijn nieuwe land, evenveel
ten bate van Nederlandse beleggers en van de fiscus als van hemzelf, zou de
nieuwkomer niet veel gelegenheid hebben om zich tot de burgerstand op te werken.
Het element van sociale discriminatie dat in de Schasz-stukken zo openlijk naar
voren komt, is daarom ook inherent aan de opvatting van 't Hoen.

Economische motieven bij de vroege Schasz en bij Pieter 't Hoen
Economische motieven spelen zowel in 't Hoens redactionele bijdragen als in de
werken van de vroege Schasz een niet te onderschatten rol, ook al laat de
Post-redacteur zich slechts sporadisch uit over concrete details van de economische
problematiek. In de vroege Schasz-werken valt daarentegen een heel tableau aan
ideeën te bewonderen, bestemd om de economische achteruitgang een halt toe te
roepen. Het gebruik van producten van eigen bodem wordt gepropageerd en de lezer
of toeschouwer wordt doordrongen van het cruciale belang van de handel voor de
Republiek, alsmede van het besef dat de Britse agressie er speciaal op gericht is die
handel te vernietigen. Het gedrag van renteniers die hun geld in buitenlandse fondsen
beleggen in plaats van het te investeren in de economie van de Republiek wordt
afgekeurd, het oprichten van nieuwe fabrieken aanbevolen. Als waarschuwing voor
zijn publiek laat de vroege Schasz in het anti-Britse, allegorische toneelstuk De
geplaagde Hollander of de lastige nabuur de zelfgenoegzame en kortzichtige rentenier
Gerard optreden, die leeft van zijn beleggingen bij Mr. Brodding (Engeland), en die
zijn broers, Nederlandse kooplieden en handwerkslieden, krediet weigert omdat hij
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de risico's van hun ondernemingen te groot vindt. Dirk Denker wordt op zijn reizen
herhaaldelijk geconfronteerd met Waterlandse (Nederlandse) beleggingen in Britse
effecten, en deze beleggingen worden steeds als dwaas of on-vaderlands aan de kaak
gesteld. In De geplaagde Hollander wordt landaanwinning gepropageerd, zowel
tegen het door veenafgravingen vergrote overstromingsgevaar als vanwege de
rechtstreekse economische voordelen. Deze energieke aansporingen sluiten uiteraard
nauw aan bij de hierboven reeds genoemde

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

99
oeconomisch-patriottische beweging. Aanvankelijk drijft de vroege Schasz de spot
met deze beweging en haar plannenmakerij. In de Wildeman is Goedhart gekleed in
‘een' papieren mantel van aan een gezette Projecten, Plan's en Prijsvraagen &c.’
waarin hij het bitter koud heeft. Op instigatie van Patriot wordt dit nutteloze
kledingstuk vervangen door degelijke kleding van Nederlandse makelij, bestaande
uit ‘voortzetting der Fabrieken en aankweeking van den landbouw’ als onderkleed
en ‘afschaffing der Geld-negotiatjen [sic; staatsleningen, P.Th.] en redres van den
koophandel’ als bovenkleed. Uit deze suggesties voor economisch herstel blijkt dat
de toneelschrijver zelf toch niet zo ver af stond van de plannen die hij op de korrel
nam. In het Wonderland moedigt Schasz de Oeconomische Tak en het opstellen van
herstelplannen zelfs uitdrukkelijk aan.
Gezien de wijde verbreiding van het ‘oeconomisch-patriottische’ gedachtegoed
hoeft het ons niet te verbazen dat ook de redactie van de Post middelen tot redres
voorstelde, zoals importbeperkingen ten koste van Engeland, en dat zij het werk van
de Oeconomische Tak aanprees. Meer van belang voor onze vergelijking zijn enkele
opmerkelijke details die we zowel bij Schasz als bij 't Hoen terugvinden. De
redactionele stukken van de Post benadrukken keer op keer dat de zeehandel en de
kooplieden de ‘steunpilaaren’ van het economische gebouw van de Republiek vormen.
Andere economische sectoren krijgen slechts een fractie van de nadruk en aandacht
die de handel ten deel valt als sterkste pijler der natie. In de jaren zeventig van de
achttiende eeuw tekende zich een verschil in opvatting af tussen voorstanders van
deze eenzijdige, overwegend handelsgerichte visie en aanhangers van een meer
gedifferentieerd economisch herstel waarbij landbouw en nijverheid evenveel aandacht
zouden krijgen als handel en scheepvaart.
Onze vroege Schasz blijkt in deze discussie aan dezelfde zijde te staan als Pieter
't Hoen. Nijverheid en landbouw moeten volgens Schasz wel bevorderd worden maar
blijven in zijn beeldspraak slechts de onderkleding van het nationale economische
kostuum waarvan de handel, als jas, het warmste, omvangrijkste en sierlijkste deel
moet uitmaken. In het Waterland is Dirk Denker er getuige van dat een bezoeker van
een herberg de andere gasten in de gelagzaal ertoe wil bewegen de bevordering van
de nijverheid boven die van de handel te stellen, maar dat hij niet de minste bijval
oogst en dat iedereen zelfs opgelucht is wanneer hij het etablissement verlaat. Tijdens
Denkers bezoek aan Waterland wordt verder zonder omhaal gesteld dat bevordering
van de nijverheid ten koste van de handel een ‘onherstelbaar bederf’ voor dit land
zou betekenen. Zelfs Schasz' beeldgebruik komt overeen met 't Hoens beeld van de
steunpilaren: de ‘fonteinen van nijverheid en handel’ in Waterland ondersteunen
letterlijk als pijlers het ‘Paleis 's Lands welvaaren’, zinnebeeld van de economie.
Er bestaat ook een overeenkomst tussen beide auteurs in hun opvattingen over
investeren en beleggen. 't Hoen keert zich even fel tegen buitenlandse investeringen
door Nederlandse kapitaalbezitters als Schasz, uitgezonderd geldleningen aan politieke
bondgenoten zoals Amerika. Zijn ontginningsplan met behulp van Duitse immigranten
is onder andere bedoeld om Nederlands kapitaal binnen de landsgrenzen te houden.
Voor financiering van dit project stelt 't Hoen een staatslening voor en lijkt daarmee
tegenover de mening van Schasz te staan, die blijkens bovenstaand citaat over de
‘kleding’ van Goedhart tegen staatsleningen gekant is. De tegenstelling wordt echter
genuanceerd doordat 't Hoens voorstel de staat geen vergroting van de staatsschuld
maar winst moet opleveren, verkregen via de belastinggelden uit de ontgonnen
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gebieden. Ook erkent 't Hoen de bezwaren tegen staatsleningen, zoals
belastingverhoging, nodig om een stijgende staatsschuld af te lossen, die
loonsverhogingen en daardoor ondermijning van de concurrentiepositie van handel
en nijverheid kan veroorzaken, en hij hoopt dat de
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Oeconomische Tak dit gevaar zal kunnen bezweren. Ook 't Hoen heeft dus, evenals
Schasz, zijn bedenkingen tegen de staatslening. Een laatste overeenkomst in het
economisch denken tussen beide auteurs is het feit dat beiden voorstanders van
landaanwinning zijn.8.

Dissenters centraal: religieuze tolerantie bij de vroege Schasz en bij 't Hoen
Bijzonder interessant voor onze vergelijking is de context van Schasz' pleidooi voor
landaanwinning: een praatje in De geplaagde Hollander tussen boer Jaepik, Patriot
(hier de landeigenaar bij wie Jaepik zijn pacht komt voldoen) en Geertje. Jaepiks
vrouw. Jaepik toont zich in dit gesprek een eenvoudig maar goedgemutst, eerlijk en
gelukkig man en bovendien een goed vaderlander, dat wil hier zeggen anti-Brits.
Wanneer het gesprek komt op Gerard, een rentenier en nietsnut die zijn geld heeft
belegd bij de Engelsen, dezelfden die intussen Gerards broers, die nijvere kooplieden
zijn, hebben aangevallen, is Jaepik verontwaardigd over Gerards dwaasheid en
antwoordt: ‘Wij mogen (want zie ik ben Catelijk) ons geld aen geen Clooster stuuren,
en daer was 'et dan nog tienmael beter besteed: dan krijgen we nog een gebed voor
ons geld, daer jullij er slaeg voor krijgt’. Het is een merkwaardige zijsprong voor
een gesprek dat hoofdzakelijk tot doel heeft het gedrag van de Engelsen en van
renteniers zoals Gerard te hekelen. Jaepik blijkt rooms-katholiek en behoort daarmee
tot een achtergestelde groepering in de Republiek, waar de gereformeerde godsdienst
een bevoorrechte positie innam. Sinds de overwinning van de gereformeerde religie
in de Nederlandse Opstand mochten de roomsen en andere religieuze ‘dissenters’
hun godsdienstoefeningen slechts in besloten kring houden: in kerkhuizen en -schuren
die van buiten niet als kerk herkenbaar waren. Zij waren officieel uitgesloten van
alle politieke functies en ambten bij de overheden en op vele plaatsen zelfs van de
ambachtsgilden en daarmee van een groot aantal beroepen. Het kloosterleven was
verboden en de kloosters waren opgeheven. Des te opvallender is het dat Schasz een
katholiek personage en ook het klooster als instituut hier positief uit de verf laat
komen - zij het terloops - en dat hij de toeschouwer of lezer confronteert met een
van de vele beperkingen waarmee de katholieken het leven zuur gemaakt werd.
Deze passage is niet de enige in het vroege Schasz-oeuvre die ten gunste van de
dissenters en vooral van de katholieken uitvalt. De auteur laat Dirk Denker in
Waterland het ‘ziekenhuis der Inbeelding’ bezoeken waar deze een aantal krankzinnige
filosofen ziet: ‘vrijgeesten uit hoogmoed’ die het bestaan van God ontkennen en van
wie Dirk, zelf een gelovig mens, zich distantieert. Vervolgens ontmoet hij een
afzichtelijk creatuur met een gespleten addertong dat een opmerking uit een
reisbeschrijving over de schoonheid van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Loreto
als zeer gevaarlijk uitkrijt, omdat de roomsen dergelijke complimenten kunnen
gebruiken om zich boven de gereformeerde religie te verheffen. De vroege Schasz
geeft de voorkeur aan een tolerante, gematigde religiositeit, afkerig van atheïsme
maar ook van dweperij en onverdraagzaamheid ten opzichte van dissenters, de
katholieken in het bijzonder.
De redactie van de Post keert zich in dezelfde geest als de vroege Schasz zowel
tegen de ‘verfoeijelijke vrijgeesterij’ als tegen de discriminatie van dissenters. Pieter
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't Hoen stond reeds voor zijn loopbaan als patriots journalist op goede voet met
dissenters in zijn geboortestad, zoals blijkt uit zijn Jubelzangen in de Lutherse
Gemeente, een feestzang, op 25 juni 1780 in de Lutherse kerk te Utrecht ten gehore
gebracht ter gelegenheid van een belangrijke Lutherse feestdag: de Lutherse gemeente
had 't Hoen verzocht de tekst voor deze zang te schrijven. In de Post zijn het echter
de katholieken die van alle dissenters de meeste aandacht krijgen, evenals bij de
vroege Schasz.9.
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Over Japik en Jaepik; en enige nadere overeenkomsten tussen de vroege
Schasz en 't Hoen
De figuur van de eerlijke, patriotse boer Jaepik is overigens ook in het werk van
Gerrit Paape aanwezig, namelijk in zijn Vrolyke Caracterschetsen waar Paape ‘De
Historie van Japik den boer’ verhaalt. Deze satire, voornamelijk gericht tegen het
naäpen van de Franse revolutionaire feesten, vertoont Japik als een tragi-komische
figuur, een goedwillende maar onwetende patriot die met hooivorken en botertonnen
als bouwmaterialen een tempel en een altaar voor de Vrijheid opricht. Zijn eerste
revolutionaire feest in dit weinig stabiele heiligdom eindigt rampzalig wanneer een
stier, als zinnebeeld van de verslagen aristocratie aan de troon der Vrijheid geketend,
op hol slaat en de Vrijheid, gepersonifieerd door Japiks vrouw Pleuntje, een lelijke
smak maakt ten gevolge waarvan zij later overlijdt. Paapes Japik is een heel ander
personage dan de Jaepik van de vroege Schasz: Japik is een tot in detail uitgewerkt
type, goedbedoelend maar dom, en hij laat niet blijken tot welk kerkgenootschap hij
behoort. Schasz' Jaepik is een veel vagere figuur die slechts kort optreedt om onder
meer getuigenis af te leggen van zijn verdrukte positie als Katholiek. Met zijn
opmerking over Gerards beleggingen geeft hij blijk van het degelijke, nuchtere
boerenverstand dat Paapes Japik nu juist mist. Gezien deze verschillen en het feit
dat 't Hoen voor de rechten van de dissenters ijverde terwijl Paape stelling nam tegen
de georganiseerde godsdiensten, lijken de overeenkomsten in naam, beroep en
politieke voorkeur tussen Japik en Jaepik vooral op toeval te berusten. Het is natuurlijk
niet uitgesloten dat Paape niet alleen de naam Schasz overnam maar ook Schasz'
toneelfiguur Jaepik als basis voor een eigen creatie gebruikte.10.
Er bestaan nog enige minder opvallende overeenkomsten tussen de vroege Schasz
en Pieter 't Hoen die ik de lezer niet mag onthouden. Hieronder valt een lichte neiging
om ook bij het beschrijven of op de korrel nemen van een groep vijanden de bokken
van de schapen te scheiden. In Jurjen Lankbein zegt Leonard, een van Jurjens
knechten, tegen zijn collega Jan: ‘Er zijn ook verscheide mannen, die uit Duitschland
hier gekomen zijn, welke pronkstukken van geleerdheid zijn en die door hunnen
vriendelijken en beschaafden omgang de agting en de vriendschap van ieder braven
Hollander waardig zijn’. Jan beaamt dit en verduidelijkt dat het gaat om academisch
geschoolde Duitsers die naar de Republiek gekomen zijn omdat zij in hun eigen land
niet gewaardeerd werden - waarmee de vroege Schasz aan deze positieve beoordeling
van een kleine groep Duitsers toch weer een vertekende, negatieve beoordeling van
de Duitse mentaliteit koppelt. Maar toch, het spreekwoord ‘ere wie ere toekomt’ wint
het hier, zij het kortstondig, van de vooroordelen en het wantrouwen.
De redactie van de Post behandelt tijdens de Engelse Oorlog de vijand op dezelfde
manier: op 31 maart 1781 prijst 't Hoen de Britten voor de correcte behandeling van
Nederlandse krijgsgevangenen en bestrijdt hij gruwelverhalen over mishandelingen,
en dit nog wel in hetzelfde nummer waarin hij de als bijzonder verraderlijk ervaren
inname van St.-Eustatius, Demerary en Berbice bespreekt, een gebeurtenis die zijn
haat tegen de Engelsen slechts kon aanwakkeren.
Onze vroege Schasz blijkt op sommige punten eveneens waardering te koesteren
voor Engeland. In het Wonderland (Engeland) leerde Dirk Denker de taal der
Wonderlanders en ‘las de werken van hunne eerste vernuften, en met veel smaak’.
Pieter 't Hoen klaagt in zijn Post, terwijl hij zich ergert aan het beschamend zwakke
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optreden van de Nederlandse vloot, dat men ‘reeds zedert drie jaaren in de
Nieuwspapieren zo vreemde als inlandsche onophoudelijk geleezen’ heeft dat de
schepen van de Republiek na elke expeditie weer onverrichterzake teruggekeerd
waren. 't Hoen las dus buitenlandse kranten, en meer dan eens blijkt dat dit Engelse
kranten waren. In het laatste hoofdstuk van mijn dissertatie kan men trouwens
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zien dat Pieters Engelse lectuur zich evenmin als die van de vroege Schasz tot kranten
beperkte. De datering ‘zedert drie jaaren’ impliceert dat 't Hoen op 21 juli 1781, toen
hij deze opmerking debiteerde, ongeveer drie jaar lang Britse kranten las. Rekent
men vanaf die datum drie jaren terug, dan komt men uit in de zomer van 1778, dus
midden in het jaar waarin de vroege Schasz zijn eerste anti-Britse en pro-Amerikaanse
toneelwerken uitgaf. Het tijdstip waarop 't Hoen zich reeds via buitenlandse kranten
verdiepte in de actuele, internationale politiek komt dus overeen met het tijdstip
waarop de eerste Schasz-stukken het licht zagen.11.

Auteur en uitgever
Een ander aspect dat wij niet mogen vergeten is het feit dat alle vroege Schasziana,
uitgezonderd de Reize door het Wonderland, verschenen bij dezelfde uitgever als 't
Hoens Post. De Post werd uitgegeven bij de firma G.T. van Paddenburg en Zoon te
Utrecht. Dat de auteur van de vroege Schasziana Pieter 't Hoen was, wordt tegen
deze achtergrond aannemelijk door een brief van 't Hoen aan Le Francq van Berkheij
de dato 3 april 1778. Berkheij was op zoek naar een nieuwe uitgever en 't Hoen wist
een goed adres:
dit doet mij de vrijheid neemen om hartelijk te Solliciteeren voor den Heer
G: T. van Paddenburg, alhier zijnde een boekhandelaar, daar van ik
UWelEd: opregtelijk kan verzekeren, dat hij UWelEd: eerlijk zal
behandelen. Zoo UWelEd: tot verandering mogt inclineeren geloove ik
niet dat UWelEd: beter dan bij den Heer G.T: van Paddenburg slagen
zoude. Hier mede zoude UWelEd: ook mij een aangenaamen dienst doen,
dewijl ik bij ondervinding dien man heb leeren kennen, en ik blijde zou
zijn gelegenheid te hebben hem dienst te doen.
Toen 't Hoen deze woorden aan het papier toevertrouwde had hij nog nooit een letter
bij Van Paddenburg gepubliceerd, althans niet onder eigen naam. Ook van 't Hoens
apocriefe werken is in 1778 of daarvoor niets uitgegeven bij deze firma, uitgezonderd
de werken van de vroege Schasz. Toch schrijft 't Hoen dat hij ‘bij ondervinding’ Van
Paddenburg als een betrouwbaar uitgever heeft leren kennen, zodat een verband
tussen 't Hoen en de vroege Schasz-werken voor de hand ligt.
Er zijn nog twee kleine aanwijzingen. Dirk Denker laat zich terloops ontvallen
dat ‘ik in myne jeugd eenige liefhebbery voor de Historiekunde gehad heb, en een
weinig in dezelve geoeffend was’. Wij hebben hierboven reeds gezien dat 't Hoen
als beginnend poëet kennis maakte met verscheidene historische werken. Denker
zegt voorts: ‘ik heb hier verscheide jaaren als Praeceptor [docent, P.Th.] de Latynsche
school in bloey en stand gehouden’. Dit zou een toespeling kunnen zijn op de
pedagogische werkzaamheden van Pieter 't Hoen in het Collegium Willebrordi.12.

Balans
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Wanneer wij de balans opmaken van de resultaten van onze speurtocht, stellen we
vast dat er vele thematische overeenkomsten bestaan tussen het werk van de vroege
Schasz en dat van Pieter 't Hoen: de houding ten opzichte van de Britse vijand en de
Duitse immigranten: de opvattingen over het beleggen van geld buiten het vaderland,
over landaanwinning en -ontginning, het herstel van de economie en de prioriteiten
daarbij: de standpunten ten opzichte van religieuze dweperij en atheïsme, de sympathie
voor dissenters en in het bijzonder voor de rooms-katholieken, en een geneigdheid
om ook bepaalde positieve aspecten te vermelden van lieden die verder als vijanden
bestreden worden. Daarnaast zien we de gemeenschappe-
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lijke belangstelling voor Engelse geschriften, geschiedenis en internationale politiek
en de kleinere aanwijzingen in de richting van 't Hoens Schasz-auteurschap. De
grootste inhoudelijke tegenstelling ligt in de verschillende houdingen ten opzichte
van Frankrijk, ofschoon hierin mogelijk een ontwikkeling schuilt van de negatieve
opinie van Schasz naar de meer positieve van 't Hoen, ervan uitgaande dat zij een en
dezelfde persoon zijn. Eenzelfde ontwikkeling kan men vermoeden inzake het verschil
van denken over de staatsleningen, die door de vroege Schasz resoluut worden
afgewezen terwijl 't Hoen er gebruik van wil maken mits men de negatieve
bijwerkingen kan neutraliseren.
Indien wij aan deze resultaten de eerdere bevindingen van Buijnsters en de
verklaringen van Reinier 't Hoen en Johannes le Francq van Berkheij toevoegen,
wordt het zeer waarschijnlijk dat de vroege Schasz inderdaad Pieter 't Hoen was. Het
laatste woord over de geheimzinnige doctor Schasz en zijn mogelijke alter ego's is
met bovenstaande argumenten echter niet gesproken.
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Hoen aan L.F.B. (3-4-1778). Zwagemakers, Bibliografie, p. 14-37.
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De volmaakte Hollandse broodschrijver
Jan Willem Claus van Laar
Ton Jongenelen
Het voorgaande nummer van de Mededelingen was gewijd aan de eminente
kwakzalver Johann Christoph Ludeman. Die werd na zijn verscheiden geëerd met
twee biografieën. De eerste, de Zeldzaame Leevens-gevallen, verscheen vrijwel
onmiddellijk na zijn dood.1. De tweede, de Gedenkwaardige Levensbeschryving van
den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, verscheen pas veel later, in
1784. De auteur van deze laatste biografie, Francois Lievens Kersteman, onthulde
en passant de identiteit van zijn voorganger: Jan Willem Claus van Laar.2.
Claus van Laar is enigszins in de vergetelheid geraakt. Het bibliografische
onderzoek van Van Rijn dateert uit het einde van de negentiende eeuw.3. Aspecten
van zijn oeuvre komen aan bod bij Knuttel,4. Geyl,5. De Jongste6. en in mijn eigen
Van smaad tot erger.7. Maar bij raadpleging van de recente literatuur en van de online
catalogi blijkt dat de meer dan honderd jaar oude gegevens van Van Rijn slechts ten
dele gerecipieerd zijn. Zelfs de expertise van Geyl is verloren gegaan, want met
betrekking tot zijn bijdragen aan de Wittenoorlog wordt Jan Willem Claus van Laar
tegenwoordig verward met de hernhutter Cornelius van Laar.8.
Wel is er inmiddels onderzoek gedaan naar de familiegeschiedenis.9. Daaruit blijkt
dat Jan Willem Claus van Laar eind 1697 of begin 1698 geboren werd als het jongste
kind van de Amsterdamse quakers Jan Claus en Anna Maria Haesbaert. Die afkomst
heeft hij consequent verdoezeld, niet alleen omdat hij als volwassene een hartgrondige
afkeer kreeg van alles wat naar heterodoxie zweemde, maar ook omdat hij al op
jonge leeftijd zijn naam te grabbel had
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gegooid: in 1720, toen de beleggingsmaatschappijen alom als paddestoelen uit de
grond schoten, richtte Claus in samenwerking met vier plaatselijke notabelen de
Hoornse ‘Compagnie van Commercie en Navigatie’ op.10. Aanvankelijk gingen de
zaken voorspoedig, maar tot groot verdriet van alle betrokkenen eindigde de opwaartse
spiraal van gekte in een vrije val en de hoofdverantwoordelijke voelde zich gedrongen
om uit te wijken naar de Oost.11. Na zijn terugkomst verhuisde Jan Willem naar
Middelburg, waar hij brouwer werd en met zijn bazin, Susanna Meeusen, trouwde.12.
Ook trad hij er toe tot de hervormde kerk.13.
Alle herinneringen aan het Hoornse debacle werden uitgewist, want voortaan ging
hij door het leven als Jan Willem Claus van Laar - alsof Claus niet meer was dan een
derde voornaam.14.
Jaren later - zijn vader was inmiddels overleden - keerde de verloren zoon terug
naar Amsterdam, niet als brouwer, maar als schrijver. In 1737 scoorde hij een
kassucces met de eerste twee delen van een criminele trilogie. Op 10 januari van dat
jaar was de joodse financier Aaron Abrahams wegens een reeks van malversaties
veroordeeld tot veertig jaar rasphuis.15. Twee dagen daarna verscheen een
levensbeschrijving waarin zijn doen en laten uitgebreid aan de orde kwamen. Den
Bedrieger Bedroogen of den Gevangen Smous bracht het tot een vierde druk. In april
verscheen er een vervolg, Den gestraften Bedrieger, of den Smous in het Rasphuis.
Ook dit werd herdrukt en als we de auteur mogen geloven, wat overigens nog maar
de vraag is, dan werden er van beide delen in totaal meer dan 10.000 exemplaren
verkocht.16. Helaas ging het succes gepaard met een onverkwikkelijk financieel conflict
tussen de auteur en uitgever Pieter Aldewerelt. De zaak werd voorgelegd aan een
drietal arbiters, maar tot een uitspraak is het nooit gekomen, want Aldewerelt, die
een voor hem ongunstig oordeel voorzag, laadde zijn jaszakken vol stenen, sprong
in de gracht en overleed.17.
Inmiddels was Claus van Laar in contact gekomen met de man die twintig jaar
lang zijn voornaamste uitgever zou zijn, Steven van Esveldt.18. In oktober 1738
beklaagde de kerkenraad van Amsterdam zich bij de hoofdofficier over de schadelijke
stellingen die men had aangetroffen in het blad De Algemeene Schatkamer der
Geleerden.19. Twee maanden later leverden de uitgevers, Van Esveldt en diens
toenmalige compagnon Arendt van Huyssteen, een brief in van de auteur, ‘J.W. Claus
van Laaren’, waarin deze de raad verzocht om intrekking van de bezwaren, ‘met
Beloften van zig niet alleen van 't aanstotelyke te zullen onthouden, maar de
voorgenoemde schadelyke stellingen kragtig te zullen wederleggen en de waarheyd
voor te staan’.20. Een week later verklaarde dominee Plantinus dit verzoek met gelukkig
gevolg te hebben overgebracht aan de hoofdofficier.21.
Van Esveldt bekende kleur in de toenmalige controverse over de voor- en nadelen
van het stadhouderschap. In Den Bedrieger bedroogen verwijst de hoofdrolspeler,
een briljante advocaat, zijn medereizigers naar een staatsgezinde klassieker, de in
1737 postuum verschenen Verhandeling over de vryheid in den burgerstaat van
Lieven Ferdinand de Beaufort.22. De Beaufort verwoordde de bezorgdheid van de
Zeeuwse machthebbers over de aanspraken van Willem Karel Hendrik Friso,
stadhouder van Friesland, Groningen en Gelderland, op het markiezaat van Veere
en Vlissingen, dat hem een stem in de staat zou geven. Reeds in de jaren twintig,
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toen Friso nog minderjarig was, had Zeeland betoogd dat het markiezaat vervallen
was. In 1730, toen de tijd begon te dringen, toonde De Beaufort in een mooi voorbeeld
van geschiedschrijving als een doorzichtige verhulling van politieke idealen hoe op
een hoffelijke manier, zonder de her en der reeds opspelende oranjegevoelens te
kwetsen, het gevaar kon worden bedwongen. In Het Leven van Willem den I prees
De Beaufort de staatkundige verdiensten van zijn hoofdpersoon, maar tevens
benadrukte hij dat de vader des vaderlands
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toch eerst en vooral zijn eigen belangen diende en op een slinkse manier, tegen de
wil van het volk en de regering, Veere en Vlissingen had bemachtigd. De implicatie
was dat Zeeland het volste recht had om deze misstand ongedaan te maken.
Het Leven van Willem den I en de Verhandeling over de vryheid in den burgerstaat
vormden de opmaat tot een vinnige pamflettenstrijd.23. Eerst publiceerde een
stadhoudersgezinde Fries, Epo Sjuck van Burmania, twee trekschuitpraatjes. Met
elkaar debatterend over de vaderlandse geschiedenis kwamen zijn passagiers tot de
conclusie dat De Beaufort met Het Leven van Willem den I een schandelijke
karaktermoord had gepleegd. Het was echter boter aan de galg gesmeerd want er
verschenen nog meer biografieën van de teergeliefde Oranjes als overigens voor het
vaderland niet onverdienstelijke tirannen.24. En in maart 1738, Van Burmania was
inmiddels afgelost door Wybrand van Itsma, diende zich een heuse tegenstander aan,
want Van Huyssteen en Van Esveldt publiceerden enige Vrymoedige Bedenkingen
over de Vryheid die volgens het titelblad ‘een volkoomen weederlegging van de
Schuite- en Jagt-praatjes’ zouden bevatten.25.
De weerlegging volgde het door De Beaufort gebaande pad. Zelfs de allerhoogste
achting voor het huis van Oranje kon Holland en Zeeland niet verplichten tot de
aanstelling van een stadhouder. En ook het voorbeeld van Engeland, een ander
argument uit de trekschuitpraatjes, gaf geen aanleiding tot veranderingen in het
staatsbestel. De Republiek had geen behoefte aan een constitutionele monarchie,
want onze regeerders lieten zich inspireren door goddelijke wetten en mocht
onverhoopt aan hun welwillendheid worden getwijfeld, dan had het vrije Nederlandse
volk altijd nog de mogelijkheid om hen ter verantwoording te roepen. Lef kan de
‘Vrymoedige Bedenker’ niet ontzegd worden, want hij zag die in potentie
revolutionaire volkswil belichaamd in de Amsterdamse vroedschap, door hem zonder
enige gêne vergeleken met het Engelse lagerhuis, en juist niet in het spontaan optreden
van het volk zelf.26.
Van Itsma liet zich dan ook niet foppen. Hij diende zijn opponent van repliek en
deed dat met veel venijn, want de ‘Vrymoedige Bedenker’ had gesuggereerd dat de
overheid zou moeten optreden tegen de voor Zeeland zo beledigende Jagtpraatjes en
in de achttiende eeuw leidde een dergelijke oproep steevast tot een onvriendelijke
debatteertrant.27. Dus beperkte Van Itsma zich niet tot inhoudelijke kritiek, maar wees
hij zijn lezers ook op de straattaal en op de overvloed aan taalfouten. Aan het einde
van zijn requisitoir liet hij weten een brief met uiterst compromitterende informatie
over zijn opponent ontvangen te hebben. Die moest uitkijken: Van Itsma beperkte
zich vooralsnog tot de mededeling dat volgens de informant diens vader een quaker
en navolger van Jan Rothé geweest was.28.
Vermoedelijk had Claus van Laar de bui al zien hangen. In de aanhef van het
Jagt-praatje betrekken twee passagiers de Amsterdamse medereiziger in hun
meningsverschil, of de ‘Vrymoedige Bedenker’ niet tevens de auteur was van de
uitleg bij de beruchte plaat in het verboden Tiende vervolg van de Latynse en
Nederduitsche Keurdichten. De Harlinger was tot die opvatting gekomen omdat in
beide geschriften de Friezen als varkens werden afgeschilderd. De Groninger had
echter bemerkt dat ze in de Keurdichten de oren lieten hangen, terwijl bij de Friese
varkens van de ‘Vrymoedige Bedenker’ de oren stijl omhoog stonden.
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Het lijkt een olijk intro zonder diepere bedoelingen, maar het was een geraffineerd
touché. Sinds de meerderjarigheid van Friso voelden de regenten zich ongemakkelijk
en zij verscherpten het toezicht op de pers. Eind 1733 werd het Achtste vervolg
verboden. Het onderzoek bracht de overheid op het spoor van een medewerker, de
Haagse advocaat Balthazar Mandt.29. Ook twee Amsterdamse boekverkopers. Johannes
de Ruyter en Johannes van Leeuwen, ontliepen hun straf niet. Desondanks bleven
er nieuwe bundels verschijnen,
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want zoals zo vaak in de achttiende eeuw had Vrouwe Justitia onder haar blinddoek
door gekeken. Er waren namelijk twee concurrerende edities van het Achtste vervolg.
De gerechtelijke actie was gemotiveerd door een illustratie die insinueerde dat de
Staten-Generaal door geld ertoe werden bewogen om een katholieke vicaris te
erkennen en daarmee het land onder paapse slavernij te brengen. De Amsterdamse
boekhandelaar Jan Winkel, die verantwoordelijk was voor de aanstootgevende
geïllustreerde editie, ging echter vrijuit.
Het arbitraire karakter van de juridische procedures tegen Mandt, De Ruyter en
Van Leeuwen was een publiek geheim. Al vóór de commotie rond het Achtste vervolg,
in 1732, toen hij met zijn kraam op de Middelburgse kermis stond, vertelde Winkel
de blijkbaar geïnteresseerde Pieter de la Ruë dat de Keurdigten bij hem voor de
laagste prijs te bekomen waren.30. Twee jaar later kreeg De la Ruë hierover uitleg
van een andere kermisklant, de Leidse boekverkoper Jan van der Deyster, die
mededeelde dat Winkel tijdens de verhoren was aangewezen als de drukker en
uitgever van het vervolg ‘daar die ergerlyke plaat van de Treveskamer in staat’, maar
dat hij beschermd werd door een voornaam predikant.31. Winkel had zelfs de euvele
moed om de reeks voort te zetten. Het Negende vervolg bleef voor hem zonder
gevolgen, hoewel op 15 september 1735 het Hof gelastte alle exemplaren te doen
ophalen.32. Maar met de volgende aflevering was de maat vol: in het Tiende Vervolg
werd de prins van Oranje afgebeeld op een door Friese varkens voortgezeulde kar
terwijl hij in de begeleidende ‘Uitlegging’ nog eens werd uitgekreten voor kale adel
die het in het beschaafde Holland en Zeeland nooit tot stadhouder zou schoppen.33.
Winkel verdween met de noorderzon.
Maar wie had voor hem de redactie gevoerd? Er is een spoor: de door Van Itsma
beschuldigde ‘Vrymoedige Bedenker’, die een jaar later op het onderwerp terug
kwam, stelde dat hij inmiddels zijn onschuld bewezen had door de hoofdofficier van
Amsterdam op Jan Winkel te attenderen, want als hij de auteur geweest zou zijn, dan
had hij nooit het risico genomen zelf vervolgd te worden!34. De redenering overtuigt
sowieso niet, want de hoofdofficier hoefde niet op Jan Winkel geattendeerd te worden
- de feiten waren hem ongetwijfeld bekend - maar tot vermaak van de onderzoeker
kan de bewering van de ‘Vrymoedige Bedenker’ worden getoetst aan een archiefstuk
en dan blijkt het een flagrante leugen te zijn: op 28 juli 1738 schreef de schout een
antwoordbrief aan de heer W. Claus te Rotterdam. Die wilde zich zuiveren van de
verdenking dat hij de auteur was van een verboden werk. De hoofdofficier bevestigde
dat in de kamer van de met een huurschuld vertrokken boekhandelaar Jan Winkel
de bij het Tiende vervolg behorende koperplaat was aangetroffen. Hij zou bij de
schepenen aandringen op een onderzoek naar deze zaak.35. De brief verraadt de
identiteit van de ‘Vrymoedige Bedenker’: het was Jan Willem Claus van Laar die
ervan werd verdacht het Tiende Vervolg te hebben samengesteld!36. Uit de tekst laat
zich echter afleiden dat Winkel niet door hem verraden was, maar dat ‘W. Claus’
pas ná de ontdekking van de plaat contact had opgenomen met de hoofdofficier. Ik
vermoed dat zijn brief bedoeld was om de situatie te peilen want net als Jan Winkel
had ook Claus van Laar de stad verlaten.37. Het simpele gegeven dat hij van de
hoofdofficier een keurig antwoord ontving, moet hem hebben gerustgesteld.
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De bedrieger bedrogen
In het tumultueuze leven van Claus van Laar spant het jaar 1746 de kroon. In de
eerste plaats had hij zich het ongenoegen van zijn familie op de hals gehaald. In
september 1743 was Susanna Meeusen overleden. Van rouw was kennelijk geen
sprake, want hij ging samenwonen met zijn dienstmeid.38. Het blazoen van de familie
werd nog verder bezoedeld toen hij in dienst trad van Christina Sevenhoven, een
dame die bordelen exploiteerde op de Wester-
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markt, aan de Rozengracht en in de Drie Baarsjes, onder de jurisdictie van Haarlem.39.
Jan Willems taak was het om de ‘tweede’ en ‘derde’ klant met een glaasje of een
boekje het wachten te veraangenamen.40. Bovendien kon hij zich daar onttrekken aan
de naspeuringen van de inmiddels zwangere dienstmeid.41. De familie had nóg een
reden tot ontevredenheid. In maart 1744 was zijn dochter Anna Maria Claus van
Laar getrouwd met Jan van der Heijden die kort daarop overleed. Volgens boze
tongen ruïneerde haar vader de boedel.42. Daarop wendde Anna Maria zich tot haar
zwager Livinus van Holen.43. Medio 1746 werd hij door Van Holen als schrijver
aangemonsterd op De Vrouw Cornelia, ontsnapte terwijl het schip nog in de haven
lag, werd door de schipper teruggevonden in een bordeel op de Rozengracht en koos
op 5 juli alsnog het ruime sop, richting Curaçao.44.
Het was echter meer dan een familievete. Ook in het literaire onderwereldje had
hij vijanden gemaakt. Claus van Laar was in contact gekomen met Arnoldus Olofsen,
een collega met wie Van Esveldt omstreeks 1740 een geheim vennootschap aanging.
Olofsen en Van Esveldt drukten politieke gelegenheidsschriften die, met de
uitdrukkelijke bedoeling om Van Huyssteen niet te verontrusten, werden uitgegeven
op naam van Olofsen.45. Hun fonds bevatte naast origineel werk, waarin de
regentenoligarchie door dik en dun verdedigd werd, ook een aanzienlijke hoeveelheid
roofdrukken van orangistische signatuur, bijvoorbeeld van de bij Isaac Beauregard
in Den Haag verschenen gedichten van Willem van Haren. Dit mag worden
omschreven als een originele en vooral lucratieve manier om de tegenstander te
bestrijden.
In 1744 raakten Olofsen en Van Esveldt gebrouilleerd. Om hun zakelijke geschillen
met betrekking tot de liquidatie van het vennootschap zonder al te hoge kosten te
beëindigen, legden zij hun zaak in handen van Jan Rijplandt en Jan Willem Claus
van Laar.46. De arbiters kwamen tot de conclusie dat Olofsen aan Van Esveldt
twaalfhonderd gulden moest betalen. In ruil hiervoor werd hij eigenaar van een grote
hoeveelheid inmiddels onverkoopbare gelegenheidsgeschriften en bovendien kreeg
hij het recht alle nog openstaande vorderingen te innen.47. Tussen Claus van Laar en
Olofsen kwam het nooit meer goed. In 1745 ontlaadde de woede van Arnoldus
Olofsen zich in een Korte Levens-beschryving waarin hij onder andere beweerde dat
Claus van Laar het raadzaam vond Middelburg te verlaten nadat de concurrerende
brouwerij onder verdachte omstandigheden door brand verwoest was.48.
Olofsen, die erbarmelijk schreef en daarom geen reële bedreiging vormde, vond
in Pieter Huisinga Bakker een medestander die wél in staat was om Claus van Laar
tegenweer te bieden. Hoe en waarom hij dat deed, is nooit uit de doeken gedaan,
maar bij lezing van alle schotschriften vormt zich een verhaal dat juist in de
detaillering steeds mooier wordt: eind 1745 corrigeerde Claus van Laar op verzoek
van Van Huyssteen een tegen de kerkenraad gerichte tekst van Bakker. Dit mag met
recht een verrassende combinatie heten, want Bakker was een vrijdenker die, wellicht
onder invloed van een door de kerk ontoelaatbaar geachte seksuele voorkeur,
herhaaldelijk zijn sympathie uitte voor diverse afwijkende geloofsrichtingen, terwijl
de bekeerde quaker Claus van Laar zich enkele jaren eerder had laten kennen als een
begeesterd ketterjager.49. De samenwerking hield dan ook geen stand. Claus van Laar
zou later gewag maken van hun onderlinge gesprekken - die hem uiteindelijk ertoe
bewogen zijn medewerking in te trekken.50. Vervolgens probeerden ze elkaar het
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manuscript te ontfutselen door handjeklap te spelen met de drukker en uitgever.
Bakker trok aan het langste eind, want hij heeft later de Zeven Gedenkwaarde
samenspraaken opgenomen in een compilatie van zijn eigen geschriften, maar op
het titelblad van de afzonderlijke uitgave werd de schuld op behendige wijze in de
schoenen van Claus van Laar geschoven.51.
Dit financiële akkefietje gaf aanleiding tot een enerverend literair straatgevecht.
Claus
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van Laar stelde Pieter Bakker verantwoordelijk voor het compromitterende titelblad,
eiste een vergoeding voor zijn correctiewerk en nam wraak. Eind februari verscheen,
op naam van Pieter Bakker, het gedicht De Christen-vangst. In dit gedicht werd met
allerlei kerken en secten de spot gedreven. Bakker, die een plan de campagne
ontwaarde om hem bij alle christenen gehaat te maken en, uiteindelijk, de overheid
tot maatregelen aan te sporen, ging op onderzoek uit.52. Toen de stroman die De
Christen-vangst aan de boekhandel had verkocht hem het signalement van zijn
opdrachtgever gaf, wist Bakker voldoende.53. Hij diende Claus van Laar van repliek
in De Christen Vangers Ontdekt en Gevangen.
De sfeer was al onaangenaam, maar het kon nog veel slechter. In april publiceerde
Claus van Laar een heftig pamflet, Pieter Bakker ontmaskerd, waarin hij tussen de
regels door Bakker van sodomie beschuldigde.54. Nu waren de rapen pas echt gaar.
Bakker was zo boos dat hij zelf een compacte, goedkope nadruk op de markt bracht.
Blijkbaar was hij tot de conclusie gekomen dat in een krachtmeting met een berooide
broodschrijver financiële overwegingen zwaarder wogen dan inhoudelijke. Die
vermaledijde Claus van Laar zou aan hem geen stuiver verdienen! Diens Pieter
Bakker ontmaskerd bracht hem zelfs op een nog veel lumineuzer idee. Inmiddels
was er weer een joodse crimineel veroordeeld en Claus van Laar had zijn schuldeisers
een nieuw kassucces in het vooruitzicht gesteld.55. Hij was echter zo onvoorzichtig
geweest om een zinspeling te maken op de inhoud van de nog te schrijven bestseller:
deze zou worden gelardeerd met stukjes over Pieter Bakker.56. Helaas werd hem het
brood uit de mond gestoten door een maar liefst vierdelige serie criminele
biografieën.57. Tot overmaat van ramp laste de onbekende mededinger te pas en te
onpas passages in over het wedervaren van die andere schelm, een niet nader
aangeduide Middelburgse molbrouwer.
De identiteit van die broodrover laat zich raden. Dat Den Bedrieger Zelfs bedrogen
en de vervolgen daarop volgens het colofon bij Wigmans, de uitgever van Pieter
Bakker, verschenen, geeft al een vermoeden.58. Bovendien grapte de onbekende dat
Claus van Laar zijn schuldeisers had voorgespiegeld dat hij met een lasterboek
duizend guldens zou verdienen, maar helaas, dat plannetje was in rook verdwenen.59.
Kort daarop zou Bakker onder zijn eigen naam vrijwel hetzelfde beweren.60. En nadat
Claus van Laar naar de West vertrokken was, schreef Pieter Bakker triomfantelijk
dat deze ‘door Bakkers behendigheid bedurven is, dat Hy om niet door Schelmery
aan Galg of Rad te raken, na Kurassouw gesonden is’.61. Kortom: Pieter Huisinga
Bakker mag, eventueel naast zijn slachtoffer Claus van Laar, worden bijgezet in de
eregalerij van achttiende-eeuwse criminele biografen.

Intermezzo
Degenen die dachten dat zij voor eeuwig van Jan Willem Claus van Laar verlost
waren, moeten wel diep teleurgesteld zijn. Ook op Curaçao bleef zijn aanwezigheid
niet onopgemerkt. Begin november 1747 verloor Claus van Laar zijn aanstelling als
tolk en translateur, vermoedelijk omdat hij de kapitein van een Engels oorlogsschip
had bijgestaan. Tegelijkertijd werd hij als advocaat uit de rechtszaal gebannen omdat
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hij de president en vice-president van belangenverstrengeling beschuldigde.62. Op 4
januari 1748 beklaagde hij zich bij de stadhouder over de fiscaal, ‘een arglistig,
baatzuchtig en Godloos Mensch’, die het eiland op een volgens Claus van Laar
tirannieke wijze bestierde.63. Het mocht niet baten. Hij moest het eiland ontvluchten.64.
Het is niet mogelijk om zijn terugkomst te dateren, maar hij kon onmiddellijk aan
de slag, want het waren roerige tijden. Vermoedelijk had Claus van Laar de hand in
een schier onmetelijk aantal pamfletten die, gewoonlijk zonder of met een bedrieglijk
colofon, op de markt gebracht werden door de Haarlemse boekhandelaar Johannes
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Marshoorn en diens Amsterdamse collega Philippus Doorewaart. Daarnaast vond
hij emplooi als redacteur van de Oprechte Haarlemsche Courant.
De Haarlemse periode eindigde abrupt. In de zomer van 1749 verschenen er zoveel
paskwillen en schotschriften tegen de fiscaal Anthony van Weezel, een verstokt
verdediger van het oude belastingstelsel, dat op 22 juni de Staten van Holland een
premie uitloofden voor de aanwijzing van auteurs en drukkers.65. Vijf dagen later
gingen de Gecommitteerde Raden akkoord met een voorstel van Van Weezel om
Claus van Laar te arresteren. De volgende dag vervoegden de hoofdofficier van
Haarlem en twee daartoe gecommitteerde schepenen zich aan het huis van Marshoorn,
waar Claus van Laar een kamer had gehuurd. Zij arresteerden de verdachte en brachten
hem over naar de Voorpoort in Den Haag.
Zo'n negen maanden later verkreeg Claus van Laar zijn vrijheid door bemiddeling
van Willem IV, die hem aanvankelijk gratie verleende, maar na protest van de
Gecommitteerde Raden toestemming gaf om de gevangene uit de provincie te
verbannen.66. Enkele maanden later wendde Claus van Laar zich vanuit het Utrechtse
Uithoorn tot de stadhouder met een verzoek tot eerherstel, schadeloosstelling en een
passend ambt voor bewezen diensten.67. Hij ging wijselijk voorbij aan zijn politieke
activiteiten en presenteerde zichzelf als het slachtoffer van een persoonlijke wraakactie
van de in orangistische kringen omstreden fiscaal, maar het omzichtig geschreven
verzoekschrift had niet de beoogde uitwerking. Desondanks is hij uiterlijk in 1753,
maar vermoedelijk al veel eerder, in Amsterdam teruggekeerd. Het was een precair
bestaan en zijn publicaties uit 1752 doen vermoeden dat hij politieke rugdekking
zocht, want twee van de drie uitgaven mogen worden omschreven als devoot
orangistisch.68. Voor het jaar daarna kan zijn aanwezigheid in Amsterdam met
zekerheid worden vastgesteld, want in 1753 ging hij daar in ondertrouw met Catharina
Christina Boëtius, maar het huwelijk zelf vond, wellicht veiligheidshalve, plaats in
Durgerdam.69. Weer twee jaar later kwam zijn verblijf in Holland nog eens ter sprake
bij de Gecommitteerde Raden. Aan hun besluit om Claus van Laar op te pakken werd
echter geen gevolg gegeven.70.

De Wittenoorlog
Gedurende enige jaren is de literaire werkzaamheid van Claus van Laar in nevelen
gehuld. Daaruit duikt hij plots op wanneer hij tijdens de Wittenoorlog met doldrieste
charges de loevesteinse en zelfs orangistische gelederen in verwarring brengt. Deze
pamflettenstrijd vond plaats tegen de achtergrond van een échte oorlog tussen
Engeland en Frankrijk. De Staten-Generaal besloten neutraal te blijven. Op grond
van de bestaande verdragteksten bestond er een verplichting om Engeland bij te staan
met 6000 man hulptroepen, die echter, als tegemoetkoming aan de Nederlandse
bezwaren, niet aan het front, maar in Engeland zouden worden ingezet. In mei
weigerden de Staten-Generaal, uit angst voor Franse represailles, de gevraagde
bijstand met als argument dat de verdragtekst betrekking had op een conflict dat
Engeland zelf bedreigde, terwijl deze oorlog ontstaan was buiten Europa. Dit leidde
prompt tot een Engelse tegenmaatregel, de aanhouding van Nederlandse koopvaarders
die verdacht werden van het vervoer van strategisch belangrijke goederen.
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Tegen deze achtergrond vonkte de aloude tegenstelling tussen staatsgezinden en
orangisten weer op. In januari 1757 verscheen bij de boekverkoper Pieter van Os in
Den Haag een pamflet, Het Karakter van den Raadpensionaris Jan de Wit, waarin
beweerd werd dat de raadpensionaris met zijn door partijpolitieke belangen
gemotiveerde toegeeflijkheid jegens Frankrijk de belangen van de Republiek had
verkwanseld. De schrijver trok een vergelijking met de eigen tijd, waarin de moderne
loevesteiners om dezelfde reden, angst voor de met
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Engeland geallieerde Oranjes, een al even lafhartig gedrag vertoonden en opnieuw
Frankrijk naar de ogen zagen. Op 30 december 1756 maakte de raadpensionaris de
Gecommitteerde Raden opmerkzaam op Het Karakter. Nog dezelfde dag werd de
resterende voorraad - 106 exemplaren van de totale oplage van 1600 stuks - in beslag
genomen. Van Os, gevraagd naar de schrijver, noemde de naam van Pieter le Clercq.71.
Het Karakter leidde tot een door Pieter Geyl beschreven debat tussen voor- en
tegenstanders van het stadhouderlijke bewind. Eerst trad Jan Wagenaar in het
strijdperk. Die beperkte zich niet tot een historische kritiek, maar betoogde daarnaast
dat Le Clercq het regeringsbeleid als landverraad diskwalificeerde, waarbij hij zich
opzichtig verbaasde over de lankmoedigheid van de regering die een zo
gezagsondermijnend schrijven niet afstrafte.72. De inbeslagname en de kritiek van
Wagenaar misten hun uitwerking niet, want in de tweede druk van Het Karakter
waren de omstreden passages stilzwijgend geschrapt. Nadat Wagenaar in een nieuwe
druk van Het Egt en Waar Karakter deze retoucheringen breed uitmat, verzocht Van
Os zijn auteur om een repliek, maar die weigerde.73. Van Os zat echter niet voor één
gat gevangen en vond na enig zoeken een ‘Heer van groote bequaamheid’ die deze
taak op zich nam.74. De schrijver van de Zeedige Beproeving nam geen woord terug
van wat Le Clercq in de eerste druk van Het Karakter had beweerd en deed er zelfs
nog een schepje bovenop. Johan de Witt verdiende de doodstraf, zowel voor zijn
landverraderlijke onderhandelingen met Frankrijk als voor het onrechtmatig uitsluiten
van de Oranjes. De burgers die hem ter dood brachten, toonden ‘dat de Ingezeetenen,
altoos hunne Liefde voor het Doorluchtig Huis van Oranje, als de Grondvester en
Beschermer van hunne Vryheid, klaar zal doen blyken, wanneer men bevind dat
men, door het wederstreven van het wettig Stadhouderlyk Gezag, het lieve Vaderland
zoekt te benadeelen’.75.
De eerste die reageerde was Jean Thomas la Fargue. La Fargue, een orangist, maar
ervan overtuigd dat de stadhouder en de Staten elk hun eigen verantwoordelijkheden
hadden en dat de partijstrijd tussen orangisten en loevesteiners aartsvijand Frankrijk
in de kaart speelde, constateerde dat de schrijver van de Zeedige Beproeving
uitdrukkingen bezigde die ongepast waren voor een vrij volk.76. Wagenaar volgde
hem met een spotvers, Marten van Roshems Lofbazuyn. Hij hekelde de impliciete
goedkeuring van de moord op de De Witten en trok de conclusie dat de hem
onbekende schrijver kennelijk volgaarne aan zo'n lynchpartij zou meedoen als de
kans zich nog eens voordeed.77. Na enige aarzeling, want de Zeedige Beproeving was
volgens hem geen antwoord waardig, kwam hij met een meer inhoudelijke kritiek.
Hierin ging hij uitvoerig in op alle vergrijpen tegen de beginselen van de
geschiedschrijving, maar ook hekelde hij de neiging om onder het mom van
oranjeliefde oproer goed te praten. Wagenaar besloot met een plechtige vermaning:
‘Geef nimmer aan woeste dolheid den naam van Hemelsche wraak’.78.
Nadat Claus van Laar een lijvige repliek, het Gepast Antwoord, het licht had doen
zien, ontdekte Wagenaar wie zijn tegenstander was. In Marten van Roshems Tweede
lofbazuyn stak hij de draak met diens oeuvre, bestaande uit de ‘deftige’ Smous-trilogie,
de ‘weêrgalooze’ Volmaakte Hollandse Keuken-meid, de ‘volgeestige’ romans waar
E.... (ongetwijfeld Van Esveldt) zoveel profijt van trok en de ‘onslytbaare eerzuil
voor uw glorie’, de Staatkundige Historie van Holland.79. Claus van Laar mat zich
ogenblikkelijk een nieuwe identiteit aan, maar het is niet al te moeilijk om zijn spoor

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

terug te vinden. In de Brief van Vindex Patriae wordt de moord op De Witt verdedigd
als een Goddelijke Wraak. Ook doet de schrijver de boute uitspraak dat, afgezien
van Het Karakter, Het Egt en waar Karakter en de Zeedige Beproeving alle publicaties
bijzaak waren. Een dergelijke opmerking kan naar mijn

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

112
mening alleen maar van Claus van Laar afkomstig zijn.80. In dit bibliografische
dominospelletje rolt dan meteen de volgende steen om. Onze Redder van het
Vaderland had een tekst van Hugo de Groot. Van de Oudheidt der Batavische nu
Hollandsche Republiek gepubliceerd. Naar zijn mening had De Groot in dit vroege
werk betoogd dat de macht van oudsher verdeeld was over de staten én de stadhouders.
Vindex Patriae trok daaruit de conclusie dat Johan de Witt met zijn uitsluiting van
de Oranjes de grondwet had geschonden. Nadat een onbekende, ik vermoed La
Fargue, kritiek uitte op deze interpretatie,81. verscheen van de hand van ‘Philalethes’
een uitgebreid commentaar op deze tekst. De teneur van het commentaar was dat de
soevereiniteit bij het volk berustte en dat het volk het volste recht had, en er ook
verstandig aan zou doen, om aan de stadhouders een vorstelijke macht op te dragen.82.
De rentenier antwoordde hem dat de stadhouder zijn macht ontleende aan een aantal
historische privileges en dat elke poging om de machtsbalans tussen de stadhouder
en de Staten te verstoren afbreuk deed aan de zo noodzakelijke eenheid.83.
Na 1757 verdwijnt Claus van Laar weer uit het gezichtsveld. Het is niet ondenkbaar
dat hij Amsterdam moest verlaten, want na de dood van Anna, in januari 1759,
verloren de Amsterdamse orangisten hun politieke bescherming. Toen in mei 1759
een obscure orangist, Hiëronymus de la Tour, de Amsterdamse boekhandelaar Gerrit
Bom wilde uitschakelen, getuigde De la Tour onder andere dat Bom in zijn
aanwezigheid de Smous-trilogie had verkocht. Op de opmerking dat dit boek verboden
was en de schrijver verbannen, had Bom hem smalend geantwoord ‘ik veeg 'er myn
gat aan’, met de toevoeging dat die schrijver dagelijks zijn boekwinkel passeerde.84.
De zaak liep faliekant verkeerd af voor De la Tour, die de stad moest verlaten, maar
het kan zijn dat voor Claus van Laar hetzelfde gold, want drie jaar later blijkt hij in
Voorburg te wonen.85. Hoe lang hij daar bleef en of hij nog andere woonplaatsen
heeft gehad, is mij onbekend - het zou mij niet verbazen als zijn ballingschap
samenviel met het derde stadhouderloze tijdperk, tussen de dood van Anna en de
meerderjarigheid van Willem V, hetgeen er eens te meer op wijst dat ook de
veelgeprezen loevesteinse ‘ware vrijheid’ zijn beperkingen had - maar uiteindelijk
is hij in Amsterdam gestorven, want op 21 januari 1769 vermeldt het begrafenisboek
van de Nieuwe kerk een ‘mr. Johan Willem van Laar’.86. Daarmee kwam naar ik
aanneem aan alle omzwervingen een onherroepelijk einde.

Het oeuvre
Deze korte biografie van Jan Willem Claus van Laar illustreert het bestaan van een
beroepsmatig schrijverschap tijdens de Republiek. Wellicht dat het aandeel van
professionals in het overgeleverde corpus van pamfletten, tijdschriften en romans
groter is dan gewoonlijk wordt aangenomen. In het geval van Claus van Laar lijkt
de reconstructie van het volledige oeuvre een onmogelijke opgave - het is alsof je
naar de horizon loopt en steeds weer een nieuwe einder ontdekt - maar laat ik eens
een balletje opwerpen. In 1738-1741 redigeerde Claus van Laar voor Van Huyssteen
en Van Esveldt een reeks van tijdschriften, eerst De algemeene godgeleerde,
zeedenkundige, staatkundige, historische, en oordeelkundige Schatkamer, vervolgens
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De secretary van Apollo en Minerva en tenslotte Het vermakelyk gezelschap der
vernuftige Nederlanders. Maar ook op het einde van zijn carrière bewoog hij zich
op dit terrein. In 1757 werd ‘Clausje’ door Wagenaar in verband gebracht met de
Staatkundige Historie van Holland.87. Twee jaar later probeerde hij de
monopoliepositie van de Amsterdamse Boekzaal te doorbreken met een Utrechtse
kerk- en academieboekzaal van Europa.88. Het ligt voor de hand dat Claus van Laar
betrokken is geweest bij een aantal andere tijdschriften, maar welke?
Een andere bibliografische uitdaging is gelegen in de door Wagenaar niet nader
aange-
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duide ‘volgeestige’ romans. Ongetwijfeld betreft het voornamelijk vertalingen uit
het Engels. Een blik in Mateboers bibliografie leert dat Van Esveldt op dit gebied
een van de grootste uitgevers van Nederland was. Wellicht dat op grond van
bijvoorbeeld semantisch onderzoek een aantal vertalingen en misschien ook enig
origineel Nederlandstalig werk aan Claus van Laar zou kunnen worden
toegeschreven.89.
Tenslotte is er nog een marktsegment waar ik weinig onderzoek naar heb gedaan,
maar dat vermoedelijk van groot financieel belang was. Claus van Laar redigeerde
velerlei in politiek opzicht volstrekt neutrale zaakboeken. De beroemdste hiervan
was De volmaakte Hollandsche keuken-meid. Geyl dacht dat Wagenaar zich vergiste
en dat deze culinaire klassieker niet aan Claus van Laar mag worden toegeschreven,
maar waarom niet? Wagenaar zal zich met betrekking tot het oeuvre van zijn
tegenstander wel hebben laten onderrichten door zijn zwager Pieter Huisinga Bakker
en die was beslist ter zake kundig. Bovendien bevat De volmaakte Hollandsche
Keuken-meid een gedicht van C.W.L.I.V.90. Van de keuken naar de tuin is een kleine
stap. Een gelijksoortig anagram doet vermoeden dat hij tevens de bewerker was van
de vrijwel gelijktijdig verschenen Almanach der Hoveniers.91. Overigens was Claus
van Laar niet eenkennig, want voor de concurrentie, Bernardus Mourik, redigeerde
hij omstreeks 1753 twee navolgingen van de Keuken-meid, namelijk Het groot
ceremonie-boek der beschaafde zeeden en De ervárene en verstandige Hollandsche
huyshoudster.92.
Het interessantste is en blijft het gelegenheidswerk. Claus van Laar heeft meer
dan twintig jaar lang onder allerlei vermommingen met een hem kenmerkende
eenzijdigheid eerst het staatsgezinde en later het stadhoudersgezinde standpunt
verdedigd. Van het vroege, staatsgezinde werk hebben historici nooit weet gehad en
daar liggen ongetwijfeld mogelijkheden tot nader onderzoek, maar ook zijn
doelistische en orangistische activiteiten zijn allerminst volledig in kaart gebracht.
Zelfs zijn aandeel in de toch herhaaldelijk onderzochte wittenoorlog zou nog wel
eens verrassend groter kunnen zijn. Zo heb ik me beperkt tot de essays, maar daarnaast
mag minstens één gedicht, het quasi op naam van zijn vrouw verschenen De schim
van Joan van Olden-Barneveld, worden bijgeschreven op het conto van Jan Willem
Claus van Laar.93. Bovendien stond de Wittenoorlog niet op zichzelf. Ook in 1756
en in 1758 vonden er schermutselingen plaats. Zijn het wellicht steeds weer dezelfde
schrijvers, Claus van Laar voorop, die zich in allerlei vermommingen aan ons
voordoen?94.
Daarmee stuiten we op een historiografisch probleem dat het belang van Jan Willem
Claus van Laar overstijgt. Ik hoop dat deze detailstudie historici erop attendeert dat
het immense corpus van achttiende-eeuwse pamfletten een verraderlijke bron is.
Eerzame burgers schreven niet - die onverkwikkelijke bezigheid lieten zij over aan
perfide broodschrijvers. Om die reden zal het achttiende-eeuwse politieke debat voor
ons pas inzichtelijk worden als we door middel van bibliografisch onderzoek erin
slagen de auteurs te ontmaskeren. Mijn eigen onderzoek beperkt zich min of meer
tot het illustere duo Willem Ockers (1741-1782) en Nicolaas Hoefnagel (1735-1784),
twee rivalen met allebei een gigantisch oeuvre, maar er zijn nog heel wat andere
‘kleine schrijvers’ van wie nauwelijks iets bekend is. Wellicht leent zich dit voor
een projectmatige aanpak. Laat ik daarom afsluiten met een suggestie: Claus van
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Laar en zijn collegae zouden eens voor het voetlicht moeten komen in een Nederlandse
pendant van Sgards Dictionnaire des journalistes.
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hij nooit stelling had genomen voor of tegen het vicariaat of voor of tegen ‘den prins van
Vrieslandt’. Zie de brief van Weyerman aan de fiskaal d.d. 10 juli 1739 in K. Bostoen en A.
Hanou, Geconfineert voor altoos, Leiden 1997, Duivelshoekreeks 7, p. 150-151.
[J.W. Claus van Laar], Aanhangsel van de vrymoedige bedenkingen over de Vryheid, Amsterdam,
A. van Huyssteen en S. van Esveldt 1739, voorbericht.
GAA, rechterlijk archief, nr. 14, fo. 44vo-45, 28 juli 1738.
Overigens bevatten de Vrymoedige Bedenkingen nog een detail dat wijst op het auteurschap
van Claus van Laar. Op p. 237 wordt de lezer terloops attent gemaakt op De algemeene,
historische, en oordeelkundige Schatkamer - de titel waarvoor Van Huyssteen en Van Esveldt
zich namens Claus van Laar bij de kerkenraad verontschuldigden.
Ook schreef hij zich op 21 juli 1738 in aan de universiteit van Harderwijk. De universitaire
carrière werd in 1756 voortgezet in Leiden.
GAA, begraafboek 1104 fo. 32vo, 30 september 1743. [A. Olofsen], Korte Levens-beschryving,
p. 23-24. [P.H. Bakker], Het Judas Loon, Voor Verrader Johan Wilhelm Claus van Laar,
Middelburg, Kornelis Jakobsz [=Amsterdam, R. Brouwer] 1746, p. 19-20.
[A. Olofsen], Korte Levens-beschryving, p. 32. [P.H. Bakker]. Het Judas Loon, p. 14.
[A. Olofsen], Korte Levens-beschryving, p. 28.
Ibidem, p. 32.
Ibidem, p. 24.
Van Holen was getrouwd met Catharina Christina Evertse, een dochter van Susanna Meeusen,
weduwe Evertse.
[P.H. Bakker], De vlugtende Banqueroutier. Harderwijk, J. Wigmans; Amsterdam, A. Olofsen
en 'sHage, J. de Cros 1746, p. 122. [P.H. Bakker], Pleitreeden voor Deurhofs Job, Harderwijk,
J. Wigmans 1746, p. 47.
[A. Olofsen], Korte Levens-beschryving, p. 56. In werkelijkheid verschenen de meeste publicaties
zonder of met een misleidend colofon. Cf. de inventaris van de gezamenlijke onderneming in
GAA. NA 12523, nr. 19, 12 maart 1744 en GAA, NA 12524, nr. 228, 21 september 1744.
GAA, NA 12523, nr. 19, 12 maart 1744. Rijplandt was een zwager van Van Esveldt.
GAA, NA 12524, nr. 228, 21 september 1744.
[A. Olofsen], Korte Levens-beschryving, p. 16. [P.H. Bakker], Het Judas Loon, p. 33 vermeldt
de brandstichting als gerucht.
Cf. [J.W. Claus van Laar]. Het wysgerige Babel, of Willem Deurhof De Arglistigste en
gevaarlykste ongodist, Amsterdam, A. Olofsen 1741.
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50. J.W. Claus van Laar, Pieter Bakker ontmaskerd, Amsterdam, I. Graal en P.H. Charlois 1746,
voorrede.
51. Joannes Guiljelmus Informator [P.H. Bakker], Zeven Gedenkwaarde samenspraaken, 1745.
Onder het pseudoniem ‘Informator’ had Claus van Laar het tijdschrift De secretary van Apollo
en Minerva (Amsterdam, A. van Huyssteen en S. van Esveldt, aug. 1739-juni 1741) geredigeerd.
52. In Het Judas Loon betoogde Bakker dat dit geschrift door Claus van Laar was uitgegeven naar
een manuscript van wijlen Arie Sas.
53. [P.H. Bakker], De Christen Vangers Ontdekt, Amsterdam, H. van Bos 1746, p. 6. Bovendien
had de tussenpersoon zijn voorraad aangevuld bij Abraham Graal. Claus van Laar woonde
destijds bij diens zoon, de boekhandelaar Isaak Graal.
54. J.W. Claus van Laar, Pieter Bakker ontmaskerd, Amsterdam 1746 [Kn. 17553], p. 157, 188.
Cf. de roofdruk van Bakker zelf [Kn. 17554], p. 87 en 104.
55. [P.H. Bakker], Het Judas Loon, Voor Verrader Johan Wilhem Claus van Laar, 1746, p. 4-5.
56. [P.H. Bakker], Het Judas Loon, p. 39, verwijst naar Claus van Laar, Pieter Bakker ontmaskerd,
p. 187 en 192, Cf. Kn. 17554, 104 en 106.
57. Het eerste deel was toepasselijk getiteld Den Bedrieger Zels bedrogen, Of den Jood Baaroeg
van Kassel In 't Rasphuis, Bekend onder de Naam van Joodsche Scherm-meester, Harderwijk,
J. Wigmans 1746. Van juni tot sept, volgden nog het Vervolg van den Bedrieger zelfs bedrogen,
De vlugtende Banqueroutier en De Ontslipte Brouwslang.
58. Overigens werden deze titels in Amsterdam verkocht door Arnoldus Olofsen. Wellicht was
Olofsen de feitelijke drukker-uitgever. Dit wordt gesuggereerd in [P.H. Bakker]. Het Judas
Loon, p. 39.
59. [P.H. Bakker], De vlugtende Banqueroutier, p. 110.
60. [P.H. Bakker], Het Judas Loon, p. 4-5, 39.
61. [P.H. Bakker], De stink-roosen By-een gebonden van Pieter Bakkers tegen-schriften, Harderwijk,
J. Wigmans [1746], p. 26.
62. Voor dit door mij niet onderzochte overzeese intermezzo, zie Han Jordaan, ‘Curaçao: een
aangewezen oord voor mislukkingen? Achtergronden van de Memorie van J.W.C. van Laar’,
in: M. Coomans-Eustatia e.a. (red.), Breekbare banden. Feiten en versies over Aruba, Bonaire
en Curaçao na e Vrede van Munster 1648-1998. Bloemendaal 1998, p. 43-52.
63. ARA, stadhouderlijk secretarie, nr. 1279.
64. Volgens het NNBW nam de kapitein van een oorlogsschip hem uit medelijden aan boord.
65. J.A.F. de Jongste, Onrust, p. 295.
66. RAZH, Gecommitteerde Raden, nr. 3100, fo. 466-468, 19 maart 1750.
67. J.W. Claus van Laar aan de stadhouder, Uithoorn, 21 juni 1750. In: ARA, stadhouderlijk
secretarie, nr. 864.
68. C.V.L. j.c., Levens-beschryving van den doorluchtigsten vorst en heere, Willem Carel Hendrik
Friso, Leiden, H. van der Deyster 1752; en Filius Bato Hagiensis, De welmenende patriot,
Amsterdam. J. Loveringh 1752 [Kn. 18381]. Cf. het spotdicht ‘Op Jan Willem Claus van Laar.
Zogenaamde welmenende patriot, onder de Naam van Bato Filius Haganiensis’ [handschrift,
aanwezig in GAA, bundel tijdgeschriften 1750]. Bij Van Esveldt verschenen in 1752 zijn
Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde.
69. GAA. trouwboek 597, fo. 104, 28 september 1753 [ondertrouw], trouwboek 648, fo. 39, 21
oktober 1753 [huwelijk].
70. RAZH, Gecommitteerde Raden, nr. 3116, 28 april 1755.
71. RAZH, Gecommitteerde Raden, nr. 3122, 30 december 1756.
72. [J. Wagenaar], Het Egt en Waar Karakter, Amstrdam, I. Tirion 1757. p. 77-84.
73. Wellicht omdat hij inmiddels met een ambt bedeeld was. Op aandringen van de gouvernante
hadden de Staten-Generaal hem op 11 januari aangesteld tot commies van de uitheemse dépêches.
74. ‘De drukker aan den leezer’, in: [P. le Clercq], Het karakter, 's-Gravenhage, P. van Os 1757,
3e druk, p. VII.
75. [J.W. Claus van Laar], Zeedige Beproeving, 's-Gravenhage, P. van Os 1757, p. 163-164. In zijn
teksten wemelt het van de congruentiefouten.
76. J.T. la Fargue, Het waare karakter van den raad-pensionaris De Witt, 's-Gravenhage. M. Gaillard
1757 [Kn. 18597], p. 131-136.
77. Marten van Roshem [J. Wagenaar], Lofbazuyn [Kn. 18585], p. 11. Wagenaar verwees naar de
Zeedige Beproeving, p. 137, 138 en 163.
78. [J. Wagenaar], Vrymoedige aanmerkingen, Amsterdam, I. Tirion 1757 [Kn. 18604], p. 89.
79. [J. Wagenaar], Marten van Roshems Tweede Lof-bazuyn [Kn. 18625] [z.p.z.j.], p. 4-5.
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80. Een andere aanwijzing is dat de brief gepubliceerd werd bij een Utrechtse boekhandelaar, Van
Paddenburg, waarmee Claus van Laar banden onderhield. Daarnaast is het geen toeval dat in
de Utrechtse Courant van 16 september 1757 de Brief van Vindex Patriae door Van Paddenburg
werd geadverteerd samen met restexemplaren van het Gepast Antwoord.
81. Brief van een Rentenier, 's-Gravenhage, P. van Os 1757 [Kn. 18632].
82. Philalethes aan Vindex Patriae, Zwolle, J.C. Royaards etc. [z.j.] [Kn. 18633]. Geyl, die van de
betrokkenheid van Claus van Laar geen vermoeden had, kwam al tot de conclusie dat achter
dit pseudoniem zich de voormalige Vindex Patriae verschool. Geyl, ‘De Witten-oorlog’, p. 230.
83. [J.T. la Fargue?], Tweede Brief van de Rentenier, 's-Gravenhage, P. van Os 1758 [Kn. 18674].
84. GAA, NA 14257 nr. 163 d.d. 5 oktober 1759. Cf. Ton Jongenelen, ‘Vuile boeken maken vuile
handen. De vervolging van persdelicten omstreeks 1760’, in: Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis 2 (1995), p. 77-96.
85. Het betreft een schimmige transactie in onroerend goed. RAZH, GA Voorburg, nr. 76 [dingboek
van schout en schepenen 1761-1764], fo. 30-31, 2 juli 1762. RAZH, notarissen vóór 1842, nr.
8200 [notaris M. Bos te Voorburg], nr. 18, insinuatie, 12 maart 1762 en nr. 28, insinuatie, 8
juni 1762. Cf. GA Delft, NA 2966 [notaris C. van Sleyden], nr. 54, procuratie ad lites door
J.W.C. van Laar. 6 mei 1762.
86. GAA, Begraafboek 1059, fo. 57, 21 jan. 1769. Cf. GAA, NA 14151 nr. 651 [testament van
C.C. Boëtius, weduwe Van Laar, 29 sept. 1770].
87. Geyls twijfel aan deze toeschrijving is gebaseerd op een latere jaargang. Ik vermoed dat Claus
van Laar vrij spoedig de redactie heeft verlaten, want met de introductie, in oktober 1758, van
de rubriek ‘Het Luthersch Kerknieuws’, krijgt het blad een signatuur die niet bij Van Laar past.
88. T. Jongenelen, Van smaad tot erger, nrs. 73 en 75.
89. Wat de vertalingen betreft komt, gezien de uitgevers, eerst en vooral de Boekzaal der heeren
in aanmerking. Deze vertaling van het werk van Richard Steele verscheen eerst in 1736 bij M.
Schrijver te Middelburg, vervolgens in 1737 als titeluitgave bij Aldewerelt en tenslotte, in 1764,
bij Van Esveldt.
90. H.M. de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg gepubliceerd tussen
1700 en 1800’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 36 (juli 1977), p. 32-33
baseert de toeschrijving aan Van den Burg ten onrechte op het voorbericht van [H. van den
Burg], Het Koffyhuis der nieusgierigen of de klapbank der nouvelisten, nr. 8 (oktober-december
1745). Overigens zullen die twee elkaar wel hebben gekend, want ze publiceerden bij dezelfde
uitgevers.
91. Richard Bradley, Almanach der Hoveniers [..] Vertaald, Proefkundig onderzogt en met noodige
zaaken en Aanmerkingen vermeerdert, door C.S.A.V.L., Amsterdam, S. van Esveldt 1745.
92. Een bekwaam charmeur vindt altijd een origineel verlovingsgeschenk. De ervárene [...]
huyshoudster (Amsterdam, B. Mourik [z.j.]) verscheen met een opdracht aan Mejuffrouw
C.C.B., naar ik aanneem Catharina Christina Boëtius.
93. Kn. 18601. Hetzelfde geldt voor C. Boëtius C.S., Rechtsgeleerde Confrontatie (Middelburg,
Callenfels [z.j.]) [Kn. 18859], een compilatie van juridische teksten die in 1761-1762 verschenen
in verband met de zaak-Van Haren.
94. Zo is Claus van Laar een aannemelijke kandidaat voor het auteurschap van het tegen Wagenaar
gerichte Antwoord op de Brief over het Gedrag der Engelschen, Amsterdam, Van Esveldt 1756
[Petit 6774].
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Signaleringen en boekbesprekingen
Indien u van plan bent aan deze rubriek een bijdrage te leveren, s.v.p. vooraf
doorgeven aan de redactie. Dit om dubbele inzendingen te voorkomen.

La Querelle des Anciens et des Modernes XVIIe-XVIIIe siècles, précédé
d'un essai de Marc Fumaroli (‘Les Abeilles et les Araignées’), suivie d'une
postface de Jean-Robert Armogathe. Paris, Gallimard (Collection Folio
Classique) 2001. ISBN 2-07-038752-6. 893 blz. 71 Ffrancs.
In de Nederlanden woedde in de eerste decennia van de 18e eeuw de poëtenstrijd,
de strijd om Vondel. In zekere zin een voortzetting van een gevecht, dat in de 17e
eeuw voor rode hoofden gezorgd had: de grote Joost was ternauwernood wijlen of
er werd door leerlingen en lateren (Antonides van der Goes en Pels) gestreden om
de eer van Vondel. In een andere zin was de poëtenstrijd een vertakking van de in
beschaafd Europa woedende ‘Querelle des Anciens et des Modernes’.
In Frankrijk en Engeland heeft de ‘Querelle’ al eeuwenlang een goede pers in de
literatuurgeschiedschrijving. In Nederland daarentegen wordt traditioneel minachtend
of in het geheel niet over de vaderlandse ‘Querelle’ bericht. Ondanks het magistrale
werk van E.F. Kossmann.
In Frankrijk is het mogelijk dat er in een populaire pocketreeks - ècht populair:
wie de prominente aanwezigheid van de Folio-reeks in de Franse boekhandel
vergelijkt met de ondergeschovenheid van de Griffioens door de vaderlandse libraires,
weet dat er tussen Frankrijk en Nederland meer ligt dan België - een ruimhartige
bloemlezing van Querelliana verschijnen kan, voor een luttel bedrag (ruim twintig
gulden).
In de inleiding van Fumaroli, die uiterst onbescheiden ruim 200 pagina's telt, in
de uitleiding van Armogathe van bijna 50 pagina's, en in de keuze van de
tekstfragmenten wordt de ‘Querelle’ flink opgerekt. Fumaroli werpt zijn netje al uit
in de eeuw van Petrarca, terwijl voor Armogathe Seneca het beginpunt vormt. Het
eerste tekstfragment dateert van 1634.
Uiteraard valt in in- en uitleiding en in de bloemlezing de nadruk op luidruchtige
krakeelders als Perrault, La Fontaine, Fontenelle, Houdar de la Motte en Madame
Dacier, maar de ruimhartige situering van de strijd in de tijd illustreert hoe zeer de
‘Querelle’ in de Franse literatuurgeschiedenis is verankerd. Het tijdvak van het in
geheel Europa weerklinkend rumoer wordt niet gekleineerd en daarmee worden de
kwesties niet geïsoleerd.
Er is in de bloemlezing ook een poging ondernomen recht te doen aan het
internationaal karakter
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van de strijd: van Gottsched, Swift. Vico. Pope en Conti werden fragmenten
opgenomen. Veel verder dan Duitsland, Engeland en Italië reikt de blik echter niet.
En dat is jammer, zeer jammer.
In een chronologie van de ‘Querelle’ valt één keer de naam van Justus van Effen,
omdat hij in 1714 - in het kielzog van Saint Hyacinthe (die nabij Breda overleed),
van wie wel een fragment is opgenomen - een satire schreef over de ‘Querelle’. En
dat is het dan. Zo wordt niet alleen het bestaan van de vaderlandse poëtenstrijd in
zwijgzaamheid ontkend, maar ook onbelicht blijft de toonaangevende rol die
Franstalige, in de Republiek verschijnende periodieken, en culturele emigranten
speelden in het publiek debat.
Hier wreekt zich uiteraard de gallocentrische bijziendheid van Franse geleerden,
maar misschien meer nog de Nederlandse kortzichtigheid, die in de
literatuurgeschiedenis niet editeert, analyseert of waardeert, wat in voorgaande
decennnia niet al geëditeerd, geanalyseerd of geëditeerd is.
Hoeveel aandacht wordt er in de in het Frans verschenen geschiedenis van de
Nederlandse literatuur eigenlijk besteed aan de (juist in Franse ogen zo interessante)
poëtenstrijd? Wordt er in de nieuwe literatuurgeschiedenis (aangekondigd voor 2005)
veel werk gemaakt van de ‘Querelle’? Bange vragen.
In dit tijdschrift is al diverse malen geschreven over de poetenstijd - zeer recent
nog door Marleen de Vries - en ook in de Weyerman-dissertatie van Elly
Groenenboom is de ‘Querelle’ present, maar misschien is dat nog te weinig om indruk
te maken. Tijd voor een bloemlezing van maatgevende Querelliana (Van Effen in
het Journal Littéraire en dan met name zijn ‘Reflexions’ en zijn aan de Engelse
literatuur gewijde ‘Dissertation’, de bijdragen van Poot, Van Hoogstraten, Zeeus,
De Haes. Weyerman en dan dat curieuze triumviraat Mauricius, Duncan en De
Huybert, ‘de vaderlandse Mathanasius’, de voorlopers Pels en Antonides en de latere
relativering van Van Goens)? Tijd voor nader onderzoek!
PETER ALTENA

Kees Smit, Pieter Langendijk. Hilversum, Verloren 2000. 382 blz., ISBN
90-6550-099-5, f 66,-.
De eerste indruk van deze studie over leven en werk van onze belangrijkste
toneelauteur in de eerste helft van de achttiende eeuw is gunstig. Ze maakt een
grondige indruk dankzij de vele genealogische gegevens, uit archiefbronnen geput.
Verder zijn daar de vier bijlagen: de genealogie van Pieter Langendijk (1683-1756):
een overzicht van opvoeringen van 's mans toneelstukken tot diens dood en erna,
telkens met bronverwijzing; de bibliografie van Langendijk en tenslotte een overzicht
van huwelijksgedichten met vindplaats. Het boek bevat ook een goed register. Kees
Smit heeft blijkbaar decennialang systematisch en uiterst zorgvuldig gegevens over
deze redelijk geliefde auteur verzameld. Voor zijn doorzettingsvermogen kan men
niet anders dan groot respect hebben. Terecht is deze studie dan ook met veel liefde
door de uitgever geproduceerd: ze bevat mooie en toepasselijke illustraties, waarvan
zelfs enkele in kleur.
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Het boek leest aanvankelijk heel vlot, maar wordt gaandeweg nogal opsommerig.
Het bevat veel goeds wat in onze toekomstige literatuurgeschiedenissen zal moeten
worden verwerkt. Zo toont Smit aan dat Langendijk zijn meest populaire toneelstuk
Don Quichot op de Bruiloft van Kamacho niet in 1699 op zijn zestiende kan hebben
geschreven, zoals het contemporaine Leeven van Pieter Langendijk stelt. Het stuk
werd pas voor het eerst in 1712 opgevoerd (p. 56). Daarom meent Smit terecht dat
Langendijk deze eersteling vermoedelijk op 26-jarige leeftijd heeft geschreven, dus
in 1709. Waarom het stuk weliswaar geen dertien, maar pas drie jaar nadat het werd
geschreven, is opgevoerd, lijkt voor Smit geen kwestie te zijn. Dit is enigszins
symptomatisch voor de aanpak in het hele boek en doet afbreuk aan zijn grondigheid.
Smit problematiseert dit soort zaken niet en is nu en dan geneigd tot
Matthijs-de-Vries-achtige waardeoordelen. Deze invalshoek maakt dit boek, ondanks
zijn onmiskenbare kwaliteiten, ouderwets.
Zo heeft Smit veel waardering voor de morele kwaliteiten van Langendijk, die
niet bepaald een makkelijk leven heeft gehad. Het is bekend dat Langendijks moeder,
die jaren bij hem in huis woonde, aan de drank was en het geld er doorheen joeg.
Pas haar dood maakte vermoedelijk de weg vrij voor een kinderloos huwelijk met
Johannetta Maria Sennepart in 1727 (p. 170, 172). Langendijk was toen 44 en zijn
bruid 35, terwijl ze elkaar al jaren kenden. Naar aanleiding van deze meer dan
middelbare leeftijd wijst Smit erop dat ook andere auteurs in die tijd pas laat trouwden.
Daarom kan de relatie met zijn moeder volgens hem niet de enige reden geweest zijn
voor dit late huwelijk, maar wat de doorslaggevende reden in Langendijks geval dan
wel was, wordt niet verder geproblematiseerd. Een vergelijking met Van Effen die
op zijn 51ste trouwde gaat alvast niet op, want Van Effen trouwde in zijn laatste
levensjaar een 24-jarige maîtresse, nadat hij reeds twee kinderen bij haar had gemaakt.
Langendijk had weinig geluk met de vrouwen in zijn leven. Ook Johannetta Sennepart
joeg het geld er doorheen en ze sukkelde bovendien jaren met haar gezondheid, zoals
het contemporaine Leeven beschrijft, waarop Langendijk van de weeromstuit zijn
zaken verwaarloosde. Als lezer vraag je je hierbij af of die moeizame relatie met
vrouwen ook niet ten
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dele aan zwakhedenvan Langendijk zelf te wijten was. Zoiets vraagt Smit zich niet
af, integendeel: hij twijfelt eraan of de contemporaine bron de zaak goed weergeeft
en haalt de argumenten pro Langendijks huwelijksgeluk uit twee epithalamia die
onze dichter na de dood van zijn vrouw in 1739 heeft geschreven, waarin hij er blijk
van geeft te rouwen om zijn echtgenote (p. 174-175). Dit lijkt me onvoldoende als
argument contra hetgeen er over Johanetta in het contemporaine Leeven staat.
Smit moet duidelijk niet veel hebben van Langendijks tijdgenoot Weyerman:
‘Weyerman sneerde dat Terentius er meer verstand van had [bedoeld wordt: van het
toneel, K.B.] dan de auteur van Quincampoix’ (p. 160). In de Rotterdamsche Hermes,
afl. 42, p. 273 schrijft Weyerman evenwel: ‘Terentius, die de schikking van een
Blyspel ruim zoo wel als d'Autheur van de Quincampoix verstaat.’ Weyerman levert
hier kennelijk kritiek op de structuur van de Quincampoix. Zo'n kritische opmerking
van een onderlegde tijdgenoot zou juist een aansporing moeten vormen om de
structuur van Langendijks blijspel tegen het licht te houden. Voor Smit vormt ze
slechts een aanleiding om Weyerman als een bizar soort eenling af te schilderen,
aangezien - in tegenstelling tot hem - het grote publiek dol was op Langendijks
stukken en de gevestigde kritiek (lees de Boekzaal) in 1721 lovend was, met name
over de Lof der aêloude schilderkunst en De Zwitserse Eenvoudigheid. Het spijt me,
maar ik kan dit niet zo gauw verbinden met Weyermans kritiek op de structuur van
de Quincampoix. Smit kan in dit geval geen onderscheid te maken tussen het algemene
en het bijzondere, tot nadeel van zijn lezers.
Een andere sneer van Weyerman, volgens Smit, luidt ‘dat de vertaler van Julius
Cezar en Kato “macaronische regelen” schreef’ (p. 160). Wie de Rotterdamsche
Hermes, afl. 54, p. 374-375 opslaat, leest toch iets anders. In die aflevering verbaast
Hermes zich erover dat auteurs als Plinius, Jonston (1603-1675), Aldrovandus
(1522-1605) etc. nagelaten hebben om de kleur van paarden te beschrijven. Hij haalt
- zonder overigens zijn bron te noemen - zestien regels aan uit de Baldus (1517) van
Teofilo Folengo (ca. 1491-1544), een epos en meesterwerk van de macaronische
poëzie, waarin in dit geval Italiaans met Latijn vermengd wordt. De uit Folengo
geciteerde regels bevatten onder het kopje ‘Cavalli pulchra descriptio’ de mooie
beschrijving van het paard van de held Guidonus. In de uitgave van [1521] wordt
die beschrijving vergezeld door een prachtige bladvullende houtsnede (exemplaar
UB Leiden 1370 G 27, tegenover p. 37). Meteen na dit citaat volgt Hermes' uitdaging
aan het adres van de ‘voornaamste Dichters [...] om ons in heldenvaerzen een
krachtiger beschrijving dan deze Macaronische regelen te leveren’. De enige die het
niet mag proberen is Langendijk, die verhuld wordt aangeduid als ‘den Overzetter
van Julius Cezar en Cato, of den Berymer van de Schildersbent’. Anders dan Smit
maak ik hieruit op dat primo: Weyerman Langendijk rekent tot de belangrijkste
dichters, en secundo: dat hij Langendijks vertaling van de tragedie Caton d'Utique
door F.M.Chr. Deschamps niet vond deugen, net zomin als Langendijks Lof der
aêloude schilderkunst die daarentegen door de Boekzaal werd geprezen, en tertio:
dat Weyermans woorden niet impliceren dat Langendijk zelf macaronische verzen
schreef. Zijn afkeer van Weyerman lijkt Smit hier enigszins verblind te hebben: Van
Effen had Deschamps er al in 1717 in het Journal littéraire stevig van langs gegeven
vanwege zijn onbegrijpelijke en onnatuurlijke stuk, terwijl de toenmalige gevestigde
Franse kritiek uit plat chauvinisme met Deschamps' treurspel wegliep, want het moest
een aemulatio van Addisons Cato, a tragedy voorstellen, aangezien Britten geen
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klassicistische stukken konden schrijven zoals de Fransen. Dit is enigszins pijnlijk
voor Smit, want onbewust van Weyermans gelijk (dat Langendijks vertaling niet
deugde) doet hij die Addison-geschiedenis zelf uit de doeken (p. 122-123).
Weyermans gelijk wordt bovendien nog eens bevestigd door wat Smit schrijft over
de Lof der aêloude schilderkunst. Dit gedicht wordt door de Boekzaal in 1721
geprezen om ‘zijn literaire benadering van de ongeziene klassieken’ (een geval van
ekphrasis dus) en verder heeft niemand (inclusief Smit zelf) er veel aandacht aan
geschonken. Ook Langendijks biograaf Meijer vond het in 1891 niet meer dan een
opsomming (p. 151-152). Opnieuw blijkt dat Smit onzorgvuldig omspringt met het
oordeel van toenmalige tijdgenoten. Slecht te verteren ten slotte is Smits
waardeoordeel over de Warenar van Hooft, waarmee hij zijn studie besluit. Hij noemt
het een ‘achterbuurtstuk’ en vindt het onbegrijpelijk dat een aristocraat zo'n stuk uit
de pen kon krijgen (p. 318). Zo'n anachronistische onzin heb ik lange tijd nergens
meer gelezen. Het geeft aan tot welke aberraties een gezette studie over de brave
Langendijk al niet kan leiden, wanneer men in de mentaliteit van een Matthijs de
Vries is blijven steken. Daar veegde reeds Bakhuizen van den Brink de vloer mee
aan, nadat De Vries zijn uitgave van de Warenar (1843) op de markt had gebracht!
K. BOSTON

M. Lehmstedt [ed.], Geschichte des deutschen Buchwesens (cd-rom).
Berlijn, Directmedia 2000 (2e ed.). ISBN 3-89853-126-0. DM 149.
Wie ooit de vierdelige Geschichte des deutschen Buchhandels van Friedrich Kapp
en Johann Goldfriedrich (1886-1913) heeft geraadpleegd, weet hoe
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moeizaam het beroemde naslagwerk over de Duitse boekhandel zich lezen laat: dicht
opeen gedrukte Fraktur-letters op inmiddels sterk verkleurd papier en geschreven in
een allerminst toegankelijk Duits. Aan het Duits moet de lezer maar wennen, maar
van de andere nadelen van Kapp-Goldfriedrich ondervindt men geen hinder meer
als de cd-rom Geschichte des deutschen Buchwesens wordt gebruikt. Met behulp
van de zoekfunctie kost het weinig moeite om bijvoorbeeld Nederlandse
boekverkopers die in de 18e eeuw in Duitsland actief waren, in beeld te krijgen.
Het was een goed initiatief van uitgeverij Directmedia (www.digitale-bibliothek.de)
om in haar reeks digitale naslagwerken ook het standaardwerk voor de Duitse
boekhandel op te nemen. Dit is te danken aan boekhistoricus Mark Lehmstedt, die
bij deze uitgeverij werkzaam is. Hij heeft zich niet beperkt tot Kapp-Goldfriedrich.
Ook het boekhistorisch overzichtswerk voor de 19e eeuw, Friedrich Schulzes Der
deutsche Buchhandel und die geistigen Strömungen der letzten hundert Jahre (1925),
en de recent nog bij C.H. Beek uitgegeven boekhandelsgeschiedenis-in-vogelvlucht
van Reinhard Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels (1999), zijn nu
digitaal toegankelijk. Alsof die werken nog niet voldoende waren, heeft de uitgever
ook het zesdelige lexicon van Rudolph Schmidt, Deutsche Buchhändler, deutsche
Buchdrucker (1902-1908), opgenomen. Daardoor is de Duitse
boekhandelsgeschiedenis vanaf de middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw voor het
grote publiek bereikbaar geworden, al ligt het accent door de keuze van genoemde
werken vooral op de 17e en de 18e eeuw.
Omdat de teksten allemaal opnieuw zijn ingescand of ingetypt, konden de makers
volstaan met slechts één schijfje. Dat werkt prettig, want wie al eens gezocht heeft
op de driedelige, digitale versie van De Navorscher, weet dat één cd-rom een
zoektocht aanzienlijk bekort. De cd-rom biedt voorts mogelijkheden om bijvoorbeeld
passages met verschillende kleuren stiften tijdelijk of permanent te markeren. De
gebruiksaanwijzing tenslotte is helder en eenvoudig geschreven (gratis te downloaden
of aan te vragen). Wat de cd-rom afgezien van de lage prijs bovenal aantrekkelijk
maakt, zijn de 1500 afbeeldingen over verschillende facetten van de boekhandel.
Voor de Nederlandse boekhandel moet de boekhistoricus nog geduld hebben tot
eind 2001. Dan heeft Paul Dijstelberge de cd-rom van het naslagwerk
‘Kleerkooper-Van Stockum’ gereed. Het belooft een facsimile-editie in pdf te worden,
met uitgebreide indices (de mogelijkheid voor een fulltext doorzoekbare versie wordt
onderzocht).
M. VAN VLIET

‘Niet zo erg Hollands’. Dagboek van een reis naar Nederland (1790-1791)
door Nina d'Aubigny. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Helen
Metzelaar. Vertaling van Helen Metzelaar en E.R. d'Engelbronner.
Hilversum, Verloren 2001. Egodocumenten 21. 187 blzz. ISBN
90-6550-174-6. f 37,46.
In 1973 wijdde Isabella van Eeghen een bespreking in het maandblad van
Amstelodamum aan het dagboek van de Duitse Nina d'Aubigny. De aanleiding was
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de uitgave in gestencilde vorm van het reisdagboek van Nina door dhr. E.R.
d'Engelbronner, een nazaat van Nina. Het dagboek was dus al beschikbaar in het
Gemeentearchief van Amsterdam. Nu heeft het door de uitgave in de boeiende serie
Egodocumenten van Verloren meerwaarde gekregen. Niet alleen omdat iedereen het
kan aanschaffen, maar ook omdat het gemakkelijk te gebruiken is door de
aantekeningen en het register.
Nina geeft ons een inkijkje in het mondaine leven in Amsterdam aan het einde
van de 18e eeuw. Tijdens de vele uitstapjes en bezoeken komen we tal van belangrijke
en minder prominente Amsterdammers tegen. We lezen over hun mogelijkheden tot
verpozing en krijgen veel informatie over het toneel- en muziekleven. Nina observeert
haarscherp haar omgeving en hanteert haar kritische pen voluit over de lompheid
van de Nederlanders. Onderzoekers die specifieke Amsterdamse mensen uit de beau
monde op hun lijstje hebben staan, zullen zeker wat feitjes vinden in dit boekje. Voor
mij was het althans informatief om te lezen dat men zes jaar na dato nog niet graag
gezien wilde worden in het gezelschap van de overspelige lakenhandelaar Jan van
der Tuuk.
DINI HELMERS

Petronella Elisabeth Maria Strategier, De taal der hartstochten. De visie
van drie achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers op muziek en haar relatie
met de dichtkunst. Alkmaar 2001. Amsterdamsche Historische Reeks,
Kleine Serie 43. Proefschrift Amsterdam. ISBN 90-73941-25-3. X + 436
blzz. Prijs f 75,-.
Te bestellen bij de boekhandel of rechtstreeks bij de UvA, Faculteit der
Geesteswetenschappen, t.a.v. mw. L. Hesp, Spuistraat 134, 1012 VB
Amsterdam (tel. 020-5254493 of 5254495).
In De taal der hartstochten verkent Strategier het in Nederland tot op heden
onontgonnen terrein van de 18e-eeuwse muziekesthetica. Centraal in de Europese
muziekesthetische discussie in die tijd staat de muzikaal-poëtische uitdrukking van
gemoedsaandoeningen, in het bijzonder in de aria en het recitatief van opera en
cantate. De opera, die een belangrijke rol speelt in het 18e-eeuwse Europese
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muziekleven, vormt een onuitputtelijke inspiratiebron voor beschouwingen over de
relatie tussen dichtkunst en muziek. Menig achttiende-eeuws schrijver karakteriseert
muziek en poëzie als een twee-eenheid en het samenspel van beide kunsten als de
taal der hartstochten. In de contemporaine optiek verenigt de ware musicus in zich
de kwaliteit van dichter en filosoof.
De Groningse organist, componist en muziektheoreticus, Jacob Wilhelm Lustig
(1706-1796), de dichter-theoreticus Hieronymus van Alphen (1746-1803) en de
Rotterdamse organist en klokkenist Jan Robbers (1753-1830) publiceren als eersten
in ons land een filosofische beschouwing over muziek en haar relatie met de
dichtkunst. Niet de opera echter - zoals voor hun buitenlandse tijdgenoten - maar het
muziekvijandige klimaat in de hervormde kerk vormt de aanleiding voor hun
beschouwingen. De muziekesthetische opvattingen van deze drie Nederlandse pioniers
analyseert de auteur in het licht van de Europese discussie. Zij laat zien, dat genoemde
drie schrijvers in ons land aan de wieg hebben gestaan van de ontwikkeling van de
muziekesthetica als zelfstandige wetenschap. Bovendien toont Strategier aan, dat
Jacob Wilhelm Lustig te onzent de basis heeft gelegd zowel voor de muziekesthetica,
als voor de muziektheorie, de muziekgeschiedenis en de muziekjournalistiek.
Het boek wordt vergezeld van een cd met een sonate van Jacob Wilhelm Lustig.
GEORGE J. VIS

Arianne Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en
uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823. Den
Haag, SDU 2000. f 59,-.
Van deze dissertatie verschijnt binnenkort een nieuwe uitgave. De prijs
ligt f 10,- lager dan de oorspronkelijke verkoopprijs.
Een lot uit de loterij, zo luidt de titel van het proefschrift van Arianne Baggerman,
waarvan de handelseditie verscheen in de reeks ‘Nederlandse cultuur in Europese
context’. De ondertitel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Familiebelangen
en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823. Het boek
handelt over twee generaties van de boekverkopersfamilie Blussé: vader Abraham
en zoon Pieter. Abraham Blussé begon in 1745 als boekbinder. Weldra breidde hij
zijn activiteiten uit met de uitgave en verkoop van boeken, met het organiseren van
boekveilingen en met het houden van een winkelbibliotheek. Het bedrijf groeide
gestadig. De reconstructie van het fonds van de firma Blussé leverde voor de jaren
1745-1830 een bestand van 1444 ‘boekdelen’ op. Het jaartal 1823 uit de ondertitel
heeft betrekking op het overlijden van zoon Pieter.
De keuze van de titel, Een lot uit de loterij, licht de auteur niet expliciet toe, maar
in haar inleiding (p. 6) noemt zij het familiearchief Blussé, waarvan zij voor haar
studie gebruik kon maken, ‘een gouden vondst’. Vermoedelijk heeft de titel dan ook
allereerst betrekking op de rijkdom van dit familiearchief, met recht een ‘lot uit de
loterij’, vergeleken met het gebrek aan bronnen waarover ander onderzoekers van
Noordnederlandse uitgevers uit het Ancien Régime voortdurend klagen. Vierentachtig
dozen, inclusief haarlokken en horoscopen; welke historicus zou daar niet jaloers op
zijn. De zoektocht van een onderzoeker is echter nooit probleemloos. In dit geval
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noemt de auteur het archief ‘contextloos materiaal’ (p. 9) en een ‘chaotisch
familiearchief’ (achterflap). Een belangrijkere tegenvaller was het ontbreken van
essentiële bronnen, zoals uitgeverscorrespondenties, kasboeken, winkelinventarissen.
De auteur had haar vragen en had haar archief, maar dat laatste bevatte niet het
materiaal dat aansloot bij de oorspronkelijke titel van het onderzoek: ‘De ontwikkeling
van de boekenmarkt in Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw’.
Dit spanningsveld tussen vraagstelling en beschikbaar bronnenmateriaal heeft de
auteur parten gespeeld. Vermoedelijk noemt zij zichzelf niet voor niets ‘slachtoffer’
(p. 4). Ook de lezer moet lijden onder het zwalken tussen boekhistorische studie en
een op egodocumenten gebaseerde biografie. Zelfs de jaartallen in de titel wijzen op
dit hinken op twee gedachten. 1745 is het begin van de boekverkoperscarrière van
Abraham Blussé, een passende start voor een boekhistorische studie; 1823 is het
sterfjaar van Pieter, een natuurlijk slot van een biografie.
Het boek dat er nu ligt, bevat uitgegroeide kiemen van een prachtige biografie en
tegelijkertijd biedt het veel boeiende informatie over het functionneren van de
boekhandel. De lezer betreurt het gemis van een index op onderwerpen, want zeer
veel komt ter sprake, maar voor wie niet meer een feilloos geheugen heeft, is het
moeilijk om passages terug te vinden.
Veel tijd heeft Baggerman moeten steken in de reconstructie van het fonds van de
Blussés over de jaren 1745-1830. Dit onderdeel van boekhistorisch onderzoek is
altijd zeer arbeidsintensief, maar terecht schrijft de auteur: ‘geen uitgeversgeschiedenis
zonder fondsreconstruc-
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tie’ en ‘geen fondsreconstructie zonder autopsie’ (p. 487). Uiteindelijk groeide de
fondslijst uit tot een bestand van 1444 titels. De opbouw van een dergelijk groot
bestand, inclusief identificatie, verificatie en uitzuivering van de titels, is een
onderneming die niet alleen veel tijd, maar vooral taai uithoudingsvermogen vereist.
Daarover beschikte Baggerman en daardoor kon zij in hoofdstuk 6 het fonds van
Blussé bespreken. De bijlage van het boek bevat een toelichting op het onderzoek
naar het uitgeversfonds en twee statistieken over de fondsopbouw verdeeld in drie
periodes en over de gemiddelde oplagecijfers per genre voor de jaren 1797-1818.
Waar zoveel werk aan de fondslijst is verricht, is het jammer dat deze aan de lezer
wordt onthouden. De tekst roept geregeld vragen op, waarvoor je de fondslijst wilt
raadplegen. Voorlopig moeten we nog wachten, maar er is hoop: er wordt aan gewerkt
het bestand fondstitels Blussé, met alle aantekeningen over geraadpleegde bronnen,
teksten van advertenties etcetera, binnen een data-base opgeslagen, bestand openbaar
toegankelijk te maken (p. 487).
De titel Een lot uit de loterij blijft intrigeren, temeer daar de titel van de Engelse
summary luidt Between lottery and literature. Volgens de inhoudsopgave komt in
hoofdstuk 5 een paragraaf voor met de titel ‘Nog een lot uit de loterij’. In de tekst
zelf is die titel veranderd in ‘Alweer een loot’. Deze loot heeft betrekking op de
geboorte van Adriaan, de een na jongste zoon van Pieter. Baggerman vertelt het
droevig leven van Adriaan, die geestelijk gebroken terugkeerde van de veldtocht als
garde d'honneur in het leger van Napoleon. De lotgevallen van Adriaan zorgden voor
een aantal interessante documenten in het familiearchief Blussé, die materiaal leveren
om te kunnen concluderen dat Pieter tijdens zijn leven zeer in stand en status is
opgeklommen. Bij zijn dood in 1823 liet hij een vermogen na van maar liefst 283.500
gulden. Het rijke familiearchief levert echter niet het antwoord waar de kapitaalwinst
vandaan komt. Vermoedelijk niet uit de boekhandel en uitgeverij. De auteur suggereert
dat mogelijk de organisatie van de loterij, die Pieter in 1803 van zijn vader had
overgenomen, voor grote winsten had gezorgd. Zeker is dit niet, want de inkomsten
van de lotenverkopers zijn onbekend.
Baggerman gaat echter nog verder in het speculeren over Pieters kapitaalwinst.
In de ‘Inleiding’ was reeds de vraag opgeworpen: ‘Had hij [=Pieter] misschien een
prijs gewonnen in zijn eigen loterij?’ Het antwoord moet de auteur schuldig blijven;
er is geen enkel bewijs voor terug te vinden, maar toch wil zij de mogelijkheid niet
uitsluiten dat Pieter een of meerdere winnende loten in zijn bezit heeft gehad. En
dan uit zij nog een verkapte beschuldiging jegens Pieter: zij wil zelfs niet uitsluiten
dat er sprake zou kunnen zijn van ‘doorgestoken kaart’ (p. 303). Zou dit fictieve lot
de titel van het boek hebben geleverd? Hier dreigt de studie over de Blussés te
veranderen in een achttiende-eeuwse avonturenroman en gelukkig is het einde van
het hoofdstuk in zicht. Dat het familiearchief niet alle geheimen prijs geeft, moeten
auteur en lezers accepteren.
Een lot uit de loterij, zo noem je soms een boek dat je van een tijdschriftenredactie
ter recensie ontvangt. Een boek waar je graag over schrijft omdat het rijk van inhoud
is of prachtig uitgegeven en het liefst allebei tegelijk. Voor de recensent is het boek
van Baggerman niet zo'n lot uit de loterij. Aanvankelijk ben je enthousiast, vooral
wanneer je zowel van boekgeschiedenis als van egodocumenten houdt, maar al
lezende brokkelt het enthousiasme af door irritaties over uitweidingen en door
teleurstelling over gemiste kansen. Uiteindelijk blijft het gevoel over dat het
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onderwerp ‘Blussé’ te klein is voor de auteur; dat ze haar beschouwingen liever zou
hebben besteed aan een grootser, veel-omvattender onderwerp. Omdat je uit deze
studie wel kunt lezen dat ze daartoe in staat is, zie je op het moment dat je Een lot
uit de loterij dichtslaat, verwachtingsvol uit naar haar volgende boek.
OTTO S. LANKHORST

André Hanou, Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur
van de Nederlandse Verlichting. Inaug. rede KUN. Nijmegen, Vantilt 2001.
ISBN 90-75697-597. 31 blzz.
‘Stel U voor’; aan het woord is luitenant K. Loonstijn, ‘een rustig man’:
Stel U voor, dat in Amsterdam het standbeeld van generaal Van Heutsz
van zijn voetstuk stapt en tegen U begint te spreken over Atjeh. Nooit zult
U er in slagen, het tot U door te laten dringen.
‘U’ is de ‘Heren van het B.O.Z.’ (ministerie van Oorlog), uit het raadselachtig verhaal
‘Wat gebeurde er met sergeant Massuro?’ van Harry Mulisch. Reden om zich tot de
‘Heren’ te richten is de verstening van sergeant Heintje Massuro. In het verhaal, dat
de scène verplaatst naar Nieuw Guinea 1955, wordt gesuggereerd dat de steenwording
van Massuro het gevolg is van
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wroeging om wreedheid, of zelfs van regressie: een weerkeren tot stof en steen.
In het verhaal van Mulisch staat de verstening van het bezielde tegenover de
bezieling van het versteende beeld van Van Heutsz.
Tot wandelen bewogen standbeelden zijn bekend uit de Rotterdamsche Hermes
van Weyerman, waar het standbeeld van Erasmus door Rotterdam wandelt en véél
praat, en uit het werk van Kinker, die in 1806 (zie Briefwisseling I, p. 199) en uit
Het beeld en de klok (1989) van Harry Mulisch, waarin Laurens Janszoon Coster te
Haarlem in beweging komt. Het is de liefde veelal die het hart van steen doet smelten
en kloppen.
Voor een dramatische metamorfose van een stenen schoonheid in een meisje van
vlees en bloed vroeg André Hanou aandacht op 22 mei 2001, toen hij aan de
Nijmeegse Universiteit het ambt van hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde
aanvaardde. In zijn inaugurele rede ging het om de literaire carrière van Galathea,
de schepping in steen die door de legendarische beeldhouwer Pygmalion liefdevol
tot leven werd gewekt. In Bewegende beelden laat Hanou zien hoe de door Ovidius
gemunte metamorfose zich in later tijden hield en dan met name in het tijdvak van
de Verlichting. In de beeldvorming verliest Galathea allengs haar afhankelijkheid
van haar maker Pygmalion: háár menswording komt centraal te staan in het treurspel
Pygmalion (1754), in de ‘scène lyrique’ van Rousseau en in een romantische
Pygmalion-droom van Kinker.
Galathea's zelfontdekking is in de periode van de Verlichting een treffende metafoor
voor de nieuwe start die de mens maken moest toen wat eeuwen waar was geweest
ineens minder waar bleek. De mens, bevrijd van zelf opgelegde kluisters, stond plots
op eigen benen, wankelend.
Heel wat minder wankel, zelfs uitdagend, beweegt André Hanou zich in het stoffige,
hier en daar zelfs versteende landschap van de Verlichting-studie in Nederland. In
de negentiende eeuw en nadien - in bloemlezingen, overzichtswerken en ijkpunten
- is de literatuur van de Nederlandse literatuur gestold tot nietszeggendheid en
pruikentijd. Het is Hanou die in zijn oratie op strijdbare wijze tracht de literatuur van
de Nederlandse Verlichting te behoeden voor onverschilligheid en veronachtzaming.
In het verleden heeft Hanou al heel wat dode letters laten dansen en diverse versteende
reputaties afgestoft. De polemische toon van zijn oratie rechtvaardigt de hoop op een
nieuw Nijmeegs mirakel.
De metamorfose van het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting
in de levendige wildebras die zij was - los van het ‘discours’ en ongetwijfeld in de
buitenste der concentrische cirkels van de nette Verlichting - vraagt van de
beeldhouwer en de literatuurhistoricus veel liefde en toewijding. Van André Hanou
weten we wat hij in de aanbieding heeft. Graag stel ik mij dan ook voor hoe - mede
dankzij zijn inspanningen - de literatuur van de Nederlandse literatuur eindelijk weer
gelezen wordt en bevrijd raakt van het neerbuigende verkleinwoord en de onnozele
geringschatting. In zijn oratie laat de nieuwe Nijmeegse hoogleraar weten dat de
kansen om op water te leren lopen klein zijn, maar in elk geval heeft hij - en dat is
ook niet mis - de oude beelden van de Verlichting al wat laten oefenen in beweging.
PETER ALTENA
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Reis door Noord-Holland in 1800 gedaan door de gebroeders H. en J.P.
Gildemeester met hunnen vriend F.W. Conrad. Ingeleid en geannoteerd
door P. van Schaik, A.E.L. van IJzendoorn, W.M. Zappey. Zestiende
uitgave kring van ‘Vrienden van de Hondsbossche’. Edam,
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier (tel. 02999-391391), 2000. Geen ISBN. 38 blz. Prijs f
10,-.
Op 7 juni 1800 was het koud in Spaarndam, waar drie heren van in de dertig hadden
afgesproken voor een reisje door Noord-Holland. Het reisschema lag goeddeels vast:
het drietal beschikte over een lijstje met adressen van plaatsen waar de heren en de
paarden de nacht konden doorbrengen en aan de thuisblijvers was opgave gedaan
van een adres in Hoorn waarheen de post kon gaan.
Van wat het drietal, de gebroeders Gildemeester en Frederik Willem Conrad, in
een weekje in de provincie zag en beleefde, werd in de wij-vorm verslag gedaan:
geen pluralis majestatis of de neerbuigende toon van de geüniformeerde (‘Wat doen
wij daar?’), maar een ogenschijnlijk kameraadschappelijk meervoud. Twee eeuwen
later kan dat reisverslag, deskundig ingeleid en geannoteerd, overvloedig geïllustreerd
en voor ‘geen geld’, worden gelezen.
Wat zochten de heren op hun reis? Toeristische overwegingen lijken van gering
belang, al wordt het oog van de reizigers op de weg naar Castricum en Bakkum kort
na elkaar twee maal getroffen door ‘schilderachtige vertooningen’. In Egmond zien
zij de ‘voor alle oudheidminnenden zo prachtige ruïne van de abdij’ en zij verlustigen
zich even aan de beschouwing van de ‘overblijfsels’. In Broek (in Waterland) kij-
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ken ze met bijna buitenlandse ogen naar de ‘popachtige netheid’ ofwel de
zindelijkheidsmanie, waarvan in de noten gesuggereerd wordt dat het hier mogelijk
een ‘geval van collectieve dwangmatigheid’ betrof.
De bezichtiging leek vooral ramphistorisch gefundeerd: op zoek naar ‘een voornaam
gedeelte der Bataafsche Republiek 't geen vooral in de laaste jaaren in meer dan één
opzicht belangrijk geworden was’. Al op de eerste dag, in de nabijheid van Castricum,
herinnerden de reizigers zich op papier ‘de bataille welke den 6e October 1799 in
die streek had plaats gehad, welke van eene retraite en voorts van den aftocht der
vijandelijke Engelsche en Russische troepes gevolgd is geworden’. Was het
teleurstelling die de reizigers bekroop toen zij ‘hier geene noemenswaardige spooren
meer van deezen beslissende veldslag’ vonden?
Het drietal zou in het vervolg op de wenken worden bediend: ‘verscheiden
uitgeplunderde en beschadigde huisen’ bevonden zich in de dorpen en dorpjes en de
reizigers namen de schade soms met aandoening waar. Even lijken de heren op de
ramptoeristen die de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog bezoeken: zij beklimmen
het hoge duin bij seinpost 15, waar op 27 augustus 1799 de Engelsen aan land
gekomen waren. ‘Deeze plaats was te belangrijk in de historie onzes Vaderlands
geworden, dan dat wij dezelve niet naauwkeurig zouden hebben gaan bezichtigen’.
Toch lijkt deze reis, die de heren tot op Texel brengt, niet ondernomen om louter
langs de ‘historische’ plekken uit het recente vaderlandse verleden te reizen, maar
veel meer een inspectiereis. De heren, alle drie op de een of andere manier (met
ambtelijke of familiale banden) verbonden met de waterstaatkundige Christiaan
Brunings, namen in reislustig proza de balans op van schade en herstel. Het is de
vraag of het drietal ook nog officieel en ambtelijk verslag deed van de bevindingen.
Van de drie reizigers lijkt Conrad de belangrijkste. Zijn carrière is op zijn minst
opmerkelijk. In 1769 werd hij geboren te Delft als zoon van ‘onbemiddelde ouders’.
Toen hij in 1779 ook nog wees werd, leek weinig te wijzen op een aanstaande
vooraanstaande maatschappelijke positie. In 1782 werd hij echter uitverkoren tot
kwekeling van een van de Fundaties van Renswoude en dat bracht hem - onduidelijk
of ze dat van elkaar wisten - in wel zeer grote nabijheid van Gerrit Paape, die in die
jaren zo nu en dan weeskinderen van de Fundatie onderwees. Conrads sociale stijging
begon daar en toen, in een wereld die plotseling aan zo veel meer onbemiddelden
kans van slagen bood. In de korte biografische schets, die van Conrads leven gegeven
wordt, ontbreekt een verwijzing naar zijn lidmaatschap van genootschappen als het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap (PUG) (te vinden in het door Gerard Schulte
Nordholt aangelegde genootschapsledenbestand): in zijn geval vormden dergelijke
onderscheidingen een bevestiging van de bereikte positie en niet - zoals bij anderen
- een bevestiging van ambities.
Kritiek op deze editie, die zo prettig oogt en zo weinig kost, staat bijna gelijk aan
de inspectie van de bek van een gegeven paard, maar een kleine opmerking wil ik
wel maken. Zo mis ik in de uitgave een eenvoudig kaartje, waarmee wie niet bekend
is in de kop van Noord-Holland en niet alles weet van het Koegras de reizigers
enigszins volgen kan op hun pad. Maar misschien is dat voor een echte ‘vriend van
de Hondsbossche’ overbodig.
PETER ALTENA
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Dick E.H. de Boer e.a. [red.], ‘... in guete freuntlichen nachbarlichen
verwantnus und hantierung....’ Wanderung von Personen, Verbreitung von
Ideen, Austausch von Waren in den niederländischen und deutschen
Küstenregionen vom 13.-18. Jahrhundert. Bibliotheks- und
Informationssystem der Universität Oldenburg 2001. ISBN 3-8142-0753-X.
Prijs: DM 44.
Te bestellen via e-mail: verlag@bis.unioldenburg.de.
Drie jaar geleden vond er een tweedaags colloquium plaats voor medewerkers van
de vakgroep geschiedenis en internationale organisaties van de Rijksuniversiteit
Groningen en het historisch seminarium van de Carl von Ossietzky Universitat
Oldenburg. Deze conferentie stond in het teken van de bilaterale betrekkingen tussen
Nederland en Duitsland, met aandacht voor de wederzijdse religieuze, politieke,
culturele en bijvoorbeeld economische beïnvloedingen vanaf de vroege middeleeuwen
tot en met de 18e eeuw. Hoewel de bundel drie jaar op zich heeft laten wachten en
de bijdragen in sommige gevallen aangevuld kunnen worden met op zijn minst
recentere literatuurverwijzingen, is ze belangwekkend genoeg om hier gesignaleerd
te worden. Slechts weinig publicaties immers betreffen de Nederlands-Duitse
betrekkingen, ondanks het feit dat die betrekkingen niet alleen anno 2001 maar ook
in genoemde periode zeer nauw waren.
Heike Düselder schrijft over de studentenuitwisselingen tussen
Noordwest-Duitsland ener-
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zijds en Noordoost-Nederland anderzijds. In de 18e eeuw werd de Groningse
universiteit voor eenderde bevolkt door Duitse studenten terwijl de Academie in het
Pruisische Lingen een evenredige hoeveelheid Nederlandse studenten in huis had.
Taal, religie en handel waren bevorderlijk voor deze nauwe intellectuele banden.
Heide von Felden bespreekt aan de hand van werk van Betje Wolff en haar
18e-eeuwse Hamburgse collega Amalia Holst hoe het pedagogische werk van
Rousseau in de Republiek en de Duitse staten ontvangen werd. Joop W. Koopmans
gaat nader in op de politieke houding van Johan Willem Ripperda (ten tijde van het
colloquium was de biografie van Sijtze van der Veen over deze Groningse oplichter
nog niet verschenen; wel was Koopmans in de gelegenheid hiervan melding te
maken), terwijl Jan Willem Veluwenkamp de Nederlandse Archangelaar Hendrik
van Jever onder de loep legt. Cord Eberspächer diept de arbeidsmigratie onder
Duitsers in de 18e eeuw verder uit waarbij hij in het bijzonder aandacht schenkt aan
Duits personeel in dienst van de WIC en VOC. Daarmee biedt hij een aanvulling op
Roelof van Gelders studie naar reisverhalen van Duitsers in dienst van de VOC.
Interessant is verder de bijdrage van Volker Siemers over de papierexport vanuit
de Republiek naar Duitsland. Wie ooit een 18e-eeuwse Duitse druk in handen heeft
gehad, weet hoe inferieur het Duitse papier is in vergelijking met Nederlands papier.
Aan het einde van de 17e eeuw hadden de Nederlandse papierproducenten de Europese
markt - in ieder geval in Duitsland - veroverd. Nederlands papier stond bekend om
zijn egaliteit, witte kleur, sterkte en gladheid, en was dan ook een veel gevraagd maar
duur artikel (1,5 tot 2 keer zo duur). Duitse papierproducenten legden zich toe op
goedkoop, vezelrijk en grauw papier dat bedoeld was voor massadrukwerk. Afgezien
van enkele papiermakers in Saksen en Bohemen konden de Duitsers ook niet veel
anders. Er gold weliswaar een verbod om witte (linnen) lompen te exporteren, maar
de grote vraag hiernaar in de Republiek maakte het smokkelen van deze grondstof
bijzonder lucratief.
M. VAN VLIET

Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800, samengesteld door
Karel Bostoen. Amsterdam, Amsterdam University Press 2001. ISBN
90-5356-476-4, 104 blzz.
Wie verre reizen maakt, kan veel vertellen, moet Karel Bostoen gedacht hebben,
toen hij het leesen leerboek Verhalen over verre landen samenstelde. De vijf
reisverhalen zijn geschreven door Nederlanders die zeker geen avonturiers genoemd
mogen worden. Geen van hen zocht bewust het bizarre avontuur, maar toch
overkwamen hen de onwaarschijnlijkste gebeurtenissen, die ze zorgvuldig op papier
stelden en aan het nageslacht toevertrouwden. Bewoners van het Behouden Huys op
Nova Zembla hebben nooit kunnen bevroeden dat hun strijd tegen honger, ziekten
en ijs eeuwen later nog alternatief leesvoer voor de inwoners van het studiehuis kon
worden.
Vijf verhalen verdeeld over vijf hoofdstukken en met ieder een eigen thema, maar
steeds op dezelfde wijze opgebouwd. Eerst een introductie op het thema, daarna de
tekstfragmenten met telkens een uitvoerige en gedegen toelichting. Om de
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oorspronkelijke teksten toegankelijker te maken voor leerlingen van havo 4/5 en vwo
4/5/6 zijn die in een hertaalde versie weergegeven. Moeilijke woorden en begrippen
worden in een aparte kolom uitgelegd, zoals assegaai, avegaar en wambuis. Helaas
moet de fiscaal (p. 74) het zonder toelichting stellen. De vele illustraties helpen bij
de beeldvorming van een ver verleden, maar het is niet altijd duidelijk waar de prenten
uit genomen zijn.
De samenstellers Karel Bostoen, Marijke Barend-van Haeften en Mirjam Roos
verdienen alle lof voor de gevarieerde keuze van teksten en voor de vlotte hertalingen.
Het journaal van Gerrit de Veer, gepubliceerd in 1598, en het spannende boek van
Bontekoe vormen bekende stof voor menige neerlandicus, maar dat kan niet gezegd
worden van het verhaal over zijn slavenbestaan van Cornelis Stout en het dagboek
uit 1736 van de gezusters Lammens. De belevenissen van El-ho op Zuidland vormen
een hoofdstuk apart, omdat het niet over een waargebeurde maar verzonnen reis gaat;
dit opwindend verhaal is genomen uit H. Smeeks Beschryvinge van het magtig
Koningryk Krinke Kesmes uit 1708. Al deze verhalen beslaan een periode van 1598
tot 1736 en niet zoals de ondertitel aangeeft van 1600 tot 1800.
Slechts een enkele keer verwijzen de samenstellers naar bekende jeugdliteratuur,
zoals naar De scheepsjongens van Bontekoe of naar Robinson Crusoe. Waarom blijft
Thea Beckman onvermeld? Zijn haar historische jeugdboeken geen handige start om
van het bekende naar het onbekende te stappen? Welke overeenkomsten zijn er tussen
reizen in het verleden en reizen naar de toekomst zoals in de sfserie Star trek van de
televisie?
Achter in het boek staan opdrachten en vra-
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gen om de opgedane kennis te toetsen, bovendien stimuleren ze de schrijfvaardigheid
van de studenten. De volgende opdracht (p. 96) Moderniseer het citaat uit het
Journaal van schipper Bontekoe op blz. 12 acht ik weinig zinvol, omdat de leerling
al heel wat steun vindt in de hertaling die ernaast staat! Echt zinvol is een
modernisering te laten maken van een alinea van een niet hertaald fragment, want
dan worden leerlingen creatief en groeit hun waardering voor de knappe prestatie
van de hertalers.
Ik hoop van harte dat dit fraaie leerboek een succes wordt in de bovenbouw van
havo en vwo, maar ik vrees dat de docent toch weer een ware krachttoer zal moeten
uithalen om zijn leerlingen enthousiast te maken voor deze oude reisverhalen.
FRANS WETZELS

Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog. Ed. Anna S. de Haas.
Amsterdam, Querido 2001. ISBN 90 214 05970. 168 blzz. f 15,-.
De Langendijk-studie is lange tijd gedomineerd door de Mookse neerlandicus W.A.
Ornée, die de lijn van zijn leermeester G.A. van Es voortzette. Met grote
vasthoudendheid bezorgde hij edities van het komisch toneel van Langendijk in de
KLP-reeks, waarvan hij ook een der redacteuren was. Zeer succesvol was zijn editie
van Het wederzyds huwelyksbedrog (de ‘zevende vernieuwde druk’, ‘derde oplage’
meldt mijn exemplaar): al heeft het er de schijn van dat Ornée in zijn drukaanduiding
de oude Pantheon-drukjes uit de 19e eeuw meetelde en zo tot de zevende druk kwam.
In mijn herinnering was de tekst van Het wederzyds huwelijksbedrog ook nog in
andere reeksen, zoals die van Malmberg, opgenomen. Was het stuk de voorbije jaren
niet enkele malen opgevoerd (o.a. door de Haagse Comedie van weleer), met
bijbehorende tekstboekjes?
Waar je met weinig doorzettingsvermogen in antiquariaten hele stapels
Huwelyksbedrog kunt aanleggen, lijkt een nieuwe editie van Langendijks ‘kraker’
dan ook bepaald niet een van de prioriteiten van de neerlandistiek, laat staan een van
de desiderata van mijn boekenkast. Dan nog liever Langendijks Zuidzee-stukken,
die door Ornée dan weer niet zijn uitgegeven. Een Huwelyksbedrog-Griffioen oogt
als water naar de zee.
Na vergelijkend warenonderzoek luidt het oordeel over de nieuwe editie echter
heel wat gunstiger. Wie de onhandige inleiding van vijfentwintig bladzijden, die
Ornée omstreeks 1977 schreef, nu leest, kan niet anders dan verbaasd staan over het
daarin heersende gebrek aan orde en helderheid en verlangen naar licht en lucht. In
een bestek van vijftien pagina's doet Anna de Haas, die het Griffioen-deel bezorgde,
in haar nawoord onwaarschijnlijk veel beter. Het is vlot en goed geschreven en het
schetst helder Langendijks positie in het toneellandschap van de vroege 18e eeuw.
De analyse van het stuk, waarbij de goede afloop niet het gevolg van zelfinzicht van
de personages blijkt maar van ‘relaties’, is verrassend. Ook het beperkte succes van
de opvoeringen van het Huwelijksbedrog wordt precies ontleed. Heel mooi dus (en
- dit terzijde - ook heel wat meer dan wat in de kersverse Langendijk-monografie
van Kees Smit over het Huwelyksbedrog te vinden is).
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Een oud bezwaar tegen de Griffioenen, dat van de herspelling, vervalt weliswaar
niet geheel, maar de zeer beperkte aanpassingen die in deze editie aangebracht zijn
laten het meeste van Langendijk intact. De noten zijn bondig en lopen de lezer niet
nodeloos voor de voeten.
Jammer is het dat Langendijks voorrede bij de eerste druk van 1714 niet herdrukt
is (of als uitgangspunt van analyse genomen is). Dat aan de voorrede van 1720 de
voorkeur gegeven is, is wel te billijken, maar zo wordt de zo veel xenofober toon
van 1714 gemist: in 1714 plaatste Langendijk de door vreemdelingen geïmporteerde
verwaandheid en hovaardij tegenover de oud-vaderlandse normen. De moraal van
het Huwelyksbedrog wordt zo nationalistisch en het stuk past daarmee in de lijst van
het vaderlands réveil van de vroege 18e eeuw. Intrigerend is nog de vraag waarom
Langendijk de xenofobe toon in 1720 matigde. Wie de vraag stelt, weet niet altijd
het antwoord.
PETER ALTENA

Verschenen
G.J. Schutte, Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.
Hilversum, Verloren 2000. ISBN90-6550-637-3. 256 blzz. f 37,45.
Verzameling opstellen waarin diverse aspecten van de calvinistische traditie aan de
orde komen. Van belang is vooral het eerste opstel (‘Het calvinistisch Nederland’,
9-26) waarin vraagtekens gezet worden bij de gebruikelijke visie, als zou het
natiebesef, het karakter en het culturele klimaat van Nederland van alles te maken
hebben met het calvinisme. De auteur suggereert voorzichtig dat dit een beeld zou
kunnen zijn dat ons vooral door het negentiende- en twintigste-eeuwse calvinisme
opgedrongen is. Het blijft hier, lijkt mij, vooral bij vra-
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gen. Verder vindt men ‘Patriotten, Prins-gezinden, Gereformeerden. Over calvinisme
en revolutie in de achttiende eeuw’ (76-104) waarin de intrigerende vraag besproken
wordt hoe het komt dat het conservatisme/calvinisme in de tweede helft van de eeuw
er niet in slaagde een redelijke ideologie te ontwikkelen die verlichting en revolutie
kon weerstaan.
[AH]

Caroline Hanken, Sebalds reizen. Het verlangen van de zeeman in de
zeventiende eeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. ISBN 90 290 6687 3.
208 blzz. f 34,25.
Een poging tot ‘ware fictie’. Het leven van zeeman Sebald aan boord en aan de wal,
in patria, in de Oost en de West wordt beschreven in de vorm van verhaal/fictie,
terwijl daarnaast steeds ‘werkelijke’ informatie gegeven wordt over sociale
omstandigheden van de zeelui, en hun schepen, vrouwen, havenplaatsen. Opgave
van bronnen; leuke illustraties. Het verhaal speelt overigens in de periode 1697-1711;
dus de ondertitel jokt wat.
[AH]

Predikant en toerist. Het dagboek van Johannes Vollenhove. Engeland, 17
mei-30 oktober 1674, editie G.R.W. Dibbets. Hilversum, Verloren 2001.
ISBN 90-6550-636-5. 224 blzz. f 41,75.
De Haagse predikant Vollenhove maakte deel uit van het gezantschap naar Engeland,
dat tot taak had de begin dat jaar gesloten vrede van Westminster uit te werken.
Coenraad van Beuningen was één van de ambassadeurs. Vollenhove zelf is een figuur
niet zonder betekenis voor onze culturele geschiedenis. Hij beschrijft alles wat hij
ziet, vooral in Londen en omgeving. Uitvoerig en vlekkeloos commentaar.
[AH]

Harald Deceulaer, Pluriforme patronen en een verschillende snit.
Sociaal-economische, institutionele en culturele transformaties in de
kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, ca 1585 - ca 1800. Amsterdam,
Stichting beheer IISG, 2001. IISG Studies + Essays 31. ISBN 90.6861.208.5.
430 blzz. f 48,40.
Rijk boek over kleermakers, kousenmakers, naaisters en nog veel meer mensen uit
de kledingsector, overvloeiend van feiten en cijfers. Echter veel aandacht voor de
vraag hoe cultuur en kledij elkaar beïnvloeden. De Nederlandse hogere standen lieten
hun kleren vaak uit Brussel komen. Men vindt allerlei aardige details over de toename
van het aantal vrouwen in de sector, de vereenvoudiging van mode bij de toenemende
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invloed van de Verlichting, de populaire stoffen in deze periode (meer katoen en
linnen), de toename van kleuren, de verhouding van maatwerk en ‘prêt-à-porter’.
[AH]

Peter C. Sonderen, Het sculpturale denken. De esthetica van Frans
Hemsterhuis. Leende, Damon 2000. ISBN 90-5573-069-6. 320 blzz. f 44,90.
In deze Amsterdamse kunstfilosofische dissertatie wordt Hemsterhuis' denken over
beeldhouwkunst nauwgezet - en met een overdonderende kennis van contemporaine
esthetica - in kaart gebracht. Veel vazen worden beschouwd (en afgebeeld), vooral
Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture (1765) krijgt aandacht: in Sonderens analyse
van het ‘sculpturale denken’ komen breedte en diepgang van Hemsterhuis'
beschouwingen van vazen en beeldhouwkunst goed tot uitdrukking. Hemsterhuis'
internationale aanzien lijkt na lezing van Sonderens boek van ‘eenvoudige
rechtvaardigheid’, maar de vraag blijft of de roem van de vaderlandse Socrates niet
ook een kwestie van de juiste contacten was. Onvermijdelijk bij een dergelijke studie
is dat het slachtoffer wel erg als louter hoofd en zintuigen verschijnt. Mij is
Hemsterhuis zo dierbaar(der) in zijn beschouwing en bewondering van de Haagse
experimenten met de luchtballon, maar goed: dat is een ander boek. Over dit goed
geschreven boek, dat soms het verlangen wekte naar een ander boek, intussen niets
dan goeds.
[PA]

Willem van Minderen, Autobiografie, editie Jacques M. Baartmans.
's-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap 2001. ISBN
90-70817-90-0. 72 blzz. f 15,-.
Te bestellen bij Het Noordbrabants Genootschap, Parade 17, 5200 BD
's-Hertogenbosch; 073-6139484.
Wie was Willem van Minderen? De schrijver van een intrigerende autobiografie, die
erin verhaalt van zijn ontmoetingen met Jacob Campo Weyerman, Justus van Effen,
Maria van Antwerpen, F.L. Kersteman, de componist Benedictus Buns?
Die autobiografie werd onlangs ontdekt in een doopboek in een obscuur Italiaans
dorp door Will Tromp en uitgegeven door Jacques M. Baartmans.
Op het omslag van het aantrekkelijk vormgegeven boekje prijkt het silhouet van
Willem
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eh.. wat lijkt Willem op Jacques M.B.! En Will Tromp? Ooit de geestelijke vader
van een andere mystificatie: de herontdekking van de Nijmeegse brugwachter die
Japi uit Nescio's Uitvreter had zien ‘stappen’. Die brugwachter was gewoon mijn
oude leraar Frans, meneer Uyen, die bereid was met Nijmeegse tongval de Trompiade
uit te spreken. Onlangs tekende Tromp voor de geschiedschrijving van het Nijmeegse
Canisiuscollege, een school waarvan het bestaan onzeker is.
De autobiografie van Willem van Minderen is een heel geslaagde imitatie. Het
Nederlands van Willem oogt redelijk authentiek, misschien met uitzondering van
zijn ‘tijdschrift’-begrip. Van Minderen gebruikt voor een weekblad de term
‘tijdschrift’ - ‘weekelyksch schrift’ is couranter - en daarmee loopt hij te ver voor
de muziek uit. Verder vind ik Willem wel wat veel lijden aan latere handboekoordelen
over Van Effen en Weyerman. Het klopt te goed met wat velen vandaag voor het
verleden houden. En het gerotzooi kent nauwelijks grenzen: de afstamming van
Willem blijkt buitenechtelijk en verrassend adellijk en nadien heeft onze held wat
met de ‘vrouw’ van Maria van Antwerpen. Zijn de pruiken ternauwernood af blijkt
de hele achttiende eeuw plots de eeuw van de vrije sex. Heden! Wat meer maat had
de geloofwaardigheid van 's mans levensgevallen geen kwaad gedaan.
Maar de dag dat ik het boekje kocht, kon dankzij een lezing van Pim van Oostrum
over de Bossche periode van Justus van Effen en de uitvoering van de melancholieke
muziek van Buns al lang niet meer stuk.
[PA]

Derk Jansen, Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van
Alphen tot 1816. Westervoort, Van Gruting 2001. ISBN 90-75879-121. 255
blzz. f 45,-.
Wie was Jantje en wie was Cornelis? Jantje van de pruimenboom en Cornelis van
het gebroken glas. De ventjes van papier uit de versjes van vader Van Alphen. In de
Van Alphen-studie is met graagte een relatie verondersteld tussen het vaderschap
van de schrijver en zijn geestelijk vaderschap van vele kinderen zoals Jantje, Cornelis,
ja zelfs Alexis.
Hieronymus van Alphen had ook echte kinderen. De tweede zoon heette Daniël
(1774-1840) en deze ervoer de vaderlijke opvoeding als verstikkend. Als zestienjarige
student letteren te Leiden haakte hij naar een meeslepender leven. De weg naar het
gevaarlijke Parijs werd ingeslagen, maar vaders ‘zaakgelastigde’ wist de zoon met
de wilde haren te onderscheppen. Met deze jongen was geen land te bezeilen en de
marine leek de beste oplossing. De omzwervingen van Daniël op zee, in Batavia, in
Baltimore en in het vaderland worden door de jonge historicus Derk Jansen nauwgezet
gevolgd en precies beschreven.
De biografie van Van Alphen junior, die tot 1816 reikt, vormt de inleiding tot een
editie van het reisjournaal 1808-1809, de reis naar het vaderland. Annotaties bij dat
journaal zijn goed verzorgd, zoals trouwens het hele boek een toonbeeld van goede
smaak en uitvoering is. Het journaal vormt aangename lectuur, maar heel bijzonder?
De Van-Alphenbiografie is wat dat betreft heel wat boeiender: vader had een
intrigerende zoon die niet altijd deugen wilde als Jantje van papier.
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[PA]

Pamela E. Selwyn, Everyday life in the German book trade. Friedrich Nicolai
as bookseller and publisher in the age of Enlightenment 1750-1810.
Pennsylvania, Pennsylvania State University Press 2000. ISBN
0-271-02011-3. 419 blzz. $ 75.
Een nauwkeurig beeld van de relatie tussen een uitgever en zijn medewerkers
(winkelbedienden, illustratoren, correspondenten, vertalers, auteurs, drukkers,
correctoren), en - vooral - van de dagelijkse beslommeringen van een Berlijns
boekverkoper op het hoogtepunt van de Duitse Verlichting.
[MvV]

Hans Bots en Jan Schillings (ed.), Lettres d'Elie Luzac à Jean Henri Samuel
Formey (1748-1770). Regard sur les coulisses de la librairie hollandaise du
XVIIIe siècle. Parijs, Honoré Champion 2001. ISBN 2-7453-0386-4. 85
CHF.
Maar liefst 213 brieven van de Leidse boekverkoper Elie Luzac aan de secretaris
van Academie van Wetenschappen te Berlijn. Jean Henri Samuel Formey, zijn zojuist
in druk verschenen. Ze zijn voorzien van gedetailleerde annotaties, die getuigen van
nauwgezet speurwerk.
Het merendeel van de correspondentie betreft de Bibliothèque impartiale, het
geleerdentijdschrift waarover Formey de regie voerde. Vooral de zakelijke kant van
de samenwerking tussen de Leidenaar en de Berlijner wordt in de brieven belicht.
De brieven laten veel zien van het internationale netwerk onder boekverkopers en
geleerden.
[MvV]
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‘in de smaak van een Haaze saus’
Weyermans denkbeelden over kunst
Eva Boom1.
Dankzij inspanningen van de Stichting Jacob Campo Weyerman is de afgelopen
jaren licht geworpen op diverse taal- en letterkundige aspecten van het oeuvre van
Weyerman. Onderzoek naar zijn rol als stillevenschilder, kunstverkoper en niet in
de laatste plaats als schrijver over kunst steekt daarbij mager af. Weyermans
Levens-beschryvingen der Konstschilders vormen een belangrijke, maar verwaarloosde
bron voor onderzoek.2.
De Levens-beschryvingen maken deel uit van een oorspronkelijk uit Italië
afkomstige traditie van verzamelde kunstenaarsbiografieën. Karel van Mander
introduceerde dit genre binnen de kunstliteratuur in de Republiek. In navolging van
diens Schilder-boeck, maar ook beïnvloed door andere verhandelingen over kunst,
publiceerde Arnold Houbraken in 1718, 1719 en 1721 zijn Groote Schouburgh. De
Levens-beschryvingen volgden slechts een decennium later en Johan van Gool was
de laatste karakteristieke vertegenwoordiger van het genre met zijn Nieuwe Schouburg
uit 1750-1751.3.
Het Schilder-boeck is al langere tijd onderwerp van intensief onderzoek, terwijl
ook Houbrakens Groote Schouburgh de laatste jaren de aandacht krijgt die het
verdient. Aan Van Gool is slechts weinig studie gewijd, hoewel Lyckle de Vries met
zijn kunsthistorische analyse van de Nieuwe Schouburg de weg heeft vrijgemaakt
voor nader onderzoek.4. Van kunsthistorische zijde is de Levens-beschryvingen
verreweg de minste aandacht ten deel gevallen.
Deze discrepantie tussen de serieuze bestudering van de boeken van Van Mander
en Houbraken enerzijds en de geringe aandacht voor die van Van Gool en Weyerman
anderzijds vindt haar oorzaak voor een groot deel in een hardnekkige historische
beeldvorming, waarin kwaliteit van kunst en kunstliteratuur uit het begin van de
achttiende eeuw in verband gebracht worden met het verval van de Nederlandse
Gouden Eeuw. Een meer specifieke factor in de verwaarlozing van de
Levens-beschryvingen betreft Weyermans slechte reputatie. Onder kunsthistorici
blijft het beeld bestaan dat hij Houbrakens Groote Schouburgh overschreef, daarbij
uit gemakzucht de kunsttheorie wegliet en de tekst slechts aanvulde met
kwaadsprekerij en nietszeggende anekdotes.
In zijn proefschrift besteedt Ton Broos voor het eerst ruimere aandacht aan
Weyermans denkbeelden over kunst. Broos benadrukt echter de vaagheid van Campo's
uitlatingen en merkt op dat het gebruik van adjectieven inconsequent is.5. Hij
concludeert dat Weyerman er niet op uit was een hard oordeel te geven en dat een
heldere en consistente visie op kunst niet uit de Levens-beschryvingen op te maken
is: ‘Weyerman blijft naast kunstkenner en kunsthistoricus in de achttiende-eeuwse
zin, steeds een literator met eigenzinnige opvattingen, die zich niet in een keurslijf
laat dwingen.’ Naast kunst behandelt Weyerman bovendien een verscheidenheid aan
andere onderwerpen: ‘Dit wil zeggen dat het karakter en de hoeveelheid informatie
in zijn werk erg kan variëren en dat die op een bepaalde manier verpakt zit. Het is
aan de lezer om daarmee zijn voordeel te doen.’6.
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In de inleiding van zijn boek over Johan van Gools Nieuwe Schouburg vermeldt
De Vries de Levens-beschryvingen als belangrijke bron van onderzoek naar de
denkbeelden over kunst ten tijde van de overgang van de zeventiende naar de
achttiende eeuw. Hij wijst vooral op de nieuwe, kunstkritische benadering die het
werk van Weyerman en Van Gool kenmerkt. De traditionele lofzang op de kunstenaar
en zijn oeuvre, waarin de vermelding van kunstwerken
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in hoofdzaak diende om het eerbetoon kracht bij te zetten, heeft geleidelijk aan plaats
gemaakt voor een grotere nadruk op documentatie van kunstwerken en de kritische
bespreking daarvan.7. Aan deze verschuiving ligt een ontwikkeling ten grondslag
waarin kunsttheorie, gebaseerd op vaststaande regels en normen, werd vervangen
door een meer subjectieve benadering. Daarmee ging een verandering in woordkeuze
en -gebruik gepaard: niet langer gedicteerd door kunsttheoretische en literaire
conventies, maar gerelateerd aan het kunstkritisch jargon dat gebezigd werd in kringen
van liefhebbers en kunstenaars. De onderkenning van deze belangrijke ontwikkeling
is uitgebleven: het anekdotische, beschouwelijke en pragmatische karakter van de
Levens-beschryvingen is ten onrechte opgevat als teken van gemakzucht en mede
om die reden door kunsthistorici niet op waarde geschat.
Het onconventionele karakter van de Levens-beschryvingen en de afhankelijkheid
van Houbrakens Groote Schouburgh - in de eerste drie delen leunt Weyerman sterk
op Houbraken - maakt onderzoek naar Weyermans denkbeelden enerzijds lastig.
Anderzijds is vergelijking met de biografieën van Houbraken daardoor interessant,
aangezien Campo aangeeft dat hij daaraan ‘duyzende waare byzonderheden’
toevoegt.8. Elke wijziging, toevoeging of verwijdering van informatie kan op een
verschuiving in opvattingen wijzen.
Omdat het desondanks moeilijk blijft inzicht te krijgen in Weyermans opvattingen
zal ik in dit artikel twee onderwerpen behandelen waarover op het moment van
verschijnen van de Levens-beschryvingen discussie bestond: de fijnschilderkunst en
de stijl van Rembrandt. De fijnschilderkunst kan beschouwd worden als tegenpool
van de barokke stijl en ruwe penseeltoets in Rembrandts schilderijen, door de toetsloze
en gedetailleerde manier van werken. Uitlatingen over deze uiteenlopende stijlen
kunnen Weyermans plaats ten opzichte van Houbraken en in de geschiedenis van de
kunstbeschouwing aan het licht brengen.

Fijnschilderkunst
Een aantal zeventiende- en beginachttiende-eeuwse kunstenaars die in de boeken
van Houbraken en Weyerman een belangrijke rol hebben gekregen, noemen wij nu
fijnschilders. Deze schilders van voornamelijk genrestukken en portretten vormden
destijds geen samenhangende groep, maar worden om verschillende redenen nu wel
bij elkaar geschaard. Zij hadden in hoofdzaak gemeen dat zij hun onderwerp zo
trachtten te verbeelden dat de kijker verbaasd stond over de schijn van werkelijkheid
tot in het kleinste detail. Dit detailrealisme kwam vooral tot uitdrukking in een vrijwel
onzichtbare penseeltoets, waardoor het persoonlijke handschrift van de kunstenaar
zoveel mogelijk ondergeschikt was aan de illusie. Deze stijl was tot in de negentiende
eeuw ongemeen succesvol op de kunstmarkt, maar de populariteit liep daarna snel
terug. In de kunsttheorie werden echter al eerder bedenkingen geuit over de pijnlijk
nauwkeurige afwerking van fijnschilderstukken. Johan van Gool wees in zijn Nieuwe
Schouburg op de ‘styfheit’, die het resultaat kon zijn van deze manier van werken.9.

Biesjesschilders
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De Leidse fijnschilder Gerard Dou gaf aanvankelijk de toon aan met zijn ‘moderne’
stukjes. Weyerman vindt echter dat ‘hy kloeker met het penseel heeft getekent en
getoetst’ dan andere fijnschilders, ‘die met het lekken en verdryven hun oogwit van
zuyverheyt poogden te beschieten.’ Daarom zijn de taferelen van Dou op een afstand
bekeken ruimtelijk, ‘daar in tegendeel de Schilderyen der andere Biesjesschilders,
gelyk als zo veele Schimmen, in een dunne mist komen te verdwynen, op die zelve
tusschenwydte.’10.
Van de Wetering heeft aangetoond dat de zichtbaarheid van de penseeltoets in de
zeven-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

131
tiende eeuw een belangrijke functie had in het weergeven van ruimte. Hoogstraten
introduceerde het begrip ‘kenlijkheyt’, waarmee hij aangaf dat een ruw oppervlak
dichtbij lijkt, terwijl gladde (‘onkenlijke’) oppervlakten voor het oog wijken.11. Hoewel
Houbraken en Weyerman ‘kenlijk’ niet in deze betekenis gebruiken, lijkt deze term
op bovenstaand citaat van toepassing. Dou behield een zichtbare penseelstreek, maar
Weyerman verwijt andere ‘biesjesschilders’, zoals hij fijnschilders noemde, dat zij
te ver gingen in het vervagen van de penseeltoets. Daardoor waren de verschillende
elementen in de voorstelling onvoldoende gedefinieerd, zodat hun schilderijen op
enige afstand bezien diepte ontbeerden.12.
Weyerman bekritiseert geregeld de egale penseeltoets van fijnschilders, maar zijn
misprijzen is zelden gericht op een persoon. Hij zet zijn waardering voor een
kunstenaar vaak kracht bij door de penseelbehandeling van ‘biesjesschilders’ daar
tegenover te stellen. Soms voegt hij een schimpscheut naar de fijnschilders toe aan
de lovende woorden voor een kunstenaar die hij van Houbraken overneemt.
Ook in de biografie van Gerard ter Borch snijdt het mes aan twee kanten.
Weyerman merkt goedkeurend op dat Ter Borch ‘geen biesjes gebruykte om zijne
Konsttafereelen glad te boenen, gelijk als sommige Schilders onzer Eeuw. die echter
duyzenden hebben gekreegen voor die zonder vuur geemalieerde schilderytjes.’13.
De vergelijking met email verduidelijkt op beeldende wijze de ongeïnspireerde,
gladde penseeltoets.

Classicisme in de fijnschilderkunst
In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw sloeg de generatie fijnschilders na
Gerard Dou en Frans van Mieris een andere weg in. De taferelen met bijvoorbeeld
viskopende dienstmeiden, bakkers of marktkooplui die hun waren hadden uitgestald
maakten plaats voor antieke thema's. Bovendien vatte het classicistisch streven naar
een geïdealiseerde natuur in fijnschilderkringen post.
Tot op zekere hoogte kleeft aan een ‘vleyent’ penseel, zoals de classicistische
theorie dat voorschrijft, in de ogen van Weyerman geen bezwaar. Vooral de
portretschilder heeft daar profijt van, aangezien hij daarmee meer eer behaalt bij zijn
opdrachtgevers. Het verdoezelen van ontsierende details en het gebrek aan contrast
in de weergave van schaduw en licht, resulteerden echter in het ontbreken van
plasticiteit. Godfried Schalckens geïdealiseerde portretten zijn naar Weyermans
smaak dan ook ‘zo plat als ongereeze pannekoeken’ en - alsof zijn mening nog meer
verduidelijking behoeft - ‘postpapiere portretten’, waarin de ‘vaste, ronde, losse, en
krachtige manier’ ontbreekt.14.
Toch haalt Weyerman in de biografie van Schalcken fel uit naar Houbraken, die
stelt dat ‘onzen Schalken, ten opzicht van zyn vleyend penceel, konstige vermenging
zyner verwen, in zyn naakt, en natuurlyke nabootsing der Fluweelen en andere
Stoffen, te plaatsen [is] by den Ridder vander Werf; dog in opzigt van teekenen, zou
ik hem zyn voetbank toe wyzen.’15. Campo schrijft geërgerd deze hatelijke opmerking
niet te zullen herhalen, omdat ‘het beter is stil te zwygen, als diergelijke grollen uyt
te schryven.’16. Naast elkaar geplaatst onthullen deze citaten een verschuiving in de
waardering voor de classicistische fijnschilder Adriaen van der Werff. Houbraken
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maakt niet alleen zijn oordeel over de kunst van Schalcken kenbaar, maar eveneens
zijn sterke bewondering voor het werk van Van der Werff. Weyerman plaatste hem
echter niet meer op een voetstuk.
Weyermans felle reactie op Houbraken in de biografie van Schalcken heeft
bovendien te maken met een diepgewortelde irritatie, die duidelijk wordt als we de
biografie uitlezen. De waardering van Houbraken voor de tekenkundige aspecten in
het werk van Van der Werff
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blijkt gebaseerd te zijn op de ideeën van Roger de Piles, een Franse classicist die een
methode had opgesteld om de kwaliteiten van kunstenaars te meten. Weyerman
achtte De Piles' methode volstrekt onzinnig, gezien de willekeur van het hanteren
van een ‘Schilders goudballans verdeelt in zotstrappen’.17.
Campo's boosheid betreft ook De Piles' minachting voor de Hollandse schilders,
die het schone niet zouden weten te onttrekken aan de werkelijkheid, maar daarentegen
inferieure onderwerpen verbeeldden. Onder invloed van het classicisme maakten de
‘moderne’ thema's plaats voor ‘duurzame’ onderwerpen uit de bijbel en de klassieke
oudheid. Houbraken zag deze ontwikkeling als een vooruitgang, aangezien hij de
onderwerpen van Dou weinig verheffend vond: ‘'T is te beklagen dat 's mans vernuft
niet op grootse bespiegelingen toegeleit, en zyn penseel tot het verbeelden van
waardiger en prysselyker voorwerpen gezet heeft’.18. Weyerman neemt deze kritiek
niet over, waardoor hij zich een voorstander van het realisme in de Hollandse traditie
toont.19.

Van der Werff versus De Lairesse
Toen Weyerman bij de presentatie van het ‘konstboelhuys’ van Adriaen Paets in
1713 De Lairesses indertijd beroemde Antiochus en Stratonice naast Adriaen van
der Werffs Abraham en Hagar zag hangen, merkte hij op dat het stuk van Van der
Werff ‘een kwaad buurman aan dat van den Luykenaar’ had.20. Drie of vier jaar later
bracht Campo een bezoek aan het atelier van Van der Werff. Deze herinnerde
Weyerman aan diens uitspraak en vroeg hem wat hij daarmee had bedoeld. Weyerman
diende hem, naar eigen zeggen ‘in de smaak van een Haaze saus, half Azyn, half
Suyker, half Hoveling en half Soldaat’, van repliek met de woorden:
Ja, myn Heer, het heugt me zeer wel, [...] en ik geloof dat myn zeggen uw
wel zal voldoen, want ieder is een uytlegger van zyn eygen woorden. Uw
stuk had een quaad buurman aan het stuk van de Lairesse, dewyl het kraakte
van goude, zilvere en bronze cieraaden, en gevolglyk alles door die
koleuren overkraaide wat er ontrent hing: daar integendeel uw stuk, hoe
wel ook geschildert, eenvoudiglyk was opgeschikt.21.
Deze passage uit de Levens-beschryvingen is in kunsthistorische studies de afgelopen
jaren regelmatig aangehaald en geïnterpreteerd, ondanks Weyermans verzoek ‘my
geen uytlegging af te vorderen, wiens schildery de konstigste was, dewyl ik my
deswegen niet gaarne zou expliceeren.’22. Campo vermijdt onverbloemde kritiek:
deze tactische houding ligt in de lijn van zijn opvatting dat met fatsoenlijk gedrag
nu eenmaal meer bereikt wordt.23. Daarmee is niet gezegd dat hij geen kritiek had:
een ‘Haaze saus’ bevat immers naast suiker ook azijn. Peter Hecht merkt in zijn
catalogus over de Hollandse fijnschilders terecht op dat Weyerman erop uitwas Van
der Werff te bedotten en in andere passages in de biografie blijk geeft van zijn
werkelijke voorkeuren.24.
Volgens Barbara Gaehtgens getuigt de passage van Weyermans voorkeur voor de
rijke ordonnanties van De Lairesse. Weyerman zou De Lairesses schilderijen
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verkiezen boven de eenvoudige stukken van Van der Werff, waarin diens beperkingen
in het ordonneren zouden worden weerspiegeld. Zij probeert de lezer ervan te
overtuigen dat Van der Werffs schilderijen wel degelijk doordachte composities
bevatten: ‘Dass Werff jedoch bewusst und unabhängig von Staffage seine Szene
ganz auf die in der Bibel belegte Historie konzentrierte und damit zu einer ernsten,
das Geschehen vertiefenden Aussage kommt, hat Weyermann nicht gesehen.’25.
Mijns inziens had Weyerman inderdaad een voorkeur voor de stukken van De
Lairesse en kon hij de lege composities, de ondiepe ruimtes en de geringe aandacht
voor de stofuitdruk-
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king in het werk van Van der Werff niet waarderen. Weyermans uitspraken moeten
echter niet als aanval op Van der Werffs kundigheid worden opgevat.
Over de kunstwerken die in deze passage centraal staan schrijft Weyerman nog
voor hij van zijn ‘kluchtig voorval’ met Van der Werff verhaalt:
Wy zullen de beelden dier beyder Konstschilderyen overslaan, om maar
in 't voorbygaan te zeggen, dat het tafereel van den Ridder vander Werf
niet zeer was opgepronkt met eenige cieraaden, daar in tegendeel dat van
Lairesse flonkerde als een gesteente door alle de daar op gebragte
rykelykheden.26.
Wederom tracht Weyerman zorgvuldig zijn opvattingen met diplomatie te omkleden,
maar elders in de biografie komt zijn bewondering voor de ‘rykelykheden’ in het
werk van De Lairesse wel tot uitdrukking. Weyerman legt, in bloemrijker bewoording
dan Houbraken, het accent op het overvloedige bijwerk, de stofuitdrukking en het
rijke kleurenpalet in diens historiestukken. De ‘vrolyke’ en ‘kleurige zydestoffen’,
‘tintelende weerschynende armozynen’, de ‘gebloemde en ook eenkleurige damasten’
en ‘doorschynende floerssen’, ‘superfyne lynwaaten’ en ‘veelkoleurige gesteentes’
tonen overduidelijk Weyermans bewondering voor het stuk.27.
Niettemin toont Weyerman zich een kritisch beschouwer, aangezien een uitbundige
compositie nooit ten koste mocht gaan van de herkenbaarheid van de voorstelling.
Dou zondigde hiertegen in zijn kleine kabinetstukken, die zo vol zijn met allerhande
voorwerpen, dat zij ‘daar in gelijk aan de spaansche Koks’ zijn, ‘die zo veel wortelen
en uyen in hun potagieketels gooien, dat er geen plaats voor het Vleesch of voor het
Spek kan gevonden worden.’28.

Een inconsequente waardering?
Ik heb tot nu toe onder meer getracht aan te tonen dat de schilderijen van fijnschilder
Van der Werff om verscheidene redenen niet bij Weyerman in de smaak vielen.29.
Het lijkt erop dat Campo zijn mening over Van der Werff bewust ondergeschikt
maakt aan de gangbare denkbeelden. Het is opmerkelijk dat hij in de biografie van
Van der Werff zeer sterk leunt op Houbraken, terwijl hij de kunstenaar zelf heeft
ontmoet en zijn werk kende.30. Bij nadere bestudering blijkt dat Weyerman de
waardering van Houbraken weliswaar zonder direct commentaar overneemt, maar
deze toch in veel gevallen aanzienlijk afzwakt.
Medaillons die Van der Werff vervaardigde voor Nicolaes Flinck uit Rotterdam,
noemt Houbraken ‘zoo fix, helder en kragtig geschildert dat men 'er geen weerga toe
zou vinden.’31. Weyerman vertaalt dit kort en bondig met de veel minder lovende
woorden dat ‘alles braaf en fix geschildert’ is.32.
Van der Werffs stukken voor de keurvorst van de Palts worden ook zeer geprezen
door Houbraken, die opmerkt: ‘Zeker dit zyn spooren, die den geest boven zyn
vermogen opbeuren, om ten bewys van dankbaarheit wonderen te verrichten.’
Weyerman laat deze waardering geheel weg en vermeldt de stukken alleen.33. Ook
noemt hij Van der Werffs portretten in de trant van Caspar Netscher zonder toevoeging
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dat Van der Werff, nadat hij ‘veele konstige pourtretten meest op de grootte als
Netscher gewoon was’ maakte, ‘door goude spooren tot onsterffelyken roem
geprikkelt zich tot hooger bespiegelingen der konst begaf’.34.
Het beste voorbeeld van Weyermans afwijkende waardering betreft het commentaar
op Van der Werffs navolging van pleisterbeelden en van de prenten van Rafaël,
welke de kunstenaar aanvankelijk niet kon waarderen. Houbraken schrijft:
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meer en meer klaarder gezicht krygende, kreeg hy zulk een smaak tot de
zelve, dat hy den ganschen zwier zyner verkiezingen, en bekleedingen der
beelden daar naar heeft geschikt [...] waar door hy boven andere
voortreffelyke meesters, die hier in Hollant door de eed'le behandeling
van hun penceel hebben uitgeblonken, nog veer uitsteekt.35.
Weyerman getuigt eveneens van Van der Werffs bestudering van prenten en
pleisterbeelden, maar van de lof en bewondering van Houbraken is niets terug te
vinden:
Toen vierde en aanbad hy zyn voorgaande walg, toen poogde hy zyne
Beelden, Draperyen, Landschappen en andere Cieraden, op dien leest te
schoeyen, en toen liet hy de alderbeste in het pleister, na de origineele
Antyken afgegote Beelden opkopen, om na dezelven te studeeren.36.
Zelfs als de tekst daadwerkelijk door latere redacteuren gekleurd is, kan niet
geconcludeerd worden dat de biografie getuigt van veel bewondering voor Van der
Werff. Het tegendeel is eerder waar. Weyermans gematigde oordeel over Van der
Werff op andere plaatsen in zijn Levens-beschryvingen, zoals in de biografie van De
Lairesse, vormt daarvan een bevestiging. Deze waardering sluit aan bij de kritiek die
Weyerman uit over de gladde penseelbehandeling en over classicistische invloeden
in fijnschilderstukken. Hierin is een duidelijke verschuiving te bespeuren ten opzichte
van Houbrakens opvattingen.

De stijl van Rembrandt
In zekere zin vormt de gepolijste en gedetailleerde stijl van de fijnschilders een
tegenpool van de stijl van Rembrandt. Met zijn brede penseeltoetsen, zijn barokke
verdeling van licht en donker en zijn moderne onderwerpen - door de classicisten
als ‘vulgair’ beschouwd - voldeed hij nauwelijks aan de criteria die Houbraken
hanteerde.37.
In zijn biografie van Rembrandt neemt Houbraken een uitvoerig betoog op over
het belang van het navolgen van het ‘schoonste der natuur’. Hij bewondert weliswaar
Rembrandts verbeelding van de hartstochten, maar voegt toe dat men ‘ook vast moet
besluiten dat hy daar inzonderheit zyn werk van heeft gemaakt, en op de rest zoo
veel agt niet gegeven heeft.’38. Houbraken wijst op het gevaar dat het schilderen
zonder voorbereidende tekening met zich meebrengt: het is dan welhaast onmogelijk
‘het schoonste uit het schoone te [...] verkiezen’.39. Rembrandts werkwijze is voor
Houbraken aanleiding om, aansluitend bij het didactische karakter van zijn boek,
aandacht te besteden aan het belang van kennis van anatomie en het kopiëren van
antieke beelden en Italiaanse prenten, maar bovenal het vormen van een ‘vast
denkbeeld over het gansche bewerp van 't geen men maken wil’.40. Hij eindigt met
een gedicht van Andries Pels, waaruit naar voren komt dat Rembrandt zijn
schildertechnische talenten verspilde aan weinig verheffende onderwerpen.
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Weyerman volgt Houbraken in de biografie van Rembrandt feitelijk vrij
nauwkeurig. De uitvoerige verhandeling over Rembrandts werkwijze reduceert hij
evenwel tot het gedicht van Andries Pels, het onderwerp afsluitend met de woorden:
‘Doch dat alles overgeslaagen, zeggen de Klappeyen’.41. Deze aanpassing van de
biografie van Houbraken sluit aan bij Weyermans geringe aandacht voor de
kunsttheorie en moet wellicht niet direct begrepen worden als kritiek op Houbrakens
oordeel. Ook in overige opzichten lijkt er weinig aanleiding deze conclusie te trekken,
aangezien Weyerman Houbrakens kritiek en waardering overneemt. De nadruk op
Rembrandts superioriteit in het verbeelden van de hartstochten en het variëren in
composities,42. diens neiging om zijn doeken ‘onvolmaakt en ten halve’ geschilderd
te laten43. en ook zijn dubieuze vaardigheid om de verf zo dik op het doek te brengen
‘als een Metselaar de kalk strijkt op de versch opgetrokke muuren’ komen ook bij
Hou-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

135
braken aan de orde.44.
Toch zijn er sterke aanwijzingen dat Weyerman wezenlijk met Houbraken van
mening verschilde over de status van Rembrandt en de kwaliteiten van zijn kunst.
In de literatuur over Rembrandt is weinig aandacht geweest voor de afwijkende
opvattingen van Weyerman. Hij wordt gezien als een van de laatste representanten
van een generatie die de stijl van Rembrandt veroordeelde en de nadruk wordt slechts
gelegd op Campo's vermeende rol als plagiator van Houbraken. Broos stelt dat
kunsthistorici hebben nagelaten Weyermans opmerkingen over Rembrandt buiten
diens biografie te bestuderen. Zijn bewering dat uit de Levensbeschryvingen
waardering voor de stijl van Rembrandt spreekt lijkt mij juist.45. De vraag waarop
deze waardering is gebaseerd vereist echter nadere toelichting.
Een afwijkende opvatting over de stijl van Rembrandt blijkt - zoals gebruikelijk
bij Weyerman - uit nuanceverschillen ten opzichte van de tekst van Houbraken.
Weyerman kondigt Rembrandt aan als ‘Die Nederlandsche Konstzon’ en begint
zodoende al aanzienlijk minder neutraal dan Houbraken, die Rembrandt enkel schaart
onder de ‘brave Konstenaars’.46. Aan het einde van Rembrandts biografie laat
Houbraken de lezer weten dat er onduidelijkheid bestaat over diens nalatenschap,
die niet onaanzienlijk moet zijn geweest.47. Weyerman reageert hierop enigszins
geïrriteerd: ‘en daar aan is den Leezer, en ook ons, weynig gelêgen.’48. Ook op de
roddel, afkomstig van Joachim Sandrart, dat Rembrandt in zijn laatste levensdagen
verkeerde met ‘gemeene luiden’ protesteert Campo met de woorden ‘en zo dat een
feyl is zouden wy verscheyde Navolgers van dien Konstschilder met een natten vinger
konnen aantoonen, in veele hedensdaagschen welgebooren persoonagien.’49.
Weyerman treedt hier niet alleen op tegen kwaadsprekerij, maar ook tegen
hooghartigheid.
Opmerkelijker dan deze commentaren is Weyermans aanpassing van Houbrakens
opmerking ‘dat hy in zyn vroegen tyd wel meer gedult gehad heeft om zyne
konststukken uitvoerig te bewerken dan daarna.’50. Weyerman schrijft: ‘Hy schilderde
veel uytvoeriger in zijn Zomersaisoen als op zijne Herfts- of Winterdagen, en daar
van konnen wy deeze reden geeven, dat hy in zijn eerste jeugd meer Gedult, en
naderhant meerder Oordeel heeft doen zien, en zo veels te beter.’51. Deze passage
bevat een duidelijke aanwijzing dat Campo de volwassen stukken van Rembrandt
wel degelijk waardeerde: hij achtte Rembrandts latere werk niet onvoltooid, maar
het resultaat van zijn toegenomen vaardigheid in het maken van inventies.
Na de biografie van Rembrandt kondigt Weyerman diens leerlingen aan, ‘die wy
in orde op den verdienstigen Rembrant, hunne geëerden Meester, zullen laaten
volgen.’52. Houbrakens introductie is - zoals te verwachten viel - veel zakelijker: hij
meldt enkel dat hij meteen maar zal vervolgen met de beschrijving van Rembrandts
leerlingen, die hij gemakshalve op elkaar laat volgen, aangezien hij hun geboortedatum
niet weet.53.
Christoph Paudiss, Franz Wulfhagen en Jürgen Ovens zijn de leerlingen van
Rembrandt die direct volgen op zijn biografie. Houbraken schrijft over de
eerstgenoemde kunstenaar niet meer dan dat hij een ‘Nedersakx’ is, die geschilderd
heeft voor de hertog van Beieren.54. Weyerman introduceert hem daarentegen als ‘een
wakker leerling van Rembrant van Ryn, die zeer schoone Tafereelen heeft geschildert
voor den Bisschop van Ratisbonne, en voor Albert Sigismond, Hartog van Beyeren.’55.
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Hij haalt bovendien een interessante anekdote aan van een wedstrijd tussen Paudiss
en de Neurenbergse schilder Rösler. Zij moesten proberen het gegeven onderwerp
van een wolf die een lam verslindt zo goed mogelijk uit te beelden. Paudiss wist het
onderwerp ‘op een verhevener wijze uyt te drukken’, maar werd volgens Weyerman
de dupe van de smaak van de kunstliefhebbers, die de stukken van Rösler prefereerden
boven de zijne, ‘dewijl hy het haair en de wol wat netter en uytvoeriger scheen waar-
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genomen te hebben als den ander’.56. Een ‘verhevener’ uitdrukking van de voorstelling,
waarvoor een mate van inventiviteit noodzakelijk was, vond Weyerman kennelijk
belangrijker dan een onberispelijke en ‘nette’ afwerking.

Als kalk op de muren
Kenmerkend voor de stijl van Rembrandt en zijn navolgers was de brede en
persoonlijke penseeltoets. Weyerman kopieert Houbrakens uitspraak over diens grove
schilderwijze en herhaalt in de biografie van Dou dat Rembrandt en zijn leerlingen
‘de verf al ommers zo dik op de panneelen’ aanbrachten, ‘als een Metselaar de kalk
op de muuren legt’.57.
Toch blijkt niet dat Weyerman negatief tegenover de schilderwijze van Rembrandt
stond. Houbraken beweert dat Rembrandt door zijn afwijkende stijl zijn onkunde
zou verbloemen. Zo kon hij immers niet vergeleken worden met de ‘berugte Italiaanen,
of andere hoogvliegers’ en voorkwam hij dat ‘de waerelt, uit vergelyking van 't een
met het ander, zyne verdienste’ had kunnen opmaken.58. Campo neemt deze
beschuldiging niet over en uit andere biografieën blijkt dat hij het niet met Houbraken
eens zal zijn geweest. Een keukenstuk van Rembrandt-leerling Heyman Dullaert
waardeerde Weyerman evenals Houbraken om de natuurgetrouwe weergave, maar
hij voegt met nadruk toe: ‘en het geen het voornaamste is, alles behandelt op
Rembrants schilderwijze.’59. Ook een schilderij van de kunstenaar Van Bergen prijst
hij omdat het ‘zo natuurlijk op de manier van Rembrant van Ryn, en zo mals in de
verf geschildert [is], dat het een wakker Konstkenner moest zijn die het onderscheyt
kon merken.’60.
De biografie van Aert de Gelder geeft het meest overtuigend blijk van Weyermans
waardering voor Rembrandts toetsende en malse penseelvoering. Campo noemt deze
kunstenaar Rembrandts beste leerling en vindt het ‘vry opmerkelyk dat dien
konstryken Dortenaar tot het eynde zyns leevens die schilderwijze heeft aangekleeft,
daar de meeste Discipelen die manier verzaakten, en tot het glad en zuyver schilderen
overgingen.’61.
Over deze keuze is Weyerman ongemeen enthousiast. Hij bewondert hoe De
Gelder een ledenpop optraliede met allerlei gevonden kledingstukken en versierselen
en ‘met de penceeselen, vingers en duymen, daar na ging schilderen.’62. Weyerman
beschrijft hoe hij met een breed tempermes de verf op het doek smeerde en met de
achterkant van het penseel franje weergaf, ‘zijnde het verwonderens waardig hoe
krachtig zich zulks vertoonde op een zekere tusschenwijdte.’63.
Weyermans omschrijving van de werkwijze van De Gelder geeft weer hoezeer
deze afweek van het classicistische ideaal. Van de Wetering toont aan hoe een ander
principe uit Italië bekendheid kreeg in de Nederlanden en Rembrandts werk
beïnvloedde. Vasari beweert dat Titiaan de voorbereidende fase van het tekenen
oversloeg, ervan overtuigd dat hij de natuur het meest evenaarde als hij haar slechts
in verf weergaf. Correcties en wijzigingen in de compositie moesten tijdens het
schilderen uitgevoerd worden. Van Mander bespreekt deze werkwijze in zijn
Schilder-boeck en benadrukt evenals Vasari dat deze methode ervaring en vaardigheid
vereist.64. Weyermans opmerking dat Rembrandt ‘in zijn eerste jeugd meer Gedult,
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en naderhant meerder Oordeel heeft doen zien’ wordt tegen deze achtergrond ineens
heel helder.
Een vergelijking met Houbrakens biografie van De Gelder maakt duidelijk dat hij
fundamenteel van mening verschilde met Weyerman. In een beschouwende inleiding
op deze biografie vergelijkt hij de schilderkunst met kleding en stelt dat beide aan
mode onderhevig zijn: ‘Dan bemint men eens 't geen stout gepenceelt en ruuw
aangetast is, als het maar welstandig is
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in zyn afstant: dan eens weer 't geen gepolyst en uitvoerig geschildert van naby mag
beschout worden.’65. Vervolgens verzucht hij dat de schilderwijze van Rembrandt nu
eenmaal de norm was, waar zijn tijdgenoten zich maar naar te schikken hadden ‘al
hadden zy zelf eene veel prysselyker behandelinge.’66. Houbraken presenteert De
Gelder als een van die kunstenaars die zich moesten aanpassen aan de mode en hij
merkt op dat deze kunstenaar zich nog het beste staande had gehouden in vergelijking
met Rembrandts vele andere navolgers.

Op een zekere tusschenwijdte
Buiten kijf staat dat Weyerman veel waarde hechtte aan een goede stofuitdrukking,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn lovende woorden voor de nabootsing van
uiteenlopende soorten stoffen en structuren in de historiestukken van De Lairesse.
Aangezien Rembrandt een toetsend en mals penseel voerde ontbreken vaak juist de
nuances en aandacht voor detail die Weyerman elders prijst.
Verhelderend is in dit opzicht Weyermans opmerking dat De Gelders stukken zich
vooral ‘krachtig’ vertoonden ‘op een zekere tusschenwijdte.’ Een soortgelijke
opmerking is terug te vinden in de biografie van de Dordtse kunstenaar Ardriaen
Huybertz. Verveer. Houbraken merkt op dat diens stukken maar het beste ‘uit de
hand’ bekeken konden worden, ‘wyl hy de zelve wat robbelig en ruw schilderde.’67.
Hij beschouwde deze schilderwijze als een tekortkoming. Weyerman dacht daar heel
anders over en geeft aan dat de stukken van Verveer van een afstand bekeken tot hun
recht kwamen, ‘daar in gelyk aan de konstrijke Italiaansche en ook aan verscheyde
Nederlandsche Konstschilders, als Rembrant van Ryn, Anthony van Dyk, Jordaans
en anderen, die hunne konsttafereelen schilderden om gezien te worden, niet om aan
te loopen ruyken.’68.
Opvallend is dat Weyerman Verveer vergelijkt met grote meesters, waaronder hij
Rembrandt ook schaart. Zo bezien blijkt dat Campo zowel een uitvoerige als een
brede en toetsende penseelvoering waardeerde om het illusionisme dat daarmee,
hoewel op verschillende wijze, bereikt werd.

Kleur en licht- en schaduwwerking
Naast de schilderwijze valt het getaande kleurgebruik op in Rembrandts werk. Dit
aspect komt aan de orde in een anekdote in de biografie van Jacob van Campen.
Weyerman verhaalt dat hij in een koffiehuis in Breda een kunstwerk van Rembrandt
en een schilderij van Van Campen naast elkaar zag hangen. De waard wist Weyerman
te vertellen dat Van Campen zijn herderin als reactie op het stuk van Rembrandt had
geschilderd met een bloedrood keurslijf en een gele bovenrok. Hij liet kunstkenners
die beide stukken kwamen beschouwen hun ogen dichtknijpen en vroeg wat het
meeste opviel. Zij antwoordden dat het gezicht en de handen boven alles uitsprongen,
waarop Van Campen volgens de overlevering betoogde dat hiermee bewezen was
dat Rembrandt een fout beging door ‘alles te overtaanen of zwart te maaken om een
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tronie of om een halsjuweel te doen afsteeken’. Ondanks een uitgesproken
kleurgebruik overheersen immers het gezicht en de handen. Bovendien beweerde
Van Campen dat er ‘bloed in de wangen en in de handen’ van zijn herderin was,
‘daar de beelden van R.v. Ryn 'er meestendeels uytzien als bloedelooze schimmen.’69.
Weyerman reageert op zijn karakteristieke wijze ‘dat hy ten deelen gelyk had en
ten deelen ongelyk’. Van Campens herderin had weliswaar een blos op haar wangen
en alles was ‘aanvalliglijk’ behandeld, ‘maar het konterfytsel van Rembrant van Ryn
was zo krachtig en zo verstandig van lichten en schaduwen, en de houding had hy
zo zonderling in acht geno-
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men, dat men fluks in het intreeden van de Koffysaal het stuk van Rembrant zag en
naderhant de schildery van den Konstschilder J.v. Kampen moest gaan opzoeken.’70.
Uit deze passage blijkt dat Weyerman de kleuren op zich niet bijzonder relevant
vindt. Het gaat hem vooral om de werking van de kleuren in het geheel. Ondanks
zijn eenzijdige kleurgebruik was Rembrandt in staat een schilderij te maken dat een
evenwichtige verdeling van licht- en schaduwpartijen en kleur had, waardoor het
eerder opviel dan het stuk van Van Campen. Ook hier heeft Weyerman zijn kritiek
weer verpakt op eigenzinnige wijze, maar ondanks de ‘Haaze saus’ laat hij duidelijk
merken wat zijn standpunt is.
De werking van kleur zoals omschreven in Van Campens biografie wordt door
Weyerman vaak omschreven met het begrip ‘houding’. Dit begrip wordt vanaf
halverwege de zeventiende eeuw in de kunstliteratuur gebruikt, maar er is pas sinds
een aantal jaren meer duidelijkheid over de betekenis. Onderzoek van kunsthistoricus
Paul Taylor heeft daaraan aanzienlijk bijgedragen. Taylor legt ‘houding’ uit als het
resultaat van een harmonieus gebruik van kleur, licht en schaduw, waardoor
driedimensionaliteit wordt gesuggereerd.71. De toeschouwer krijgt daardoor het gevoel
het schilderij binnen te kunnen stappen.
Taylors verklaring van het begrip is overtuigend als het gaat om het
zeventiende-eeuwse gebruik, maar de passages die hij citeert uit De Lairesses Groot
Schilderboek uit 1707 impliceren een verschuiving in betekenis. Licht- en
schaduwgebruik worden door De Lairesse niet genoemd in zijn omschrijving van
‘houding’.72. Ook Weyerman lijkt deze term alleen te gebruiken om aan te geven dat
de samenhang van kleuren een illusie van ruimte geeft. De belangrijkste aanwijzing
daarvoor is dat hij de weergave van licht en schaduw een enkele keer afzonderlijk
noemt.73.

Conclusie
Weyermans denkbeelden over kunst liggen in veel gevallen niet aan de oppervlakte
en vereisen daarom grondige studie. Zijn waardering uit zich meestal in een
opsomming van kwaliteiten die letterlijk van Houbraken overgenomen is. Campo
lijkt zonder erbij nagedacht te hebben diens beweringen te volgen en wekt de indruk
dat hij weinig moeite heeft gedaan zijn eigen standpunt te formuleren.
Nauwgezette vergelijking van de biografieën van Houbraken en Weyerman brengt
echter kunstopvattingen aan het licht die onopgemerkt waren gebleven als het
onderzoek zich had beperkt tot de Levens-beschryvingen. Op deze wijze is in dit
artikel getracht licht te werpen op Weyermans opvattingen over fijnschilderkunst en
de stijl van Rembrandt en daarbij is ten opzichte van Houbraken een verschuiving
gesignaleerd in waardering.
De fijnschilders werden in de achttiende eeuw niet als afgebakende groep
beschouwd en dat komt tot uitdrukking in de Levens-beschryvingen. Weyermans
waardering voor verschillende fijnschilders is divers en nader onderzoek, ook gericht
op het vierde deel van de Levens-beschryvingen, zal wellicht meer inzicht geven in
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zijn denkbeelden over fijnschilderkunst. Voorlopig lijken deze in elk geval
genuanceerd te zijn.
Weyerman uit geregeld zijn ongenoegen over de onzichtbare penseeltoets, die het
werk van alle fijnschilders kenmerkt. Zijn kritiek richt zich daarnaast hoofdzakelijk
op classicistische invloeden in de fijnschilderkunst: hij bestempelt de strenge
methodiek als hoogdravend en ook inhoudelijk kunnen deze veelal niet op zijn
goedkeuring rekenen. Daarin onderscheidt hij zich wezenlijk van Houbraken.
Bovendien toont Campo zich in tegenstelling tot Houbraken voorstander van de
realistische kwaliteiten die eigen waren aan de Hollandse schilderkunst. Over Dou,
de ‘aartsvader’ van de fijnschilders, is hij dan ook overwegend positief.
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Het duidelijkst komt Weyermans kritiek op de latere fijnschilderkunst tot uiting in
zijn kritiek op de fijnschilder Adriaen van der Werff. Vergelijking van Van der Werffs
biografie in de Groote Schouburgh en de Levens-beschryvingen brengt een
verschuiving in opvattingen aan het licht, die bevestigd wordt door Campo's
opmerkingen over deze kunstenaar - vaak terloops - in andere biografieën. De sterk
geïdealiseerde inventies, die in de ogen van Houbraken uitdrukking waren van de
‘edele’ kunst en verheven stonden boven de ‘vulgaire’ onderwerpen in de Hollandse
traditie, konden Weyerman niet bekoren.
Weyermans waardering van de stijl van Rembrandt staat in verband met zijn
opvattingen over de fijnschilderkunst. In kleine aanpassingen van Rembrandts
biografie uit hij zijn ongenoegen over Houbrakens neerbuigende houding ten opzichte
van de ‘vulgaire’ onderwerpen. Dit sluit aan bij zijn voorkeur voor ‘moderne’
fijnschilderstukken met Hollandse onderwerpen. In biografieën van
Rembrandtleerlingen en -navolgers wordt echter pas werkelijk duidelijk wat
Weyerman aantrok in Rembrandts werk. Dat geldt in sterke mate voor de
levensbeschrijving van Aert de Gelder, die aanzienlijk verschilt van de biografie in
de Groote Schouburgh. Terwijl Houbraken diens penseelvoering te grof en ruw vindt
en als teken van onkunde beschouwt - een voorstelbare opvatting gezien zijn
waardering voor de ‘edele’ penseelvoering van de fijnschilders - geeft Weyerman
blijk van een meer genuanceerde kijk op Rembrandts schilderwijze. Hij benadrukt
dat deze een eigen kwaliteit heeft, aangezien het schilderij op afstand bezien een
grote ruimtelijke werking krijgt. Bovendien berust Rembrandts werkwijze volgens
Campo op een oordeelkundig vermogen, waardoor Rembrandt en zijn navolgers
geen nauwkeurige voorbereidende tekeningen nodig hadden, maar hun correcties
tijdens het schilderen konden uitvoeren. Tenslotte staat Weyerman tegenover
Houbraken in zijn waardering voor Rembrandts getaande kleurgebruik en barokke
verdeling van licht en schaduw. Ook deze waardeert hij niet als geïsoleerde
kwaliteiten, maar hij benadrukt de driedimensionaliteit die daarmee wordt
bewerkstelligd.
Meestal is er na grondige studie genoeg te zeggen over de denkbeelden van
Weyerman over kunst. Deze onderscheiden zich van Houbraken en blijken tamelijk
genuanceerd en consistent te zijn. Kenmerkend is Campo's neiging om zijn waardering
niet in de biografie van de betreffende kunstenaar te uiten, maar in biografieën van
andere kunstenaars al dan niet terloops te vermelden. In Van der Werffs biografie
volgt hij Houbraken weliswaar feitelijk, maar uit de magere vertaling van diens
waardering kunnen we opmaken dat Weyerman niet bijzonder enthousiast over diens
oeuvre was. Werkelijk duidelijk wordt dat echter pas als we de verwijzingen naar
Van der Werff in andere biografieën bestuderen. Hetzelfde fenomeen komt tot
uitdrukking bij Rembrandt. Weyerman wilde geen harde kritiek leveren, mogelijk
omdat hij rekening hield met zijn lezerspubliek, maar ook vanuit een besef van
fatsoen. Zoals moge blijken uit mijn betoog is onderzoek van zijn biografieën
desondanks vruchtbaar, gezien de eigenzinnige opvattingen die zich onder de
oppervlakte bevinden. Daarmee is zelfs Weyermans verzoek hem ‘geen uytlegging
af te vorderen’ onderhevig aan een gelaagde betekenis.
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Gerard de Lairesse. Antiochus en Stratonice. 1676. Doek, 88,5 × 103,5 cm., gesigneerd (Karlsruhe,
Staatliche Kunsthalle)

Adriaen van der Werff. Hagar bij Abraham gebracht (kopie naar het schilderij uit de verzameling
van Paets). 1699. Doek, 76.3 × 61.2 cm., gesigneerd (München, Alte Pinakothek).

Eindnoten:
1. Dit artikel sluit aan bij mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, getiteld
‘Nieuw licht op Jacob Campo Weyermans Levens-beschryvingen der Konstschilders (1729-1769):
een “missing link” in actueel onderzoek’. Mijn onderzoek wordt gefinancierd door NWO en
beoogt meer inzicht te verschaffen in Weyermans denkbeelden over kunst, zoals die naar voren
komen in de Levens-beschryvingen.
2. J.C. Weyerman. De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en
Konst-schilderessen, met een uytbreyding over de Schilderkonst der Ouden, 4 delen,
's-Gravenhage 1729-1769. In het vervolg afafgekort tot LK.
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3. K. van Mander, Het Schilder-Boeck waer in Voor eerst de leerlustighe leugt den grondt der
Edel Vry Schilderconst in Verscheyden deelen Wort voorgedraghen [...]. Haarlem 1604. A.
Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar
van 'er veele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun Levensgedrag en
Konstwerken beschreven worden; zynde een vervolg op het Schilderboek van K.v. Mander, 3
delen, 's-Gravenhage 1718-1719-1721 [2de druk 1753]. In het vervolg afgekort tot GS. J. van
Gool, De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen: Waer in de
Levens- en Kunstbedryven der tans levende en reets overleedene Schilders, die van Houbraken,
noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden, 2 delen, 's-Gravenhage
1750-1751 [herdruk Soest 1971].
4. L. de Vries. Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van
Gools ‘Nieuwe Schouburg’ door Lyckle de Vries, Groningen 1990.
5. A.J.F. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob
Campo Weyerman (1677-1747). Amsterdam 1990 (diss. Nijmegen), p. 174-175. Zie in verband
met Weyermans denkbeelden over kunst vooral hoofdstuk 5.
6. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. p. 120.
7. De Vries, Diamante gedenkzuilen, p. 39-40.
8. LK 1, p. 13.
9. Van Gool, De Nieuwe Schouburg 2, p. 4.
10. LK 2, p. 119-120.
11. E. van de Wetering, Rembrandt. The Painter at Work. Amsterdam 1997, p. 182-186.
12. Houbraken velt geen oordeel over beide methodes: ‘met het penceel meer heeft geteekent, en
getoetst, als anderen die met het verzagten en verdryven hun doel zogten te beschieten.’ GS 2,
p. 7.
13. LK 2, p. 371.
14. LK 3, p. 13.
15. GS 3, p. 177.
16. LK 3, p. 16.
17. LK 3, p. 17.
18. GS 2, p. 5-6.
19. Op deze afwijkende opvatting van Weyerman wees ook Eric Jan Sluijter. Zie: E.J. Sluijter,
‘Schilder van “cleyne, subtile ende curieuse dingen”. Leidse “fijnschilders” in contemporaine
bronnen’, in: E.J. Sluijter, M. Enklaar, P. Nieuwenhuizen, Leidse fijnschilders: van Gerrit Dou
tot Frans van Mieris de Jonge, 1630-1760. Zwolle 1988, p. 24. Deze catalogus besteedt verder
nauwelijks aandacht aan de Levens-beschryvingen.
20. LK 2, p. 410. De Lairesses Antiochus en Stratonice bevindt zich in de collectie van de Staatliche
Kunsthalle in Karlsruhe. Van Adriaen van der Werffs Abraham en Hagar bestaan verschillende
versies, waarvan twee zich bevinden in respectievelijk de Hermitage te Sint-Petersburg en de
Alte Pinakothek te München.
21. LK 2, p. 411.
22. LK 2, p. 411.
23. Fatsoenlijk gedrag raadt Weyerman ook schilders aan en hij geeft ruimschoots voorbeelden
van de ongunstige uitwerking van onbeleefdheid, bijvoorbeeld in de biografieën van tijdgenoten
Kneller en Boudewijns, die door hun achterbakse gedrag de kans misliepen om veel geld te
verdienen. Respectievelijk LK 3, p. 75-77 en LK 3, p. 341-345.
24. P. Hecht, De Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff,
Amsterdam/Den Haag 1989, p. 278.
25. B. Gaehtgens. Adriaen van der Werff, 1659-1722. München 1987, p. 140.
26. LK 2, p. 410.
27. LK 2, p. 409: vergelijk GS 3, p. 117.
28. LK 2, p. 116-117.
29. Ton Broos schrijft daarentegen dat Weyerman in Van der Werffs biografie lovend is over diens
kwaliteiten. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. p. 175.
30. Ik heb het vierde deel van de Levens-beschryvingen zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten,
aangezien dit door redactionele bewerkingen wellicht afwijkt van de originele tekst. Onderzoek
naar het vierde deel van de gedrukte tekst vereist studie van het manuscript, dat zich in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt. De biografie van Van der Werff wijkt echter slechts
op kleine feiten, zoals jaartallen en maten van schilderijen, af de tekst in het manuscript. Zie
ook Broos, Tussen zwart en ultramarijn. p. 52-53.
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GS 3, p. 396.
LK 4, p. 75.
GS 3, p. 397; LK 4, p. 78.
LK 4, p. 80; GS 3, p. 400.
GS 3, p. 394-395.
LK 4, p. 74.
Zie ook J.A. Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, Utrecht 1968, p. 83-95.
GS 1, p. 261.
GS 1, p. 263.
GS 1, p. 265.
LK 2, p. 38.
LK 2, 34; vergelijk GS 1, p. 257-258.
LK 2, 35; vergelijk GS 1, p. 258.
LK 2, 39; vergelijk GS 1, p. 269.
Broos, Tussen zwart en ultramarijn, p. 226-228.
LK 2, p. 28; GS 1, p. 254.
GS 1, p. 272.
LK 2, p. 41.
GS 1, p. 272; LK 2, p. 41-42.
GS 1, p. 260.
LK 2, p. 36.
LK 2, p. 42.
GS 1, p. 273.
GS 1, p. 273.
LK 2, p. 42.
LK 2, p. 42.
LK 2, p. 114.
GS 1, p. 273. Ernst van de Wetering mist mijns inziens de negatieve strekking van de passage.
Hij leest hierin enkel een verklaring voor Rembrandts persoonlijke stijl: uit oogpunt van
concurrentie moest een schilder afwijken van de stijl van de meesterschilders, om te kunnen
uitblinken. Van de Wetering, Rembrandt, p. 169.
GS 3, p. 79; LK 2, p. 390.
LK 3, p. 259.
LK 3, p. 42.
LK 3, p. 43.
LK 3, p. 43.
Van de Wetering, Rembrandt, p. 164-167.
GS 3, p. 206.
GS 3, p. 206.
GS 3, p. 213.
LK 3, p. 48.
LK 3, p. 218.
LK 3, p. 218-219.
P. Taylor, ‘The concept of Houding in Dutch art theory’, in: The Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 55 (1992), p. 210-232.
Taylor, ‘Concept of Houding’, p. 216-217.
Zie LK 3, p. 64; p. 248; p. 218.
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Weyerman en ‘Wackerbaart’*
Ben Broos
Waarschijnlijk een van de boeiendste gevallen waarin Jacob Campo Weyerman zijn
pen niet uit gemakzucht doopte in de inktpot van Arnold Houbraken, is zijn verhaal
over een kunstenaar van zijn eigen generatie: Van Mieris junior. Helaas is Weyermans
relaas goeddeels ontsnapt aan de aandacht van de (kunst)historici en de
Weyerman-liefhebbers. Het betreft in Weyermans Konst-schilders berichten over de
Leidse fijnschilder Willem van Mieris (1662-1747), maar daarnaast ook over diens
puissant rijke vriend en begunstiger, de befaamde verzamelaar Pieter de la Court van
der Voort (1664-1739). Beiden waren ongetwijfeld goede bekenden van Weyerman,
maar de relaties tussen dit drietal zijn mijns inziens nooit goed in kaart gebracht en
verdienen dus dringend nadere studie.
Ik wil hier volstaan met een enkel signalement, onder andere gebruik makend van
materiaal dat zich aandiende toen het pad der wetenschap van mijn broer Ton (Tussen
zwart en ultramarijn) het mijne kruiste. Het trefpunt daarbij was de verschijning van
een zekere graaf Wackerbaart (ook Wakkerbaart genoemd), die door sommigen wel
werd beschouwd als een grappige schertsfiguur, gezogen uit de duim van Weyerman.
Het blijkt echter nog steeds nodig Weyerman als een belangrijke kroniekschrijver te
beschouwen en zijn mededelingen op hun waarde te schatten.
Allereerst is het belangrijk te bedenken dat Houbraken de schilder Willem van Mieris
beslist heeft gekend, maar hem slechts terloops vermeldde aan het eind van het
levensbericht van zijn roemruchte vader, Frans van Mieris (1635-1681). ‘Hy liet
twee Zonen na’, schreef Houbraken in 1721, ‘die hy tot de Konst had opgetrokken,
Johannes, en Willem. De eerste is vroeg te Rome komen te sterven, en de tweede
leeft nog en volgt zyn Vaders voetstappen in de Konst na.’1.
In het derde deel van zijn Konst-schilders (1729) pakte Jacob Campo Weyerman
de draad hier op en gaf een bloemrijk verslag van het wel en wee van de Leidenaar,
dat begint met de woorden: ‘[Hij] Is een braaf navolger van zyn weergaloozen vader
Frans van Mieris.’ De biograaf vertelde vervolgens over Willems mecenassen en
met name over Pieter de la Court en hij bleek verrukt van een schilderij in diens
collectie, waarvan hij oprecht meende dat de ‘hedensdaagsche toekijkers door 'er al
te lang op te staroogen [...] betovert worden’. Dit schilderij, gedateerd 1709, is het
in 1987 door het Mauritshuis in Den Haag verworven paneel Armida bindt de slapende
Rinaldo (afb. 1). Het onderwerp is ontleend aan het populaire heldendicht La
Gerusalemme Liberata van Torquato Tasso. Pieter de la Court had het paneel als
blikvanger opgehangen in het kabinet dat zich bevond naast de grote galerij in zijn
huis aan het Rapenburg nr. 65 in Leiden.2. Weyerman beschreef het gloedvol en zo
tot in de details dat hij het stuk bij de toenmalige eigenaar met eigen ogen moet
hebben gezien. In zijn - gebruikelijk bloemrijke - beschrijving zegt hij dat dit stuk
verbeeldt
den door Armidas bekoorlijkheden betoverden Reynout [...], die in den
schoot van zijn dartele minnares is in slaap gezongen door een naakte
Meermin, en langs wiens gesloote blikken de wellust noch schynt door te
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straalen. Dat Kabinetstuk is vol gewoel van Nymfen, Meerminnen, en
Liefdegoodjes, om en tom gestoffeert met bloemen, kruyden en andere
cieraaden.3.
Weyermans daadwerkelijke bezoek aan de collectie blijkt niet alleen uit deze en
andere beschrijvingen van meesterwerken die daar waren te bewonderen, maar vooral
ook uit zijn
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expliciete mededeling (elders) dat hij een paar ‘zeer schoone Konststukjes’ van Jan
Steen had gezien in het kabinet van Pieter de la Court van der Voort, te Leiden.4.
Jacob Campo Weyerman heeft al met al in De la Courts collectie te Leiden bijzonder
veel kijkgenoegen beleefd.
Uit de mededelingen van de biograaf blijkt nu dat het door hem bewonderde stuk
het tweede van hetzelfde onderwerp was, dat Willem van Mieris voor De la Court
had geschilderd. Dat is belangrijk nieuws. De aanleiding daartoe was, zoals hij
vernam, dat
den Graaf van Wackerbaart. Generaal en Gonsteling des Konings van
Polen, niet afliet voor dat hy het eerste Konsttafereel had gebrooken uyt
de handen van den Heer de la Court die daar op dezelve historie op nieuws
liet schilderen, en den Konstschilder behalve den bedongen prys vereerde
met een aanzienlyk geschenk.5.
De ‘konstlievende Graaf van Wackerbaart’ voerde hij andermaal op als degene die
‘aanzienlijke sommen’ bood op vier siervazen die Willem van Mieris had vervaardigd,
maar die de Leidse verzamelaar voor geen goud van de hand wilde doen.6.
Bij andere aankopen had de Duitse collectioneur meer succes. ‘Dien braave
kunstenaar [Willem van Mieris]’, aldus Weyerman,
heeft vorders de eer gehad van gezogt en gebruykt te zyn geweest by veele
doorluchte persoonaagien, onder anderen [...] den Graaf Wackerbaart en
meer anderen. Den laatstgenoemden Graaf heeft verscheyde
Konsttafereelen van onzen Schilder, waar onder een zeer kapitaal stuk is,
verbeeldende de byeenkomst van Bacchus en Ariadne, een heerlijke
ordonnantie vol gewoel van Satyrs, Nymfen en meer andere daarby
behoorende beelden, benevens goude vaazen, kelken, drinkschaalen, &c.
zijnde alle die aangenaame voorwerpen geplaatst in een vrolijke
bosschaagie.7.
Dit schilderij moet mijns inziens het paneel Bacchus en Ariadne zijn geweest dat
onlangs een van de pronkstukken was op de tentoonstelling in de Lakenhal te Leiden,
getiteld ‘De Leidse fijnschilders uit Dresden’ (afb. 2).8. Het stuk is gesigneerd en
gedateerd 1704; het werd in 1711 door koning Augustus de Sterke verworven uit de
collectie van graaf Wackerbaart, zoals verderop nader zal worden toegelicht. Hier
wordt bij mijn weten de tekst van Weyerman voor het eerst met dit stuk in verband
gebracht. Ik durf het vermoeden uit te spreken dat de Duitse verzamelaar het zelf
van de kunstenaar heeft gekocht. De kroniekschrijver moet wel zeer goed op de
hoogte zijn geweest van deze transactie.
Het bestaan van maar liefst twee exemplaren van Rinaldo en Armida is zeer ten
onrechte als een twijfelachtige mededeling beoordeeld.9. Er zijn van deze voorstelling
namelijk minstens vier varianten geweest. In 1703 tekende Van Mieris een eerste
ontwerp van dit verhaal, dat met grote waarschijnlijkheid beschouwd moet worden
als een voorstudie voor het schilderij dat Wackerbaart in handen wist te krijgen
(Leiden, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit). In de catalogus bij de tentoonstelling
over de Leidse fijnschilders in de Lakenhal te Leiden (1988) werd geopperd dat de
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voorstudie de directe aanleiding zou zijn geweest tot de opdracht van het meesterwerk
uit 1709.10. Dit gebeurde op gezag van de vermelde twijfel aan de juistheid over
Weyermans vermelding van een herziene versie van het stuk van Wackerbaart. Dat
is echter een verkeerde voorstelling van zaken. De werkelijkheid is veel minder
simpel dan tot nu toe wordt gedacht, want er heeft ook nog een derde exemplaar
bestaan van Rinaldo en Armida, dat alleen bekend is van een tekening uit 1706
(Wenen, Graphische Sammlung Albertina). Dit blad was een schets voor het schilderij
dat zich destijds te Pommersfelden heeft bevonden maar vermoedelijk verloren is
gegaan, en dat Willem van Mieris had geleverd aan Lothar Franz von Schönborn,
keurvorst van Mainz (1655-1729). Op de achterkant van de tekening heeft Van Mieris
zijn ontwerp uitgebreid toegelicht, onder
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andere met de vermelding: ‘Dese History word seer schilderachtig verhaald van den
groote Italiaansche Poeet Torquatus Tasso in zijn verloste Jerusalem’ waarbij hij de
hoop uitsprak dat hij vervolgens wel meer opdrachten zou kunnen verwerven van
‘Sijn Graaffelyke Genade’.11. Het tafereel is in tegenstelling tot het eerste stuk van
Wackerbaart in de breedte gecomponeerd, zoals het schilderij uit 1709, dat zich in
het Mauritshuis bevindt.
De uitgesproken waardering in binnen- en buitenland voor Van Mieris' Rinaldo
en Armida-schilderijen blijkt ten overvloede uit de opdracht die hij tenslotte in 1715
kreeg van Daniel Meinertzhagen (1675-1730), een Duitse gezant die woonachtig
was in Den Haag. De schilder portretteerde de ambassadeur en zijn vrouw Amelia
van Stockum (1677-1743) als het hier besproken liefdespaar uit het heldendicht van
Torquato Tasso, waarbij hij hun corpulentie als vanzelfsprekend naar het leven
weergaf. ‘Rinaldo’ Meinertszhagen is allesbehalve bevangen door het betoverend
gezang van een ‘naakte Meermin’, die in dit tafereel dan ook nadrukkelijk ontbreekt.
Het paar wordt omringd door hun kinderen en enkele putti, die spelen met de wapens
van de verliefde vader (afb. 3).12. Weyerman kende dit schilderij ook en hij noemde
het ‘zeer vrolijk en gestoffeert met veele ryckelijke bycieraaden’ en hij vertelde dat
de opdrachtgever er zo mee in zijn nopjes was dat hij de kunstenaar betaalde met
‘driehonderd goude pistoolen’. Voorts bestelde Meinertzhagen bij de schilder nog
een tafereel met Susanna en de ouderlingen.13. Er zijn dus al met al zeker vier versies
van Rinaldo en Armida in olieverf geweest.
Resumerend: er waren het schilderij dat Wackerbaart kocht uit 1703, de versie
voor de keurvorst van Mainz uit 1706, het tweede stuk dat De la Court in 1709 voor
zichzelf liet vervaardigen en tenslotte uit 1715 het ‘portrait historiee’ van de familie
Meinertzhagen.
Maar terug nu naar de nog onbekende Wackerbaart, die tenslotte door Weyerman
werd genoemd als de eerste buitenlandse liefhebber van het oorspronkelijke
meesterwerk van Willem van Mieris. Ton Broos schreef al in 1989 dat de naam
Wakkerbaart meer lijkt op een ‘fictieve handige koopman uit de literaire galerij van
mevrouw Praatjeby, kolonel Leeuwevuur of jonker Snoeshaan.’ Hij voegde daaraan
toe: ‘Toch is het zelfs geen raadselnaam in de trant van Binnebeurs of Negra Croce
uit zijn satirische tijdschriften, maar een echt bestaand hebbende graaf en
kunstkenner.’14.
De graaf, die met name door C. Willemijn Fock als een verzinsel van de biograaf
wordt beschouwd, was niemand minder dan August Christoph (ook vermeld als
Christoph August) von Wackerbarth (1662-1734), een internationaal bekende
collectioneur, die sinds 1697 ‘Generalintendant [was] ueber alle in Sachsen und
Polen befindliche Civil-, Fortificationsund Militärgebäude, auch alle Akademien’
aan het keurvorstelijk hof te Dresden. Zijn loopbaan en tal van reizen en
bedrijvigheden in binnen- en buitenland werden uitgebreid samengevat in deel 35
van het lexicon van Thieme en Becker uit 1942.15. Daarin wordt onder andere gemeld
dat door een brand in het door Wackerbarths bewoonde gouvernementshuis te
Dresden, in 1728, zijn bibliotheek met tal van tekeningen, boeken en modellen
verloren is gegaan. Wellicht was daarbij ook documentatie betreffende zijn contacten
met Van Mieris en De la Court in Leiden. We zullen het nooit meer weten.16.
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Wackerbarths activiteiten als diplomaat, topografisch tekenaar, architect, schrijver
over bouwkunst en over ‘l'art militaire’ en vooral als verzamelaar waren
duizelingwekkend. Tussen alle bedrijven door kocht hij in Holland op grote schaal
werken van de zo populaire Leidse fijnschilders als Gerard Dou, Frans en Willem
van Mieris, Gabriel Metsu en Pieter van Slingelandt - om er maar enkele te noemen.17.
Friedrich August I van Saksen (vanaf 1697 koning Augustus de Sterke van Polen)
heeft in 1710 herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld om de Hollandse
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schilderijen uit Wackerbarths verzameling in handen te krijgen, zeer tegen de zin
van de graaf. Hem stelde de vorst een tegemoetkoming van 24.000 talers in het
vooruitzicht, dan wel een adellijke behuizing van vergelijkbare waarde. Wackerbarth
zwichtte tenslotte, zoals blijkt uit een koninklijk decreet van 25 juli 1711, waarin
gewag wordt gemaakt van een ‘schenking’ van tachtig meesterwerken uit zijn
verzameling. Daarvan zijn heden ten dage vele nog aanwezig in de Dresdener
Gemaeldegalerie.18. We weten niet meer of het stuk van Van Mieris dat Wackerbarth
had ‘gebrooken uyt de handen’ van Pieter de la Court daarbij is geweest. Het stuk is
thans spoorloos. Zeker wel behoorde tot deze transactie het schilderij Bacchus en
Ariadne uit 1704. Uit alle bovengenoemde data kunnen we Wackerbarths
aanwezigheid in Leiden (en ook die van Weyerman?) dateren in de jaren rond 1705.
Jacob Campo Weyerman, tenslotte, was dus bepaald geen fantast toen hij de figuur
van de wakkere Duitse minister ten tonele voerde. Zoals hij ook in zijn biografie
afscheid nam van ‘dien konstrijken Willem van Mieris’ met de woorden:
als dat hy een braaf eerlijk man en van een voorbeeldig gedrag is, die wy
in een volmaakte gezondheyt hebben gelaaten in het laatst van April des
jaars duyzent zevenhondert achtentwintig, in welke staat wy verhoopen
dat hy nog veele achtereenvolgende jaaren mag volharden, tot welstant
van zijn huysgezin, en tot vermaak aller konstlievende Konstbeminnaars
en Konstbeminnaaressen.19.
Willem van Mieris overleed op 26 januari 1747 in Leiden ten gevolge van een zware
verkoudheid - hij was 84 jaar oud en welgesteld, maar toen waarschijnlijk al jaren
blind. Enkele maanden later volgde zijn biograaf hem in de dood. Jacob Campo
Weyerman stierf onder armzalige omstandigheden op 9 maart 1747 in de
Gevangenpoort in Den Haag en werd op een onbekende plek pro deo begraven.
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1. Willem van Mieris, Armida bindt de slapende Rinaldo. Paneel, 66,8 × 85,7 cm. Op de steen rechts
onder: ‘W. van Mieris / Fe. Anno 1709’. Den Haag, Mauritshuis, inv.nr. 1071.
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2. Willem van Mieris, Baechus en Ariadne. Paneel, 59,8 × 75,6 cm. Midden onder: ‘W. van Mieris,
Fe. 1704’. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemaelde alte Meister, inv.nr. 1772.
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3. Willem van Mieris, Daniel Meinertzhagen en zijn vrouw als Rinaldo en Armida. Paneel, 62 × 97
cm. Midden onder: ‘Willem van Mieris fect anno 1715’. Berlijn, Schloss Grunewald, inv.nr. GK I
30163.

Eindnoten:
* Dit artikel draag ik op aan mijn broer, Ton Broos, die een ware Sisyphus-arbeid heeft verricht
door het uitpluizen van de onmetelijke hoeveelheid verzonnen, halfware en waarachtige feiten
in de Konst-schilders, en die niet goed raad wist met ‘Wackerbaart’. Ton meende stellig dat
deze kunstkoper eens ‘in het volle licht gezet moest worden’. T. Broos, ‘Leidse schilders
beschreven. Het leven der Leidse kunstenaars volgens Jacob Campo Weyerman’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 12 (1989), p. 46; en A.J.F. Broos,
Tussen zwart en ultramarijn, Amsterdam 1990, p. 14, 201, 291, noot 48, p. 340, noot 53. Ik
schreef deze notitie als ondersteuning van deze mening. Maar in de eerste plaats zijn mijn
‘mededelingen’ bedoeld als een eerbetoon aan Tons proefschrift Tussen zwart en ultramarijn.
1. A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3
dln.). Amsterdam 1718-1721, dl. 3, p. 21.
2. B. Broos, Liefde, list en lijden, Den Haag 1993, p. 216-223 en afb. Zie aldaar vooral ook p.
223, noot 23. Tot 1748 is het schilderij in de familie gebleven; het werd toen gekocht door
Hendrick van Kretschmar uit Den Haag en na diens dood in 1757 geveild, waarna het in Engels
particulier bezit terecht kwam. In 1982 werd het weer aangeboden in de kunsthandel.
3. J.C. Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen (4 dln.), Den Haag/Dordrecht 1729-1769, dl. 3, p. 388-389.
4. Weyerman, Levens-beschryvingen, dl. 2, p. 366; zie voorts dl. 1, p. 348-349, dl. 3, p. 389. Zie
ook Broos, Tussen zwart en ultramarijn, p. 86, 201, 203, 224 en 330, noot 91. Over Pieter de
la Court zie onder andere: C.W. Fock, ‘Willem van Mieris en zijn mecenas Pieter de la Court
van der Voort’, in: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1983), pp. 261-282 en Broos. Liefde, list
en lijden, p. 88, 95, 216-217, 220-221, 223, noot 1 (met literatuurverwijzingen) en p. 316.
5. Weyerman, Levens-beschryvingen, dl. 3, p. 389.
6. Weyerman, Levens-beschryvingen, dl. 3, p. 390. Over deze siervazen, zie: C.W. Fock. ‘Willem
van Mieris als ontwerper en boetseerder van tuinvazen’, in: Oud Holland 87 (1973), p. 36.
7. Weyerman, Levens-beschryvingen, dl. 3, p. 390.
8. Catalogus Leidse fijnschilders uit Dresden, Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal 2001. p.
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Aanvullingen op ‘... als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren
Geadverteerd’*
Jan Bruggeman
De mysterieuze heer B.
Rietje van Vliet heeft met haar onderzoek naar boekverkopersadvertenties in de
Leydse Courant enkele mooie vondsten gedaan. In haar eerste artikel vermeldt zij
de advertentie voor de nog niet eerder gesignaleerde uitgave van De vermaakelyke
rarikiek of de almanach der hypochondristen, voor 't jaar 1779. Deze almanak zou
volgens de advertentie werk van Weyerman bevatten: een diepzinnig raadsel en twee
brieven verstuurd aan een zekere heer B. te Rotterdam. Helaas is er op dit moment
geen exemplaar van De vermaakelyke rarikiek voor 't jaar 1779 bekend, en daardoor
zitten we met enkele vragen waarop we voorlopig het antwoord schuldig moeten
blijven. Hoe luidde het raadsel? Wat was de inhoud van de twee brieven? En wie is
de geadresseerde geweest? Voor wat betreft die laatste vraag doet Rietje van Vliet
weliswaar twee suggesties - de directeur van de South Sea Company John Blunt en
de Franse maarschalk Louis François Boufflers - maar zij verwerpt die onmiddellijk
weer, en het is ook nauwelijks voor te stellen, dat een van deze twee mannen de heer
B. uit Rotterdam kan zijn geweest.
Ik doe hier nog een derde suggestie, die hopelijk straks wel juist blijkt te zijn, als
er een exemplaar van De vermaakelyke rarikiek voor 't jaar 1779 opduikt. Ik vermoed
dat met de heer B. Jacob van Bergsland wordt bedoeld, koopman en
korenbrandewijnbrander te Rotterdam. Zijn naam begint met een B, hij woonde in
Rotterdam en het is zeker dat Weyerman met hem heeft gecorrespondeerd; drie
voorwaarden waaraan de geadresseerde moet voldoen.
Jacob van Bergsland komen we tegen in een brief van 3 december 1738 van
Abraham Elzevier gericht aan Jacob Campo Weyerman.1. Elzevier bedankt hierin
Weyerman voor de twee brieven die hij heeft ontvangen: een voor hemzelf en een
ander bestemd voor Jacob van Bergsland. Deze laatste was met de brief ingenomen,
maar hij had toch liever het altaarstuk ontvangen dat Weyerman bezit, maar dat op
dat moment is beleend.
Uit de brief kunnen we opmaken dat Abraham Elzevier optrad als Weyermans
‘agent’. Hij bezorgde niet alleen zijn post, maar ook probeerde hij schilderijen van
Weyerman te verkopen en opdrachten voor hem in de wacht te slepen. In de brief is
sprake van het schilderen van een of meer spiegels met vlinders en vliegjes, en er
bestaat ook de mogelijkheid dat de heer Van Bergsland overgaat tot de aanschaf van
een ‘gavote met bloemen’.
Abraham Elzevier werd mede naar aanleiding van de inhoud van deze brief in
januari 1739 verhoord.2.
Uit het begin van de brief blijkt dat Weyerman met Van Bergsland correspondeerde
en misschien is het niet bij die ene brief gebleven. Natuurlijk ligt het niet voor de
hand dat serieuze brieven met betrekking tot de verkoop van een schilderij of de
inhoud van een opdracht opgenomen worden in een humoristische almanak, maar
misschien hadden de brieven wel een geheel andere inhoud. De toekomst zal moeten
uitmaken of mijn vermoeden juist is.
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De geest van Jacob Campo Weyerman
In haar tweede artikel bespreekt Rietje van Vliet diverse uitgaven van, over of
toegeschreven aan Weyerman, die in de tweede helft van de achttiende eeuw
verschenen en waarvoor in de Leydse Courant veelal werd geadverteerd.
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De geest van Jacob Campo Weyerman, waarvoor geen advertenties in de Leydse
Courant zijn aangetroffen, verscheen niet in 1754, zoals vaak aangenomen wordt,
maar pas in 1757.3. Het misverstand wordt veroorzaakt door het verwarrende jaartal
op de titelpagina. Er staat: C. LXXX, M.D. LXXIV. Het lijkt wel alsof hier de spot
gedreven wordt met alle regels voor het weergeven van een jaartal in Romeinse
cijfers en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling van de samensteller van het werkje
geweest. Opgeteld is de uitkomst 1754, waarbij de I van de V wordt afgetrokken.
Het is echter de vraag of die regel hier wel toegepast moet worden. Wanneer we alle
Romeinse cijfers alleen maar bij elkaar optellen, krijgen we het jaartal 1756. Ik
vermoed dat het werk eind december 1756 min of meer gereed was, maar pas begin
februari 1757 werkelijk verscheen. Het jaartal is toen niet meer aangepast, en daarom
staat er een I te weinig. Hoe het ook zij, de eerste advertentie dateert van 7 februari
1757 en verscheen in de 's Gravenhaegse Courant. Vier dagen later werd de hele
advertentie herhaald. De geest van Jacob Campo Weyerman verscheen dus na de
biografie van Kersteman, die
By H. BAKHUYZEN, Boekverkoper in 's Hage op de Groote Zael van 't
Hof, is te bekomen: De Geest van JACOB CAMPO WYERMAN, of
Nieuwe en Aerdige invallende Gedagten, nevens een Lyst van een
uytmuntende en vermakelyke Verkoping van Antique Rariteyten die nog
nooyt in de Weereld zyn geweest, en gevonden in de Swarte Zee in een
papiere yzere Kist, &c. Zyn meede te bekomen te Amsterdam. Rotterdam,
Haerlem. Leyden en Delft by de voornaemste Boekverkopers (en by open
Waeter in alle de Steeden.) De prys is 9 Stuyvers.
begin december 1756 was uitgekomen. Ik veronderstel dan ook, dat de samensteller
van het werkje de titel heeft bedacht om mee te profiteren van de hernieuwde
belangstelling voor Weyerman en het succes van de biografie. De verkoop van De
zeldzaame leevens-gevallen van J.C. Wyerman verliep zeer gunstig, getuige de
advertentie die Pieter van Os op 21 februari 1757 in de 's Gravenhaegse Courant
plaatste.
Het eerste gedeelte van deze advertentie kan nog opgevat worden als een
verkooptruc om
By PIETER VAN OS, Boekverkoper op de Plaets in 's Hage, zyn nog
eenige, dog zeer weynige Exemplaeren te bekomen, van de zeldzaeme
LEEVENS GEVALLEN van J.C. WEYERMAN, op de Voor-Poorte van
den Hove van Holland in 's Gravenhage overleden; behelzende zyne
weergaloose en voortreffelyke Geleerdheyd, zyne wonderbaerlyke
Ontmoetingen en weetenswaerdige Omzwervingen door veele Landen,
zyne doorsleepen en klugtige Minnaryen; mitsgaders zyn listige en
vermakelyke Bedryven, geduurende zyn LEEVEN gepleegd. In Octavo,
de prys is 12 St. Gemelde P. van Os, verzoekt aen alle Heeren
Boekverkooers, [!] die van het gem. Leeven nog overig mogten hebben,
dezelve voor den 15 Maert te rug te zenden, zullende by gebreken van
dien voor gedebiteerd gehouden worden.
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belangstellenden aan te sporen het boek snel te kopen, maar het tweede gedeelte,
waarin Pieter van Os om terugzending verzoekt, kan alleen maar uitgelegd worden
als dat de verkoop in 's-Gravenhage zo hard liep, dat de boekverkoper zelf door zijn
voorraad heen dreigde te raken.
De geest van Jacob Campo Weyerman is een bloemlezing vol erotische poëzie, korte
prozavertellingen en platte, scabreuze versjes. Op het eerste gezicht heeft het niets
met Weyerman van doen, behalve dan dat zijn naam op de titelpagina prijkt. Toch
bestaat er een verband tussen deze uitgave en Weyerman, en wel met diens
Vermakelyk wagen-praatje (1739).4. Achter de tekst van het Vermakelyk wagen-praatje
volgen nog twee ‘aanhangsels’: een lijst van dertig spotrelikwieën en een satirisch
vers op Broer Felix. De geest van Jacob Campo Weyerman eindigt ook met een
soortgelijke lijst van zesenveertig rariteiten en relikwieën.
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Negenentwintig van de dertig relikwieën uit het Vermakelyk wagen-praatje komen
ook voor in de lijst die in De geest van Jacob Campo Weyerman staat.
Of de lijst van relikwieën en het spotvers op Broer Felix in het Vermakelyk
wagen-praatje oorspronkelijk werk van Weyerman zijn, is niet met zekerheid te
zeggen. Ikzelf heb sterk het vermoeden, dat zowel de lijst als het gedicht niet van
Weyerman zijn, en waarschijnlijk door de boekverkoper zijn toegevoegd, maar
bewijzen kan ik dat op dit moment niet. Van Weyerman is wel bekend dat hij het
genre van de ‘spotrariteiten’ een enkele keer beoefende. In De Rotterdamsche Hermes
treffen we dergelijke lijsten aan in de vorm van de inventaris van een voornaam
liefhebber van het toneel (no. 15), een opsomming van een gedeelte van de
rariteitenverzameling van John Woodward te Londen (no. 33), en een lijst van
goederen die Deborah Kandeel zou hebben meegenomen, nadat zij weggelopen was
bij haar mevrouw Suikerpeer (no. 51).5.

Titelpagina De geest van Jacob Campo Weyerman.

Van De geest van Jacob Campo Weyerman zijn vier exemplaren bekend. Drie
bevinden zich in bibliotheken, het vierde maakt deel uit van mijn privécollectie.6. De
vier exemplaren zijn niet identiek. In mijn exemplaar en dat te Cambridge zijn acht
bladen vervangen door acht nieuw gezette en gedrukte bladen.7. Deze nieuwe bladen
noemen we cancellantia. De acht oorspronkelijke bladen (de cancellanda) zijn uit de
exemplaren losgesneden, waarbij men een klein strookje papier - een kimmetje - liet
zitten. Aan deze strookjes werden de nieuwe bladen geplakt. Aangezien er nog
exemplaren met oorspronkelijke bladen bestaan (UBA en KBH), heb ik kunnen
onderzoeken wat er aan de tekst is veranderd. Juist in de lijst van rariteiten en
relikwieën zijn de meeste veranderingen doorgevoerd. De lijst telt veertien pagina's
(zeven bladen). Zes bladen hiervan zijn vervangen door nieuwe. In de lijst zijn bijbelse
namen veelal vervangen door persoonsnamen uit de klassieke oudheid of mythologie.
Opmerkelijk daarbij is dat de namen van ‘slechteriken’ uit de bijbel niet veranderd
zijn. Zo zijn Haman, de reus Goliath en Judas ongewijzigd.
Ter illustratie een voorbeeld waarbij de bijbelse namen gewijzigd zijn in
mythologische namen.
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No. 17. Een Engelse Verrekyker, met Zilvere glaaze daar David meede
na Batseba loerde, heel fraay. (cancellandum, F5r, p. 91, ex. KBH)
No. 17. Een Engelse Verrekyker, met Zilvere glaaze daar Vuylcaan mede
na Venus loerde doe hy haar wou betrappen, heel fraay. (cancellans, F5r,
p. 91, privé-exemplaar)

De Doorzigtige Heremyt
De advertenties uit 1764, waarin S.J. Baalde aankondigt een herdruk van De
Doorzigtige Heremyt uit te brengen, versterken het vermoeden dat ik al in 1986 in
mijn doctoraalscriptie
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uitte. Heel voorzichtig formuleerde ik toen, dat S.J. Baalde mogelijk betrokken was
geweest bij de tweede druk van De Doorzigtige Heremyt. Op grond van de bewaard
gebleven exemplaren, de gegevens die ik al eerder verzamelde en de teruggevonden
advertenties is het mogelijk een reconstructie te maken van de drukgeschiedenis van
De Doorzigtige Heremyt.
Het tijdschrift De Doorzigtige Heremyt verscheen slechts een half jaar, van 27
september 1728 tot 14 maart 1729.8. Bundelingen van het tijdschrift werden voorzien
van een losse titelpagina. Er bestaat ook een tweede, geheel opnieuw gezette druk
zonder jaar van uitgave. In de Aanzet tot een bibliografie van gedrukte werken van
Jacob Campo Weyerman (1677-1747) wordt deze laatste uitgave gedateerd op 1731,
weliswaar met een vraagteken tussen vierkante haken. Ook op andere plaatsen wordt
ervan uitgegaan, dat de tweede druk vrij snel na de eerste druk moet zijn verschenen,
hoewel daarvoor geen bewijzen geleverd worden. Het enige argument dat aangevoerd
kan worden, is dat de tweede druk tijdens het leven van Weyerman verschenen is,
omdat er op de titelpagina staat: ‘Uitgegeven voor Rekening van den Autheur’.
Ik kan me echter moeilijk voorstellen dat er zo kort na het beëindigen van het
tijdschrift (1729) al een herdruk nodig was. Bij de eerder verschenen tijdschriften
van Weyerman werden weleens afleveringen herdrukt, om aan een grote vraag te
voldoen, of om een complete jaargang te kunnen samenstellen, maar nooit werd een
tijdschrift helemaal herdrukt. Nog een belangrijk gegeven dat een vroege herdruk
uitsluit, is het voorkomen van vier verschillende titeluitgaven van het tijdschrift. Een
titeluitgave is in dit geval een bundeling van de oorspronkelijke losse afleveringen,
voorzien van een titelpagina die keer op keer opnieuw is gezet en gedrukt. Bij dat
opnieuw zetten van de titelpagina, ontstaan kleine of grote verschillen in tekst en
opmaak en daardoor zijn deze uitgaven van elkaar te onderscheiden. De titelpagina
werd herdrukt, om een bundeling van afleveringen te kunnen voorzien van een
overkoepelende titelpagina. Ik stel me voor dat er telkens een stapeltje titelpagina's
werd gedrukt, en als dat op was, werd er weer een nieuwe titelpagina gezet en gedrukt.
Het feit dat er zoveel titeluitgaven bestaan, is voor mij reden om aan te nemen dat
de uitgave juist niet snel uitverkocht zal zijn geweest.
Drie van de vier titelpagina's hebben het impressum: 's-Gravenhage, Reynier van
Kessel, 1730. De titelpagina's verschillen onderling slechts op enkele kleine punten.
Zo staat er de ene keer ‘Gedrukt by Reynier van Kessel, Ordinaris Stads- en kleyn
Zegel Drukker op de Princegragt’ en de andere keer alleen nog maar ‘Gedrukt by
Reynier van Kessel, Ordinaris Stads-Drukker’. De drie titelpagina's hebben als jaar
van uitgave 1730, maar of ze ook alle drie uit hetzelfde jaar stammen, is nog maar
de vraag. Ik denk dat Reynier van Kessel tot het einde van zijn boekverkopersloopbaan
het tijdschrift heeft verkocht. We weten dat Van Kessel in 1733 in moeilijkheden
raakte en een jaar later zijn plaats als stads- en kleinzegeldrukker afstond aan Cornelis
van Zanten. In 1736 werd hij insolvent verklaard en verdween Van Kessel uit het
openbare leven.9.
In de praktijk komt het regelmatig voor, dat een fondsrestant overgenomen wordt
door een andere boekverkoper, die de uitgave voorziet van een nieuwe titelpagina,
al dan niet met zijn eigen naam in het impressum. In het Naam register van Johannes
van Abkoude uit 1743 staat achter de titel De Doorzigtige Heremyt: ‘'s Graavenhage
1730. R. van Kessel. nu Leyden J. en H.v.d. Deyster, 's Graav. C. Bouquet.’
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(Onderstreping staat voor gotische letter.) Dit betekent dat de Leidse en Haagse
boekverkopers het kopijrecht hadden verworven, met mogelijk een restpartij. Nu
bestaat er nog een vierde titeluitgave van De Doorzigtige Heremyt, met een totaal
andere titelpagina, zonder naam in het impressum en met alleen de
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opmerking ‘Gedrukt voor den Autheur’. Deze titelpagina zou heel goed vervaardigd
kunnen zijn door het driemanschap, dat bundelingen van het tijdschrift ging verkopen.
Mijn veronderstelling is nu, dat S.J. Baalde enige tijd later weer het kopijrecht en
een restant van de drie boekverkopers overnam, de laatste afleveringen verkocht en
in 1764 een nieuwe druk op de pers legde.10. Als voorbeeld voor de titelpagina van
de tweede druk nam hij die van zijn voorgangers. In tekst en opmaak lijken deze het
meeste op elkaar. De spelling van de titel is wel gewijzigd. De Doorzigtige Heremyt
wordt nu geschreven als De Doorzichtige Heremiet. Deze schrijfwijze treffen we
ook aan in de advertentie van 12 oktober 1764, toen vermeld werd dat de herdruk
verkrijgbaar was. Er is echter wel een moeilijk verklaarbare zaak. Op de

Titelprent uit de Amsterdamsche Argus (Exemplaar KBH 445 C 27)

Titelprent uit De Doorzichtige Heremiet, 2e druk.

titelpagina van de tweede druk staat: ‘Uitgegeven voor Rekening van den Autheur’,
terwijl Weyerman in 1764 al zeventien jaar dood is. Maar misschien heeft Baalde
met deze regel de stok willen weergeven, die onder bijna elke aflevering staat en die
in de tweede druk niet meer herhaald wordt. Bij het zetten van de tweede druk is
geprobeerd de vijfentwintig afleveringen zo efficiënt mogelijk te zetten. De tekst
van de afleveringen werd achter elkaar door gezet, waarbij een nieuwe aflevering
niet meer per definitie op een nieuwe pagina hoefde te beginnen. Telde het tijdschrift
eerst 200 pagina's, bij de tweede druk is de tekst gezet op slechts 143 pagina's.11.
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Het curieuze van de tweede druk is de gegraveerde titelprent. Het is de tweede,
veranderde staat van nota bene de titelprent uit de Amsterdamsche Argus van
Weyermans concurrent Hermanus van den Burg. De prent is op diverse plaatsen
aangepast voor de tweede druk van De Doorzigtige Heremyt. Er is wel gebruik
gemaakt van de oorspronkelijke plaat. Dat is duidelijk te zien, want het onderschrift
is onzorgvuldig weggekrast. Resten van letters en van het jaartal zijn nog goed
zichtbaar. De naam van de graveur. Jan Goeree, die in de linker benedenhoek stond,
is ook weggekrast. Heeft Baalde geweten dat hij hiermee een extra grap aan-
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bracht bij zijn uitgave, of dacht hij dat de Amsterdamsche Argus een tijdschrift van
Weyerman was?
Weyerman begon in 1720 met het tijdschrift De Rotterdamsche Hermes als reactie
op de Amsterdamsche Argus. Talloze malen dreef Weyerman de spot met Hermanus
van den Burg en diens tijdschrift. Ook de titelprent werd in een aflevering door
Weyerman becommentarieerd.
Het grootste talent van een Schryver bestaat hierin, om vele zaken in
weinige woorden uit te drukken. Hierin was een zeker Schilder de baas,
een Man, van wien Plinius en Quintilianus getuigen, dat hy min verbeeldde
dan deed begrypen.
In omnibus ejus operibus plus semper intelligitur, quam pingitur.
Deze Timante (zoo was zyn naam) leefde in het jaar 3600. Eenmaal had
hy een' Cykloop geschildert, slapende op een stuk koper, ter grootte van
een bezemstuivertje; deze lange Sladoot wert door Satyrs omringt, die de
maat van zyn' duim namen, om door die konstgreep de reusachtige statuur
van den Cykloop te doen gissen. Zoo het gepermetteert was, om naar de
dimensie van een duimbreet schrifts de resterende waerde van Argus
heerlyk, nootzakelyk en doorblokt werk te gissen, is het waarschynelyk,
dat het onder de breede vlerken van eene halfvolwasse Mug zou konnen
schuilen, de Titelplaat uitgezondert, die altoos hare zuivere waerdy, ten
opzicht van drie conterfaitsels, namelyk dat van den Uil, den Ezel en
Argus, zal conserveren.12.

Don Quichot
Uit de advertenties betreffende de Don Quichot-uitgave concludeert Rietje van Vliet
heel voorzichtig dat het werk mogelijk één of misschien zelfs twee keer herdrukt is
in de tweede helft van de achttiende eeuw. Een herdruk sluit ik niet uit, want van dit
werk uit 1746 zijn relatief veel exemplaren bewaard gebleven, maar daarnaast is het
boek door zijn fraaie prenten ook echt een ‘bewaarboek’.13. Alleen een
analytisch-bibliografisch onderzoek kan antwoord geven op de vraag of er
verschillende drukken bestaan.
Peter Turk en ik zijn meteen begonnen met een klein onderzoekje. We bezitten
beiden een exemplaar in kwarto- en folioformaat. De vier exemplaren hebben we
met elkaar vergeleken, maar wat betreft het zetsel bleken zij niet van elkaar te
verschillen, zodat ik op dit moment de veronderstelling van Rietje van Vliet niet kan
bevestigen. Het zetsel in de folio-uitgave is niet voor honderd procent gelijk aan de
kwarto-uitgave, want op pagina IX ontdekten we een correctie op de pers. In de
kwarto-uitgave zijn op deze pagina de dubbele aanhalingstekens, die voor elke regel
staan, voor een groot deel gezakt, waardoor het nu net lijkt of er onder de laatste
regel nog twee aanhalingstekens staan. De drukker heeft dit opgemerkt toen hij de
folio-uitgave ging drukken en rond het zetsel een sierrand legde. Hij corrigeerde het
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zetsel en merkte toen waarschijnlijk op dat de tekst op deze pagina eindigt met de
woorden ‘maar geenzints aan den Autheur. Want de’. Hij oordeelde dat dit niet goed
was en verving de punt achter ‘Autheur’ door een komma. Hierdoor is een zeer lange
zin van tien regels ontstaan. Eigenlijk had de drukker ook de beginkapitaal van het
woord ‘Want’ moeten vervangen door een onderkast w.
Er is ook nog iets opmerkelijks betreffende de eenendertig gravures die in het
werk zijn opgenomen. Deze hebben een Frans onderschrift dat gelijk is aan, of in
ieder geval grotendeels overeenstemt met de titel van het hoofdstuk waarbij de gravure
hoort. In de bewerking van Weyerman ontbreken deze hoofdstuktitels, en de
onderschriften van de gravures zijn niet vertaald. Hierdoor ondervond de binder
moeite bij het juist plaatsen van de eenendertig gravures, want er was nu geen
referentie meer. De gravures werden daarom op een bepaald moment voorzien van
een Romeinse nummering. In de kwarto-uitgave die Peter Turk bezit,
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hebben de gravures nog geen nummering, in mijn exemplaar wel. Ook de prenten
in mijn folio-uitgave zijn genummerd. Verder hebben wij geconstateerd, dat de
collatieformule van de kwarto-uitgave en die van de folio-uitgave niet gelijk zijn.14.
Naast deze twee uitgaven bestond er van de Don Quichot nog een luxere uitvoering,
waarbij de prenten met de hand waren ingekleurd. Hermanus de Wit biedt zo'n
exemplaar te koop aan in zijn Naam-register uit 1768 voor de prijs van f 85,-!15.
Prosper Arents vermeldt in zijn Cervantes-bibliografie twee van dergelijke
exemplaren.16. Zelf heb ik jammer genoeg nog nooit een exemplaar met ‘afgezette’
prenten gezien.

Het Oog in 't Zeil
Dit werk verscheen postuum in 1768 als veertiendaags tijdschrift. Na vijfentwintig
afleveringen hield het op met verschijnen. Pas in 1779 werden in één keer de
afleveringen 26 tot en met 50 uitgebracht en was het tijdschrift compleet te koop.
Door velen wordt betwijfeld of Het Oog in 't Zeil wel echt door Jacob Campo
Weyerman is geschreven. Enige tijd geleden toonde ik aan dat aflevering 14 een
tekst van Weyerman bevat,17. en op dit moment ben ik bezig gegevens te verzamelen,
om aannemelijk te maken dat ook de andere negenveertig afleveringen door
Weyerman geschreven zijn.
Uit de advertentie van 18 december 1780, waarin de tweede helft van het tijdschrift
te koop wordt aangeboden samen met de titelpagina en de titelprent, trekt Rietje van
Vliet de conclusie dat het voorwerk toen pas verkrijgbaar was. Dat is niet juist. Direct
al in november 1779 werd in de advertentie het werk aangeprezen met de woorden
‘vercierd met een fraaye Tytelplaat’. Het voorwerk bestaat uit een half katern (4
bladen) en omvat een franse titelpagina, de titelprent, de titelpagina en twee pagina's
verantwoording, geschreven door de boekverkopers Hoogeveen en Heyligert. Dit
‘Aan den Leezer’ is gedateerd ‘Leyden den 6. van Slagtmaande 1779’, ofte wel 6
november 1779. Deze datering en de advertentie van 29 november 1779 vormen
voor mij het bewijs dat het complete tijdschrift inclusief titelpagina en -prent in
november 1779 te koop was, ondanks het feit dat er op de titelpagina het jaartal 1780
staat.
De advertentie van 18 december 1780 is waarschijnlijk bedoeld geweest voor
bezitters van de eerste helft van het tijdschrift, die met de aanschaf van de tweede
helft plus voorwerk het tijdschrift konden completeren. Het is zeker niet zo dat vanaf
die datum alleen nog maar de tweede helft van het tijdschrift verkrijgbaar was, want
nog vele jaren daarna wordt Het Oog in 't Zeil compleet met titelprent verkocht. In
een zeer uitgebreide advertentie van 7 februari 1787 in de 's Gravenhaegse Courant
wordt het werk door diverse boekverkopers aangeboden, met daarbij de mededeling
dat het tijdschrift is ‘vercierd met eene FRAAIJE TYTELPLAAT’.18.
Al in 1768 is sprake van het uitbrengen van een titelprent. In het Bericht wegens
de uitgave van een geestig en schertzend werk, getyteld: Het Oog in 't Zeil, dat aan
de publicatie van het tijdschrift voorafging, deden de boekverkopers de toezegging
dat wanneer het tijdschrift helemaal zou zijn verschenen, men ‘een fraeie Tytelplaet,
ter versieringe, voor het Werk’ zou uitbrengen.
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Over de gegraveerde titelprent kan ik nog meedelen dat het de derde staat is van
de titelprent uit Den Amsterdamschen Hermes. Naast een aanpassing van de titel in
de cartouche linksboven is ook de voorstelling op de schildersezel veranderd. Stond
er eerst een bloemstilleven, nu prijkt er op het doek een boot met een oog in het zeil.
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Titelprent Den Amsterdamschen Hermes I.

Titelprent uit Het Oog in 't Zeil.

Besluit
Rietje van Vliet schrijft de populariteit van Weyerman niet alleen toe aan het imago
dat hij in de loop der jaren had opgebouwd, een imago van ‘scherp en onbesuisd
satiricus’, maar ook aan zijn gevangenneming en overlijden in de Haagse
Gevangenpoort.
De grote belangstelling voor Weyerman en zijn werk in de tweede helft van de
achttiende eeuw wordt volgens mij veroorzaakt door het succes van de biografie
door Kersteman, die begin december 1756 uitkwam, gevolgd door een tweede druk
in 1762 met los Aanhangzel, waarvan meerdere drukken verschenen. Daarnaast
kwamen er in de jaren zestig enkele manuscripten van Weyerman beschikbaar,
waardoor het mogelijk werd onbekend werk uit te brengen. In de 's Gravenhaegse
Courant van 8 juni 1767 trof ik onderstaande advertentie aan.
*** Op Morgen den 9 Juny 1767 begint H. BAKHUYSEN, Boekverkoper
in 's Hage, ten Huyze van den Castcleyn Craamer, op 't Buytenhof, onder
de Boekverkopers finael, en op heele voordeelige Conditien, te verkopen,
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de meergemelde party ONGEBONDENE BOEKEN; waer onder
verscheyde Capitaele Werken en COPYEN, alle nagelaeten door den
Wel-Ed. Gestr. Heer PIETER DE GRAAF in Leeven Raed en Vroedschap,
mitsgaders Oud-Burgermeester der Stad Brielle. NB. Agter dezelve zal
men nog verkopen, een APPENDIX van goede Nederduytsche BOEKEN,
daer onder twee Origineele Manuscripten van den beroemden JACOB
CAMPO WYERMAN.
Ook op een van de vier veilingen met boeken van boekverkoper Mattheus Gaillard
(1767-1769) kwam een manuscript van Weyerman onder de hamer. Volgens het
‘Voorbericht’ in deel 4 van de Konstschilders had Abraham Blussé dit manuscript
tijdens een van deze veilingen verworven. Dit werk werd uitgegeven in 1769.
Een laatste speculatie van mij is dat op een veiling een pak met
tijdschriftafleveringen werd geveild, die Het Oog in 't Zeil zouden gaan vormen,
uitgebracht in 1768 door de Leidse boekverkopers C. van Hoogeveen jr., J. van Zijp
en C. Heyligert.

Eindnoten:
* Dit artikel is bedoeld als aanvulling op de twee eerder verschenen artikelen van Rietje van Vliet,
gepubliceerd in MedJCW 23 (2000), nr. 3, p. 145-149 en Med. JCW 24 (2001), nr. 1, p. 32-40.
1. Geconfineert voor altoos, Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739)
vermeerderd met een autobiografie. Uitgegeven door K. Bostoen en A. Hanou. Leiden, Astraea
1997, Duivelshoekreeks 7. p. 109-110. In de brief wordt de naam ook als Bergsland zonder
‘van’ geschreven.
2. Geconfineert voor altoos, p. 123-127. Tijdens het verhoor verklaarde Abraham Elzevier
woonachtig te zijn in Rotterdam. De brief is gedateerd ‘Rottradame den 3e december 1738’.
Daardoor vermoedde ik dat Jacob van Bergsland ook in Rotterdam zijn domicilie had, anders
had Weyerman nooit de brief voor hem naar Elzevier gestuurd. Verderop in de brief heeft
Elzevier het over de ‘branders knegt’ van Van Bergsland, waaruit ik opmaakte dat Van Bergsland
mogelijk een jenever- of brandewijnstokerij bezat. In het Gemeentearchief Rotterdam trof ik
in het tijdvak 1721-1740 een Jacob van Bergsland aan, met de aantekening dat hij het beroep
van brander uitoefende. In de notariële stukken wordt dit nader gepreciseerd (Not. arch. 1999/71,
2235/148, 2238/983, 2252/1204, 2481/601).
3. Het correcte jaar van uitgave treffen we aan in de Naamlyst van een uitmuntende fraaije
verzameling van gebonden tooneelspelen (1772) en in R. Arrenberg. Naamregister van de
bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken (1773 en 1788). E.F. Kossmann
vermeldde ook het juiste jaar van uitgave in zijn studie De boekhandel te 's-Gravenhage tot het
eind van de 18de eeuw (1937). Hij excerpeerde voor zijn werk de 's Gravenhaegse Courant.
4. In de Leydse Courant van 6 juli 1739, blad I (Ex. KBH 1638A) trof ik onderstaande advertentie
aan voor het Vermakelyk wagen-praatje.
Te Gorinchem by Nicolaas Goetzee, Amsterdam de Erven Ratelband, J. Roman de Jonge, en
Tielenburg, Breda vander Poel, Haarlem Assendelft, Rotterdam Topyn, 's Hage van Tol, F.
Boucquet, en vander Kloot, Middelburg Morjau, Vlissingen Payenaar, Bergen op Zoom Schippers,
Groningen Groenewout, Sardam Ketel, Enkhuyzen Kallenberg, en Alkmaar Hoolwerf zyn te
bekomen: Het vermakelyk WAGEN-PRAATJE: 8 St.; en Natuurkundige en Vrolyke
Aanmerkingen: a 6 St., te samen gesteld door, en gedrukt na 't eigenhandig Geschrift van JACOB
CAMPO WEYERMAN, 8vo.
Gerardine Maréchal had in haar tekstuitgave van het Vermakelyk wagen-praatje al beredeneerd
dat het werk in 1739 moest zijn verschenen, en dat wordt nu met deze advertentie bevestigd.
5. Deze lijsten zijn alle drie ontleend aan The Tatler.
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6. Amsterdam, UB: 747 H51: Den Haag, KB: 233 L 12; Cambridge, Harvard University,
Andover-Harvard Theological Library: Y 88 W 5472 Z 492 1763.
7. De bladen A7, E2, F4, F5, F6, F7, F8 en G1 zijn vervangen, ofte wel de pagina's 13/14, 67/68
en 87 tot en met 98.
8. Ik betrek de data van de twee afleveringen van De Vrolyke Kourantier bij deze begrenzing,
omdat zij ook opgenomen zijn in de tweede druk.
9. E.F. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. [...].
's-Gravenhage 1937, p. 214.
10. Zijn naam staat bij de titel vermeld in het Naamregister van Reinier Arrenberg uit 1773 en
1788.
11. Natuurlijk kan men staande houden dat de tweede druk tijdens het leven van Weyerman
verschenen moet zijn op grond van de opmerking ‘Uitgegeven voor Rekening van den Autheur’
op de titelpagina. Baalde is dan de uitgever van een derde druk, waarvan nog geen exemplaren
zijn teruggevonden. Ik ben nog op zoek naar een advertentie van Baalde, waarin hij expliciet
spreekt over zijn tweede druk.
12. De Rotterdamsche Hermes, p. 159-160.
De titelprent van de Amsterdamsche Argus zit vol symboliek. Voor een goed begrip laat ik
hieronder de uitleg in dichtvorm volgen (ex. KBH: 445 C 27). Duidelijk wordt dan ook dat
Weyerman reageert op de laatste regels van het gedicht.

uitlegging van de tytelplaet.
ZIe Argus luistren, naer 't verhael van 't snel Gerucht.
Dat hem, den Scorpioen aenwyzende in de lucht.
Vertolkt hoe Misverstand elks hart heeft ingenomen?
Hoe Eigeliefde, nooit gewoon de straf te schromen,
Met Scorpioenen dient gegeseld, voor al 't quaed.
Dat die Misleidster van de zinnen steeds begaet,
Gewoon den menschen schyn voor waerheit op te dringen.
En hen tot snood bedryf en gruwelen te dwingen.
Hy rust met d'elboog op een Sphinx, deze op een steen,
Waer in de Waerheit staet gebeiteld, doch in 't kleen;
Om uit te drukken dat hy Raedslen zal verhalen
Doch altoos zyn bestek naer Waerheits Wet bepaelen.
En met zyn rechter hand houd hy de afbeelding, van
Den groten Phylosooph Pythagoras, een man,
Wiens hoofd van Kettery en Fablen pleeg te krielen:
Dit beeld betekend hier 't verhuizen van de zielen,
Want, Argus ziel, wiens lyf zig jeugdig hier vertoont,
Is menigmael verhuist, en heeft wel eer gewoont
In Philosophen, ook in Schilders en Poëten.
In Wichlaers. Zieners, en in schrandre Schynprofeten:
Voor hem legt Rabelais, Boileaux, en Juvenael.
Drie menschenrossers, stout en scherp in hekeltael.
Dees zyn de baken en drie vuren die hem lichten.
Zyn vaste fondament zyn hunne Hekeldichten,
Het ware voetspoor, daar zyn geest naer heeft getracht;
En hy opstreven wil, ontbreekt zyn wil geen kracht.
Zie hem eens letten op 't geen hem de Faem ontdekt.
Terwyl een Sater vast het narrendekkleed trekt
Van 's Werelds opper deel, verbaest, en als verslagen.
Om dat niets van al 't geen hy ziet, hem kan behagen,
Staroogende met ernst en aendacht op elk oord;
Het Wichtje dat een gat door de oppervlakte boord.
Draeit yvrig de Avegaer, en scherpt met ernst de zinnen.
Om 's Werelds eigenschap, aerd en gestel van binnen,
Regt te beschouwen, en te kennen, of 't kon zyn.
Dat Waerheit wierd ontrukt de slaverny van Schyn:
Een ouder Sater, die grimlachend' schynt te spotten
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Met hun nieuwsgierigheit, wyst op die kooi vol zotten.
Hy kokermuild, hy scherst, maakt grap en gril op gril.
En steekt den draek met hem die haer verbeetren wil.
Zie hoe hier Venus 't schoon bedekt. Cupied' verlegen,
By moeder heul zoekt, ter verschuilinge genegen,
Om dat Pasquin, die niets ooit onbesproken laet,
Met open oor en oog zo digte by hen staet,
Omtrent de aenplakplaets van zyne Hekeldichten.
Die in 't gemeen veel meer vermaken dan zy stichten.
Wat d'Uil en 't Ezel mag beteeknen in dees Prent,
Zal elk best weten, die zig zelf een weinig kent;
Want zy die ernstig op hun doen en laten letten.
Zien licht hun beeltenis in een dier twee Portraitten.
13. Marleen de Vries vermeldt in de Aanzet tot een bibliografie van gedrukte werken van Jacob
Campo Weyerman (1677-1747) 34 exemplaren van de Don Quichot. Inmiddels ken ik nog
dertien andere vindplaatsen.
14. Bibliografisch formaat en collatieformule van de kwarto-uitgave: 4o: *4_***4, ****2, A-Z4,
Aa-Zz4. Aaa-Eee4 Fff4 (-F4) Ggg3. [$3 (-*1; *2 gesigneerd als *1, *3 als *2]
Bibliografisch formaat en collatieformule van de folio-uitgave: 2o-in-4: *4_***4, ****2, A-Z4,
Aa-Zz4, Aaa-Fff4, Ggg2. [$3 (-*1; *2 gesigneerd als *1, *3 als *2]
15. Naam-register van veele capitaale- net- geconditioneerde Nederduitsche en eenige Latynsche
en Fransche boeken, in allerley konsten en weetenschappen, vervattende eene verzameling der
VI. Naamlysten, en 't byvoegzel: met de daar by gestelde goedkoop pryzen, zo als dezelve den
beminnaars van deftige werken uit de boekwinkel van Hermanus de Wit zyn aangepresenteerd.
Voorzien met een net in orde geschikt alphabetisch register: Amsterdam, H. de Wit [1768],
deel 3, p. 755.
- 't zelve Werk / waarin alle de platen overheerlyk fraay en Comiecq door de kunstryke hand
van W. gans zyn Afgeset / ib. 1746. gebonden in een zwaar Vergulde en niet min fraay gewerkte
Root Turxleere b. zynde dit een Exempl. zonder weerga en een Vorstelyk Cabinetstuk. [4o]
85:-: [Onderstreping staat voor gotische letter.]
16. Prosper Arents. Cervantes in het Nederlands, Bibliografie. Gent 1962, p. 35.
Schinkel, nr. 1225: met fraaie gekl. pltn., in rood mar. bd. verg. op snee. Verkocht voor fl. 46.
Zie: J.L.A.I. Nv; 1866, 47.
Kneppelhout, nr. 2587: gr. fol., rood verg. marok., verg. op sn. Zeer fraai ex. op gr. papier. Het
titelvignet en de 30 prtn. allen alleruitmuntendst uit de hand gekl, en met goud afgezet. In
oud-Holl, prachtbd, van rood marokyn. De rug verg. in afdeel. De platten met een zeer breed
verguldsel, randwerk, en verg, middenfig, op zwart leder. Verg. op sn. (Gekocht door Hr. Elte
voor fl. 420).
17. Jan Bruggeman, ‘De Redenvoering over het geheugen, Een onbekend werk van Jacob Campo
Weyerman’, in: MedJCW 22 (1999), nr. 2, p. 81-96.
18. Met dank aan de heer L.M.C. Nierijnck, die mij deze advertentie toestuurde.
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Hekelschrijver in de Vecht
Een onbekende episode uit het leven van Jacob Campo Weyerman
te Breukelen
Peter Altena
Jacob Campo Weyerman woonde in zijn beste jaren in Breukelen. In zijn weekblad
Den Ontleeder der Gebreeken van 4 juni 1725 - en dat is bij mijn weten de eerste
keer - onthulde hij zijn nieuwe verblijfplaats met ‘Eenige Breukelsche Courant
Perioden’.1. Vanaf die datum wordt in Den Ontleeder zo vaak naar het pleisterplaatsje
halfweg de route Utrecht-Amsterdam verwezen, dat voor alle lezers duidelijk moest
zijn waar de auteur te vinden was. In Den Echo des Weerelds, het weekblad dat op
Den Ontleeder volgde, stroomt de Vecht evenzeer waar de schrijver is.
De verwijzing naar zijn woonplaats Breukelen miste de precisie die thans bij
correspondentie past: geen adres, geen postcode. Maar wie de schrijver werkelijk
zocht, hem spreken of tippen wilde, had er genoeg aan. Breukelen was immers geen
Brooklyn. In het kleine Breukelen, knooppunt van reizigersverkeer, was de grote
Weyerman moeilijk over het hoofd te zien.
De gedaante die de nieuwe inwoner van Breukelen in zijn tijdschriften allereerst
beproefde, was die van heilige. Als ‘St Jakob van Breukelen’ riep hij meisjes op om
op bedevaart te komen en een uurtje te converseren met de goedheiligman.2. De oude
Jakob zou ‘met zyn belolde Pooten’ zitten ‘te steenen op een fluweele Kussen van
rood Kajant. Podagras halve’. Of het aan de geringe respons lag of aan de
ongeloofwaardigheid van de pose is onzeker, in elk geval legde Weyerman deze
vermomming spoedig af en nam zijn toevlucht tot een conventioneler maskerade.
Hij pompte Breukelen op tot een idyllisch oord, waar hij ronddartelde als de
‘Breukelse Filosoof’ of de ‘Vechtfilosoof’.3. Hij werkte er tamelijk ongestoord in
zijn ‘Boekvertrek’, zo liet hij weten. Over zijn eigen woning was de wijsgeer
aanvankelijk nogal onduidelijk. Later gunde hij diverse keren zijn woning de
proporties van een luxueuze buitenplaats met de arcadische naam ‘Vreede Grond’.4.
In november 1726 blijkt zich op het landgoed zelfs een ‘Heremitagie’ te bevinden.5.
Waar de buitenplaats te vinden was, onthulde de ‘Vechtfilosoof’ niet.
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Vermoedelijk lag die buitenplaats in het centrum van Breukelen, waar hij enige jaren
een huis in de ‘Clapstraat’ bewoonde.6. Achter de façade van Vreede Grond ging
vermoedelijk een modaal huisje schuil. Zijn echte verblijfplaats moest het
vermoedelijk doen zonder de allure die zijn buitenplaats in zijn weekbladen allengs
gekregen had.
Hij bezocht en beschreef liever de huizen van anderen. Favoriet was ontegenzeglijk
het ‘Spookpaleys’ van een zekere Kakus. Al in augustus had hij in Den Ontleeder
der Gebreeken zijn lezers in het vooruitzicht gesteld: ‘de vrolyke Beschryving [...]
van een Buytenplaats aan de Vegt, by weinige met den Tytel van Kleyn Angola, doch
aan veele bekent met den Doopnaam van Slakkenburg.’7.
In twee daaropvolgende afleveringen, die op 3 en 10 september verschenen, werd
de belofte ingelost met de beschrijving van het huis ‘Paddenstyn’. Aan de scherpe
pen ontsnapte de eigenaar Kakus, die zo vaak bromde ‘met het Accent van een
Nymeegsche Molschipper’, evenmin.8. De krankzinnigheid van de architectuur van
Paddenstyn hield gelijke tred met die van bouwheer en bewoner, het ‘Menschdier’
Kakus. Campo's adagium ‘zo Heer zo Plaats’ gold voor Kakus én Campo: de een
bewoonde het spookhuis Paddenstyn, de ander het idyllische Vreede Grond.9.
Sinds een aantal jaren is duidelijk dat het door Weyerman beschreven Paddesteyn
vereenzelvigd kan worden met het bestaande ‘Hoogerlust’. Al wel eerder werd
vastgesteld dat in Kakus de Amsterdamse boekverkoper Jacobus Lindenberg herkend
mocht worden.10.
Onbekend tot nog toe was dat ook Lindenberg zich herkende. In een op 2 oktober
1725 bij de notaris afgelegde verklaring liet de 29-jarige Roelof Hendrikse weten
hoe hij op 13 september getuige was geweest van een opmerkelijk treffen. Op die
dertiende september voer hij met schipper Willem Smidt van Breukelen naar
Amsterdam toen hij plots ‘een ongewoon geraas en gestommel’ hoorde:
waar op hy comparant van achteren uyt de Schuyt komende heeft gezien
dat een van de Passagiers genaamt Jakob Campo Weijerman woonachtig
tot Breukelen achter het Roer van de Schuyt in het water leij, waar op hy
Roelof Hendrikse vroeg aan eene Jaques Lindenberg, woonachtig tot
Amsterdam, die een buijtenplaats heeft na by Breukelen, hoe komt die
persoon, of die heer in 't water? waar op den voornoemde Jaques
Lindenberg repliceerde of tot antwoord gaf aan hem Comp(aran)t, Dat
heb ik gedaan, ik heb den Schelm overboord gegooit.11.
Deze verklaring lijkt niet belangeloos afgelegd, daarvoor is ze te belastend voor
Lindenberg. Van een strafrechtelijk vervolg is mij echter niets bekend en van
onmiddellijke wraakneming in geschrifte evenmin.
Pas in januari 1726 kwam Weyerman terug op Kakus. In ‘Een Visioen of de Biegt
van Kakus’ liet hij de uitgever openhartig verklaren: ‘Ik ben zo een Schandvlek voor
de Boekkoopmanschap, en ik leef zo wonderlyk door den Regel van een algemeen
Bedrog, als of ik de Ziel van een Winkeldief droeg vermomt in het Licghaam eens
Boekverkoopers’.12.
Verwijzingen naar de val in de Vecht zijn in dit visioen - en bij mijn beste weten:
in het werk van Weyerman - niet te vinden, terwijl hij met een twijfelachtig genoegen
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meer dan eens memoreerde wat het lot kon zijn van schrijvers die hun pen als wapen
hanteerden. In 1738, in de Zeldzaame Leevens-Byzonderheden van Laurens Arminius,
beschreef Weyerman de mishandeling die de satirici Dryden en Voltaire trof.13. Maar
ook al eerder, in Den Ontleeder der Gebreeken van 20 augustus 1725 verwees hij
naar de vervolging van de hekelschrijvers Dryden en Boileau.14.
Weyerman was zich dus terdege bewust van de risico's die hij liep toen hij
Lindenberg belachelijk maakte. Enkele dagen na de verschijning van het feuilleton
zocht en vond de
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gehekelde boekverkoper zijn wraak. Weyerman mocht met zijn onvrijwillig bad in
de Vecht aansluiten in de rij van mishandelde satireschrijvers, maar in geschrifte
bedankte hij voor die eer. De vraag lijkt gewettigd waarom Weyerman met zijn zucht
tot autobiografie deze episode verzweeg. Was zijn rol te pijnlijk? Was de geschiedenis
van de succesvolle wraakneming te zeer in tegenspraak met Campo's pose van kracht
en onkwetsbaarheid? Of hoorde dit bij de bedrijfsrisico's van de satiricus?
Kort erop nam Weyerman andermaal een risico. In 1726 werd hij naar eigen zeggen
in Breukelen bezocht door een Utrechts heer die hem vroeg de wonderlijke wegen
van juffrouw Bruynsteen te vereeuwigen. In zijn Echo dreigde Weyerman weliswaar
met publicatie van de huwelijksgeschiedenissen van ‘Koriska’, maar aan dat
dreigement gaf hij (na tranen en tegen betaling) geen uitvoering. Niettemin zou deze
affaire een rol spelen in het proces-Weyerman.15.
In Breukelen mobiliseerde Weyerman met zijn beschrijvingen tegenkrachten en
vijanden. Beide kwesties, de zaak-Lindenberg en de zaak-Bruynsteen, zijn een gevolg
van de scherpschrijverij van Weyerman. In beide kwesties ook bracht het schrijven
Weyerman in de buurt van justitie: de wraakneming van Lindenberg is - op verzoek
van Weyerman? - door een getuige notarieel vastgelegd, wat mogelijkheden opende
voor vervolging, zoals de dreigende openbaarmaking van de levensgevallen van
Anna Bruynsteen kenmerken van chantage vertoonde en met vertraging een zaak
van justitie werd.
In de schemering van het openbare leven, verdacht dicht in de buurt van het
strafbare feit, opereerde de satiricus en met hem de opdrachtgever en het slachtoffer.
Weyerman nam dubieuze opdrachten aan, overschreed de grenzen van het fatsoen
en provoceerde tot wraak en vervolging.
Op wraak en vervolging heeft Weyerman, die later door Pieter Poeraet
‘Breuklensmet’ genoemd zou worden, niet hoeven te wachten. Campo's pose als
wijsgeer van de Vecht hielp hem op 13 september 1725 weinig, toen Lindenberg
hem overboord zette. Ook later, toen de wraak van Anna Bruynsteen hem trof en
vervolging volgde, bracht de wijsbegeerte geen redding. De naam van de
hekelschrijver Weyerman was intussen zo besmet dat die met geen water uit Vecht
of zee meer te reinigen viel.
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De onkenbare werkelijkheid van Doctor Schasz
of:
De Enigma-variaties van Gerrit Paape
Joost Kloek
‘Het laatste woord over de geheimzinnige doctor Schasz en zijn mogelijke alter ego's
is met bovenstaande argumenten echter niet gesproken’, zo besluit Peet Theeuwen
zijn artikel ‘Een fictieve broodschijver’ in MJCW 24/2.1. Dat is maar goed ook: het
laatste woord is de dood in de pot. Ik wil overigens niet tornen aan Theeuwens
argumenten om het werk van de vroege Schasz aan Pieter 't Hoen toe te schrijven.
Zijn onderzoek gaf me echter aanleiding een lang geleden begonnen maar nooit
afgemaakt artikel weer op te delven. Het ging niet over de vroege maar over de latere
doctor Schasz, en niet in zijn rol van auteur maar in die van personage.
Zoals bekend is er voor de doctor een bijrol weggelegd in een door Gerrit Paape
vertaald en bewerkt reisverhaal, de Vrolijke reis van een Engelschman, door Holland,
verschenen in 1796. Het genoom daarvan heeft Adèle Nieuweboer vier jaar geleden
in dit tijdschrift in kaart gebracht.2. De oorsprong van de Reis blijkt in Engeland te
liggen, bij Andrew Beckets A Trip to Holland (1786). In het eerste deel volgt Paape
het origineel tamelijk getrouw, zij het via de U-bocht van een Duitse vertaling. In
het tweede deel is het veeleer Paape dan Becket die de reiziger rondvoert. Eerder
was voor de Vrolijke reis al aandacht gevraagd door P.J. Buijnsters, die het als een
sleuteldocument opvoerde in zijn ontmaskering van de latere Schasz als Gerrit Paape.3.
Ook deze identificatie wil ik hier niet ter discussie stellen, al zal ik wel tonen dat de
bewijskracht van de Vrolijke reis kleiner is dan zij door Buijnsters en in zijn voetspoor
door Theeuwen wordt voorgesteld. Waar het me om gaat, is dat in de behoefte om
een reële persoon achter doctor Schasz te plaatsen, de - ik zou bijna zeggen:
programmatische - ongrijpbaarheid van zijn literaire gestalte wordt weggeschreven.
Ik zal daarom niet proberen een werkelijkheid achter het personage Schasz in de
Vrolijke reis te decoderen, maar juist in het licht stellen hoe de verteller - laten we
voor het gemak literatuurwetenschappelijk niet te puristisch zijn en hem Gerrit Paape
noemen - enerzijds uitnodigt tot een dergelijke ontsleuteling maar die anderzijds
systematisch bruskeert.
De zekerheid die de Reis zou verschaffen over de identiteit van de geheimzinnige
doctor, de tweede dus van die naam, ontleent Buijnsters aan twee observaties. De
eerste is dat de Schasz zoals die door Paape in het boekje wordt getekend, min of
meer een zelfportret zou zijn. Als tweede komt daarbij het door Theeuwen nog eens
nadrukkelijk herhaalde argument
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dat de schrijver deze Schasz gewag laat maken van enkele na diens dood uit te geven
werkjes, ‘die op dat moment nog geschreven moesten worden en die inderdaad zijn
verschenen, en dus slechts van Paape kunnen zijn.’4. Op de gelijkenis van het portret
ga ik zo meteen uitvoerig in. Over de voorspelling van nog ongeschreven werk kan
ik korter zijn: de eerste delen daarvan lagen al royaal voor het verschijnen van de
Vrolijke reis in de boekhandel.
Buijnsters baseert zijn tweede argument op een passage waar de reizende
Engelsman van de bejaarde Schasz te horen krijgt dat deze nog één keer uit Frankrijk
naar zijn vaderland is teruggekeerd, uit nieuwsgierigheid naar de heerlijke resultaten
van de omwenteling van 1795. Maar wat hij te zien had gekregen, bracht hem slechts
tot ‘lachen en hoofdschudden’:
Dikwijls herdagt hij aan zijn REIS DOOR HET LAND DER AAPEN, en stond
over zijn eigen voorzeggingen verwonderd. - Hij nam vervolgens het
besluit om nog eenige vrolijkgispende werkjes te schrijven, die echter
eerst na zijn dood moesten uitkomen, en spoedede [sic] zig te dien einde,
zo veel hij kon, om dit verlost Batavia te verlaaten. (Vrolijke reis, p. 118)
Deze ‘vrolijkgispende werkjes’ moeten wel, zoals Buijnsters stelt, verwijzen naar
de van 1796 tot 1798 bij de Haagse uitgever J. Plaat verschenen toneelstukjes van
Schasz die op de titelpagina worden gepresenteerd als het eerste tot en met achtste
stuk ‘van 's mans nagelaaten geschriften’. En binnen het kader van het reisverhaal
wordt inderdaad de suggestie gewekt dat Schasz ze nog op papier moest zetten. Maar
in de werkelijkheid van Gerrit Paape waren toen de Reis verscheen verschillende
deeltjes niet alleen al geschreven maar zelfs in het licht gegeven. Wanneer we de
Lijst van nieuw uitgekomen boeken van Saakes erop naslaan, vinden we de Vrolijke
reis zelf aangekondigd in de tweede aflevering van oktober 1796. Maar al een half
jaar eerder, in het eerste aprilnummer van dat jaar, was melding gemaakt van het
eerste ‘nagelaten’ werk, De geest van Doctor Schasz in de kerk, in het eerste
augustusnummer gevolgd door die van het tweede, Lucifer en Beëlzebub. Onmiddellijk
na de aankondiging van de Vrolijke reis zou in de eerste novemberaflevering aan het
verschijnen van De kwakzalver van Staat bekendheid worden gegeven. Met andere
woorden: toen Paape Schasz diens literaire nalatenschap liet profeteren, was de
productie daarvan al in volle gang.5. Niks geen bewijs van gebruik van voorkennis!
Daarmee is natuurlijk evenmin bewezen dat Paape niet de auteur van de postume
werken van Schasz zou zijn. Integendeel, het ligt voor de hand dat onze broodschrijver
gewiekst zijn kans gegrepen heeft om in zijn ene werk reclame te maken voor het
andere. De vermelding zogenaamd door een Engelse reiziger van de zogenaamd
postume ‘vrolijkgispende werkjes’ van de zogenaamde doctor Schasz moest het
Nederlandse leespubliek weer nieuwsgierig maken naar deze geheimzinnige schrijver,
die in 1790 voor het laatst van zich had laten horen.
Maar als gezegd, het gaat me niet om de vraag of en in welke werken Paape zich
heeft vermomd als J.A. Schasz M.D. maar om het tantaliserende spel dat hij in de
Vrolijke reis met de lezer speelt omtrent de identiteit van de mysterieuze doctor.
Diens rol in het verhaal is niet slechts die van een passant: eerst heeft de reizende
Engelsman een uitvoerig gerapporteerde ontmoeting met hem (p. 109-120) en wat
later krijgt hij van een koetsier een omstandig verslag van een acht jaar eerder
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voorgevallen gebeurtenis waarbij Schasz de hoofdrol zou hebben gespeeld (p.
139-151). Zo'n twintig van de 200 bladzijden zijn dus aan de doctor gewijd. Genoeg
reden om beide episodes eens nader bekijken.
Alvorens dat te doen moet ik erop wijzen dat als de lezer van de Vrolijke Reis voor
het eerst met doctor Schasz wordt geconfronteerd, hij met al heel wat
geheimzinnigdoenerij, dubbelzinnig- en tegenstrijdigheden is geconfronteerd. In vele
opzichten is het boek een spel van doorkruiste verwachtingen. Die
geheimzinnigdoenerij begint al op de titelpagina, waar
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noch de naam van de oorspronkelijke schrijver noch die van de vertaler-bewerker
worden geopenbaard. ‘Vrij, naar het Engelsch, gevolgd’ staat daar slechts. Maar de
lezer die het boek had aangeschaft op grond van de aankondiging in de Lijst van
Saakes of geattendeerd door advertenties, had daar achter gevolgd zien staan: door
Gerrit Paape.6. Een ongebruikelijke onthulling op een ongebruikelijke plaats, maar
in ieder geval wel in overeenstemming met de ontregelingen die de lezer in het werk
zelf te wachten staan. Die zijn - het is van belang dit op te merken - karakteristiek
voor de Nederlandse versie; in het Engelse origineel spelen ze geen rol en, afgaande
op Nieuweboers vergelijking van de Engelse, Duitse en Nederlandse variant, in de
Duitse bewerking evenmin. Het is dus Paape op wiens conto we een verhaalwereld
mogen stellen waarin fictie en werkelijkheid op een niet te doorgronden manier met
elkaar zijn verknoedeld. Er worden aanwijzingen gegeven, er worden tipjes opgelicht,
maar echt te kraken is de code niet.
Deze onzekerheid wordt in het bijzonder geschapen doordat in het verhaal niet
alleen evident fictionele en even evident reële personages door elkaar lopen, maar
ook figuren waarvan de status minder zeker is. Evident fictioneel is natuurlijk een
van Laurence Sterne geleende vingerstrelende handschoenenverkoopster, die ook al
in de Trip to Holland figureert. Gefingeerd zal ook Nanette zijn, een Franse actrice
met wie de reiziger in Brielle een herdersuurtje beleeft nadat zij te Hellevoetsluis bij
hem in de koets was gesprongen. Over haar staks meer. Evident naar de realiteit
verwijst daarentegen de (niet in de Engelse versie optredende) voormalige baggerboer
even buiten Haarlem, die wordt aangeduid als J.v.D. en van wie de reiziger weet te
vertellen dat hij veel gelezen had, een gezond oordeel en een rijk vernuft bezat en
bovendien menig ‘overheerlijk schoon vers maakte’ (p. 124-27). Dit kan niet missen:
het is de baggerman uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, de genootschapsdichter
Jacob van Dijk.7. Een schijndiscretie dus, die door een beetje literair gevormde lezer
onmiddellijk moet zijn doorzien. Ook te identificeren lijkt de patriottische
boekverkoper uit Amsterdam Dirk S., die in de hierna nog ter sprake komende episode
over de Liebrug een raadselachtig rolletje speelt. Het moet wel Dirk Schuurman zijn,
bij wie in 1786 Paapes De Patriot op zyn sterfbed was verschenen. Waarschijnlijk
niet in brede kring bekend was de met naam en toenaam uitgeruste Hendrik Voorbij
uit Alphen. Van hem wordt in een ingelaste, negen bladzijden tellende uitweiding
onder de titel ‘Een staaltje van menschlievendheid’ gedetailleerd verteld hoe hij als
Patriot in 1787 zwaar was mishandeld, eerst door ingekwartierde Pruisen en daarna
nog eens door Oranjecanaille (p. 98-107). Er circuleerden in de revolutiejaren vele
van deze gruwelverhalen en de nietsverhullende bijzonderheden zullen het verslag
van de dagenlang durende nachtmerrie van Voorbij extra geloofwaardig hebben
gemaakt. Bovendien was kort voordat de Reis verscheen het gebeuren, zo heeft
Nieuweboer ontdekt - ook geboekstaafd in een officieel onderzoeksrapport van de
hand van, alweer, Gerrit Paape.8. Kortom, het gaat hier om een huiveringwekkend
reële dissonant in de humoristische en van tijd tot tijd luchtig-pikante wereld van het
reisverslag.
Maar betekenen zulke invlechtingen van stukjes werkelijkheid nu dat bijvoorbeeld
achter de geleerde ‘Heer van C.’, die de reiziger rondleidt in Den Haag en daar goed
blijkt ingevoerd, misschien ook een historische figuur schuilgaat? Een figuur wiens
naam maar beter niet genoemd kan worden omdat deze belangrijke schrijver door
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zijn landgenoten wordt miskend en hij bovendien zeer gereserveerd staat tegenover
de zegeningen van het nieuwestaatsbestel? Een in het plaatje passende reële Van C.
is moeilijk te vinden. Laten we de initiaal als mogelijke hint los, dan wordt de
identificatie onmogelijk omdat er een heel leger kandidaten opdoemt, onder wie niet
in de laatste plaats Paape zelf. Maar de lezer die hardnekkig naar
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een concrete verholen verwijzing blijft zoeken en het Engelse origineel ter hand
neemt, vindt zijn ijver niet beloond maar afgestraft: dezelfde Van C. blijkt daar een
Engelse graaf te zijn...9. Paape heeft hem effectief op een dwaalspoor gevoerd.
Nog veel meer voelt de lezer zijn nieuwgierigheid geprikkeld door degeen die de
Engelse reiziger in Leiden rondgidst en die wordt aangeduid als J. (later blijkt hij
Joost te heten) R., ‘een man van uitmuntende verdiensten’, een ‘egten, hoewel vrij
zwaarmoedigen Wijsgeer’ (p. 107). Dit temeer omdat de kennismaking met Joost R.
leidt tot meest enigmatische ontmoeting van de reiziger, die met doctor Schasz. Als
deze het verhaal binnenkomt, even voorbij het midden, wordt het Engelse voorbeeld
helemaal losgelaten. Bij Becket bloeit er in Den Haag iets zinnenprikkelends op
tussen de reiziger en de ons bekende Nanette, bij Paape vergezelt zij hem onschuldig
naar Leiden. Wanneer beiden daar, onder begeleiding van Joost R., de burcht
bezoeken, verschijnt Schasz ten tonele - op een al heel omineuze plaats: in de doolhof.
Al direct hangt er een waas van een hogere geheimzinnigheid om de ‘wijsgeer’ heen:
In het prieeltje hadden wij, onder het doolen, een persoon zien zitten, die,
niettegenstaande het weder vrij heet was, in een bonte pels, met een
bontemuts op het hoofd, als in diepe huiverige gedachten verzonken,
volmaakt het beeld van den zorgenden en kommerrijken winter verbeelde.
Reeds in den eersten opslag trok hij onze opmerking naar zig. (p. 109)
Het kan niet anders of met deze uitdossing riep de wijsgerige Schasz associaties op
met de beroemdste filosoof van zijn tijd: Jean-Jacques Rousseau. In zijn Confessions
beschrijft deze uitvoerig dat hij zich het prettigst voelde in een Armeense mantel en
met een muts van beverbont op. In die dracht staat hij ook afgebeeld op het bekende
portret dat Allen Ramsay in 1766 te Londen van hem maakte, en dat in gegraveerde
reproducties verbreid werd over heel Europa. Schasz, kortom, wordt geïntroduceerd
als een denker van de eerste orde. Maar de hoofdstukjes die nu volgen hebben al heel
weinig met filosofie in welke betekenis ook te maken. Een ervan mag dan getiteld
zijn ‘Groote zielen’, in feite krijgt de lezer een sentimentele draak voorgeschoteld.
Wat wil het geval? Schasz had gelijk zoveel landgenoten als

Allen Ramsay, Jean-Jacques Rousseau (1766).

balling in Frankrijk gewoond. Daar had zijn zoon een hartstochtelijke liefde opgevat
voor... Nanette. Na drie weken wederliefde was Nanette echter met de noorderzon
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vertrokken, wat Schasz junior de dood injoeg. Enige tijd later had de wijsgeer zelf
besloten om zijn ‘verlost Vaderland’ nog eenmaal te zien, maar in zijn geheime
agenda stond ook, zo blijkt nu, het opsporen van Nanette. Wanneer Schasz is
uitverteld, doet de aangedane Nanette háár roerende verhaal, ‘waarnaar’, zo merkt
de reiziger droogjes op, ‘de oude Schasz met denzelfden aandagt luisterde, als naar
een vertelling uit Feith’ (p. 119). In al zijn terloopsheid een dodelijk commentaar!
De hele daaropvolgende verzoeningsscène, met grote woorden als ‘standvastigheid
van ziel’, ‘edel waar berouw’, ‘grootmoedige wanhoop’, ‘een verschrikkelijk uiterste’
[uit-
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einde], kan niet anders meer klinken dan als een schetterende pastiche. En daarmee
eindigt het optreden van Schasz; met Nanette aanvaardt hij de terugreis richting
Parijs.
De Leidse episode is is even amusant als desoriënterend. Paradoxaal is vooral dat
Joost R. en nog meer doctor Schasz telkens worden gekarakteriseerd als edele geesten
en wijsgerige mensenvrienden van een superieure humaniteit, terwijl daarvan niets
zichtbaar wordt dat de meest triviale clichés te boven gaat. Neem alleen al de
begroeting:
Ja! Mijn lieve Joost! Ik zie u wel! - en ik zie dat gij niet ophoud mijn
Contrast te weezen: - dat is te zeggen, wat lachen en donkerzien aanbelangt.
J.R. [...] biggelden de traanen over de wangen, en zweeg, veelzeggende,
stomstil; Schasz lachte de hemelsche lach der verhevenste vriendschap:
rees van zijn zitplaats, - en, ziedaar, twee wijsgeerige, twee
onafscheidsbaare vrienden in elkanders armen: - op elkanders boezem! Ik verbeelde mij thans niet anders dan Democriet en Heracliet te
aanschouwen. (p. 112-13)
Zoveel is duidelijk: verteller Paape neemt hier zijn eigen ‘edele’ personages
nauwelijks serieuzer dan die van Feith. Hij speelt een spelletjes met de lezer. Daarbij
hoort ook dat hij voortdurende verwarring zaait over de status van Doctor Schasz,
zowel binnen het verhaal als daarbuiten. Binnen het verhaal krijgt de realiteitswaarde
van Schasz al meteen een deuk als Joost R., toch de ‘onäfscheidsbaare’ vriend,
wanneer hij Schasz in de doolhof ontwaart geheel van zijn stuk raakt en aan tovenarij
denkt (p. 110). Tegelijk kunnen de lezer die enigszins vertrouwd is met het werk van
Paape, onmogelijk overeenkomsten tussen Joost R. en de doctor ontgaan. Moeten
de twee buiten de wereld van het verhaal als afspiegelingen worden gezien van twee
kanten van Paape zelf? We weten dat in hem de teleurgestelde idealist en de montere
stoïcijnse filosoof, de huilende Herakliet en de lachende Democriet, een wankel
bondgenootschap waren aangegaan.10. In zekere zin ‘bestonden’ de boezemvrienden
Joost R. en J.A. Schasz dus inderdaad, maar dan verenigd in één persoon. Men kan
nog een stapje verder gaan en een parallel trekken tussen Paapes verhuizing naar
Friesland in maart 1796 en de terugkeer van de Schasz naar Parijs. De ‘nagelaten
geschriften’ zouden dan de afsluiting van een levensperiode markeren.11. Tegelijkertijd
wordt zo'n decodering effectief doorkruist door - om maar een paar zaken te noemen
- het feit dat Schasz hier wordt voorgesteld als ‘reeds verre in de zeventig jaren oud’,
met reeds een voet in het graf staand (p. 117; Paape was op dat moment even in de
veertig, zijn zogenaamd aan liefdesverdriet gestorven zoon amper tien), door de
ridicuul-holle pathetiek van zijn optreden, door de dwaze Nanette-connectie en last
not least door de volstrekt abstinerende houding die hij en Joost C. ten opzichte van
de politieke actualiteit ten toon spreiden. Nee, als de energieke politieke agitator
Gerrit Paape op iemand niet leek, was het wel de pompeuze schertsfilosoof die de
Engelsman in de Leidse doolhof aantreft!
Al met al lijkt het voornamelijk de bedoeling te zijn geweest, om met een moderne
schrijver te spreken die ook niet afkerig is van mystificaties, om ‘het raadsel te
vergroten’. Dat raadsel wordt nog gecompliceerder in de tweede episode waarin
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Schasz een rol speelt. Die speelt zich af als de reiziger, na uit Leiden vertrokken te
zijn en Haarlem bezocht te hebben, zich naar Amsterdam laat rijden. Bij het passeren
onderweg van de Liebrug begint de voerman spontaan zijn gram te spuien over de
vermaledijde doctor Schasz. De oorzaak van 's mans woede blijkt gelegen in het feit
dat het Schasz zou zijn geweest die in 1787 de Liebrug in brand stak, waarbij het
schuitje dat de voerman toen bezat verloren ging.
Ook de verbranding van de Liebrug is een historisch feit. Bij het naderen van de
Pruisische troepen in september van dat jaar ging een Patriottentroep ertoe over aldus
de toegang tot Amsterdam vanuit Haarlem te versperren. Ik heb echter nergens
vermeld gevonden
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wie er voor de actie verantwoordelijk dan wel erbij betrokken zijn geweest. In het
enige gedetailleerde verslag dat ik ervan ken, verklaart de zelf ook anonieme auteur
dat hij met het oog op de politieke omstandigheden geen namen noemt.12.
Klaarblijkelijk vreesde hij represailles. Al met al een wat raadselachtig gebeuren,
zeer geschikt om er de geheimzinnige Schasz als een soort Rode Pimpernel in te
laten opduiken.
Een Pimpernel dan van het kwaad, in de ogen van de voerman. De ‘pest van zijn
Vaderland’ noemt hij Schasz (p. 140), ‘dat de Duivel niet kan uitvinden, vind hij uit’
(p. 148). Waarmee kan de hoofdschuddende filosoof in z'n bizarre outfit, de man
met de ‘hemelsche lach der verhevenste vriendschap’ deze invectieven verdiend
hebben? Waaraan had de afstandelijke beschouwer, die liever de mensen observeerde
dan ze activeerde, zich schuldig gemaakt? De reiziger vraagt dat de voerman ook,
maar hij krijgt een even omstandig als nietszeggend relaas van het gebeuren ten
antwoord. Schasz zou de brandstichters hebben aangespoord, en erger nog: in de
sloot hebben gewaterd waarin de voerman zich verborgen hield. Bovendien had hij
de al genoemde Dirk S., een schriel manneke, opgedragen een dikke boom om te
hakken. Aan het einde van het verhaal is noch de reiziger noch de lezer veel wijzer
geworden. Het vreemdste is misschien nog dat de oude en de jonge Schasz zo weinig
met elkaar gemeen hebben. Niet alleen wordt de oude voorgesteld als een
contemplerende filosoof en de jonge als een patriottisch activist, hun leeftijdsverschil
lijkt ook een veelvoud te zijn van de slechts zeven jaar die tussen de brand van de
Liebrug en de ontmoeting in Leiden lagen. Een portret van de politieke Paape? Maar
dan toch een waaruit al zijn werkelijke politieke betekenis is weggeretoucheerd.
Dwaalsporen dus weer!
Op dit moment, wanneer de lezer er geen touw meer aan vast kan knopen, begint
het de Engelse reiziger te dagen. Hij geeft daar blijk van in een tussen vierkante
haken gesteld terzijde:
[Deeze Voerman begon mij hoe langer hoe aangeleegener te worden. Ik
meende hem honderden vraagen te doen; want Schasz was bij mij een
voorwerp van aangelegenheid: de geleerden en wijzen, die ik naar hem
gevraagd had, kenden hem uit zijne schriften: maar wisten verder geen
woord van hem: veelen zelfs gingen zo verre, dat zij stoutlijk staande
hielden, dat de beroemde werken, op den naam van Schasz in de waereld
gekoomen, nooit door een persoon, die weezenlijk zo heetede, geschreeven
waren; - met een woord, dat Doctor Schasz nooit bestaan had en eene
loutere uitvinding van de heeren Boekverkoopers was. - Hier vond ik nu
den draad, dien ik slegts te volgen had, om de kloen [kluwen] te ontdekken.
- 't Is waar, de verhaaler was slegts een voerman; maar als de waarheid
een juweel is, dan verscheelt het weinig, of men ze in een vuilnisbak, of
in een juweelkasje vindt.] (p. 146-47)
Wie nu verwacht dat de reiziger hem langs de gevonden draad naar de oplossing van
het raadsel zal leiden, komt van een koude kermis thuis. Na het verhaal van de
voerman, dat als een nachtkaars uitgaat, is de Engelsman klaarblijkelijk iedere
belangstelling voor Schasz verloren: in de rest van zijn reisverslag wijdt hij geen
gedachte meer aan hem. Paape heeft zijn lezers grandioos bij de neus gehad.
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In feite lag de ‘kloen’ natuurlijk al bloot: Schasz was ‘een loutere uitvinding van de
heeren Boekverkoopers’, een mens van papier dus, waarmee geen enkele bestaande
persoon correleerde. Het raadsel is opgelost omdat er geen raadsel was. Het werd
slechts voor zichzelf gecreëerd door lezers die met de fictie geen genoegen namen.
Schasz is aan niemand gelijk, zelfs niet aan zichzelf. Er zingen fantastische verhalen
over hem rond, maar die spreken elkaar tegen en blijken niet te toetsen. Veel in de
diverse Schaszen wekt associaties met
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Paape zelf op maar nog meer is er dat zo'n identificatie ondergraaft. Schasz' schepper
blijkt zijn personage maar al te graag een stok tussen de benen te steken. Wie deze
speelsheid in regels van realiteit en consistentie wil vangen, wie, met een vergelijking
van Hanou, op zoek is naar een archimedisch punt, plaatst zichzelf buitenspel.13. Dat
deed ik zelf indertijd ook, vandaar dat mijn zoektocht eindigde in een gefrusteerd
weggeborgen map. Ik trachtte een code te kraken van een tekst die zichzelf permanent
deconstrueert - een begrip dat ik toen trouwens nog niet kende. Nu ben ik geneigd
de mystificerende Paape met zijn Kamagurkaachtig absurdisme te waarderen als de
schrijver op zijn best. Vanuit zijn broodschrijvershiernamaals zal de schrijver me nu
een ‘hemelsche’ glimlach toenzenden - of zit hij toch sardonisch te grijnzen?

Appendix: Schasz contra Schasz
Die zoektocht heeft overigens nog een bescheiden vondstje opgeleverd dat met het
bovenstaande slechts zijdelings te maken heeft maar dat ik de geïnteresseerden in
Schasz. 't Hoen en Paape niet wil onthouden. Het betreft namelijk de veronderstelde
dubbele identiteit van de schrijver J.A. Schasz. Heeft de eerste auteur van die naam
de toeeigening van zijn pseudoniem vanaf 1788 door de tweede zonder protest
aanvaard?
Dat heeft hij niet. Hij heeft publiekelijk zijn ongenoegen geuit en tenzij er een nog
veel geraffineerder spel werd gespeeld dan Buijnsters en Theeuwen voor mogelijk
houden, kunnen zij hieraan een krachtig argument ontlenen voor hun these van de
twee Schaszen.
Kort na het aantreden van de tweede doctor Schasz namelijk en wel op 15 en nog
eens op 18 januari 1790, was in de Utrechtsche Courant de volgende annonce te
lezen:
Den Ondergetekende met verwondering vernoomen hebbende dat eenige
baatzuchtige Schryvers van zich hebben kunnen verkrygen myn Naam en
Tituls voor de hunne aan te neemen, kan niet afzyn aan het Publiek te
adverteeren, dat hy geen werken in het licht heeft gegeeven dan de
TONEELSPELLEN 2 deelen gedrukt te Utrecht by G.T.V. PADDENBURG, en
de Reize naar het WONDER en WATERLAND, gedrukt te Amsterdam by J.
ALLART. J.A. SCHASZ M.D.
Intrigerend is het meervoud ‘Schryvers’. Vermoedde, of zelfs: wist de eerste Schasz
dat achter de tweede meer dan één auteur schuilging? In dat geval komt de
Paape-toeschrijving opnieuw ter discussie te staan. De oplossing kan ook eenvoudiger
zijn: in 1780 was bij Izaac de Jongh te Amsterdam een tweede uitgave van de Reize
door het Wonderland verschenen, die vermoedelijk een roofdruk was. Hoe dan ook:
het zal het succes van de Schasz van de latere reisverhalen en toneelstukjes zijn
geweest die de bedenker van de imaginaire doctor de lust heeft ontnomen om zelf
zijn pseudoniem verder nog te voeren. En zo werd de tweede Schasz zijn brood de
eerste zijn dood.
Maar àls er inderdaad een hiernamaals is voor schrijvers om den brode, en àls de
eerste Schasz inderdaad Pieter 't Hoen was, dan heeft deze daar de troost mogen
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smaken dat 150 jaar later - maar de eeuwigheid kent geen tijd - zijn eigen naam als
geuzennaam werd geleend door een volstrekt onbaatzuchtige collega, die de verdrukte
Nederlanders moed insprak met de clandestiene Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen. Het
was de latere Parool-oprichter Frans Goedhart. Over zijn identiteit bestaat in ieder
geval geen twijfel.

Eindnoten:
1. Peet Teeuwen, ‘Een fictieve broodschijver. Pieter 't Hoen en het vroege oeuvre van J.A. Schasz
M.D.’. in: MedJCW 24 (2001), p. 89-104; het citaat op p. 103.
2. Adèle Nieuweboer, ‘De Vrolijke Reis van Gerrit Paape. Een uitstapje naar de achttiende-eeuwse
vertaalpraktijk’, in: MedJCW 20 (1997), p. 51-60.
3. P.J. Buijnsters, ‘Doctor Schasz en zijn “Reize door het Aapenland”’, in: TNTL 102 (1986), p.
253-272. Zoals bekend herroept Buijnsters hierin zijn eerdere toeschrijving van het Aapenland
aan Pieter 't Hoen.
4. Teeuwen, ‘Een fictieve broodschijver’, p. 89, gebaseerd op Buijnsters, ‘Doctor Schasz’, p.
267-68.
5. Voor de volledigheid: Samuel de propheet en Wim en Kees worden respectievelijk als vierde
en vijfde aangekondigd in het tweede maartnummer van 1798, Het Staatsspook, Lucifer en
Beëlsebub en Crispijn; of de geremoveerde Staatsraad als zesde tot en met achtste in de tweede
aprilaflevering van 1798.
6. Advertenties in de Friesche Courant november 1796: Nieuweboer. ‘De Vrolijke Reis’, p. 51.
7. Vrolijke reis, p. 125. Over hem Peter Altena in zijn uitgave van Jacob van Dijk, Het nut der
luchtbollen: dichtstuk, Amsterdam 1993. Toch ook hier een vals spoor: Van Dijk heeft nooit
in de buurt van Haarlem gewoond; rond 1795 leefde hij in Nieuwerkerk.
8. Nieuweboer, ‘De Vrolijke Reis’, p. 56. Het betreft de Verantwoording van den burger G. Paape,
Lid van de geweezene Commissie tot onderzoek, van het politiek en finantieel gedrag der
voorgaande regeering [...], Den Haag 1796. Deze gepubliceerde versie was blijkbaar niet
bekend aan het gemeentearchief te Alphen, dat mij in 1976 verwees naar de Verzameling
handschriften 3e afdeling no 785, betreffende copyen en verklaringen omtrent het voorgevallene
in Alphen in 1787 in het Algemeen Rijksarchief Den Haag. Dit bevat een afschrift van een 22
november 1787 gedateerde ‘Brief van Peter Goedkoop, burger van Alphen, aan zijn naaste
bloedverwanten, met verhalen van [...] Hendrik Voorbey [...] te Alfen aan de Rijn van het aldaar
tijdens de omwenteling van 1787 voorgevallene en met betrekking tot de aanwezigheid van
pruisische troepen aldaar, 1787’. Het verslag in de Verantwoording en de Vrolijke reis wijkt
hiervan slechts op enkele detailpunten af. Graag betuig ik 25 jaar na dato mijn dank aan het
gemeentearchief Alphen en aan mijn toenmalige studentassistente Kathinka van der Toorn, die
het betreffende stuk voor me afschreef.
9. In feite ligt de relatie tussen de oorspronkelijke en de vertaalde C. nog wat ingewikkelder maar
dat doet hier weinig ter zake.
10. Peter Altena, ‘Inleiding’ bij Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap.
Hilversum 1996. Buijnsters wijst er in zijn artikel ‘Doctor Schasz’ op dat in Paapes roman De
Hollandsche Vaderlander (1790) vader en zoon Cornelus ook al Democritos en Herakleitos
representeren: ‘Samen vormen ze in hun dialectiek twee aspecten van de Patriot Gerrit Paape’
(p. 266). Vergelijk ook de karakterisering van Jaspert en Julfert in A.J. Hanou, ‘Urk of Babel.
Revolutionairen in Paapes De knorrepot en de menschenvriend (1797)’, in: MedJCW 20 (1997),
p. 33-50.
11. De raadselachtige voetnoot op p. 110: ‘Deeze geschiedenis [van de ontmoeting met doctor
Schasz] is egt: doch ze is niet voorgevallen in 1796, zo als hier schijnt voorondersteld te worden,
maar in 1795. De Vertaaler.’ zou in dit kader interpretabel zijn: het verhaal kan niet eerder
spelen dan in 1796, onder meer omdat eerder een bezoek aan de Nationale Vergadering (voor
het eerst bijeen op 1 maart 1796) wordt beschreven. Maar omdat het eerste deel van de ‘nagelaten
werken’ al begin 1796 was verschenen, moest de ontmoeting wel geantedateerd worden.
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12. Brieven van eenen gevlugten Hollander, zijne gevallen en die van veelen zijner lotgenooten
verhaalende. Rijssel 1789, p. 9-21. De beschrijving van de gebeurtenissen stemt in hoge mate
overeen met de voorstelling in de Vrolijke reis. Volgens de uiteraard patriottische ‘gevlugte
Hollander’ was de troep gemachtigd de brug te vernietigen. Volgens de latere geschiedschrijver
van Haarlem F. Allan evenwel, deden ze het ‘op gezag van de een of andere onkundige’:
Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, Haarlem 1871-1888, 4 delen, deel 2, p. 238. Met
dank aan dr. C. van der Haar van het Gemeentearchief Haarlem, d.d. 8 december 1976.
Helderheid wordt niet verschaft in de beknopte weergave van het gebeuren in het Vervolg op
Wagenaars Vaderlandsche historie, deel 15, p. 385 noch in de Nieuwe Nederlandsche
Jaarboeken, deel 22, zesde stuk, p. 5288. Ook de Resolutiën van de Heeren Staaten van Holland
en West Vriesland, 1788, deel 3, p. 2133: en 1789, deel 2, p. 820-28 geven geen uitsluitsel, zo
leerde vriendelijke informatie van dr. Wilhelmina C. Pieterse van de Gemeentelijke Archiefdienst
van Amsterdam d.d. 8 juni 1978.
13. Hanou. ‘Urk of Babel’, p. 39.
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Bij het portret van Claus van Laar
André Hanou
Op het omslag van het tweede nummer van de Mededelingen Weyerman 2001 staat
het portret van Jan Willem Claus van Laar afgedrukt, zoals dat voorkwam vóór Pieter
Bakker ontmaskerd, 1746. Over de broodschrijver Van Laar vindt men in dit nummer
een verhelderend artikel van Ton Jongenelen. In zijn tekst komt dat door de
tegenstanders van Van Laars geconstrueerde portret breder ter sprake. In de toelichting
bij het portret (binnenzijde achteromslag) wordt verder gezegd:
In 1746 plaagde Olofsen zijn vroegere medewerker [Van Laar] door de
verwijzingen naar Van Haren uit te raderen en de gravure, met een passend
hekeldicht, te verkopen als een portret van Claus van Laar. Korte tijd later
werd deze eerste bewerking vervangen door een andere, met twee nieuwe,
uiterst hatelijke hekeldichten. In deze definitieve versie wordt Claus van
Laar omringd door een verleidster, wellicht de hoerenmadam Christina
Sevenhoven, en een duiveltje dat - kennelijk geïnspireerd door het boek
van dominee Gerardus Koelenkamp, De Naakt Ontdekte Enthusiastery hem kwade gedachten inblaast. De portretten van Claus van Laar konden
worden ingebonden bij de door Olofsen verkochte nadrukken van diens
werk.
Of dat duiveltje door het boek van Kulenkamp geïnspireerd is (dat boek kan de lezer
inderdaad achterhalen door middel van de initialen aangebracht op de boekbanden
ter rechterzijde van het portret), lijkt me wat twijfelachtig: zulke duivels vindt men
wel meer. Een soortgelijke duivel, kwade gedachten inblazend met zo'n balg, is
bijvoorbeeld te vinden op de titelplaat van de Openhertige Juffrouw (zie de editie
1998, p. 26). Mogelijk is zo'n verleidend duiveltje wel specifiek bedoeld voor diegenen
die ten prooi vallen aan de wellust. Zo'n persoon was Claus van Laar zeker:
Jongenelen geeft in zijn artikel de informatie dat de bovengenoemde hoerenmadam
Christina Sevenhoven in haar bordelen gebruik maakte van diensten van Van Laar.
Hem kwam dat wel goed uit: op die wijze ontvluchtte hij zijn dienstmeid Susanna
Meeusen, die van hem zwanger was. Christina, zegt Jongenelen, exploiteerde bordelen
op de Amsterdamse Westermarkt, tevens aan de Rozengracht én in de Drie Baarsjes.
Vermoedelijk identificeert hij

Claus van Laar met achter hem hoerenmadam Christina Sevenhoven.
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daarom, op goede gronden, de rond- en blootborstige dame op het portret als
Christiana. Het lijkt mij waarschijnlijk dat Van Laar, verdediger van de orthodoxie,
juist om zijn vleesgeworden leugenachtigheid en dubbele moraal wordt geportretteerd
met een masker op, terwijl hem daarnaast nog eens een mombakkes wordt
voorgehouden. Van Laar geeft juist op seksueel terrein gehoor aan de inblazingen
van de duivel.
Hoe dat zij, even interessant is de reactie van een tijdgenoot op dit portret. Het
soort reactie is mogelijk exemplarisch voor de manier waarop anderen dit portret
bestudeerden. In de KB (hs. 71 A 9) bevindt zich het handschrift van Jan de Boer,
die ongeveer op de manier van de bekender Bicker Raye de gebeurtenissen in
Amsterdam beschrijft, in de jaren '40 en '50. Hij is echter veel informatiever dan
Bicker Raye in zijn beschrijving van juist allerlei ophefmakende boekjes en schrijvers.
‘De Boer’ is daarmee een interessante
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bron (dit egodocument zou ooit eens uitgegeven moeten worden). De Boer stelt veel
belang in Claus van Laar. Ook in het portret. Hij schrijft op 2 juli 1749:
Heeden Werd J W: Claus van Laar, uyt de Haarlemse Gevankenis
gevankelyk naar den Haag overgevoerd. Ziet hier nevens Zijn portret, met
een Voorreden; van zijne ontmaskerde pieter bakker. Welk Boek hij alhier
heeft geschreeven, en uytgegeven in 't jaar 1746. Dit Boek quam in 't ligt
zonder 't portret, of het vaersje &c. maar zijne vijanden, (mogelijk) de
koussekoper pieter bakker, nu nogh woonaghtig op de nieuwe markt alhier:
of andere) maakten het daar bij [...]. Wat het geheijm van zijn portret
aangaat: zo beziet naauwkeurig zijn hals dasje (heeden stropje genaamt:)
niet van linnen of fyn neteldoek geweven: maar van hennip gedraaijt:
verbeeldende aldus, een galge strop.
Het lijkt me dat Jan de Boer (en zijn tijdgenoten?) hier een wat erg levendige
verbeelding hebben: maar duidelijk is dat Claus van Laar beschouwd werd als een
galgenbrok. Aardiger is de informatie over het bijbehorende spotvers, dat duidelijk
maakt dat de hoer op het portret inderdaad Christina is, en dat tevens enkele
toespelingen in dat vers opheldert. Daartoe leze men eerst de beginregels van dat
vers:
Aanschouw dit Kopstuk vol Geleerde en Liefdens Schatten. Wiens Geld
en Kuysheid glipte op Styntjes gladde matten. En hoed haar Lam'ren kooy,
en kykt als Pallas Uyl [...].
Het blijkt dat die gladde matten niet slechts een symbolische waarde hebben. Want
Boer meldt, na aan het gedicht gerefereerd te hebben:
Dit Styntje; was een Venus-dier, het welke gemelde van haar, (beneffens
zyn Echte Vrouw) voor zijn plaijsier overhield: Woonagtig alhier aan de
noordzyde van de Westermarkt, het 2de huys van princegraft: men zegt
als dat ze haar aan jannever onlangs heeft dood gezopen: Deze Hoer, Was
zeer zindelyk op haar Bordeel: en hadde over al in haar huijs de vloeren
belegt, met gladde matten: waarom dit Hoerhuijs, bij de Amsterdamse
ligtemussen bekend was onder den naam van gladde matjes.1.
Wellicht heeft deze informatie tevens enige waarde voor komende boeken over een
bepaalde beroepsgroep. De verdere opmerkingen van De Boer over Claus van Laar
laat ik maar achterwege...

Eindnoten:
1. Ton Jongenelen bericht mij, na lezing van mijn signalering over Claus en Stijntjes gladde
matten, dat Jan de Boer hier wellicht (tevens) reageert op een passage in [A. Olofsen?], Korte
Levensbeschryving van den alom-bekenden J.W. Claus van Laar (Harderwijk, Jan Wigmans
1746), p. 28, waarin Stijntje wordt omschreven als ‘een gladde-matjes Nimphje’.
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Signaleringen en boekbesprekingen
Indien u een bijdrage wilt leveren aan deze rubriek, s.v.p. vooraf doorgeven aan de
redactie. Dit om dubbele inzendingen te voorkomen.

Voltaire, Filosofisch woordenboek of: De rede op alfabet. Vertaald en
ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen, Van Gennep, Amsterdam 2001, 598
pp., ISBN 90-5515-269-2, f 99,50.
‘Nothing is better than life.’ But was it? Yes. the fight
Against the false and the unfair
Was always worth it. So was gardening. Civilize.
W.H. Auden. ‘Voltaire at Ferney’
Wie deze zomer in NRC-Handelsblad de discussie Bomhoff versus Philipse - over
het geloof in wonderen en het waarheidsgehalte van het boek der boeken - met
belangstelling gevolgd heeft, zal met genoegen een blik werpen in Voltaires
Dictionnaire philosophique, waarvan dit jaar voor het eerst een integrale vertaling
in het Nederlands verscheen. J.M. Vermeer-Pardoen, die eerder onder meer Candide
vertaalde, heeft het soepele, nooit nodeloos ingewikkelde proza van Voltaire omgezet
in even leesbaar Nederlands, en daarmee een klassieker toegankelijk gemaakt voor
degenen die het Frans als een struikelblok ervaren. Voor haar vertaling maakte zij
gebruik van de gezaghebbende editie bezorgd door een team onder leiding van
Christiane Mervaud in de befaamde reeks van de Voltaire Foundation (1994). Deze
is op haar beurt weer gebaseerd op de laatste door Voltaire herziene editie uit 1769,
die hij de titel meegaf: La raison par alphabet. Vermeer-Pardoen koos, in navolging
van de editie-Mervaud, voor Filosofisch woordenboek omdat, zo verklaart zij in haar
inleiding, het werk onder deze titel nu eenmaal beroemd is geworden. De eerste
uitgave uit 1764 ging de wereld in als Dictionnaire philosophique portatif: Voltaire
wilde zijn - zoveelste - pleidooi voor de rede en tegen het (bij)geloof in een handzame,
draagbare vorm onder de mensen brengen. En het moest betaalbaar zijn: ‘Als het
evangelie 1200 sestertiën had gekost, was het christendom er nooit gekomen’. Overigens had hij niet de illusie dat de gewone man naar de winkel zou hollen om
het boek te gaan kopen: ‘Dit boek kan [...] alleen maar gelezen worden door mensen
met een verlichte geest: de massa kan deze kennis niet aan’, schrijft hij in zijn
voorwoord. En in een parafrase op het bijbelvers: ‘[...] het volk leest niet, het werkt
zes dagen in de week en de zevende dag zit het in de kroeg’. - Voltaires uiteindelijke
keuze voor La raison par alphabet zien we terug in de ondertitel, waarmee tevens
recht gedaan is aan een belangrijk (vorm)aspect van het boek, namelijk zijn alfabetisch
karakter.
Nagenoeg het hele leven en schrijven van Voltaire staan in het teken van een niet
aflatende strijd tegen onverdraagzaamheid en bijgeloof. Zijn ‘Ecrasez l'infâme
[superstition]’ is ook in onze woordenschat een gevleugeld woord geworden - al
heeft het nu een ietwat andere betekenis. De kiem van de Dictionnaire philosophique
is al gelegd in de vroege schrijversjaren van de auteur. Gevlucht voor de terreur en
de censuur van de Franse overheid vond hij in 1726 asiel in Engeland, waar hij zo'n
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drie jaar verbleef en onder andere de Lettres Philosophiques (1734) schreef. Hierin
richtte hij voor het eerst zijn pijlen op ‘l'infâme’. Onder meer de jaren dat hij
samenleefde en - werkte met Emilie du Châtelet, vanaf 1733 tot aan haar dood in
1749, zijn voor zijn ontwikkeling als ‘philosophe’ en kritisch beschouwer van 's
mensen doen en laten van groot belang geweest. Voltaires bemoeienissen in de
affaire-Calas (1762) en de affaire-Barras (1766), die zonder zijn inspanningen slechts
een voetnoot in de geschiedenis van de religieuze intolerantie zouden zijn gebleven,
laten zien dat het niet bij woorden bleef.
Wie meent met het Filosofisch woordenboek een woordenboek van de filosofie
in huis gehaald te hebben komt bedrogen uit. Aan een van de voorwaarden voor een
woordenboek voldoet het zeker: de lemma's zijn op alfabet geordend. Maar men zal
vergeefs zoeken naar een abc van filosofische termen of systemen, het is géén
filosofisch vakwoordenboek. Wat het wel is? Eén grote aanklacht tegen zaken die
de wereld van zijn dagen beheersen: fanatisme, domheid, bijgeloof,
onrechtvaardigheid en het naïeve vertrouwen in het waarheidsgehalte van het woord
zoals neergelegd in de bijbel. En het is één groot pleidooi voor inzicht, tolerantie en
het gebruik van de rede bij het verklaren en bestrijden van de menselijke zwakte. De
tegenspoed die de mensheid treft is wat Voltaire betreft onder te verdelen in wat haar
overkomt - ziekte, rampspoed -, en wat zij zichzelf aandoet. Tegen het een was weinig
verweer; ziek werd je, pijn had je, en dood ging je. Maar tegen de door de mens zelf
veroorzaakte ellende, zoals censuur, vervolging en oorlog, moest krachtig stelling
genomen worden. De kortzichtigheid, bevooroordeeldheid en minachting voor
andermans mening die er aan ten grondslag liggen en die, zegt Voltaire, hun oorsprong
vinden in de godsdienst, moesten uitgeroeid worden. Alle middelen mochten
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daarbij ingezet worden.
Alhoewel de pen niet Voltaires enige wapen was - hij bond waar nodig ook in
persoon de strijd aan -, was deze wel het belangrijkste. Zijn ‘filosofisch woordenboek’
getuigt ervan. In 118 lemma's, van Abraham tot Zondvloed, gaat hij op uniek
voltairiaanse wijze tekeer tegen alles wat hij achterlijk vindt. Dat betekent dat de
lezer onder meer keer op keer - soms vriendelijk, soms vilein - gewezen wordt op
de onhoudbaarheden waar de bijbel vol mee staat. Voltaire schept er duidelijk
genoegen in de ongerijmdheden aan de kaak te stellen, wat een proza oplevert dat
de moderne (niet-gelovige) lezer eerder tot een lach verleidt dan tot grote
verontwaardiging - al wilde Voltaire graag naast ‘être utile’ ook ‘amuser’. Uiteraard
moet elke tekst beschouwd worden in zijn context en tijd van ontstaan. Kritische
lectuur en distantie zijn altíjd geboden. Dit is overigens minder simpel dan het op
het eerste gezicht lijkt, immers, elk lezen is een individuele interpretatie, en het gevaar
ligt op de loer dat slechts dát in een tekst gelezen wordt wat het eigen (voor)oordeel
bevestigt. Zo werd bijvoorbeeld Voltaires kritiek op de joden van het Oude Testament
als uitverkoren volk steeds opnieuw weer als uiting van jodenhaat geduid begrijpelijkerwijs met name na de Tweede Wereldoorlog. Kastplanken vol zijn over
dit vermeende antisemitisme geschreven, en het laatste woord moet er nog over
gezegd worden. Intussen verwijs ik de lezer graag naar de tekst zelf én naar de
nuchtere woorden die Vermeer-Pardoen er in haar Inleiding aan wijdt.
Niet alleen de bijbel - die hij samen met de geleerde Emilie du Châtelet grondig
had bestudeerd - is voorwerp van Voltaires spottende aandacht. Alles wat dom is of
naar fanatisme neigt moet het ontgelden, en de kerk en haar dienaren worden in het
hele boek over de hekel gehaald. In het vermakelijke lemma ‘Geloof. Eerste gedeelte’,
dat door ‘een afstammeling van Rabelais’ geschreven zou zijn, laat paus Alexander
VI zich door de ketterse Pico della Mirandola in het geloof onderrichten. In ‘Bijgeloof’
wordt de hebzucht van de kerkdienaren gememoreerd: ‘Zo is er bijvoorbeeld in het
christelijke Europa een tijd geweest waarin een pasgetrouwd stel geen gebruik mocht
maken van de huwelijksrechten, als ze die rechten niet eerst hadden gekocht bij de
bisschop en de pastoor.’ Het lemma ‘Kritiek’, over de letterkundige kritiek van zijn
dagen, zet de lezer in de openingszin meteen op het goede been: ‘Ik wil het hier niet
hebben over de kritiek van dat soort filologen dat bij een oude schrijver, wiens
geschriften wij daarvoor heel goed begrepen, een woord fout verbetert.’ En zo wordt
in de beginalinea wel vaker meteen de toon gezet: ‘Het is om je dood te lachen, zoals
wij voor de gek worden gehouden met verhalen over martelaren. [...] Je kunt toch
niet in ernst mensen gaan napraten die beweren dat de Romeinen zeven zeventigjarige
maagden veroordeelden om elk door alle mannen van de stad Ancira gepakt te worden,
diezelfde Romeinen die de Vestaalse maagden voor het meest onschuldige flirtpartijtje
ter dood veroordeelden?’ (‘Martelaren’). Over ‘Wonderen’ zegt hij onder meer: ‘Het
is [...] onzinnig om aan wonderen te geloven, het is in zekere zin God te schande
zetten.’
Het boek hoeft niet van kaft tot kaft gelezen te worden: ‘onverschillig waar men
het opslaat, men zal altijd iets vinden om over na te denken’, zoals de schrijver in
zijn in 1769 toegevoegde voorwoord zegt. ‘De nuttigste boeken zijn die waarvan de
lezers zelf de helft bedenken. Zij breiden de gedachten uit waarvan de kiem hun
wordt aangereikt, zij verbeteren wat hun onvolkomen lijkt, en versterken door hun
opmerkingen wat hun zwak toeschijnt.’ Dit is het programma van de verlichte lezer
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- toen en nu. En een betere aanbeveling voor zijn eigen boek had hij niet kunnen
geven. Want heb je je eenmaal laten betoveren door Voltaires behandeling van een
thema, dan wil je vanzelf het hele boek lezen, en aanvullen. Het is namelijk niet
alleen een vaak - toch nog - actueel boek, dat aan het denken zet over allerlei kwesties
die met redelijkheid en gezond verstand te maken hebben, het is vooral ook bijzonder
geestig. Voltaires ironie is superieur en laat zich, hoeveel gevleugelde woorden en
bonmots we ook van hem kennen, het best genieten als zij niet uit haar verband is
gerukt.
Een korte bespreking als deze kan onmogelijk recht doen aan de intellectuele
rijkdom van Voltaires Filosofisch woordenboek; zo zijn de literaire merites ervan en
de ingewikkelde ontstaans- en publicatiegeschiedenis niet ter sprake gekomen. Lees
het boek en laat je door de tekst zelf verleiden! Vermeer-Pardoen heeft prachtig werk
geleverd: haar vertaling leest als een trein en alle door Voltaire opengetrokken
registers heeft zij even fraai bespeeld. Wie ten slotte, aangestoken door het
Voltaire-virus, daarna (in het Frans) nog meer, wil raad ik aan de door André Versaille
samengestelde bundel Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-même (1994)
aan te schaffen. Versaille heeft monnikenwerk verricht door Voltaire van ‘ABC, ou
alphabet’ tot ‘Zoroastre’ aan het woord te laten. De vele kruisverwijzingen en een
gedegen index maken het tot een waardevol werk. Voltaire-kenner René Pomeau
schreef een kritisch voorwoord en Le Roy Ladurie tekende voor een historische
introductie; Versaille zelf leidt het geheel in met het essay ‘Voltaire: Le besoin de
comprendre et de faire comprendre’. Eenmaal in huis gehaald zal ook dít
‘woordenboek’ met zijn ruim 1300 bladzijden lange tijd op het nachtkastje liggen.
MONIQUE BULLINGA
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Ariadne Schmidt, Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden
Eeuw. Amsterdam, Prometheus / Bert Bakker, 2001. Ills, 323 blzz. f 49,50.
ISBN 90-351-2362-X.
In tegenstelling tot mannen werden (en worden) vrouwen primair geïdentificeerd als
dochter van mijnheer X, echtgenote van mijnheer Y, weduwe van mijnheer Z. In de
Hollandse vroegmoderne tijd bepaalde haar burgerlijke staat haar juridische status,
relevant voor de mate van vrijheid om bijvoorbeeld op financieel-economisch gebied
zelfstandig te opereren. Handelingsbekwaam kon men contracten afsluiten, op eigen
initiatief en zelfstan dig in rechte verschijnen en een beschikkingsrecht laten gelden
over eigen goed. Haar juridische positie was gebaseerd op vooroordelen over haar
geestelijke competentie: de jongedochter stond onder voogdij van papa en de
echtgenote (tot 1957!) onder die van manlief. De weduwe was in principe
handelingsbekwaam - net als de meerderjarige ongehuwde vrouw en de (on)gehuwde
meerderjarige (jonge-)man - zij het echter wel door de toepassing van specifiek op
het weduwschap gerichte regelgeving. Een van de gevolgen van de seksespecifieke
betekenis van weduwschap is dat in veel archivalische bronnen weduwen wel,
weduwnaars niet als zodanig zichtbaar zijn.
In haar proefschrift richt Schmidt zich op de sociaaleconomische positie van
weduwen in Leiden gedurende 1580-1700. Zij gebruikt feiten uit volkstellingen,
belastingkohieren, testamenten (355, van zowel echtelieden, mannen als weduwen),
codicillen, procuraties, gildenarchieven en dergelijke en rekesten van weduwen met
tweeërlei doel.
Enerzijds richtte de aandacht in Nederlands onderzoek zich tot nog toe vooral op
vrouwen als meewerkende partner in gezinsbedrijven (family economy). Schmidt
weet de bestaande beeldvorming dat dit type weduwe zich aardig wist te redden
behoorlijk te nuanceren per beroepsgroep en sociaal milieu. Zij vult de feitelijke
situatie aan met gedetailleerde informatie over weduwen die in loondienst of
anderszins werkten en rekent ook af met een ander cliché: de weduwe die ootmoedig
haar bevende hand ophoudt voor een aalmoes.
Anderzijds gebruikt Schmidt de twee bekende stereotypen (de bedroefd-vrome
weduwe versus de wellustig-vrolijke) die in literatuur (kluchten), moralistische
instructieboeken en de beeldende kunsten de propagandistische boventoon voeren,
samen met de Hollandse (huwelijks-)wetgeving, het huwelijksgoederen- en het
erfrecht, de regelgeving voor het weduwenrecht inzake bedrijfsvoering per
beroepsgroep, het gewoonterecht en verschillen op grond van sociaal milieu om de
door haar in de bronnen gevonden gegevens te analy seren. Zij fileert en torpedeert
de clichés en presenteert een genuanceerd, gevarieerd en uiterst interessant beeld
van 17e-eeuwse Leidse weduwen, dat zij afzet tegenover vergelijk baar onderzoek
in met name Engeland en Frankrijk.
Dat een weduwe van de een op de andere dag geestelijk competent
(handelingsbekwaam) wordt, blijkt vooral terug te voeren op praktische
sociaaleconomische factoren, niet verbazingswekkend in een koopmansrepubliek.
Gebruik maken van haar weduwen recht en de nering of het bedrijf van haar overleden
echtgenoot voortzetten, was gunstig voor het gezinsinkomen, een waarborg voor de
(door haar man verworven) geprivilegieerde arbeidspositie ten behoeve van haar
kinderen en garandeerde de commerciële continuïteit van het bedrijf. Bezwaren tegen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24

haar tweede huwelijk, waarbij de man in kwestie bedrijfsmatig de eerste echtgenoot
opvolgde, werden weliswaar ‘seksueel’ verpakt, maar waren feitelijk protesten tegen
wat men op een krappe arbeidsmarkt ervoer als ‘oneigenlijke concurrentie’.
Belangrijker was dat weduwen niet ten laste kwamen van de armenzorg. Vrouwen
met een man in overheidsdienst kwamen daar als weduwe vrijwel altijd terecht; haar
doorgaans incidentele werk leverde zeker geen gezinsinkomen op. Uit Schmidts
onderzoek blijkt haarscherp in welke beroepssectoren vooral vrouwen te vinden
waren, waar geen (on)gehuwde vrouwen maar wel weduwen voorkomen en waar
vrouwen ontbreken. Ook dat slechts bij uitzondering de regel wordt doorbroken die
voor vrouwenarbeid geldt: minimale scholing, lage lonen, nauwelijks enige status.
Schmidt gebruikt ook kluchten en blijspelen om de stereotype beeldvorming over
weduwen vanaf 1580 tot 1700 en haar eigen betoog te illustreren. Hoe (lofw)aardig
dit op zich ook is, het zegt niets over het exemplarische van de stukken. Het betreft
17e-eeuws toneel als Giertje Wouters (J. Franssoon; 1640), Het spokend weeuwtje
(L. Meyer; 1670), De wanhebbelijke liefde (NVA; 1678) en Wagt me voor dat laantje
(W. den Elger; 1698), maar ook, zonder bewijsvoering dat het om eenzelfde type
gaat, stukken uit begin 18e eeuw zoals Het schynheilige weeuwtje (H. van Halmael;
1711), De ontrouwe weduwe (S. Stol; 1712). Het dronkemanstestament [...] (G.T.
Domis; 1720) en Vroutje van Ephesen (H. Angelkot; 1721). Over dit laatste merkt
Schmidt op dat het begin 18e eeuw vaak zou zijn opgevoerd (p. 252 nt 48). Afgaande
op Het repertoire van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772 van Anna de Haas
lijkt dit aanvechtbaar: het stuk werd daar slechts vijf keer gespeeld (Maastricht 2001:
249 nr. 499). Wel lijkt er grond voor de opvatting dat dit stuk ook in Holland kan
gelden als ‘the basic widow tale’ over de ontrouwe, wellustige we duwe. Zegt
Weyerman zelf niet in de Echo des Weerelds (I: 280 d.d. 17.06.1726): ‘Het Vrouwtje
van Ephesen is in
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vergelijking van onze verbeterde Koriska [de weduwe Borghout, vervolgens de
weduwe Pestalozzi en daarna de weduwe Plezier] een Engel’ (MedJCW p. 133-4)?
Schmidt stelt dat, anders dan in Engeland en Frankrijk, in Holland nauwelijks
charivari (volksgerichten) voorkomen om deviant gedrag (te snel gesloten tweede
huwelijk, te grote leeftijdsverschillen) af te straffen (p. 30). Nu valt dit nogal mee
en B.C.M. Jacobs heeft in ‘Van gericht naar gerecht’ overtuigend aangetoond dat
charivari gewoon moeilijk traceerbaar zijn omdat deze bijvoorbeeld zelden tot
justitieel optreden leidden (in G. Rooijakkers, T. Romme [red.]. Charivari in de
Nederlanden. Speciaalnr. Volkskundig Bulletin oktober 1989: 351-364). Kunnen
trouwens kluchten, blijspelen, spotdichten, pamfletten, waarin om hun (fictieve?)
deviant gedrag wel of nog niet getraceerde personen het mikpunt zijn, ook niet tot
charivari gerekend worden?
W.R.D. VAN OOSTRUM

Raster nr. 94: Diderot. Amsterdam 2001. ISBN 90-234-1413-6. f 29,50.
Deze aflevering van Raster bevat korte essays over het werk van Diderot: vertaalster
Anneke Brassinga schrijft over de roman De non. Marjoleine de Vos over Brieven
aan Sophie Volland. Sjef Houppermans over De neef van Rameau, en S. Dresden
over De paradox van de toneelspeler.
Het geheel is gelardeerd met enkele fragmenten uit Diderots werk. Bij het stuk uit
Jacques de fatalist en zijn meester schrijft vertaler Martin de Haan: ‘Deze roman is
voor alles een metaroman, een staalkaart van de mogelijkheden die het genre biedt.
Het boek samenvatten is zinloos en onmogelijk: als het verhaal al ergens over gaat,
dan toch vooral over het vertellen van verhalen.’ (p. 27) Vermoedelijk zijn het deze
kwaliteiten die Diderot aantrekkelijk maken voor het tijdschrift Raster.
Het geheel wordt ingeleid door Cyrille Offermans die en passant de Radical
Enlightenment van Jonathan Israel bestrijdt, waarin ‘Het werk van Montesquieu,
Voltaire en Diderot [...] ietwat gechargeerd geformuleerd, niet meer [zou] zijn dan
een gematigde uitwerking van een veel radicalere onderstroom die teruggaat tot
Baruch de Spinoza.’ (p. 15). Offermans beziet het werk van Diderot in het licht van
de Franse sceptische traditie, zoals die vertegenwoordigd wordt door Montaigne,
niet in de laatste plaats vanwege de gehanteerde stijl. De ‘geometrisch’ geschreven
Ethica benadert ‘het ideaal van de zuivere monoloog’; lijnrecht daar tegenover staat
de grillige associatieve dialoog van Diderot.
FRANK VAN LAMOEN

Joost Vijselaar, De magnetische geest. Het dierlijk magentisme 1770-1830,
Nijmegen, SUN 2001, ISBN 90-5875-015-9. Prijs: f 79, 50 / BF 1590.
Zoals te verwachten was Willem Bilderdijk weer een uitzondering op de regel.
‘Blootelyk physiek overspel’ of nog erger, luidde kort en goed zijn mening over het
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dierlijk magnetisme. Of was Bilderdijk bij nader inzien toch geen anomalie? Hij was
immers heilig overtuigd van het bestaan van magnetische invloeden en krachten. Dat
gold voor veel van zijn tijdgenoten. Tussen 1810 en 1818 wezen alleen de meest
toegewijde empirische wetenschappers en een enkele verwoede scepticus het
verschijnsel als zodanig af. Een verrassend groot deel van de toenmalige geleerden
en ontwikkelde burgerij was destijds in de ban van de magnetische geest, al liepen
hun waardeoordelen erover uiteen.
Anders dan Bilderdijk, die het dierlijk magnetisme als diabolisch veroordeelde,
schreven velen het fenomeen heilzame krachten toe. Bekendheid kreeg het
magnetisme in de decennia vóór 1800 door het therapeutische werk van Franz Anton
Mesmer. Tussen 1778 en 1782 genoot deze Weense arts grote populariteit onder de
Parijse beau monde; hij wekte door strijking magnetische crises op bij zijn patiënten,
die soms gebaat bleken bij hevige stuipen en trekkingen. Toch vertegenwoordigde
dit eigenlijke ‘mesmerisme’ niet de hoofdvorm van het dierlijk magnetisme. Dat was
veeleer het somnambulisme van de zogenoemde Nieuwe School, teruggaand op de
leer van de Marquis de Puységur. De door Puységur gemagnetiseerde personen
geraakten niet in onstuimige crises maar vielen rustig in wat wij een toestand van
hypnotische slaap zouden noemen. Dergelijke somnambulen waren in staat zichzelf
te diagnosticeren, ze werden ‘clairvoyant’ of ‘lucide’ en traden volgens sommigen
buiten zichzelf om via een soort zesde zintuig waarnemingen te doen.
Er waren magnetische theorieën en praktijken in allerlei soorten en vormen. Ze
gingen uiteindelijk allemaal terug op de gedachte dat de magnetiseur een magnetisch
fluïdum kon overdragen op de door hem behandelde persoon. Een in de achttiende
eeuw alleszins plausibele gedachte, toont Joost Vijselaar aan. Mede in navolging
van Newton had men in de fysica de gedachte ontwikkeld dat verschijnselen als
magnetisme, elektriciteit, licht en zwaartekracht teruggevoerd konden worden op
een overal aanwezig, ‘imponderabel’ of onweegbaar en onzichtbaar fluïdum.
Geneeskundigen verklaarden vervolgens ook de werking van de zenuwen vanuit
deze gedachte. In een tijd waarin lijdende zenuwzieken en nieuwsgierige vrijwilligers
te pas en te onpas werden geëlektriseerd, lag het voor de hand om ook door
magnetiseren de overdracht van dit heilzaam, imponderabel fluïdum te beproeven.
Gezonde men-
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sen beschikten over een zekere, stabiele hoeveelheid magnetisch fluïdum. Zieke
mensen hadden een tekort en waren negatief geladen. Hun tekort kon, aldus Mesmer,
door positief geladen magnetiseurs worden aangevuld.
Uitgangspunt van het onderzoek dat tot deze in Utrecht verdedigde dissertatie
heeft geleid was voor Joost Vijselaar de vraag, of Mesmer en Puységur aan de wieg
hebben gestaan van de moderne psychotherapie. Dat zijn antwoord ontkennend luidt,
zal wellicht geen verbazing wekken bij wie enigszins thuis is in de ideeëngeschiedenis
van de lange achttiende eeuw. Het misverstand blijkt in de historisch-psychologische
literatuur evenwel wijdverbreid, en is nu door Vijselaar (naar men hopen mag) voor
eens en altijd rechtgezet.
Vijselaar doet in zijn boek echter veel meer dan het debunken van een schijnbaar
specialistische, historisch-psychologische opvatting. En hoewel ik ongetwijfeld tekort
doe aan de rijkdom van Vijselaars imposante magnetische odyssee, heeft zijn boek
mijns inziens vooral een tweeledige betekenis. In de eerste plaats munt De
magnetische geest uit door een schat aan fraaie gegevens. Niet dat het boek op een
omgevallen archiefkast lijkt - in de verste verte niet. Het is een goed geordende studie
waarin de lezer feilloos zijn weg kan vinden door een flinke portie secundaire
literatuur en een nog veel grotere hoeveelheid archiefmateriaal en gedrukte bronnen.
Daardoor is het boek niet alleen een onmisbaar overzicht van de stand van zaken op
het terrein van een historisch fenomeen van nauwelijks te overschatten importantie,
maar bevat het bovendien een zo volledig mogelijke inventarisatie van de rijk
geschakeerde Nederlandse bemoeienissen met het dierlijk magnetisme in de periode
1780-1830.
Deze studie is in de tweede plaats van groot belang vanwege haar comparatieve
opzet. Vijselaar heeft de receptie geanalyseerd van het dierlijk magnetisme in
Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland, en vervolgens een aantal
receptiemodellen ontwikkeld dat zeer nuttig zal blijken voor een ieder die zich bezig
houdt met cultuurgeschiedenis in het algemeen en wetenschapsgeschiedenis in het
bijzonder. Dat de vergelijking misschien niet in alle opzichten evenwichtig uitpakt
- zo wordt de Nederlandse situatie vooral op grond van bronnenmateriaal beschreven,
die van andere landen grotendeels op basis van secundaire literatuur - kun je Vijselaar
moeilijk aanrekenen. De totstandkoming van dit boek moet, zoals gezegd, toch al
een odyssee zijn geweest en aan een onvoltooid levenswerk heeft niemand iets.
De magnetische geest is, om kort te gaan, een gedegen en veelzijdige studie van
hoge kwaliteit. En niet alleen de inhoud is indrukwekkend; het boek is overzichtelijk
opgebouwd, helder geschreven en fraai geïllustreerd. Als ik zou eindigen met het
welgemeende maar platgetreden advies ‘dit is een aanrader’, loop ik het risico dat
lezers erover heen lezen. Ik doe het toch maar. Vijselaars Magnetische geest is
werkelijk een aanrader.
JORIS VAN EIJNATTEN

Peter Smidts, De doodt van Boëtius of den verdrukten raeds-heer. Treurspel.
Bezorgd door Kare Langvik-Johannessen. Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde, Cahiers 19A, 19B. Brussel, Facultés
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universitaires Saint-Louis, 2000. [Géén ISBN] 98 resp. 120 blzz. f 47,- (via
overmaking op Rabobank 13.06.25.787, t.n.v. Cahiers XVIIIe eeuw).
De doodt van Boëtius, een treurspel van de Zuid-Nederlandse dichter-arts Peter
Smidts (1660-1712), verscheen in 1699, in datzelfde jaar gevolgd door een ingekorte
herdruk. In deel A van deze nieuwe uitgave is, na een summiere inleiding, de eerste
versie fotografisch gereproduceerd en zijn die passages gemarkeerd, die in de verkorte
versie weggelaten werden. Deel B bevat een woord- en tekstverklaring.
De lange versie is zo ‘ongewoon lang’ (dl. A, p. viii), dat deze waarschijnlijk nooit
is opgevoerd, de verkorte versie mogelijk wel (id., p. xi). Hoe dat ook zij, als zoveel
toneeldichters die de Frans-classicistische toneelregels wilden volgen, manipuleerde
Smidts de historische waarheid nogal drastisch ten behoeve van de eenheid van tijd.
Of daarmee de evenzeer gewenste waarschijnlijkheid tot stand kwam is echter de
vraag; Langvik-Johannessen gaat er niet op in. Eveneens in ‘Franse’ stijl fantaseerde
Smidts er een liefdesgeschiedenis bij.
Deel B bevat, behalve de tekstverklaring, een beknopte toelichting op de stijl van
Smidts, die een grondige kennis van de klassieke retorica gehad moet hebben. Zijn
treurspel lijkt dan ook - althans in de lange versie - meer een literaire exercitie dan
een voor opvoering bestemd drama.
Helaas wordt nergens vermeld waarom juist dit stuk heruitgave verdient. Omdat
Smidts ooit als de ‘Brugse Vondel’ werd beschouwd? De uitvoerigheid van de
tekstverklaring (voornamelijk woordverklaring) maakt de editie wel geschikt voor
studenten, die dan hun aandacht en tijd kunnen wijden aan de vragen, die
Langvik-Johannessen niet stelt: hoe zit het met de waarschijnlijkheid? Het decorum?
Hoe verhoudt dit martelaarsdrama, dat als zodanig niet geheel zuiver op de graat is
(het gaat om christenen onder elkaar, niet om heidenen versus christenen) zich tot
zijn genregenoten? Gaat het over méér dan machtsstrijd en een valse beschuldiging?
Kortom: stof te over om een werkgroep een semester lang goed bezig te houden.
ANNA S. DE HAAS
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Hester Dibbits, Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis
1650-1800. Nijmegen, Uitgeverij SUN, 2001, 399 blzz.; 89 ills (21 in kleur);
f 49,50. ISBN 90-6168-591-5 (Diss. VU-Amsterdam 1998).
Afzonderlijke publicaties over de gebruikscultuur in de Republiek ten aanzien van
bijvoorbeeld kleding, sits, textiel, sieraden, schoenen, huisraad, behang, gordijnen,
verlichting, glas, tin, bier, thee, koffie, voeding, eetgerei, kachels, religieuze
voorwerpen alsmede van boeken, prenten en periodieken leveren doorgaans
interessante informatie, ook voor het interpreteren van historische teksten. De reeks
over 17e- en 18e-eeuwse restanten van de materiële cultuur binnen één specifiek
geografisch gebied (J.J. Voskuil, Th. Wijsenbeek - Olthuis, H. van Koolbergen, A.J.
Schuurman, C.W. Fock, G. Rooijakkers, J.A. Kamermans) kreeg voor historisch
letterkundigen en voor JCW'ers in het bijzonder (waarover direct meer) een bijzondere
aanvulling met het boek waarop Dibbits promoveerde.
Zij heeft 270 boedelbeschrijvingen uit Doesburg en 311 uit Maassluis bestudeerd
en voor de lopende tekst bewust nu eens niet gekozen voor een presentatie met
tabellen en grafieken. Alleen bijlage 1 biedt een chronologische spreiding van
voorwerpen over drie sociale klassen. Daarvoor vond zij haar bestand niet alleen te
gering, maar zij wilde vooral de nadruk leggen op (veranderingen van) het gedrag
van het leven van alledag, op het traceerbare omgaan met wat ‘de materiële cultuur’
heet. Zitten, slapen, pronken, eten, drinken, roken, snuiven, zich koelte toewuiven,
dag-, nacht-, werk- en feestkleding, lezen en bezitten van boeken, almanakken en
periodieken, het voeren van privé of zakelijke correspondenties, kijken naar
afbeeldingen aan de wand, verzamelen van statusobjecten of hebbedingen, zich
vermeien in een publieke of familiare omgeving, wandelen, reizen, logeren en
logementen, geografisch-eigen, aangevoerde of tweedehands consumptiegoederen
- alles komt voorbij. Deze gegevens verbindt zij met de (veranderende) houding
tegenover arbeid en vrije tijd, werk en privébezigheden.
Bij de beschrijvingen maakt Dibbits onderscheid naar sociaal milieu, sekse, geloof,
politiek-economische verhoudingen, de geografische omgeving waarin de voorwerpen
werden gebruikt en naar de waarde ervan voor de bezitters zelf. Omdat zij ruim
aandacht besteedt aan de mensen achter de spullen en bovendien contemporaine
schilderijen, prenten en (literaire) teksten structureel bij haar analyse heeft betrokken,
is zij er in dubbele zin in geslaagd dood materiaal tot leven te wekken. Door haar
bevindingen te relateren aan soortgelijk locaal onderzoek reikt de dwarsdoorsnede
verder dan de twee gekozen regio's en is haar onderzoek met recht een (spannende)
cultuurhistorische studie geworden. Het lukt haar de lezer allengs het gevoel te
bezorgen vertrouwd te raken met de inrichting van huishoudens, de voorkeuren,
gewoonten en tal van levens van 17e- en 18e-eeuwse inwoners van de Gelderse
garnizoensstad Doesburg en het Zuidhollandse vissersdorp Maassluis.
En jawel: publicaties van Weyerman stonden in tenminste twee boekenkasten in
Maassluis. In die van Kornelis van Linden en Elisabeth van Kranenburg en in die
van Jacob van Broekhuijsen. Toeval?
In haar studie over de Rotterdamsche Hermes maakt Groenenboom-Draai melding
van een herberg waar Weyerman verbleef alvorens hij de oversteek naar Engeland
waagde, maar heeft de exacte locatie niet naar volle tevredenheid kunnen achterhalen
(1994: 25-26). Maar mogelijk gaat het niet om De Moriaan in Rotterdam, maar om
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De Moriaen in Maassluis, gelegen ‘aen de zuijd oost zijde van de Haven’? Dit was
een dorpsherberg en ‘een groot logement, waar reizigers uit binnen- en buitenland
onderdak vonden voordat zij zich in Hellevoetsluis inscheepten voor de reis naar
Engeland’ (2001: 169, 342). Lag. in het verlengde hiervan, misschien ook het Paleis
van de Zon (ook Zonkasteel, of de Vergulde Son) niet in Rotterdam (1994: 23), maar
eveneens in Maassluis? Het vlakbij De Moriaen gelegen etablissement De Gouden
Zon, een meer chique gelegenheid waar men eveneens kon logeren (2001: 169)? In
dat geval zijn tevens de genoemde ‘vier Engelsche Juffers’ beter te situeren.
Nog iets. Dibbits verbaast zich bij De Moriaen over het voor een logement
‘ongebruikelijk grote’ aantal boeken, dat na de met de noorderzon vertrokken uitbater
van de zaak in het bezit blijkt van de eigenaar, burgemeester Kornelis van der Linden
(en echtgenote Elisabeth van Kranenburg). Gelukkig voor ons heeft Dibbits de
volledige boedelinventaris uit 1762 van het echtpaar opgenomen (342-359), zij het
met soms kreupele contemporaine titelbeschrijvingen. Daarop komen óók nogal wat
typische Weyerman-boeken voor, onderwerpen (over gedragingen van monniken en
priesters - met NB ook een van de edities over de fameuze Broeder Cornelis! -, over
de steen der wijzen) en personen (Ludeman, Rabelais) waarover hij in grote opwinding
kon geraken. Zou Weyerman vóór zijn oversteek misschien hier een deel van zijn
eigen boekenbezit hebben geparkeerd en er later (gezien tijdstip eerste druk van
onderscheiden exemplaren) zijn teruggekeerd (en toen de hand hebben gedrukt van
de dichterbroers Schim)? Was ‘overgewicht’ trouwens mogelijk een reden dat
meerderen hier tijdelijk/voorgoed boeken achterlieten en zo voor die overvolle
boekenkast zorgden? Zo is er meer, Kortom, JCW'ers: aanschaffen dit redelijk
geprijsde boek (vertrouw voor
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auteurs en titels niet alleen op personen- en zaakregisters). Een nieuwe expeditie
waard?
W.R.D. VAN OOSTRUM

Per Olov Enquist, Het bezoek van de lijfarts. Amsterdam, Ambo 2001.
ISBN 90-263-1651-8. Prijs f 49,90.
De Heiden Titus treurde als hy moest vonnis vellen: De Christen Christiaan volgt
hem in goedheid na: Hy vonnist, en om zig daarover niet te kwellen.
Gaat hy ter Rechtzaale uit, en rydt naar de Opera.
Dit gedicht wijdde J. Nomsz (afgedrukt in zijn Mengelwerk van den heere J. Nomsz.
Amsterdam s.n. 1776; ex. UBL 1203 G 1; met dank aan Ton Jongenelen) aan het
huiveringwekkende einde van de kortstondige liefdesaffaire tussen Johann Friedrich
Struensee en de Deense koningin Caroline Mathilde. Ook in de Nederlanden wist
men direct waaraan Nomsz refereerde. De kranten stonden er immers bol van. Nog
tot ver in de 19e eeuw werden er verschillende toneelstukken aan gewijd, waarvan
het bekendste in Nederland dat van H.J. Schimmel. Graaf Struensee (1855) is.
In zijn in het Nederlands vertaalde roman Het bezoek van de lijfarts brengt de
Zweedse schrijver Per Olov Enquist verslag uit van de ontwikkelingen aan het Deense
hof anno 1772. Op briljante wijze verweeft hij in het liefdesdrama de controverse
Verlichting-conservatisme. Daarbij is hij duidelijk schatplichtig aan de uitvoerige
studie over Struensee: Stefan Winkle. Johann Friedrich Struensee, Arzt, Aufklärer
und Staatsmann, Beitrag zur Kultur-, Medizin- und Seuchengeschichte der
Aufklärungszeit (1983).
Het verhaal gaat als volgt. De geesteszieke Deense vorst Christiaan VII krijgt een
nieuwe lijfarts, die niet alleen succesjes boekt met de behandeling maar tevens zijn
Verlichtingsidealen in het op abolute geest geschoeide, conservatieve Denemarken
in de praktijk weet te brengen. In korte tijd verwerft Struensee veel macht waardoor
hij heel wat hervormingen kan doorvoeren. De conservatieve adel ziet zich echter
ernstig benadeeld en zoekt naar middelen om van Struensee af te komen. Wanneer
de koningin op hem verliefd wordt en nota bene binnen de paleismuren een
verhouding met hem krijgt, ziet men de kans schoon. Langs slinkse wegen wordt
voor Struensee een val opgezet; hij wordt gevangen genomen en uiteindelijk, na een
schijnproces, onthoofd en gevierendeeld.
Heel Europa sprak er schande van en ook in de Nederlandse kranten werden de
ontwikkelingen in het barbaarse Denemarken op de voet gevolgd. Zoals de
‘liefdesbaby’ van de lijfarts en de koningin later analyseerde, beschikte haar vader
over ‘meer geest dan sluwheid’. Fraai boek.
M. VAN VLIET

Vader en zoons. Jacob de Vos Wzn (1774-1844) en de getekende dagboekjes
voor zijn kinderen / Father & sons. Jacob de Vos Wzn (1774-1844) and the
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journals he drew for his children. Ed. Eveline Koolhaas-Grosveld.
Hilversum, Verloren 2001. Egodocumenten 24. ISBN 90-6550-182-7.
Gebonden, geïll. (kleur) 264 blzz. Prijs f 59,50.
Jacob de Vos (1774-1844) en Catharina Coster (1774-1820) trouwen in 1797; hun
vier zoons zullen een dankbaar tekenobject voor Jacob vormen. Sinds zijn zestiende
werkt Jacob in de assurantie-makelaardij voor transporten van zijn oom Jacob de
Vos. een bedrijf dat hij later overneemt. Deze oom, vriend van Cornelis Ploos van
Amstel en een groot verzamelaar van 17e-eeuwse en eigentijdse schilderijen en
vooral ook tekeningen (waaronder een complete collectie van William Hogarth en
Cornelis Troost alsmede veel kinderprenten) blijkt zijn neef op het tekenspoor te
hebben gezet.
In 1791 wordt hij als lid toegelaten bij de afdeling tekenkunde van Felix Merites.
Aardiger is, omdat het zijn latere manier van schetsen verklaart, dat hij op 20 januari
1795 ook lid wordt van het grappend-grollige patriotse Haarlemse dichtgenootschap
Democriet en er bijvoorbeeld prachtige spotprenten maakte op Willem V bij de tekst
van Jean Matthieu Guépin: onderweg op zijn vlucht naar Engeland haalt men de
prins als een vis uit zee: aan land wordt hij in moten gehakt waarbij ieder stuk één
van zijn functies voorstelt (admiraal, generaal, enz.: opgenomen in het boek!).
De Vos weet kortom hoe hij een tekenstift moet hanteren wanneer hij in 1803 vlak
voor de geboorte van de derde zoon met zijn eerste getekende journaal begint. Het
zullen, verdeeld over acht boekjes, totaal 267 tekeningen (grotendeels in kleur)
worden met bijschriften en soms ook rijmpjes. Deze voor Nederland tamelijk
uitzonderlijke serie is nu integraal afgedrukt, waarbij naast de Nederlandse tekst
terecht is gekozen voor een Engelse vertaling van de bijschriften en de inleiding.
Jacob begint op 13 januari 1803 met het dagelijks vastleggen van de belevenissen
van Willem (1799) en Gerrit (1800) en houdt het vol tot en met 28 april. Op 11
november 1803 begint hij aan een tweede serie, die op 3 januari 1804 wordt
afgesloten, waarin ook zoon Jacob (1803) optreedt. De zes volgende boekjes volgen
niet meer de chronologie van dag tot dag, maar schetsen duidelijke highlights uit de
periode 1804-1809 van de vier broertjes (Christiaan wordt in 1805 geboren). Dan is
het op. Mogelijk speelde daarin het overlijden van een vijfde kind dat laatste jaar
een rol. Wat kijkers nu kunnen meebeleven, is hoe de jongens ontspannen spelen,
leren, op het potje gaan, nieuwe jasjes en een horloge krijgen, toneelstukjes opvoeren
(Werther en
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Charlotte!), handwerkslieden zien en een arreslee, verkleedpartijen opvoeren,
(kies-)pijntjes hebben, vakantie houden op het boerenland, nichtjes en neefjes (onder
wie nog jonge Willem de Clercq (1795-1844), de latere voorman van het Réveil) op
bezoek krijgen, en hoe vader Jacob en in mindere mate de vaak zieke moeder
Catharina met hun kroost omgaan.
Conform het doopsgezinde milieu is soberheid troef, maar dat geldt niet voor
speelgoed als prentenen knutselboeken, een camera obscura, een toverlantaarn, een
pakhuis op kindermaat, stokpaardjes en zo meer. Ook de warmte die de jongens van
hun ouders krijgen wordt royaal uitgedeeld: zij leven met hun kinderen mee, de
jongens op hun beurt zijn betrokken bij verdrietige momenten van hun ouders.
De boekjes geven een aandoenlijk beeld van het groot worden van deze vier knapen
en zijn een verademing naast het gemoraliseer van Van Alphen en Swildens, waar
alle spelen ‘leren-voor-later’ is.
Het een beeldverhaal over hét opvoeden van kleine kinderen in de vroege 19e
eeuw noemen (p. 10), lijkt wat zwaar aangezet. Daarvoor zijn de afbeeldingen toch
te incidenteel en is de situatie van het gezin De Vos - Coster te milieu-specifiek. Wel
doorbreken de tekeningen de starre, enkel op theorie geënte beeldvorming die in
pedagogische literatuur over deze periode nog steeds domineert, waar het gezinsleven
overdreven braaf, saai, kneuterig en bedompt broeierig wordt voorgesteld. Wanneer
de vier zoons inmiddels groot zijn, schrijft Jacob de Vos aan een neef met kleine
kinderen dat ook hij zal merken ‘dat alle theorieën van opvoeding, zoo als die in
verschillende boeken, regt fraai beschreven en voorgedragen zijn, in de praktijk
merkelijk te kort schieten’ (p. 12).
In haar inleiding schetst Eveline Koolhaas-Grosveld een globaal
politiek-sociaal-economisch kader en plaatst zij de tekeningen van De Vos in een
contemporaine context. Daarnaast geeft zij veel informatie over de familie, ook hoe
het de zoons verder verging. De aardige, plagerige verstandhouding tussen vader en
zoons lijkt zich te hebben geconsolideerd. Jacob, uitgegroeid tot een soort
Amsterdamse kunstpaus (hij was secretaris van het Koninklijk Instituut van
Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten), wordt speels door de zoons op de hak
genomen om zijn eigen vermeende voortreffelijkheid. Zoals Koolhaas-Grosveld het
formuleert: Jacob werd ‘niet gehinderd door veel twijfel aan zijn eigen goede smaak’
(p. 46-7).
De editeur heeft met haar soms relativerende toon een mooi evenwicht weten te
vinden: de boekjes zijn uniek maar niets menselijks is hun vreemd.
W.R.D. VAN OOSTRUM

Wout Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie.
Hilversum, Verloren 2001. ISBN 90-655-0639-x. Prijs f 66,-.
‘Hij was voor het ongeluk geboren en in ongeluk groot gebracht.’
Dit citaat wordt door Wout Troost maar meteen ter hand genomen en het is zo'n
zin die blijft hangen. Het is van toepassing op Willem III. de stadhouder-koning
wiens politieke carrière, zo leek het aanvankelijk, wel nooit van de grond zou komen.
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Met een paar opmerkingen over de persoonlijkheid van de staatsman, die van een
moeilijk toegankelijke, teruggetrokken figuur, lijkt de toon van het verhaal over zijn
leven al vroeg gezet: het was niets en het werd ook niets met hem, en daarom
verscheen er ook lang geen biografie meer. Willem was een roekeloos jager, geen
cultuurliefhebber en ook zeker geen cultuurdrager. Wat betekende deze weinig
illustere leider nu eigenlijk voor het vaderland en voor dat andere land waar hij de
scepter mocht zwaaien. Groot-Brittannië?
Vooropgesteld moet worden dat Troost een gedegen en evenwichtige studie heeft
geschreven over de Nederlandse en internationale politieke geschiedenis van de
tweede helft van de 17e eeuw. Hij gaat te werk met veel geduld, toont inzicht en
biedt overzicht bij zijn geschiedkundige analyses van de labyrintische politieke
verhoudingen, de internationale allianties en vredesverdragen, en de nationale en
persoonlijke belangen van de andere hoofdrolspelers op het Europese toneel.
Bovendien weet Troost helder uiteen te zetten wat de historici die hem voorgingen
over belangrijke kwesties hebben geschreven en vervolgens is hij in staat deze te
nuanceren. Troost citeert veelvuldig zijn promotor D.J. Roorda, wiens werk hij door
middel van deze studie wil voortzetten, en tikt Jonathan Israel als ook de Engelse
revisionistische geschiedschrijvers van het jacobitisme meer dan eens op de vingers.
Troost noemt zijn boek een politieke biografie. Dat wekt zeker gezien de inleiding
verwachtingen ten aanzien van de levensbeschrijving. Het biografische aspect van
het boek raakt echter al na hoofdstuk twee, over opvoeding en jeugd, op de
achtergrond. We horen niets over Willem als hij weer eens op jacht is, bijvoorbeeld
in Windsor Forest in Engeland, waar rabiate Jacobieten hem eens van het paard
probeerden te schieten. Na een kort hoofdstuk over Willems huwelijk met Mary
Stuart vernemen we over zijn liefdesleven, sterfbed en dood niet veel meer. Behalve
een paar kwalificaties over Willems karakter, die aan de hand van een aantal
diplomatieke voorvallen weliswaar geïllustreerd worden, lijkt er op het persoonlijke
vlak met Oranje niets te gebeuren. Het lijkt of Troost het ook zo ziet, waardoor hij
hoegenaamd niets aan het bestaande beeld
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van Willems persoon verandert. Hij probeert het ook niet echt. De correspondentie
of ander primair materiaal lijkt alleen geraadpleegd te zijn voor kwesties van politieke
besluitvorming. Het blijft dus toch vooral een politieke studie en ik blijf zitten met
het idee dat ik Willem III nu nog niet goed ken. Wel zijn daden.
Troost geeft aan dat hij de factieuze politieke verhoudingen in de Republiek ook
in een internationaal politiek kader wenst te plaatsen. Dat is terecht. Het is óók uiterst
moeilijk: terwijl er in de Republiek geen noemenswaardige tendensen tot
partijvorming waren werd de internationale politiek ideologisch bepaald. De
internationale politiek van Willem III werd vooral gestuurd door zijn angst voor de
expansiedrift van met name de Franse zonnekoning. Het absolutistische van de
monarchie universelle. Karel Il's personal rule, en Willems eigen pose als verdediger
van het christendom bleven het Europese machtsevenwicht en de binnenlandse
aangelegenheden verstoren. De ‘gloire’ van Lodewijk XIV versus de glorie van
Willem III, het blijvende wederzijdse wantrouwen, de oorlogsdreiging - alles is koren
op de molens van vroegere nationalistische historici. Troost maakt geen held van
Willem III en dit maakt zijn studie waardevol. Toch had het klassieke 17e-eeuwse
ideologische koningsverhaal een politiek-religieuze dimensie die mijns inziens te
veel buiten beeld blijft.
Engeland, Schotland en Ierland krijgen terecht veel aandacht. In Engeland werd
Willem na het overwinnen van een letterlijke westenwind (een ‘katholieke’ wind
genoemd) en een Bloodless Revolution zonder slag of stoot binnengehaald,
karakteristiek voor de pragmatische Engelsen (althans het protestantse deel), of ook
voor Willem, die wel koning wilde zijn om zo de Engelse macht tegen Frankrijk in
te kunnen zetten maar geen ambitie had het land naar zijn hand te zetten à la Louis
Quatorze. Willem was nauwelijks in Brittannië geïnteresseerd. Troost beschrijft het
moeizame opereren van Willem in Engeland voor en tijdens zijn koningschap van
dat land, dat toch een heel andere binnenlandse problematiek kende, een problematiek
die vooral door godsdienstpolitiek werd bepaald. Engeland keek dientengevolge
anders tegen de internationale politiek van Willem aan, en Willem had maar weinig
invloed op Engelands pro-Franse beleid.
Toch ligt hier het belang van Willem III in de Europese geschiedenis: Troost geeft
aan dat Willem in 1672 het weliswaar het voortbestaan van de half verslagen
Republiek zeker stelde tegen de Fransen, maar dat vervolgens door toedoen van
dezelfde Willem de toekomst van de Republiek er een werd van een heel klein landje
in economisch verval. Voor Engeland echter - al was het ongewild - speelde de weinig
populaire Willem III een belangrijke rol bij de uiteindelijke totstandkoming van de
parlementaire democratie: dit was inderdaad geen ‘paleisrevolutie’ geweest.
Het is jammer dat Schotland en Ierland weer achteraan komen. Wel is het
begrijpelijk: niet alleen vanwege de chronologische opzet van deze studie, maar ook
gezien het geringe belang dat Willem hechtte aan het lot van deze landen. Wat Ierland
betreft, ook daarin was de protestant Willem niet geïnteresseerd. Hij wilde er niet
eens naar toe en toen hij toch ging veroorzaakte hij, opnieuw ongewild, een probleem
dat niet is opgelost zolang oranjehemden door de straten van de Noordierse dorpen
en steden marcheren. Willem geloofde net als Jacobus II dat hij een afgezant van
God was, met dit verschil dat hij volgens Troost toleranter was jegens mensen en
minderheden met een andere geloofsovertuiging, en dat wilde veel zeggen in een
door religieuze ideologieën verscheurd Europa. Troost hoopt dat het beeld van Willem
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III in deze wordt bijgesteld en dat de Noordierse protestanten een voorbeeld nemen
aan deze tolerante Willem. Ik hoop dat met hem maar ben bang dat Willem III voor
hen een held uit die oude geschiedenisboeken blijft, een icoon van dat nationalisme.
THEODOR HARMSEN

John Exalto en Jan-Kees Karels, Waakzame wachters en kleine vossen.
Gereformeerden en herrn-hutters in de Nederlanden, 1734-1754.
Heerenveen, uitgeverij Groen, 2001. 213 blzz. ISBN 90-5829-243-6. Prijs
f 34,95.
De gevaarlijkste dwaling is die zich onder een schijn van ware godzaligheid aan
eenvoudige gemoederen aanprijst met honingzoete woorden. In 1738 ontwaarden
enkele Amsterdamse predikanten, dominee Kulenkamp voorop, een dergelijk gevaar.
Als waakzame wachters op Zions muren aarzelden zij niet groot alarm te slaan en
hun gemeenteleden uitdrukkelijk te waarschuwen voor de herrnhutse vossen die
heimelijk inkropen om des Heren wijngaard te bederven.
Het ongenoegen van de Amsterdamse predikanten leidde tot twee decennia met
veel strubbelingen en bedroevend weinig christelijke liefde, culminerend in de periode
maart 1749 tot begin 1752, toen de kerkenraad precies vijftig lidmaten ontbood. John
Exalto en Jan-Kees Karels schreven hierover een prachtig boekje waarin ze niet
alleen de in theologisch opzicht zo typerende, in 's Heilands bloed gedrenkte
herrnhutter spiritualiteit beschrijven, maar ook, aan de hand van archiefmateriaal,
de kerkelijke weerstand daartegen. Dat maakt hun boek bijzonder, geschreven op de
huid van de geschiedenis, vol van gewone mensen met enigszins afwijkende
denkbeelden - het type achttiende-eeuwer dat in een modem standaardwerk nog wel
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eens buiten beeld wil blijven.
Natuurlijk, het zijn en blijven van die vermaledijde kerkhistorici die schrijven
vanuit de gereformeerde polemiek. Van mij hadden ze zich gerust mogen bezondigen
aan het speculeren over dwarsverbanden tussen de geschiedenis van de kerk en die
van de staat. Een korte uitleg dat de idee dat Jezus gestorven is voor de zonden van
de gehele wereld samenhangt met de zending onder de slaven, en dat die
bekeringsijver voor de heren plantage-eigenaren onaangename financiële
consequenties had, zou voor de moderne heidense lezer de verontwaardigde reacties
inzichtelijk hebben gemaakt. Het ontbreken van die dwarsverbanden wreekt zich
echter vooral op het microniveau, daar waar Exalto en Karels door hun gebruik van
archivalische bronnen zo vaak excelleren. Zo vermelden zij dat vice-admiraal Cornelis
Schrijver (die optrad als trait d'union tussen het Hof en de Amsterdamse doelisten)
bevriend was met Zinzendorf, maar dat heeft kennelijk geen bel doen rinkelen.
Werden de herrnhutters vervolgd omdat ze geacht werden te sympathiseren met het
herstelde, maar in Amsterdam niet bijster populaire stadhouderschap? Het zou me
niet verbazen. In ieder geval herken ik in de catechiseermeester Gerrit Bosschaert,
door de kerkenraad als herrnhutter op het matje geroepen, een notoir prinsgezinde
konkelaar. Bovendien waren dit jaren van intense politieke animositeit: vlak na het
echec van de doelistenbeweging werden er rondom de Amsterdamse dorpspomp, in
wat Exalto en Karels terecht omschrijven als een face to face samenleving,
stilzwijgend tal van oude rekeningen vereffend. Terwijl de kerkenraad de hernhutters
om tekst en uitleg verzocht, maakte de schepenenrechtbank korte metten met anderen
die zich als dwarsliggers een kwalijke reputatie hadden verworven, zoals met de
politieke agitator Jan Adriaan van den Bogaard, met de ketter en ostentatieve nicht
Hendrik Weijermars en met de opportunistische boekhandelaar Philippus Doorewaard.
Is het toeval dat de kerkenraad tot rust kwam nadat de Amsterdamse bevolking bij
gelegenheid van de dood en begrafenis van Daniël Raap zich had gedistantieerd van
de oude doelistische idealen? Die gelijktijdigheid blijft buiten beeld en dat verwondert
niet, met een literatuurlijst waar de klassiekers van Geyl en De Voogd over de
doelistenbeweging simpelweg ontbreken.
Desondanks is er, omdat de auteurs dicht bij de bronnen blijven, veel te ontdekken.
Wie zich voor deze periode interesseert, wordt verrast door oude bekenden in nieuwe
gedaanten. Zo citeren de auteurs de kroniekschrijver Jacobus Jordaan die enigszins
rancuneus beschrijft hoe de gemeente door huichelaars verraden werd. Tussen de
vossen in de herrnhutse wijngaard duikt plots de naam op van Hendrik Eelders, de
courantenverkoper die in 1765 wegens sodomie geëxecuteerd zou worden. Jordaan
voegt aan dit dossier een nieuwe dimensie toe: naar zijn mening was Eelders met de
dood gestraft om zijn euveldaden welke hij onder een godzalige schijn gepleegd had,
met andere woorden, om zijn optreden als informant. Jordaans opvatting mogen we
met een korreltje zout nemen, maar duidelijk is dat Eelders her en der niet op
mededogen mocht rekenen.
Het voorbeeld van Eelders is er een uit velen. Waakzame wachters en kleine vossen
doet verlangen naar meer, naar een boek vol van hattemisten, herrnhutters, rapianen
en ander volk dat zich weinig gelegen liet liggen aan het officiële, kerkelijk en
staatkundig gesanctioneerde, maar saaie, intellectuele ijkpunt, liefst met een politieke
dimensie en niet beperkt tot twee decennia, maar doorlopend tot in de patriottentijd.
Zijn de auteurs zich ervan bewust dat hun verhaal abrupt eindigt, terwijl het onderling
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gesteggel wel degelijk voortduurt? Weten zij dat de kerkenraad nog in de jaren '70
in de clinch lag met zowel Josina van Kessel, die we in dit boek leren kennen als
iemand die eerst in herrnhutse kringen verkeerde, daarna haar eigen weg ging, en
tussendoor de kerkenraad van informatie voorzag, als met Frans Swart, die zij ten
tonele voeren als een van de gecensureerden? Stimuleert dit wellicht tot nader
onderzoek?
Tenslotte: ook qua afwerking is het een mooi boek, ondanks (recensenten moeten
vooral kritisch zijn, dat is hun lot) twee minpuntjes. Zo worden in het personenregister
de voornamen afgekort tot de eerste letter. Daarvan ben ik geen voorstander. En in
een bibliografie van 18e-eeuwse gedrukte bronnen lijkt het me wenselijk om, zeker
wanneer het gaat om anonieme pamfletten, de (vermoedelijke) uitgever te vermelden.
Maar druktechnisch ziet het er mooi uit en bovenal is het een verademing eindelijk
weer eens een wetenschappelijk boek te mogen lezen dat zelfs bij een oplage van
duizend exemplaren ontkomen is aan de wetten van de modieuze marktzienerij en
waarin je dus niet voortdurend heen- en weer hoeft te bladeren tussen de tekst en het
notenapparaat, want de noten staan daar waar ze horen, onderaan de bladzijde.
Aanbevolen!
TON JONGENELEN

Verschenen
Paul Claes, De kameleon. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij 2001. ISBN
90-234-7046-X. 240 blzz. Prijs f 32,50.
De chevalier (chevalière?) d'Éon is de bekendste travestiet van de 18e eeuw. Hij/zij
was een Franse (dubbel)spion en diplomaat. Deze levensbeschrijving in de vorm van
fictie behoeft niet bijgezet op het plankje met het groeiende aantal historische
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romans over dit tijdvak. Claes heeft namelijk inhoudelijk en stilistisch een vluggertje
geproduceerd.
[AH]

Robbert Goddard, Bij nacht en ontij. 's-Gravenhage, Uitg. BZZTôH 2001.
ISBN 90-5501-8244. 388 blzz. Prijs f 43,-.
Thriller over machinaties rond de geheime documenten van de South Sea Company,
in 1721 en latere jaren. Een Londense kaartenmaker raakt betrokken bij de zaak en
reist half Europa rond. Onze Republiek is niet zelden het strijdtoneel van de geheime
diensten uit de diverse landen, terwijl de Amsterdamse Estelle de Vries de rol heeft
van Mata Hari. Volgens het omslag is Goddard ‘de meest begenadigde verteller van
dit moment’. Ik vrees dat de uitgever hier een moment had van bubbelnegotie-blijheid.
Desondanks is Goddard geschikt voor de donkere dagen.
[AH]

Korrie Korevaart, Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de
Nederlandse dag-, nieuwsen weekbladen 1814-1848. Hilversum, Verloren
2001. 504 blzz. ISBN 90-6550-638-1. Prijs f 70,-.
Het belang van dit boek is duidelijk indien men zich realiseert dat tal van 18e-eeuwse
auteurs in het behandelde tijdvak nog in leven en zelfs actief zijn. Korevaart heeft
trouwens een goede naam als periodiekenexpert; het was ooit een genoegen haar
kritiek op de amateuristische in 1985 door de KB in elkaar gesmeten CCD te lezen.
Dit is een helder geschreven en informatierijk boek. Zo is het een verrassing te
constateren dat de Bredasche Courant ruim tweemaal zoveel recensies heeft als de
Arnhemsche Courant. Enkele recensenten (B.H. Lulofs), schrijvers (Robidé van der
Aa, Van de Hoop Jr.) en thema's (de Belgische opstand) krijgen bijzondere aandacht.
Van groot nut: bijlage II die een lijst van werken bevat met vermelding van de
vindplaatsen van de recensies. En het lucht op te constateren dat deze 19e-eeuwse
expert weet dat soms iets eerder bestond: ‘de aanzet en het begin van de popularisering
van de politiek door de pers moet zeker in de achttiende eeuw worden gezocht’ (p.
54).
De noten lijken soms wel, soms niet in de index verwerkt.
[AH]

C. Houtman [e.a. red.], Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het
Nederlandse protestantisme. Deel 5. Kampen, Kok 2001. 608 blzz. ISBN
90-435-0384-3. Prijs f 97,50.
Het is merkwaardig dat Nederland, zoals dat in België bijvoorbeeld wel het geval is,
geen goed modern biografisch lexicon bezit dat alle eeuwen bestrijkt en dat
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voortdurend aangevuld wordt. Het in 1979 met nogal veel fanfare begonnen
Biografisch Woordenboek van Nederland is in geen enkel opzicht een goede vervanger
van het nogal altijd waardevolle, bekende Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek. Dat BWN behandelt voornamelijk figuren uit de negentiende en
twintigste eeuw. Gelukkig wordt op deelterreinen van de cultuur dit probleem soms
ondervangen.
Het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
is een waardig opvolger van ‘De Bie en Loosjes’ dat hetzelfde terrein eerder bestreek.
Het is ouderwets grondig en verdient naast het NNBW geraadpleegd te worden. In
elk deel vindt men een cumulatief register op de eerder verschenen delen. In deel 5
vindt men uit de tijd van de Verlichting lemmata (het is maar een greep uit de eerste
letters van het alfabet) over de door Elisabeth Wolff ooit aangevallen Petrus Abresch
(1735-1812). Pierre Bayle (1647-1706), Willem Bilderdijk (1756-1831). Franciscus
Burman (1671-1719), Benjamin Furly (1636-1714).
In alle lemmata ligt het accent eerder op de ideeën en op de cultuurhistorische
positie van de beschrevenen dan op hun biografie. In een dergelijk lexicon is dat
wellicht nodig. Toch, af en toe wenst men wat meer ruimte voor (onderzoek naar)
de biografie. Zo schrijft Joris van Eijnatten, bekend van zijn voortreffelijke studies
over Bilderdijk, in zijn lemma over deze auteur: ‘Zijn weigering in 1795 om de eed
op het revolutionaire regime af te leggen, leidde tot een ruim tienjarige verbanning
uit de Nederlanden.’ Tja... is dit niet een hardnekkig onderdeel van de oude
Bilderdijkhagiografie? Ik denk dat onderzoek vrij gemakkelijk kan uitwijzen dat
Bilderdijk van de triviale financiële nood een politieke deugd maakte en daarom met
een ideologisch verantwoord smoesje zijn land ontvluchtte. Verlossers van vaderland
en wereld, zoals Bilderdijk. Multatuli en Singh hebben wel meer de neiging een fraai
ideologisch verhaal te verzinnen wanneer de bodem van de beurs zichtbaar wordt.
[AH]

E.A. van Beresteyn, Genealogisch Repertorium door -. Supplement
1995-1999 samengesteld door A.J. van der Tang. Den Haag, Centraal
Bureau voor genealogie 2001. 564 blzz. ISBN 90-5802-022-3. Prijs f 67,-.
Het eerste genealogisch repertorium verscheen in 1969. Het vierde (!) supplement
in 2001. Dit repertorium blijft een waardevol onderzoeksinstrument voor het zoeken
naar gegevens over personen. Temeer, omdat de gebruikelijke bibliografieën steeds
meer hiaten vertonen. Bij de historische instrumenten is het in Amsterdam
vervaardigde HINT,
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dat op vele bibliotheeksschermen genoemd wordt, wegens de geringe hoeveelheid
opgenomen boeken en artikelen vrijwel onbruikbaar; het kan beter verdwijnen. De
afdekkingsgraad van het Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende
de geschiedenis van Nederland laat te wensen over en loopt doorgaans vele jaren
ten achter; bovendien is daar een inperking van het aantal depouilleerbare zaken
aangekondigd.
Tot overmaat van ramp wordt bericht dat ook bij de onvolprezen Bibliografie van
de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap die onder de verleden leiding van
Marja Geesink welhaast een staat van perfectie bereikte, het aantal te gebruiken
bronnen beperkt zal worden. Men kan er dus heden ten dage niet zeker meer van zijn
dat men alle benodigde secundaire literatuur inderdaad gevonden heeft. Het ware
beter dat het relevante ministerie dit soort structurele heuristieke inventarisatie
bekostigt, beter althans dan gelden te fourneren aan instituten voor IJslandkunde of
Tekstvariantologie.
Anders gezegd: dit Repertorium doorbladerend kan men nieuwgierig worden naar
de identiteit van die Pa(a)pe uit Giethoorn en de daarbij gegeven literatuur. Is dit de
Paape-experts bekend?
En wat moet dat artikel van ene Struijs. ‘Abraham van der Linden. Leven en werk
van een belangrijke achttiende-eeuwse Vlaardinger’? In twee kwartierstaten wordt
blijkbaar iets gezegd over ene 't Hoen - is dit Pieter? Het is duidelijk dat dit
Repertorium vele wetenschappers zenuwachtig kan maken.
[AH]

Thomas von der Dunk, Een pantheon voor Apeldoorn. De plannen voor de
bouw van een simultaankerk op Het Loo onder Lodewijk Napoleon. Zutphen,
Walburg Pers 2001. 126 blzz. ISBN 90-5730-157-1. Prijs f 30,75.
Simultaankerken voor diverse gezindten: zoiets leek vooral iets Limburgs tijdens de
18e eeuw, toen uit noodzaak en onder dwang van de overheid verschillende gezindten
in eenzelfde oud gebouw kerkten. Lodewijk Napoleon ordonneerde echter een nieuwe
kerk voor zowel protestanten als katholieken, voor zijn buiten bij Apeldoorn. Die
kerk moest, na de woelige Bataafse jaren, de nationale verzoening symboliseren.
Een uniek project dus. De kerk werd nooit gebouwd, wegens de ontwikkelingen in
1810.
Welke idee, welk concept zat hierachter? Von der Dunk zegt er niet echt veel over.
Een enkele opmerking lijkt erop te wijzen dat het plan niet zozeer afkomstig was
van Lodewijk zelf als wel van zijn entourage. Een gemiste kans: want was de
achtergrond van dit politiek-verlicht religionisme? De auteur besteedt vooral aandacht
aan de architectonische en kunsthistorische aspecten van de bouwplannen.
De gebruikte literatuur lijkt af en toe gedateerd. Von der Dunk lijkt niet bekend
met het grote werk van Munier (1988) over simultaankerken en maakt, wanneer hij
de remonstrantse ideeën over de éne christenkerk bespreekt, geen gebruik van Vuyks
recente pubicaties daarover.
[AH]
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P. den Boer [red.], Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen
hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur. Nederlandse
begripsgeschiedenis 3. Amsterdam, AUP 2001. 360 blzz. ISBN
90-5356-477-2. Prijs f 69,-.
Het derde deel in de reeks, begonnen met de behandeling van de begrippen
‘Vaderland’ en ‘Vrijheid’, en op dezelfde wijze opgesteld: essays telkens betrekking
hebbend op kleinere perioden uit de gehele Nederlandse geschiedenis, vanaf
Middeleeuwen tot op heden. Omdat de auteurs lang niet alles overzien en elk slechts
een bepaald type bronnen benut, leidt zulks tot nu toe tot een reeks waarin de delen
veel weg hebben van een symposiumbundel. Zo'n bundel kan waardevolle zaken
bevatten.
In een nuttig inleidend, fors uitgevallen artikel beschrijft Den Boer de
ontwikkelingen binnen begripsgeschiedenis; bijvoorbeeld het probleem dat men
methodisch wel moet aannemen dat in eerdere perioden al bepaalde betekenisinhouden
(deels afgedekt door verschillende woorden/begrippen) bestonden voordat één
relevante etiketwoord ging bestaan in een latere periode (inderdaad: een hachelijke
veronderstelling). Hierbij schetst hij ook de contouren van het begrip ‘beschaving’,
in overdrachtelijke zin bestaand vanaf eind 17e, en als zodanig echt gangbaar
geworden in de 18e eeuw. Het wordt pas rond 1900 verdrongen door het begrip
‘cultuur’, terwijl andere talen dan het Nederlands ook in het derde kwart van de
achttiende eeuw begrippen ontwikkelden als civilisation/civilization die eerste een
dynamiek en proces aanduidden, daarna een toestandscategorie.
Voor onze periode zijn uit deze bundel vooral van belang: A. Hietbrink, ‘De
deugden van een vrije republiek. Opvattingen over beschaafdheid in de
achttiende-eeuwse republiek’; deels: R.A.M. Aerts en W.E. Krul, ‘Van hoge
beschaving naar brede cultuur. 1780-1940’ en J. van Eijnatten, ‘Protestantse schrijvers
over beschaving en cultuur’. Hietbrink gebruikt vooral de bekende smalle basis van
teksten, de ‘spectators’, voor zijn onderzoek. Hij bestrijdt overigens terecht Buijnsters'
opinie dat die bladen geen politieke effecten hadden (206); zij waren juist expressie
van een militante republikeinse ‘beschaving’. Ook Eijnatten wijst (261) op het
proces-karakter van het begrippenpaar Verlichting en Beschaving.
Het boek heeft een apart, zeer goed uitgewerkt trefwoordenregister.
[AH]
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