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‘Op zoek naar de ware Jaco’
Jacob Frederik Muller (1690-1718), zijn wereld, zijn berechting en
zijn leven na de dood1.
Frans Thuijs
Jacob Frederik Muller, alias Jaco, werd op zaterdag 6 augustus 1718 voor het stadhuis
van Amsterdam op de Dam geradbraakt en onthoofd. Aan die terechtstelling was
een unieke procesreeks van tweeëneenhalf jaar voorafgegaan, waarbij alle
gerechtelijke instituties die de toenmalige Republiek kende, waren betrokken. In de
loop van bijna drie honderd jaar zijn over Jaco en zijn zaak talloze publicaties
verschenen. Daaruit is voor velen het beeld ontstaan van de grootste Amsterdamse
schurk aller tijden, de leider van een heuse bende die huis hield aan de Elandsgracht
en die moordend en plunderend door het land trok. Voor anderen werd hij de nobele
bandiet die stal van de rijken om te geven aan de armen en die in zijn ‘fort’ aan de
gracht de politie altijd te slim af was. Voor allen was er een karrenvracht aan vernuftig
inbrekersgereedschap dat tot lering en vermaak wordt tentoongesteld in het
Amsterdams Historisch Museum....
De bron voor de steeds wildere vertellingen, zo lang al, is niet meer dan het in
1717 uitgegeven pamflet Uitvoerig verhaal van alle feyten en schelmstukken, gepleegt
door Jacob Frederik Muller, alias Jaco, als meede zijn proces crimineel en vonnis,
uytgesproken tot Amsterdam.2. Enkele quasi-serieuze schrijvers doen voorkomen
alsof historisch onderzoek is verricht. Dat houdt geen stand als uit hun tekst blijkt
dat hoogstens een keer in de Amsterdamse Confessieboeken is gebladerd.3. Het zijn
toch vooral de herhalingen, het herontdekken van het Uitvoerig verhaal, het
navertellen van de fantasieën van Justus van Maurik en het toevoegen van weer eigen
kleuringen die de mythe levend houden.4. Onder de vele vertellers zijn niet alléén
fantasten, maar de witte raven zijn op een hand te tellen. Bij rechtshistorici en in de
historische literatuur is Jaco niet onbekend, maar het is in wezen toch niet verder
gekomen, dan dat deze zaak nodig nader moet worden onderzocht. Dat is nu gebeurd.

Jaco's wereld
Gaat het over de achtergronden van Jaco, dan kom je zonder heuristiek nergens. Dat
is lastig, want de man zelf heeft niets nagelaten. Er is naast het aangehaalde pamflet
wel enig eigentijds werk, maar moeilijk te vinden. De gerechtelijke archieven, die
van Amsterdam niet uitgezonderd, zijn niet gemakkelijk toegankelijk; een behoorlijke
inventaris ontbreekt nog wel eens. Zijn dát de redenen waarom nooit verder is gekeken
dan het Uitvoerig verhaal, of heel soms de in 1773 verschenen Brief van Jacob
Frederik Muller?5.
Als de werkelijke identiteit niet wordt achterhaald dan blijft ook de ware Jaco
onbekend. Dan moeten we zijn familiegeschiedenis en het doen en laten van de
complicen in de wereld van de marginalen missen. We kunnen om die geschiedenissen
niet heen als we ‘iets’ willen begrijpen van zoveel mensen die zich zonder een
behoorlijke broodwinning en zonder een dak boven het hoofd in het begin van de
achttiende eeuw door het leven sloegen. Dat was nog tijdens de zogenaamde Gouden
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Eeuw, maar wel in een samenleving die vijandig stond tegenover vreemdelingen
zonder vaste woon- of verblijfplaats en zonder middelen van bestaan. Er is nauwelijks
literatuur over marginale vreemdelingen ten tijde van de Republiek. Gaat het over
migratie, dan wordt veelal volstaan met het succesverhaal; gaat het over marginaliteit,
dan blijft het steken bij Huiziga's opmerking uit de jaren dertig van de vorige eeuw:
‘de luie
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bedelaar die teert op de zak van de arme huysman’.6.
In zijn voetspoor volgt Van Deursen. Hij signaleert de misère wel van hen die
werkelijk buiten de samenleving stonden, de stedelijke zelfkant, maar daar blijft het
eigenlijk bij. De oorzaak en de omvang van het probleem wordt niet belicht. Dat
geldt voor de stad en nog veel meer voor het platteland.7. We kennen de reeksen van
plakkaten van het begin van de zestiende tot het einde van de achttiende eeuw
waarmee bedelaars en vagebonden werden opgejaagd in steeds dreigender
bewoordingen en breder omschreven groeperingen. De gerechtelijke archieven laten
het topje van de ijsberg zien. Bij elkaar duidt dat erop dat er veel aan de hand was.
Toch is het tot een allesomvattende studie van het marginalenprobleem en de
problemen van de marginalen in de Republiek nog niet gekomen. Lis en Soly blijven
goeddeels steken in de zestiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden.8. Voor het overige
gaat het over de uitwassen, de zware criminaliteit in het van-kwaad-tot-erger scenario
en de bendvorming.9. Jaco, zijn familie en zijn kompanen voldoen in dit beeld en
Jaco's definitieve vonnis in 1718 was ook gebaseerd op de meest rudimentaire inhoud
van de plakkaten van 19 maart 1614 tegen bedelaars en dieven: ‘hij had bekend
bedelaar te zijn, had geen verklaring voor zijn welstand, dus moest hij wel een dief
zijn die al eerder was gestraft en derhalve verdiende hij de doodstraf’.10.

Jaco's traject van zijn geboorteplaats naar Dokkum.

Wij vinden de Jaco van voor 1714 in de archieven terug onder de naam Jacob, of
Cootje Balck, de naam van zijn natuurlijke vader. Ook Jaco's moeder kende hem
onder die naam. Hij is niet geboren in Hamburg, zoals steeds ten onrechte wordt
voorgehouden, maar in Königsbergen, nu Kaliningrad. Omstreeks het begin van de
eeuw trok de familie naar het Westen. Vader Balck was in 1700 al zoek. Hij is wellicht
gesneuveld in dienst van het Zweedse leger onder graaf Moritz Wellink. Moeder
Catharina Muller trouwde in Stade, bij Hamburg, met Johan Melchers Overklammer
uit Landau. Toen Jaco's broer, Johan Clement, zich aankondigde verhuisde de familie
naar Dokkum. Melchers was oorspronkelijk kleermaker; dat was ook vaak een
dekmantel voor bedelaars. Hij ruilde dat metier in voor het collecteren met valse
collecteboekjes voor afgebrande kerken, scholen, dorpen en steden, in oorlogsgebieden
ver weg: de Spaanse Successieoorlog 1702-1713 en de Noordse Oorlog 1700-1721.
Bedelen of collecteren zonder consent was een risicovolle bezigheid. Het vervalsen
van een consent was als valsheid in geschrifte extra strafbaar.11.
Dokkum werd geen vast adres. Na Dokkum werd vanuit Groningen het land
afgegraasd. Al in 1705 komt Amsterdam in beeld. In ieder geval is er vanaf 1708
een drietal contactadressen bekend: in de Schoutensteeg, de Servetsteeg en Halssteeg.
Ook logementen en
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Jaco geboeid. Links: anonieme tekening, z.j. Rechts: gravure, toegeschreven aan Jan de Ridder
(1665-1738) Gemeentearchief Amsterdam.

slaapplaatsen in Groningen, Zwolle en Den Haag blijven een rol spelen gedurende
de hele geschiedenis tot het einde van het familiebedrijf in 1730.12.
Omstreeks 1708 verliet Jaco zijn ouders. Hij kwam terecht in Stade, waar het spoor
van zijn vader was verdwenen. Het is niet zeker of hij werkelijk in het Zweedse leger
heeft gediend, ondanks de soldatenjas waarin hij jarenlang rondliep. Zijn naam is
niet terug te vinden; wel die van enkele van zijn kameraden. Rond 1710 was hij met
zijn stiefvader op pad in het collectecircuit. Hij wisselde dat af met activiteiten in
een kring van Joodse kruimeldieven in het Rijnland. In 1710 werd de hele familie
gezocht in Groningen, maar toen wist men de dans nog te ontspringen. Tegen het
einde van 1713 ging het mis. Eerst liepen Jaco's ouders met een aangetrouwd stel en
hun twee jonge zoons in Alkmaar tegen de lamp. Vervolgens werden Jaco's
boezemvriend en diens helper in Groningen opgepakt. Jaco zelf en zijn vrouw moesten
zich in december 1713 in Den Bosch verantwoorden en in februari 1714 in Zwolle.
In maart werd hij in Den Haag gearresteerd. Dat zou desastreuze gevolgen hebben.
Tussen 1708 en 1710 zijn er tijdens Jaco's verblijf in Stade problemen ontstaan.
Het garnizoen aldaar was niet betrokken bij krijgshandelingen. Er werd gekaart,
gedobbeld en onderling gevochten. Dat leidde jaren later, op 13 oktober 1713, tijdens
de Amsterdamse kermis, tot een afrekening. Of, en welk aandeel Jaco in die moord
had, kon nooit worden vastgesteld, maar in december 1713 werden zijn kompanen
daarover in Groningen aan de tand gevoeld, hijzelf in februari 1714 in Zwolle en een
maand later in Den Haag. Aanvankelijk gingen alle verhoren over collecteren op
vals consent en wat diefstalletjes, maar allengs kwamen er door een schlemielig
verkeerd bezorgde brief, details van de moordzaak boven water. Al was de schijn
tegen, iedereen die bij die moord betrokken kon zijn geweest, vier man inclusief
Jaco, ontkende hartgrondig er iets mee te maken te hebben. Bij gebrek aan bewijs
liet men het tenslotte in Groningen en Zwolle afweten.
Daar dacht de schepenbank van Den Haag heel anders over.13. Jaco was daar met
een van zijn Joodse connecties opgepakt na een ‘poging’ tot inbraak. Jaco's metgezel
had met het collecteren of de Amsterdamse Kermismoord niets te maken; dat had
de Haagse baljuw snel
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door. Met Jaco gingen de lange verhoren en twee keer tortuur nauwelijks over iets
anders dan de moord. Ondanks die twee keer pijnigen bleef Jaco ontkennen. Hij gaf
tenslotte alleen toe, dat hij op de uitkijk had gestaan toen zijn maat had gepoogd in
te breken. Het vonnis van 19 april met de motivering ‘als het breken zou zijn gelukt,
dan zou hij zijn aandeel hebben genoten’ luidde: geseling en brandmerking onder
de galg, dertig jaar tuchthuis en dertig jaar verbanning. Dat stond in geen enkele
verhouding tot de medeplichtigheid aan een vrijwillig onderbroken poging tot inbraak.
Dit vonnis, poena proxima mortis, ‘de dood het meest nabij’, gerechtvaardigd of
niet, zou Jaco uiteindelijk wel fataal worden.14.

Jaco's proces
Jaco zat maar kort in Den Haag gevangen. Hij ontsnapte en vond onderdak bij enkele
gewelddadige beroepscriminelen. Deze boosdoeners kwamen voort uit kringen van
plattelandsmarginalen en de stedelijke zelfkant. Stuk voor stuk waren zij en degenen
met wie zij zich af en toe verbonden al actief op het criminele pad lang voordat zij
Jaco in hun midden opnamen. Zij gingen met hun eigen activiteiten door ten tijde
van Jaco en ook nadat hij op 8 januari 1716 in Amsterdam was gearresteerd.
Hoewel de titel van het aangehaalde pamflet een ‘uitvoerig verhaal’ belooft van
‘alle feiten en schelmstukken [...] alsmede het proces crimineel’ wordt dat niet waar
gemaakt; niet wat betreft de gebeurtenissen en niet wat het zogenaamde proces
crimineel aangaat. Het pamflet is blijven steken halverwege het appelproces voor
het Hof van Holland. Het verhaal is niet afgemaakt, ook niet in de herdrukken. Zelfs
over de procesvoering in Amsterdam is er geen enkele duidelijkheid. Feitelijk waren
dat twee opeenvolgende procedures gedurende ruim een jaar. Daarna volgden de
twee appellen in Den Haag en een request aan de Staten van Holland voor de
behandeling van een revisieverzoek. Dat alles was héél bijzonder. Hoe kon dat
gebeuren?
Om daar iets van te begrijpen, is enig inzicht nodig in het achttiende-eeuwse
strafprocesrecht. Daarin schieten de Amsterdamse Confessieboeken tekort. Over wat
in Amsterdam en elders geoorloofd en gebruikelijk was, daarover was destijds al
meer dan genoeg onenigheid en zonder procesdossiers is het buitengewoon lastig
om de rechtspraktijk te reconstrueren. Juristen als Simon van Leeuwen in 1677 en
Bavius Voorda in 1792 zowel als de historieschrijvers Caspar Commelin in 1691 en
Jan Wagenaar in 1760 verschilden van mening op essentiële punten hoe het proces
diende te verlopen en... het zal niet verbazen, die verschilpunten vinden we vooral
terug in het proces Jaco.15.
Zonder inleiding, toelichting of achtergrond begint het Uitvoerig verhaal met het
Haagse vonnis van 1714 en vervolgens de ontsnapping uit het tuchthuis. ‘Alle feiten
en schelmstukken’ blijken dan zeven misdrijven te omvatten: twee inbraken in
Overijssel, twee buiten Amsterdam, een in Gouda, een in Zevenhoven en een in de
Diemermeer. Over dat laatste feit was in de Amsterdamse courant behoorlijk ophef
gemaakt.16.
Jaco werd gearresteerd nadat hij door de zus van een van zijn kompanen was
verraden.17. Hij werd niet gezocht in Amsterdam. Daar was er geen notie van wie hij
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was. Van de misdrijven die hem daarna ten laste werden gelegd is er ook geen in
Amsterdam, of het rechtsgebied van Amsterdam, gepleegd. Hij had zich wél vergrepen
aan de rijkdom van de coterie rondom het Amsterdamse patriciaat in de Diemermeer
en dat had hij beter niet kunnen doen. Een aanslag op één van hen, was een aanslag
op allen en een dergelijk vermetel avontuur kon niet ongewroken blijven. Balthasar
Scott was baljuw in de Meer, maar ook lid van de Amsterdamse vroedschap. Hij
werd nog schepen en later burgemeester. Er was bovendien
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een bijzondere verhouding tussen het gerecht van de Meer en dat van Amsterdam.
Toen duidelijk werd dat Jaco ook wat te maken had met de geruchtmakende roof
aan de Ringdijk, vrijwel naast het Rechthuis waar Scott zetelde, zette de laatste zijn
collega in Amsterdam, Hoofdofficier Ferdinand van Collen, onder druk.18.
Van Collen had het zelf al moeilijk genoeg om zich staande te houden, of liever
zijn carrière niet te schaden in het geweld van het cabaal om het pluche tussen de
twee rivaliserende facties onder aanvoering van Joan Corver en Jeronimus De Haze,
beide burgemeester en vertegenwoordigers van de prominente families van die
dagen.19. Beiden wisten zich ook vertegenwoordigd in het schepencollege, de rechters.
De Haze had er al eerder geen probleem in gezien om de officier voor zijn karretje
te spannen. Dat was nogal slecht afgelopen.20. Toen ook het proces Jaco niet erg vlotte
zag Van Collen zich genoodzaakt zich te bedienen van middelen die uniek waren in
de Amsterdamse rechtsgeschiedenis. Het gewone ‘extra-ordinaris’ proces liep eigenlijk
al van de rails binnen enkele weken na de arrestatie toen aan Jaco's bijzit Griet
Lommers strafuitsluiting werd aangeboden in ruil voor belastende verklaringen.21.
Dat was niet gebruikelijk en al helemaal niet op de manier waarop dat gebeurde.
Vreemd was het, toen Jaco tortuur doorstond, dat er geen criminele eis en vonnis
volgde. De verhoren werden gewoon voortgezet. Jaco werd in totaal meer dan twintig
keer verhoord. Het leverde niets op. Hoogst ongewoon werd hij op 29 juni 1716 bij
wijze van voorlopige maatregel opgesloten in het tuchthuis met de toezegging aan
schepenen dat voor het afgaan van de regering - 2 februari daaropvolgend - het
gewenste vonnis zou kunnen worden geveld. Met nog zeven maanden te gaan was
dat een merkwaardige toezegging. In welk stadium het proces toen verkeerde is niet
duidelijk. In iedere geval was dit niet in overeenstemming met de ook in Amsterdam
gangbare regels van de Criminele ordonnantiën op de stijl van procederen van 1570.
Dat was ook een tweede tortuur niet, zonder nieuwe indiciën en opnieuw zonder eis
en vonnis.
Het ziet er nogal rafelig uit. Jaco's advocaten maakten op tal van punten bezwaar
toen het proces uiteindelijk op 17 december ‘ordinaris’, dat is in overeenstemming
met de regels van een civiel proces, werd voortgezet. Het ging over de
ontoelaatbaarheid van de immuniteit, de inhabiele getuigenverklaringen, verklaringen
van infame getuigen en vooral het ontbreken van een criminele eis en vonnis na
tortuur.22. Het mocht niet baten. Het was voor iedereen duidelijk dat vanaf het begin
was ingezet op het zwaarst mogelijk vonnis: radbraken, zoals ook het vonnis was
geweest van enkele complicen. De twaalfde september 1716 moet een

A. van der Laan, Kermis op de Amsterdamse botermarkt (1736). Gemeentearchief Amsterdam.
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van de meest bloedige justitiedagen zijn geweest in de Amsterdamse
rechtsgeschiedenis: 26 mensen op het schavot, onder hen vijf geradbraakt en onthoofd,
twee opgehangen, vier gegeseld onder de galg, van wie twee ook gebrandmerkt,
negen alleen gegeseld en zes te pronk. De uitspraak van 14 januari 1717 was dus
niet verrassend. Er werd ook onmiddellijk appèl aangetekend.
De Amsterdamse zaak is met vraagtekens omgeven, maar het zou nog vreemder
toegaan. Dat begon al met het toewijzen van een advocaat en een procureur die Jaco's
zaak voor het Hof dienden te bepleiten. Zij meenden na bestudering van de stukken
dat appellant terecht was veroordeeld, zodat zij naar hun eed, de verdediging niet op
zich konden nemen.23. Zij mochten de zaak inderdaad niet anders voorstellen dan die
was, of met andere woorden, ook advocaten mochten voor het gerecht niet liegen,
maar dat is dan - met een terugblik 300 jaar na dato - een wel heel erg enge
taakopvatting. Dat vond het Hof en later de Hoge raad ook en dus werd hen
opgedragen de verdediging toch maar op zich te nemen, zo goed als zij konden. Het
ging om de juiste toepassing van het recht en niet slechts of Jaco de waarheid sprak
of niet. De meest voor de hand liggende uitleg is, dat zij helemaal geen trek hadden
in een dergelijke pro Deo zaak. Niemand had veel op met vagebonderende criminele
migranten.

Uitvoerig verhaal van alle feyten en schelmstukken, gepleegt door Jacob Frederik Muller, alias Jaco
(1717). Gravures uit de vierde en vijfde druk (1760). Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

De conclusie van eis tot vernietiging van het Amsterdamse vonnis van 6 april 1717
omvat weinig, maar de productie van middelen ontbreekt. Een en ander zal niet
afwijkend zijn geweest van het verweer in Amsterdam en dat was omvangrijk. In de
conclusie van antwoord van 20 april namens Amsterdam ingediend, blijven de
bezwaren van de andere partij geheel onbesproken. Het is vrijwel slechts het verhaal
van de onbetrouwbare Griet Lommers met als doel om te illustreren wat voor een
slecht mens deze Jaco was. De straf die de Amsterdamse Hoofdofficier en schepenen
voor hem hadden bedacht, had hij verdiend. Of het Hof dat von-
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nis dus maar even wilde bevestigen!24.
Zo simpel ging dat niet. Er gebeurde maandenlang helemaal niets. Partijen lieten
om beurten verstek gaan, totdat de Raadsheren van het Hof het nodig oordeelden om
alle getuigen die al in Amsterdam waren verschenen ook nog maar eens naar Den
Haag te ontbieden.25. Amsterdam kreeg de rekening gepresenteerd van de kosten, tot
dan toe bijna f 1.100.- (ongeveer 100.000.- euro), exclusief de kosten van de door
de stad zelf ingehuurde advocaat en procureur. De vlam sloeg in de pan: ‘Dat bedrag
is dit gespuis niet waard’, waren de vrijwel letterlijke woorden van Van Collen. Hij
wenste een onmiddellijk einde aan het proces, maar daar had hij niets over te zeggen.
Hij bracht vervolgens twee zaken in stelling: 1. Hij liet om de publieke opinie te
bewerken de hiervoor genoemde conclusie van antwoord in druk verschijnen, het
thans zo bekende Uitvoerig verhaal en 2. hij kondigde aan dat hij via de gedeputeerden
bij de Staten een speciale wet zou voorstellen om het appelleren van eerder publiek
gestraften onmogelijk te maken.26. Hij heeft zich met deze acties geen dienst bewezen.
Jaco werd met het Uitvoerig verhaal een historische figuur, hijzelf raakte in de
vergetelheid en zijn voorstel leidde tot een betekenisloze wet onder de schertsnaam
‘Edictum Jacotianum’. Er was wel een onverwacht neveneffect. De Staten van Holland
hielp een handje door voor de tot stand te brengen wet advies te vragen aan dezelfde
Raadsheren die ook over de zaak Jaco oordeelden.27. Op wonderbaarlijke wijze
kwamen zij tot de conclusie dat volgens het Romeinse recht boeven van dit kaliber,
met het oog op de publieke veiligheid, geen recht van appèl hadden. Daarmee kon
de Staten op 27 april 1718 positief worden geadviseerd en met precies dezelfde greep
uit de Digesten kon op 8 mei ook het beroep worden afgewezen.28. Dat staat niet in
de vonnisomschrijving, maar het is af te leiden uit de beraadslagingen van het Hof.29.
Opmerkelijk is dan, dat, als Jaco nu al appèl kon worden ontzegd volgens de Romeinse
rechtsbronnen die speciale wet helemaal niet nodig was. Die overbodigheid
illustreerde het Hof zelf nog eens in een advies in 1763.30. Er is ook geen zaak bekend
met een beroep op dit plakkaat.31. Het was wel een fijn zalfje voor de gevoelige tenen
in Amsterdam.
Reden voor Jaco om nu in beroep te gaan bij de Hoge Raad. Amsterdam wenste
de termijnen te bekorten, maar daar kwam niets van in. Er werd wel bedongen, dat
geen enkel uitstel meer zou worden gedoogd. De Raadsheren waren zich er wel van
bewust dat zij de regie niet meer in handen hadden en dat zou in de afhandeling nog
blijken. In de overwegingen kwam naar voren, dat alle ondeugdelijke verklaringen
en alle verklaringen van infame getuigen, inclusief die van kroongetuige Griet
Lommers, van tafel werden geveegd.32. De Raad mengde zich niet in de vreemde
procedurele wendingen die in Amsterdam hadden plaatsgevonden. Die zouden in
onze dagen als vormfouten zonder enige twijfel tot nietigheid hebben geleid. Toen
was dat beginsel evenmin onbekend. Echter, de autoriteit van hogere rechtscolleges
destijds was een andere dan nu. Het was niet gemakkelijk om te treden in de rechten
van de autonome gerechten. Die vrijheden waren inzet geweest in de opstand van
de zestiende eeuw tegen het gezag in Brussel en de controverse bij de invoering van
de Criminele Ordonnantiën van 1570.33. Overigens gold dat allemaal niet voor
Amsterdam, meende Voorda in 1792, want Amsterdam had de wetgeving van Koning
Filips zonder gemor aanvaard. De schorsing bij de Pacificatie van Gent in 1576
speelde geen rol omdat de stad Spaans was gebleven tot 1578.34. Amsterdam had zich
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te houden aan die wet, maar deed dat niet. Het proces in Amsterdam was niet verlopen
in overeenstemming met de toen gangbare praktijk van het strafprocesrecht; er is
geen enkele zaak gevonden die hier op lijkt, niet voor, noch na Jaco. Nulliteit lijkt
wel mogelijk geweest te zijn, want er is, als terloops, wel over gesproken, maar toch
ging de Raad daaraan voorbij.
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De Raadsheren achtten uiteindelijk de aanwezigheid van Jaco op de plaatsen van de
misdrijven en zijn betrokkenheid bewezen, maar niet zijn feitelijke handdadigheid.
Op expliciete punten werd hij van schuld vrijgepleit. De dood van de vrouw bij de
overval in Zevenhoven werd hem niet aangerekend en frapperend, evenmin als het
hem toegeschreven aandeel in de Diemermeerse roof. Dus toch vernietiging van het
Amsterdamse vonnis? Neen, want op 20 juli 1718 werd het beroep opnieuw afgewezen
op geheel andere gronden. Jaco had bekend een bedelaar te zijn, had geen verklaring
voor zijn welstand, dus moest hij wel een dief zijn en daarmee kwamen de hiervoor
genoemde plakkaten van 1614 nadrukkelijk voor het voetlicht. Toch hoefde dit niet
persé te leiden tot een capitale straf, maar wel nu hij op 19 april 1714 in Den Haag
al poena proxima mortis was veroordeeld. Ongeacht de juistheid van dát vonnis was
bevestiging van de Amsterdamse sententie onafwendbaar.
De aanstelling van houwdegen Ferdinand van Collen was een politieke beslissing
geweest van Joan Corver en Jeronimus De Haze in hun strijd om het Amsterdamse
pluche. Het proces was vanaf het begin politiek beïnvloed door de betrokkenheid
van Balthasar Scott en op de achtergrond de facties van Corver en de Haze in het
schepencollege.35. Van Collen zelf beïnvloedde via de Staten van Holland de
Raadsheren van het Hof indirect door de indiening van de speciale wet. Hij zette via
de gedeputeerden ter dagvaart de Raadsleden van de Hoge Raad rechtstreeks onder
druk. Toen een request om een revisieverzoek in behandeling te nemen werd ingediend
bij de Staten nam hij het heft eenvoudig zelf in handen.36. Met andere woorden: hij
gaf opdracht om ieder verzoek onmiddellijk af te wijzen! Van de achttien steden en
één stem voor de ridderschap, bestreden twee steden de afwijzing. Consensus was
vereist en naar goed gebruik, toen en nu, werd een commissie ingesteld. Die kwam
met een warrig advies waaruit wel bleek, dat zich niets tegen de behandeling van
een revisieverzoek pro Deo verzette.37. Dat was echter niet de bedoeling. De twee
tegenstemmende steden, Haarlem en Delft, werden eenvoudig omgepraat. Het verzoek
werd zonder enige motivering afgewezen. De Hoge Raad verzette zich nog tegen
een onmiddellijke overzending van Jaco naar Amsterdam, maar iedere oppositie
werd nu de kop ingedrukt. Het was niet fraai. Jaco werd met spoed naar Amsterdam
teruggebracht om op zaterdag 6 augustus 1718 omstreeks het middaguur voor het
stadhuis op de Dam geradbraakt te worden.

Jaco's leven na de dood
Of Jaco populair was tijdens zijn leven, is moeilijk te zeggen. In Amsterdam was hij
volslagen onbekend, tijdens zijn bestaan als collectant, bedelaar en inbreker,
behoudens dan bij enkele dubieuze kroegbazen. Hij werd bekend door de publicatie
van het Uitvoerig verhaal en door het pamflet bij het voltrekken van zijn vonnis in
1718,38. direct daaropvolgend door een fantasieverhaal van zijn tocht naar de hel.39.
Hij zou niettemin zijn vergeten, ware het niet, dat hij in 1722 door Gysbert Tyssens
werd gekoppeld aan de in 1721 in Parijs geradbraakte Louis Dominique Cartouche.40.
Cartouche was een echte roverhoofdman en het sociale drama van zijn bende sprak
ook in de Republiek tot de verbeelding. Er verschenen over hem onmiddellijk na
zijn dood vertellingen en toneelstukken, ook in het Nederlands. Dat ging erin als
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koek. Bij gebrek aan een schurk van vaderlandse bodem van dat kaliber werd Jaco
gepromoveerd tot zijn Nederlandse pendant en sindsdien heeft Cartouche Jaco op
sleeptouw genomen. Eerst door het Uitvoerig verhaal in 1731 tot drie keer toe in één
band met het verhaal van Cartouche uit te brengen,41. vervolgens vanaf de derde druk
in 1734 door naar elkaar te verwijzen en tenslotte door een samenspraak in de reeds
genoemde Brief van Jacob Frederik Muller in 1773.
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Jaco zou alsnog een zachte dood zijn gestorven, als Jacob van Lennep hem geen
nieuw leven had ingeblazen, waarna Justus van Maurik zich de meest
onwaarschijnlijke onzin op de mouw liet spelden om dit als ‘werkelijk gebeurd’ te
verkopen. Sindsdien is er een mythe van Jaco, die wel leuk is om te vertellen, maar
die ver van de werkelijkheid staat. Jaco heeft nooit op de Elandsgracht gewoond;
niet voor 1708, want toen verkeerde hij met zijn ouders op verschillende andere
adressen, niet voor 1714 want toen was hij overal, maar niet in Amsterdam en niet
in die luttele maanden van 1715. Daar had hij enerzijds de tijd niet voor en anderzijds
als dat wel het geval zou zijn geweest, dan was hij dáár in ieder geval niet welkom.
De huizen waren in het bezit van de Diaconie en de keurige familie Magen.42. Er was
geen plaats voor geboefte en zeker niet om verbouwingen aan te richten, met geheime
vluchtgangen of bergplaatsen achter bedsteden en in schoorstenen zoals Van Maurik
zich liet vertellen. Van Maurik was een romantisch warhoofd. Zo werd hij ook door
zijn tijdgenoten gezien: het verklede burgermannetje dat zich door ‘volksfiguren’
van alles liet wijsmaken. Hij leende voor de beschrijving van het mensenpakhuis,
dat sindsdien werd aangeduid als het Fort van Sjako, onverkort tekst van Helene
Mercier die de schande van de volkshuisvesting kort voordien aan de kaak had
gesteld.43.
Dan is er nog de fabel van de attributen die als de spreekwoordelijke museale
muizenval in het Amsterdams Historisch Museum worden gekoesterd. Aan de hand
van de bronnen kan precies worden nagegaan wat Jaco heeft gebruikt, meegesleept
of wat in beslag is genomen. Daar is geen ingenieus in- of uitschuifbaar laddertje bij
en geen houweel met een fluitje, om maar wat te noemen. Al dat bewaarde ijzerwerk
kan van iedereen zijn geweest, behalve van Jaco. Het enig tastbare dat hij heeft
nagelaten, is zijn handtekening op het mandement in cas d'appel.44. Voor het overige
moeten we alles en vooral wat vanaf Justus van Maurik is verteld en waarop de mythe
is gebaseerd, vergeten. Of juist wel vertellen maar met de toevoeging dat het een
leuk verhaal is. Dat zijn sprookjes doorgaans ook, maar niet meer dan dat.
Jaco was niet de man zoals hij de laatste eeuw is afgebeeld. Hij was een boef met
een deels hilarische en deels treurige achtergrond. Hij was geen leider van een bende,
geen ziekelijke geweldpleger en zeker geen moordenaar. Hij was ook geen weldoener.
Hij was geen anarchist of socialist. Het ontbreekt er nog aan dat hij als terrorist wordt
afgeschilderd.
Als de onwaarschijnlijke toevoegingen aan het Uitvoerig verhaal geen achterdocht
opriepen en de beweringen van Jacob van Lennep te diffuus waren,45. dan had in ieder
geval afstand behoren te worden genomen van de vertelling Het fort van Sjaco van
Van Maurik. Een oude schoenlapper wiens overgrootvader een tijdgenoot van Jaco
geweest zou zijn, de informatiebron, dat is lachwekkend. Dat Johan Braakensiek, de
illustrator van Van Maurik, diezelfde schoenlapper óók liet doorgaan voor Klaas
Ris, een van de socialistische voormannen, had de liefhebber van Amsterdamse
geschiedenissen toch aan het denken moeten zetten.46. Wie dán de moeite zou hebben
genomen om na te gaan hoe de schrijvende tijdgenoten over Van Maurik dachten of
van wie hij zijn teksten leende, die zou alsnog het hele verhaal ver van zich hebben
geworpen.47. Zo is het echter niet gegaan, gezien de onzinnige productie van teksten
nadien. Daarmee is van de historische Jaco een karikatuur gemaakt.
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Het echte verhaal en dat van zijn wereld is buitengewoon interessant. Over zijn
leven, het doen en laten van zijn familieleden en zijn kompanen inclusief de processen
die in de loop van ruim dertig jaar werden gevoerd, valt veel te vertellen. Al die
deelnemers op een uitzondering na kwamen voort uit de wereld van de marginalen.
Het onderzoek naar Jaco en zijn directe omgeving is nu afgerond; dat naar de wereld
van de marginalen ten tijde van de Republiek moet nog beginnen.
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Een oude bekende van Weyerman in Middelburg*
Ton Jongenelen
Mijn uitgangspunt is dat prachtige, onvolprezen boek Van smaad tot erger. In de
inleiding maakte ik melding van een probleemgeval, het pamflet Op een woekeraar
van Rotterdam uit 1747. Dat is zo'n goedkoop planootje waarin de dichter de
Rotterdamse oudburgemeester en vroedschap Pieter van Schoonhoven hekelt, die
om het geldelijk gewin in tijden van nood graan had verkocht aan de vijand,
Frankrijk.1.
De Amsterdamse hoofdofficier Daniël De Dieu zond pseudo-kopers naar de
boekwinkels van Abraham Graal, Gerardus van Hattum, Anthonij Scharlouw, Nicolaas
Lydelhoff, Hendrik Stockink, Gerrit Vlier en Johannes Smit teneinde bewijs te
vergaren omtrent de verkoop van dit pamflet.2. Op een woekeraar van Rotterdam is
echter niet opgenomen in mijn bibliografie van Amsterdamse boekverboden
aangezien, alle ijver ten spijt, de naspeuringen en getuigenverklaringen niet hebben
geleid tot een vervolging.
Die keuze is zoals jullie begrijpen volstrekt verdedigbaar, maar toch bekruipt me
zo nu en dan het gevoel dat deze omissie mede was ingegeven door het feit dat ik
over Op een woekeraar van Rotterdam bar weinig te vertellen had.
Inmiddels ben ik wat wijzer geworden, en daar gaat dit verhaal over.

Kornelis Jakobsz en Cornelis Jacobsen
Bij dergelijke politiserende poëzie is het niet ongebruikelijk dat de dichter, de drukker
en de uitgever hun namen verbergen. Op een woekeraar van Rotterdam zou zijn
uitgegeven door Cornelis Jacobsen te Middelburg.3. Die heeft echter nooit bestaan.
Vaak ben je dan uitgepraat, maar in dit geval ligt dat anders. Dat schertsimpressum
werd niet eenmalig gebruikt, maar maakte deel uit van een hele reeks. Voor een
fictieve boekverkoper had Cornelis Jacobsen een alleszins respectabel fonds.
Bovendien moet Cornelis Jacobsen worden bestudeerd in samenhang met zijn
voorloper en stadgenoot Kornelis Jakobsz. Diens naam dook op in 1743, kort na de
definitieve uitspraak in de rechtszaak tegen twee Amsterdammers die in 1741 betrapt
waren bij het drukken van een omstreden theologisch werk van wijlen Willem
Deurhoff.4. In eerste aanleg waren de straffen tamelijk fors: de een werd verbannen,
de ander kreeg drieduizend gulden boete. De veroordeelden gingen echter in beroep
en in september 1743 besloten de schepenen het oorspronkelijke vonnis te vernietigen.
De Haarlemmer Adriaan Spinniker meende de overwinning van het goede op het
kwade te moeten vieren met een triomfantelijk anoniem gedicht, De vryheid op den
troon gezet door de schepenen der stad Amsteldam, dat hij voorzag van een
fopcolofon, Kornelisz Jakobsz te Middelburg. Dat colofon zou enkele jaren lang
fungeren als een keurmerk voor antiklerikale publicaties. Het werd in 1745 en 1746
herhaaldelijk gebruikt door Spinniker en ook door diens Amsterdamse geestverwant
Pieter Bakker.5.
Daarna verdween Kornelis-met-een-K Jacobsz-met-sz uit het zicht. Hij werd
afgelost door Cornelis Jacobsen die uit een geheel ander vaatje tapte. De nieuwe
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pamflettenreeks begon in 1747 met de Klagten der Vlaamse en Brabansche steeden.
Dat was een gedicht met een actueel politiek onderwerp: de opmars van het Franse
leger en de val van de barrièresteden in de Oostenrijkse Nederlanden. De steden
deden hun beklag over de geringe weerstand die de Staatse troepen geboden hadden.
Zij verklaarden hun val uit de omkoping van de verantwoordelijke gezagsdragers.
Wat baten al onze muren en kanonnen als de leidinggevenden
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door de Fransen worden omgekocht?6.
Daarbij bleef het niet. In totaal verschenen er in 1747 tien pamfletten van Cornelis
Jacobsen, plus nog één pamflet op naam van Cornelis Jacobse. Het is steeds weer
van hetzelfde laken een pak. De schrijver hekelt de naar zijn mening volstrekt
onbekwame regenten die zich schaamteloos verrijken en alle lasten onbekommerd
afschuiven op de gewone man, hun onuitstaanbaar arrogante wittebroodskinderen,
de belastingpachters en ook de Amsterdamse katholieken - want wie met Frankrijk
heult moet worden verbannen - en presenteert belastinghervormingen en een
burgerwapening als het onfeilbaar panacee voor alle maatschappelijke kwalen.7. Het
laatste gedicht uit 1747 is dat pamflet waarmee ik begon. Op een woekeraar van
Rotterdam is echter in weerwil van de naam geen Rotterdams, maar een Amsterdams
pamflet. Een ontevreden Amsterdammer kon zich in oktober 1747 nog geen directe
kritiek op zijn eigen overheid veroorloven, maar ongetwijfeld zullen de lezers hebben
begrepen dat hier, door het noemen van een landverraderlijke burgemeester, ook al
was dat geen Amsterdammer, een grens werd overschreden. De Amsterdamse
bestuurders waren dan ook niet geamuseerd - hetgeen de ijver van de hoofdofficier
verklaart.

Nog meer Zeeuwse pamfletten
Met die verboden Woekeraar raakte Cornelis Jacobsen in diskrediet. Het colofon
verdween dan ook enige tijd, maar dat betekende nog niet het einde van de fictieve
Middelburgse uitgeverij. Een jaar later, in 1748, blijkt Cornelis Jacobsen te zijn
omringd door een kleine horde van zielsverwante stadgenoten. Het is een mer à
boire, met duidelijk verschillende namen als Jan Jansen, Jan Pieters, Jacob Christoffels
en Jacob Hendrikz, maar ook Cornelis Jacobsz. en Cornelis Jacobse. Vrijwel al die
pamfletten geven uiting aan het destijds algemeen verbreide ongenoegen dat in
Amsterdam leidde tot potentieel staatsgevaarlijke, in ieder geval turbulente
bijeenkomsten van malcontente burgers-schutters op de Kloveniersdoelen. Ter
toelichting zal ik twee voorbeelden geven, geselecteerd op grond van een formeel
criterium, de typografische verwantschap met Cornelis Jacobsen.
In augustus 1748, dat is op het hoogtepunt van de rebellie, toen Amsterdam op
zijn kop stond, verscheen het Antwoord op de decisie, uitgegeven door Cornelis
Jacobse.8. De magistraat had net besloten de voornaamste eis van de opstandelingen
te verwerpen omdat de vrije krijgsraad iets nieuws was dat niet kon worden
teruggevonden in de handvesten. De schrijver van het Antwoord is het daar niet mee
eens: ja het klopt, er is geen precedent. We hebben de verkiezing van de kolonels en
kapiteins van de schutterij nooit bij wet geregeld omdat dat niet nodig was in de
tijden van de gezamenlijke strijd tegen de algemene vijand, maar tegenwoordig ligt
dat anders. De regenten bevoordelen zichzelf ten koste van het algemeen belang. In
die omstandigheden is het billijk en redelijk dat de burgerij, bij het ontbreken van
voorschriften hieromtrent, probeert om autoriteit ‘uit de donckere hoeken te zoeken’
en een vrije krijgsraad in te stellen.9. De schrijver voegt daar nog een retorische vraag
aan toe: ‘Al is dit nu nieuw, en nooit te vooren door onagtzaamheid der Burgery
bedacht, is het evenwel niet goed en nuttig voor 't algemeen dezer Stad?’10. Het
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Antwoord op de decisie kreeg in Pieter Geyls beschrijving van de doelistenbeweging
enige bijzondere aandacht omdat het behoorlijk radicaal is. Geyl zag het onmiddellijk:
dit was geen ouderwets historisch, maar een nieuw natuurrechtelijk standpunt.11.
Collega-uitgever Cornelis Jacobsz. verblijdde het publiek met een waarlijk
allerellendigst gedicht getiteld Roskam. De grootste logenaars bestraft. De hondjes
hebben uytgeblaft.12. Het moet haastwerk geweest zijn, want de Roskam werd
onmiddellijk na de wetsverzetting van 5
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september 1748 op de markt gebracht en verwoordt de kortstondige tevredenheid
met de resultaten van de revolutie: de gehate burgemeesters, ‘Vier Hoofden, die wel
Pausen scheenen’, hebben het veld moeten ruimen, nu zal alles goed komen. Wie
durfde er te beweren dat de doelisten slecht volk waren en dat de Prins zich niet zou
verwaardigen ooit naar hen te luisteren? Kort daarna, op 7 september, zou de dichter
vernemen dat de stadhouder besloten had de ontslagen regenten van rechtsvervolging
te vrijwaren - van die in het verschiet liggende domper op zijn uitbundige feestvreugde
was hij zich nog niet bewust.
Deze twee pamfletten wijken niet af van de rest. Ook de pamfletten met duidelijk
afwijkende drukkersnamen hebben, afgezien van een enkel duidelijk afwijkend,
staatsgezind weerwoord, dat kenmerkende misnoegde toontje. Ze waren zonder enige
twijfel afkomstig uit de hoek van de radicale doelisten voor wie het herstel van het
stadhouderschap geen doel op zich was, maar een middel tot verandering van de
machtsverhouding tussen de Amsterdamse regenten en burgers. Hun opvattingen
worden best gekenmerkt door de voor veel tijdgenoten volstrekt impertinente
opmerking van een van hun woordvoerders, mr. Johan Feitema, toen zij waren
binnengedrongen in de slaapkamer van Willem IV: ‘Weet je Hoogheid wel dat hij in
Amsterdam is?’

Een Aha-Erblebnis
Kortom: die verboden titel, Op een woekeraar van Rotterdam, is niet meer dan het
topje van de ijsberg. Daaronder bevinden zich andere pamfletten van de enige echte
Cornelis Jacobsen, van ‘familieleden’ en van ‘andere’ Middelburgers. Het is steeds
weer dezelfde heftig politiserende teneur, dezelfde prijsklasse, en het zijn steeds weer
dezelfde abominabele kreupelrijmen. Ik ga dan ook uit van één auteur, in ieder geval
voor de pamfletten op naam van Cornelis Jacobsen, Jacobs en Jacobsz. De vraag is
natuurlijk: wie was dat? Wie schopte er zo hard tegen de regentenkliek?
De plaatsaanduiding geeft geen houvast, alhoewel... - daar kom ik later nog op
terug. In ieder geval had Middelburg in 1747 een pregnant orangistische connotatie.
In Rotterdam noteerde de prinsgezinde dagboekschrijver Cornelis van Oeveren dat
hij begon te vermoeden dat de Staten van Zeeland ‘om’ waren, toen er een
Middelburgse schuit met de prinsenvlag in de haven verscheen.13. Voor de orangisten
was Middelburg, niet Alkmaar, de plaats waar de victorie begon. Maar het specifieke
colofon Cornelis Jacobsen verwijst ook naar de antiklerikale voorloper Kornelis
Jakobsz. Is dat wellicht een bruikbare aanwijzing? Ja en nee. De gebruikers van dat
colofon, Pieter Bakker en Adriaan Spinniker, waren zeker niet betrokken bij de latere
pamflettenreeks van ‘Cornelis Jacobsen’. Het overnemen van dit colofon, met die
kleine variatie, moet juist worden geïnterpreteerd als een plaagstoot. Je mag
veronderstellen dat de auteur met die twee, of met een van hen, nog een appeltje te
schillen had en dan ligt de naam van de schuldige voor de hand, want Pieter Bakker
was verwikkeld geweest in een heftige polemiek met de broodschrijver Jan Willem
Claus van Laar. Helaas gaat die vlieger niet op: Claus van Laar zat in 1747 op
Curaçao, waar hij als een ware intrigant de een tegen de ander uitspeelde.14.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

Wie o wie verschool zich achter al die quasi-Middelburgse drukkers uit 1747-1748?
Een mogelijke oplossing schoot mij opeens te binnen toen ik bij Knuttel nóg zo'n
Zeeuwse uitgever tegenkwam, in het impressum van Nederlands toestand ontdekt
en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders. Het is een vroeg gedicht - het
gaat vooraf aan de Middelburg-serie - van acht bladzijden in octavoformaat met een
bekend geluid: de dichter hekelt de hoge kosten van levensonderhoud - in weerwil
van de gedurige vrede betaalt men
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nu meer lasten dan ten tijde van Alva. Dit moet worden verklaard uit de aanwezigheid
van ‘dieven’ en ‘schelmen’ in het stads- en staatsbestuur. Die dieven en schelmen
mogen ook verantwoordelijk gesteld voor de val van Brussel, in februari 1746.
Kortom: het bestuur moet worden gezuiverd van gewetenloze landverraders en dus
roept hij op tot herstel van het stadhouderschap. Willem IV moet de heren regenten
maar eens mores leren.
Neerlands toestand ontdekt is echter geen ‘Middelburgs’ pamflet. Het werd quasi
uitgegeven te Vlissingen, bij Harmanus Oranje.15. Toen flitste het door mij heen:
Harmanus Oranje, Middelburg! Is dit niet een oude bekende van Jacob Campo
Weyerman? De Argus. De Overtoomse strontvlieg. Harmanus de Bok. Harmanus
van den Burg!

Harmanus van den Burg
In deze kring is Harmanus van den Burg vooral bekend als tegenspeler van Jacob
Campo Weyerman. Zijn weekblad, De Amsterdamsche Argus, werd aangevallen
door Weyerman, die zijn tegenstander met vilein meesterschap portretteerde als een
hoerenloper, een impotent geworden syfilislijder, en vooral als een van elk talent
gespeende brabbelschrijver.16.
Bordeelbezoek en geslachtsziekte laten zich niet aflezen aan het fonds van Cornelis
Jacobsen, maar die doelistische kreupelrijmen tonen een onmiskenbaar gebrek aan
talent. Ook inhoudelijk is het niet ondenkbaar dat Van den Burg de auteur was: de
pamfletten zijn lekker heftig, vol van vooroordelen tegen katholieken en
vreemdelingen - precies zoals we Van den Burg kennen.
Er is meer: het gedicht Klagten der Vlaamse en Brabansche steeden leidde tot drie
tegenpamfletten. Eén criticaster mocht het genoegen smaken van door de schrijver
van de Klagten te worden beantwoord.17. Die dreigde zelfs met nog meer pamfletten
- misschien wel een rarekiek.18. Dat doet vermoeden dat de schrijver van de Klachten,
en bijgevolg van de hele Cornelis Jacobsen-serie, zijn hand niet omdraaide voor een
pamfletje meer of minder. Ook dat past in het profiel. Wat Van den Burg in kwaliteit
tekort kwam, maakte hij goed met kwantiteit. Hij was zéér productief en beschreef
zijn eigen stijl als een ‘vlugge nederflansinge’ die wel bij hem paste omdat hij zijn
gedichten voor de actualiteit schreef.19.
Het auteurschap van Van den Burg zou ook die plaagstoot richting Spinniker en
Bakker verklaren. Van den Burg was een vriend van Claus van Laar - beiden
behoorden tot het fonds van Steven van Esveldt. Het is zelfs niet onmogelijk dat ze
samenwerkten in het door Van Esveldt uitgegeven blad Het koffy-huis der
nieusgierigen, want dat periodiek bevat opvallend veel loftuitingen aan het adres van
beide heren.20.
Het probleem van al deze argumenten is dat ze tamelijk vaag zijn. Van den Burg
was een talentloze, antipapistische en xenofobe broodschrijver, maar dat betekent
niet dat elk uit een vlotte pen gevloeid antipapistisch en xenofoob kreupelrijm aan
hem mag worden toegeschreven. Bij herlezing van mijn aantekeningen viel me echter
een klein detail op: Van den Burg ondertekende zijn pamfletten nog wel eens met
de zinspreuk ‘Voor die het behaagt’ - een verwijzing naar zijn initialen. Het laatste
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pamflet, dat pamflet waarvan Geyl al opmerkte dat het uitzonderlijk radicaal was,
heeft aan het einde een tweeregelig gedichtje:
Den burger, lang genoeg geplaagt,
Verwerpt, verbant die dit mishaagt

‘Die dit mishaagt’? Bingo! De forensische historicus ontwaart hier een hele kleine,
maar toch cruciale aanwijzing. Dat colofon, Cornelis Jacobsen te Middelburg, was
inderdaad van Har-
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manus van den Burg. Die had de ultieme manier gevonden om zijn anonieme
pamfletten te voorzien van een subtiel merkteken: hij liet ze zogenaamd verschijnen
te Middelburg.

Van den Burg, Weyerman en de Keurdichten
Harmanus van den Burg verdient nadere bestudering. Ik vermoed dat hij in zijn lange
broodschrijverscarrière (hij leefde van 1682 tot 1752) veel meer geschreven heeft
dan er tot nog toe bekend is.21. Laat ik een voorzetje geven. Ik ging met de
quasi-zeelandiana van Middelburg naar Vlissingen, maar nu we toch associatief bezig
zijn breiden we het verhaal nog verder uit met een familienaam die aan Zeeland doet
denken, Pieter van der Goes, de beroemde fictieve Amersfoortse uitgever van de
Latynsche en Nederduitsche keurdichten.
Enige tijd geleden heb ik aangetoond dat het zogenaamde Tiende vervolg moet
zijn samengesteld door Jan Willem Claus van Laar.22. Zijn bemoeienis met de
Keurdichten was van kortstondige duur omdat de overheid, na de uitvaardiging van
een verbod op het Negende vervolg, met dit soort uitgaven korte metten maakte. Van
wie nam Claus van Laar het estafettestokje over? Met betrekking tot de boekverkopers
is de knoop inmiddels ontward: er waren omstreeks 1730 twee concurrerende
netwerken die ieder hun eigen Zesde, zevende en achtste vervolg uitgaven, totdat
Amsterdam, om redenen die mij niet geheel en al duidelijk zijn, in 1734 een
strafvervolging instelde tegen de boekverkopers Jan van Leeuwen en Johannes de
Ruyter, maar hun concurrenten Jan Winkel en Pieter Aldewerelt ongemoeid liet. Met
betrekking tot de redacteuren tasten we echter nog in het duister. Van Leeuwen en
De Ruyter stonden in verbinding met de jonge Haagse advocaat mr. Balthasar Mandt,
maar wie deed het redactiewerk voor Van Leeuwen toen die nog niet beconcurreerd
werd? En zou die onbekende wellicht betrokken zijn geweest bij de Zesde, zevende
en achtste vervolgen van de nieuwkomers Winkel en Aldewerelt?
Het is al vaak opgemerkt dat in het Derde, vierde én vijfde vervolg verschillende
tegen Weyerman gerichte hekeldichten zijn opgenomen die van de hand zijn van
Van den Burg of van Van den Burg gunstig gezinde collegae of van literatoren die
eveneens last hadden van Weyerman, zoals Hubert Kornelisz. Poot en dominee Pieter
Poeraet.23. Het zou mij niet verbazen als Harmanus van den Burg langdurig betrokken
is geweest bij de uitgave - tot Claus van Laar de serie overnam omdat Van den Burg
na het verbod niet meer durfde.
Is daar enig bewijs voor? Nee, eigenlijk niet, maar toch: in zijn Wagenpraatje,
geschreven tijdens het voorarrest, maakte Weyerman een enigmatische toespeling
op de Keurdichten: ‘In deze eeuw kwamen de Keurdigten opborrelen, een raads
beslag, by zeker Komies in order gebrogt, by zeker thans gebannen Boekverkoper
opgezogt, by kreupel Pietje in de Wereldt gerogt, en by zekere gemoedeloze
Boekmaaden onder den duym verkogt’. In het artikel over de Keurdichten wees ik
op de dubbele bodem: deze passage was een bedekte boodschap aan de buitenwacht.
Weyerman beperkte zich tot toespelingen op betrokkenen die reeds overleden of
bestraft waren. Zo liet hij weten dat hij niemand zou verlinken. Weyerman was soms
wel een beetje een boef, maar dit is toch vertederend integer.
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Daar wil ik bij deze gelegenheid iets aan toevoegen. Ook integer is de manier
waarop Weyerman tijdens het voorarrest zijn ondervragers ondervroeg. Hij wist niet
wat de aanklacht was en vroeg zich af of de overheid wellicht op zoek was naar de
auteurs van de Keurdichten, wat zij daar al van wisten en of hij als kroongetuige,
met een simpele bevestiging van reeds bestaande vermoedens, zijn eigen huid zou
kunnen redden. Hij schreef aan de procureurgeneraal: ‘Ik heb nimmer een enkelde
letter geschreeven voor ofte tegens den prins van Vrieslant: zo min als voor ofte
tegen het vicariaat.’ Dit is een zinspeling op de Keurdichten,
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want die werden verboden naar aanleiding van passages over juist deze onderwerpen.
Onmiddellijk daarop volgt de zin: ‘Nooit heb ik eenige moogendheden aangeraakt
in mijne schriften; geheel anders als den schrijver van het weekelijks papier getytelt
den Argus, wiens schimpschrift tegens den Keyzer van Groot-Rusland in het openbaar
is verbrant geworden tot Muyden ten verzoeke van den heere Brants, resident van
die majesteyt’.24. Dat slaat op zijn aartsrivaal Harmanus van den Burg die zich ooit
had vergaloppeerd met een passage over de winderigheid van Tsaar Peter. Het lijkt
alsof Weyerman hier van de hak op de tak springt, maar dat is niet zo. Weyerman
speelde het spel heel slim. Hij sondeerde zijn ondervragers door quasi nonchalante
toespelingen te maken en hen als het ware uit te nodigen om te reageren - zonder
zich in zijn kaarten te laten kijken. Ik ben de eerste om toe te geven dat deze kleine
bijdrage aan de Weyerman-exegese ietwat speculatief van aard is. Het zij zo. Mocht
hij dit slimmigheidje inderdaad zo hebben uitgedacht - ik acht hem daartoe in staat
- dan heeft het hem helaas niet geholpen. Hij maakte een inschattingsfout. Zijn
ondervragers waren niet gespitst op het in één adem noemen van Van den Burg en
de Keurdichten. Zij lieten zich niet door een schijnbaar toevallige zinsvolgorde op
andere gedachten brengen. Het proces tegen Weyerman was voor hen geen opstapje
naar een belangrijker zaak. Ze moesten Weyerman zelf hebben.

Eindnoten:
* Lezing, gehouden tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 7
januari 2006.
1. Pieter van Schoonhoven was was al eerder het mikpunt van een pamflet. In de Vrymoedige
zamenspraak tusschen eenen burger van Amsterdam, en een soldaat van Bergen op Zoom,
[1747], wordt hem verweten dat hij zelfs na het verbod van de Staten Generaal heeft volhard
in de bevoorrading van de vijand met graan.
2. Op een woekeraar van Rotterdam, [1747]. Ton Jongenelen, Van smaad tot erger. Amsterdamse
boekverboden 1747-1794, Amsterdam 1998, p. vi. Voor de pseudokoop zie GAA, Notarieel
Archief 11740 nrs. 113-119 [notaris Salomon de Fremery, 5 en 6 oktober 1747].
3. Een afschrift in het gemeentearchief Rotterdam vermeldt zelfs het adres: ‘wonende in de Orange
Boom tegen over het Marquisaet van Vlissingen en Veeren’. GAR, archief 33B [handschriften
deel 2], nr. 3708.
4. Parrhasius [=A. Spinniker], De vryheid op den troon gezet door de [...] schepenen der stad
Amsteldam, [1743].
5. Spinniker publiceerde in 1746 onder het pseudoniem ‘Janus Parrhasius’ een Verdediging van
Parrhasius tegen de beschuldigingen van Theodorus van Schelluine. Voor de Kornelisz
Jakobsz-uitgaven van Pieter Bakker, zie Ton Jongenelen, ‘Een prettig gestoorde
achttiende-eeuwer. Pieter Bakker (1703-1761) en De godsdienst zonder bijgeloof, in: Cis van
Heertum, Ton Jongenelen & Frank van Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw, Nijmegen
2006, p. 101-122. Uit het bewaard gebleven manuscript van Pieter Bakkers Pleitreeden voor
Deurhofs Job, (1746) blijkt dat hij oorspronkelijk van plan was om ook die titel bij Kornelis
Jakobsz te laten verschijnen, maar daar heeft hij uiteindelijk van af gezien.
6. Klagten der Vlaamse en Brabansche steeden, [1747].
7. De openhertige t'zamenspraak tusschen Kees en Jaap, en een oud grootje van Scheveningen
heeft weliswaar geen Cornelis Jacobsen-impressum, maar het Vervolg van de boere-zamenspraak
gehouden tusschen Jaap, Kees en een oud grootje heeft dat wel. Andere titels die in 1747 quasi
bij Cornelis Jacobsen verschenen zijn: Middelen van redres; Oplettentheyt der burgeren en
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ingezeetenen, In het uitgevonde middel van redres; Vervolg van der burgeren en ingezeetenen
oplettenheyt; Boere schuit-praatje, gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt; Vervolg van het
boere schuitpraatje gehouden tusschen Lou, Maerten en Aagt; Openhertige t'zamenspraak,
tusschen Kees en Jaap, en een oud grootje van Scheveningen; Vervolg van de boere zamenspraak
gehouden tusschen Jaap, Kees, en een oud grootje en Op een Rooms-gezinde, noemende zig
een patriot. De wens der inboorlingen, van Holland. Klinkdicht, uit hetzelfde jaar, heeft het
iets afwijkende impressum Cornelis Jacobs.
Antwoord op de decisie, die van de heeren regenten der stad Amsterdam, gegeven is den augustus
1748. op 't derde artikel, aangaande de verkiezinge der officieren alleen uit de burgerye en niet
uit personen, die aan de regeering annex zyn (achteraan: Te Middelburg, By Cornelis Jacobse)
[1748]. De tekst is opgenomen in [H. van Gimnig?]. Korte schets of dagverhaal, p. 98-100. De
decisie was van 19 augustus. Het antwoord zal in de dagen erna verschenen zijn.
Antwoord op de decisie. artikel IV.
Antwoord op de decisie, artikel V.
Pieter Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam (augustus-september 1748). Prins Willem IV en de
doelistenbeweging, 's-Gravenhage 1936.
Roskam. De grootste logenaars bestraft. De hondjes hebben uytgeblaft, [1748].
A.J. Zondergeld-Hamer, ‘De houding van de Rotterdammers tijdens de gebeurtenissen van
1747-1748’. in: Rotterdams jaarboekje (1971) p. 251.
Ton Jongenelen. ‘De volmaakte Hollandse broodschrijver Jan Willem Claus van Laar’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001) p. 104-117.
Nederlands toestand ontdekt en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders (achteraan:
Te Vlissinge, by Harmanus Oranje) [1746 of 1747].
Zie bijv. Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes
(1720-'21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een
achttiende-eeuwse periodiek, Amsterdam 1994 en H.M. de Blauw, ‘Hermes contra Argus: de
relatie van Weyerman tot Hermanus van den Burg’, in: Peter Altena, Willem Hendrikx (red.),
Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo Weyerman, Amsterdam 1985, p. 233-258.
[Abraham de Haen de jonge], Op de tegenwoordig-omzwervende lasterdichten, en inzonderheid
op het gedicht, genoemd klagten der Brabantsche en Vlaamsche steden-stemmen, Amsterdam,
Th. Crajenschot. 1747: J. Meyer, Op de haatelyke lasterdigten, byzonder op dat van de sprekende
zogenaamde Brabandze en Vlaamze steden, Klinkdigt, Amsterdam, Th. Crajenschot, 1747;
Jacobus Bremer, Op het tegenwoordige lasterdigt, genoemd klagten der Brabantsche en
Vlaamsche steden-stemmen. Klinkdigt, Amsterdam, Johannes Eestjen [1747].
Een aerdig liedje; op een krevel haantje, [1747].
H. van den Burg, Mengelpoëzy, 1730, ‘voorbericht’.
Het koffy-huis der nieusgierigen, of, de klapbank der nouvellisten, Amsterdam, Van Esveldt,
1744-1746. De beëindiging van dit blad valt samen met het gedwongen vertrek van Claus van
Laar naar Curçao.
Cf. H.M. de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg gepubliceerd tussen
1700 en 1800’, in: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, nr. 36 (juli 1977) p. 5-35.
Ton Jongenelen, ‘De Keurdichten. Het levenswerk van Pieter van der Goes, boekverkooper’,
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Serendipiteit
Dood voorgeslacht en de boom des levens*
Sytze van der Veen
Dood voorgeslacht (1797-98)
Alvorens tot mijn onderwerp te komen wil ik een omweg maken, of liever een
kruipweg beschrijven die ik ter voorbereiding aflegde. Om enige weyermaniana te
raadplegen begaf ik mij naar de bibliotheek Neerlandistiek in het Amsterdamse PC
Hoofthuis, waar een magere achttiende eeuw, weggemoffeld tussen de zeventiende
en negentiende, in de kast staat. Weyerman bevindt zich op de onderste plank en is
dermate laag bij de grond dat de bezoeker op de knieën moet. Kruipend door het stof
viel mijn oog op enige werken over Gerrit Paape, de meeste van de hand van Peter
Altena. Ik bladerde wat in de heruitgave (1999) van Paapes Vrolijke caracterschetsen
en De knorrepot en de menschenvriend, voorzien van een nawoord door - uiteraard
- Peter Altena. Tot mijn verwondering bleek Paape een blauwe maandag raadsheer
te zijn geweest van het Friese Hof van Justitie, om precies te zijn van september 1796
tot juni 1797. Wat had Paape in mijn geboorteland vertoond? Het Rijksarchief
Friesland vond zijn optreden belangwekkend genoeg om de publicatie te subsidiëren,
maar persoonlijk ben ik geneigd Paapes zegeningen voor Friesland in twijfel te
trekken.
Om de achtergronden van zijn excursie naar het noorden te schetsen: in 1795
werden ook in Friesland de bordjes verhangen en nestelden Bataafse machthebbers
zich op het kussen. De Friese patriotten waren voorstanders van gewestelijke
zelfstandigheid, een sentiment dat hier zo mogelijk nog sterker was dan elders. Een
deel van hen, voornamelijk lieden uit de kleine burgerij, onderging in de loop van
1795 echter een radicalisering. De ideologische bevlogenheid van de heethoofden
leidde tot een rel waarin de grafkelder van de Friese Nassau's in de Grote Kerk van
Leeuwarden het moest ontgelden; men kaatste met vorstelijke schedels, gebeenten
raakten in de verstrooiïng en het duurde tot ver in de 19de eeuw voordat alle
onderdelen weer bijeengebracht waren. In februari 1796 wist de radicale stroming
met Franse steun de macht aan zich te trekken. Deze tweede staatsgreep luidde een
‘volksbewind’ in, ondanks en vooral dankzij het feit dat het Friese volk beduidend
minder revolutionair was dan zijn regering. Twee jaar lang vormde Friesland de
voorhoede van de Bataafse revolutie, op landelijk niveau bevangen in het moeizame
debat tussen moderaten en unitarissen. De deliberaties in de Nationale Vergadering
bevorderden de Friese solo, aangezien geen van beide partijen zich met de zaak
wenste te bemoeien. De gematigde patriotten beleden het federalisme en wilden niet
ingrijpen om de gewestelijke zelfstandigheid te ontzien; de unitarissen hadden geen
last van zulke scrupules maar vreesden door interventie hun provinciale
geestverwanten in de wielen te rijden. Dankzij deze dubbele Haagse terughoudendheid
kon de revolutie in Friesland twee jaar lang ongehinderd haar gang gaan.
Paapes verblijf in Friesland vond plaats tijdens dit jacobijnse intermezzo. De
radicalen wilden de schrijver gebruiken als uithangbord van hun bewind, op zijn
beurt meende deze een paradijs aan te treffen met patriotse Friezen in de rol van
nobele wilden of edelgermanen. Hij werd in september 1796 door het Volksbewind

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

uitgenodigd om zitting te nemen in het Hof van Friesland, het hoogste gerechtshof
van het gewest. Om het college te ontdoen van oude smetten liet men de eis vallen
dat alleen geschoolde juristen daarvan deel konden uitmaken - om recht te spreken
was het voortaan voldoende een goed patriot te wezen. Deze aanpassing stelde een
voormalig Delfts plateelschilder in staat rechter te worden, zonder
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enige kennis van het recht of van Friesland. Vanwege zijn literaire kwaliteiten werd
Paape tevens redacteur van de Friesche courant, het orgaan van het Volksbewind.
Hij was om zo te zeggen de spreekstalmeester van de Friese revolutie en werd als
raadsheer geacht in dat circus een ideologisch dressuurnummer op te voeren. In de
vermenging van zijn functies dreigden zowel de onafhankelijkheid van de rechtspraak
als die van de journalistiek in het gedrang te komen.
In september 1796 besloot de Nationale Vergadering tot invoering van de
dienstplicht. De Bataafse burger kon de landsverdediging niet langer overlaten aan
huursoldaten, hij werd geacht zijn leven veil te hebben voor het vaderland. De Friese
avantgarde, in het besef van haar voorbeeldfunctie, was van plan deze maatregel
daadkrachtig door te voeren. In 1797 werd een begin gemaakt met de registratie van
weerbare mannen en in februari van dat jaar geschiedde zulks in mijn geboorteplaats
Kollum (in het noordoosten van de provincie, niet ver van de voormalige Lauwerszee).
De gedwongen conscriptie ging hier gepaard met een gebeurtenis die te boek staat
als het ‘Kollumer Oproer’. Een schippersknecht voelde weinig voor de dienstplicht
en dronk een stevige borrel alvorens voor de commissie te verschijnen. Aangemoedigd
door de drank begon hij ‘Oranje boven!’ te roepen, een uitlating die in slechte aarde
viel. De oproerkraaier werd gevangen gezet en het volk kwam in opstand.
Het volk roerde zich vooral in Zwaagwesteinde, een oord waar men zich vanouds
weinig aan-trok van God of gebod. Om Geert Mak te parafraseren, God verdween
niet uit Zwaagwesteinde - hij was er niet eens verschenen. Zwaagwesteinde was het
einde van de wereld en het toevluchtsoord van uitschot: werkelozen, bedelaars,
venters, dieven en messentrekkers. In deze zedeloze enclave werd de contrarevolutie
aangezwengeld door ene Salomon Levi, een jood uit Hessen die meermaals was
veroordeeld wegens schapendiefstallen en soortgelijke misdrijven. De tweede
aanvoerder was een zekere Jan Binnes, een boer uit het naburige Veenklooster. Onder
hun leiding trok een meute van een paar honderd man naar Kollum om de
dienstweigeraar te ontzetten. De actie slaagde, maar inmiddels had de overheid vijftig
ruiters gestuurd om het roerige volk mores te leren. Zij sloten zestig opstandelingen
op in de kerk van Kollum, met als gevolg dat de vlam nu echt in de pan sloeg; de
meute zwol aan tot een paar duizend man, de cavalerie blies haastig de aftocht en de
gevangenen werden bevrijd. Vervolgens goten de antirevolutionairen zich vol met
drank en namen het besluit Dokkum te veroveren. Zij trokken derwaarts, maar
aangekomen voor de wallen van het stadje wachtte hun een teleurstelling: de bruggen
waren opgehaald en het geschut - één kanon - was in stelling gebracht. Erger nog,
het kanon werd afgevuurd en vijf opstandelingen legden het loodje. De aardigheid
was eraf en het Kollumer Oproer nam een roemloos einde.1.
Het Volksbewind ontwaarde een orangistisch complot, al gingen de motieven van
de deelnemers niet verder dan weerzin tegen conscriptie. Zij hadden geen boodschap
aan Leeuwarder revolutionairen die zo nodig de wereld moesten verbeteren. Omdat
de Friezen kennelijk niet in de gaten hadden wat goed voor hen was, besloot de
overheid hun middels een streng optreden een lesje te leren. Op 14 februari 1797
hield Gerrit Paape in de Friesche courant een vlammend pleidooi om de ‘belhamels’
van het Kollumer Oproer ter dood te brengen. Hetgeen geschiedde. Op 18 februari
werd Jan Binnes onthoofd, naar valt te vrezen met niet meer juridische omhaal dan
was vervat in het artikel van raadsheer Paape. De terechtstelling ging niet vanzelf,
men had in Friesland nog niet het gemechaniseerde stadium van de guillotine bereikt.
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Vanwege zijn leeftijd van 73 jaar was de Leeuwarder beul onvoldoende vast ter hand
om zijn handwerk ter snede te kunnen verrichten. Zijn vervanger uit Groningen kwam
niet opdagen, maar gelukkig bleek een revolutionaire vrijwilliger bereid
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het klusje te klaren. Het ging de amateur wonderwel af, tot verbazing der omstanders
scheidde hij het hoofd van Jan Binnes in één slag van de romp. De eveneens ter dood
veroordeelde Salomon Levi wist aanvankelijk te ontkomen, maar werd een jaar later
gepakt en ‘in de name en vanwege het Bataefsche volk’ alsnog een kopje kleiner
gemaakt.2.
Het Friese Volksbewind begon trekjes te vertonen van een Frans schrikbewind.
Ook binnen de boezem van de jacobijnen ontstonden twijfels, zodat in mei 1797
werd besloten het gerechtshof toch maar weer te bemannen met echte juristen. Paape
kreeg zijn congé en verdween naar Holland, waar hij die aardige satirische stukjes
schreef over de Bataafse omwenteling. Kort daarop werd het Volksbewind opgedoekt
en kwam een einde aan de revolutionaire exercitie.
De moraal van dit verhaal is de verteller. Omdat God en gebod in Zwaagwesteinde
geen voet aan de grond kregen, deed men daar niet aan huwelijkse plichtplegingen.
Men bedreef de liefde ‘over de puthaak’, zoals de uitdrukking luidde. Het is
onduidelijk welk folkloristisch gebruik daaraan ten grondslag lag, maar in ieder geval
had Salomon Levi zich geweerd in die tak van sport. Bij de invoering van de
Burgerlijke Stand in 1811 namen de Friese Levieten de familienaam ‘De Bruin’ aan,
omdat zij vanwege hun joodse voorvader wat donker waren uitgevallen. De eveneens
terechtgestelde Jan Binnes had een dochter die naderhand trouwde met haar
buurjongen Sytze Tjerks. Deze familie nam in 1811 de naam ‘Van der Veen’ aan.
De twee genealogische lijnen, ontspruitend aan de twee terechtgestelden, kwamen
in 1900 bijeen, nog steeds in dezelfde streek. In dat jaar trouwden Sytze van der
Veen en Anna de Bruin - mijn overgrootouders van vaderskant die ik beiden goed
heb gekend. Kruipend door het stof van de bibliotheek kwam de geschiedenis mij
altena. Was Salomon Levi indertijd wat minder vaak over de puthaak gesprongen,
dan had ik dit verhaal niet eens kunnen meedelen. Het hemd is nader dan de rok,
twee onthoofde voorvaders hebben mijn waardering voor Paapes satirische stukjes
over de Bataafse Revolutie danig aangetast. Node mist men daarin een parodie op
de rechter die onbekommerd zijn medeburgers ter dood veroordeelt.

Boom des Levens (1732-33)
Van afgekapte hoofden is het maar een kleine stap naar ontkapte monniken. Zijdelings
kwam ik in aanraking met Varenne, een Weyerman van de Franse slag. Jean Baptiste
le Vilain de la Varenne, minder adellijk dan zijn naam doet vermoeden, leefde van
1689 tot 1745.3. Hij werd geboren in Parijs, groeide vermoedelijk op in Bretagne en
werd naderhand monnik in het Benediktijner klooster Marmoutiers bij Tours. Hij
was niet opgewassen tegen het monnikenbestaan en hing zijn habijt aan de wilgen een ‘ontkapte monnik’, op z'n Weyermans. Varenne nam de benen naar Engeland
en verscheen rond 1720 in de Republiek, vergezeld door een dame. Hij vestigde zich
in Amsterdam en probeerde als zovele uitgeweken Fransen in zijn onderhoud te
voorzien als vertaler en schrijver. Hij sloot zich aan bij de Waalse kerk en behoorde
sindsdien tot de protestantse tak van het Franse journaille, te onderscheiden van hen
die katholiek bleven of onder dat mom vrijgeesterij bedreven. Waren de uitgeweken
Fransen in de eerste plaats hugenoten, onder hen bevonden zich ook verscheidene
katholieken die hun vaderland om andere redenen hadden verlaten. Pierre Massuet,
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naderhand schoonvader van Elie Luzac, was eveneens een uitgetreden monnik die
zijn heil zocht in de Waalse kerk.4. Alomtegenwoordig in de Franstalige journalistiek
tot 1750 was Jean Rousset de Missy, redacteur van de Mercure historique et politique
en samensteller van een twintigdelig Recueil historique d'actes. Rousset, hugenoot
van huis uit, was bevriend met zowel
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Massuet als Varenne. Hij leverde bijdragen aan Varennes Glaneur historique en was
evenals Massuet verbonden aan de Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants
de l'Europe. Waren de Franse protestanten blijvers in de Republiek, de réfugiés van
katholieke huize waren gewoonlijk op doortocht - abbé Prévost, La Barre de
Beaumarchais, Bruzen de la Martinière, La Hode alias De la Motte en De Boyer alias
de markies d'Argens, om enigen van hen te noemen.
De Glaneur, door Weyerman aangeduid als de ‘Naleezer’, was Varennes eerste
tijdschrift. De Glaneur was niet alleen ‘historique’, hij voerde ook ‘moral, littéraire
et galant’ in zijn vaandel. Naderhand werd het predikaat ‘calotin’ toegevoegd, omdat
de exmonnik Varenne graag mocht afgeven op de calotins oftewel de zwartrokken.
Daarmee had hij zijn programma omschreven - galanterieën, politieke en literaire
nieuwtjes, zedekundige verhandelingen, gekruid met gedichten en anekdotes. De
formule van lering en vermaak zal de lezers van Weyerman niet onbekend voorkomen.
Varennes blad had een frequentie van twee keer per week en een omvang van vier
pagina's; een enkele keer liet hij het uitdijen tot acht pagina's of voegde hij een
supplement bij een aflevering. De Glaneur bestond van begin 1731 tot medio 1733;
de eerste nummers werden uitgebracht in Amsterdam, maar het grootste deel van de
eerste jaargang verscheen in Utrecht. In november 1731 verhuisde Varenne naar Den
Haag waar de Glaneur tot het einde van zijn bestaan werd uitgegeven. Het tijdschrift
was succesvol, mede dankzij de afzet in Frankrijk.
Weyerman was vanwege zijn schulden in 1731 uitgeweken naar de vrijstad Vianen,
maar evenals Varenne was hij in november van dat jaar in Den Haag; mogelijk leerde
hij daar zijn Franse collega kennen of kende hij deze reeds uit de literaire kringen
van Amsterdam. In ieder geval maakte hij bij deze gelegenheid kennis met de baron
van Syberg, de Duitse alchemist die hem in hoge mate fascineerde en in wiens
gezelschap hij in 1732 geregeld verkeerde. In 1733, na Sybergs vertrek uit de
Republiek, verbleef Weyerman weer in Vianen en wijdde zich aan een boek en een
toneelstuk over de bedrieglijke goudmaker. Daarnaast begon hij in januari een nieuw
weekblad met de titel Den kluyzenaar in een vrolyk humeur, waarvan de laatste
aflevering (nr. 29) in september van dat jaar uitkwam. Weyerman had het in 1733
druk met Syberg, in ironische zin zijn nieuwe blad aan hem opdragend. Hij maakte
in de Kluyzenaar voortdurend reclame voor zijn boek over de Duitse wonderdokter.
Zijn kluizenaarschap was niet louter een literaire pose, schrijfdruk en geldgebrek
maakten het tevens tot een existentiële realiteit. In tegenstelling tot het voorgaande
jaar woonde hij nu permanent in Vianen, afgesneden van de centra van de beschaving.
Men krijgt de indruk dat hem moeite kostte elke week zijn krantje vol te schrijven.
Weyerman had weinig op met het franstalige journaille dat onder zijn duiven
schoot en goede sier maakte in het buitenland - een debiet dat hem als Nederlands
auteur was ontzegd. Noch had hij een hoge dunk van de Fransen in het algemeen,
zoals uit zijn geschriften ten overvloede blijkt. Fransen worden steevast opgevoerd
als armoedige hongerlijders en klaplopers, dan wel als decadente lieden wier
gecorrumpeerde smaak in schrille tegenstelling staat tot die van de rondborstige
Hollander. Ze zijn aanstellerige praatjesmakers en nemen het niet zo nauw met de
zeden, ze zijn onwaarachtig, wispelturig en onbetrouwbaar.5. Het is dan ook
opmerkelijk dat hij zich in de Kluyzenaar gunstig uitliet over Varenne en stukken
overnam uit diens Glaneur. Vooral de antiklerikale uitlatingen van de Naleezer uit
Den Haag vielen in de smaak bij de Kluyzenaar aan de Lek. Weyerman ontwaarde
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een geestverwant met een vaardige pen en vond ook de opzet van diens blad
interessant. De Glaneur gebruikte de opmaak van een krant en parodieerde deze
inhoudelijk. Krantenartikelen plachten te beginnen met
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een geografische aanduiding als Moscovië, Barbarije, Engeland, gevolgd door het
aanhalen van ‘tijdingen van die en die datum’ als bron van het eigenlijke nieuwtje.
Varenne gaf zijn krantenberichten een satirische draai en legde onder het mom van
nieuws een koekoeksei. De redacteur wekte de indruk te beschikken over een
wijdvertakt net van correspondenten, maar zijn berichtgevers waren van fictieve
aard.
Deze journalistieke ‘ruse’ beviel Weyerman, op zoek naar mogelijkheden om de
afzet van zijn tijdschrift te verbeteren. In nr. 11 kreeg de Kluyzenaar een droom
waarin een geestverschijning kwam aanzetten met een stapel kranten die hij geacht
werd te bewerken. De volgende nummers werden inderdaad opgezet als een
pseudokrant à la Varenne, maar de benadering lijkt Weyerman niet echt op het lijf
geschreven. Waar Varenne de neiging had de actualiteit op de hak te nemen, gaf
Weyerman de voorkeur aan vrijblijvende boutades, pikanterieën, verzinsels en
verhaaltjes. Zijn experimenten met de opzet van de Glaneur leverden vreemde
schrijfsels op. Tijdingen uit Cádiz, aldus De kluyzenaar (nr. 13), gewaagden van
kaperschepen uit de Marokkaanse stad Salé die jacht maakten op schepen uit Europese
landen. Voor Weyerman was dat aanleiding voor een wijdlopige parafrase van kaperij,
achtereenvolgens geassocieerd met de mannenverslindster Messalina, met Judith die
jacht maakt op Holophemes, met Poppea, met Laïs, en ten slotte met een apocriefe
juffrouw Pannekoek die poogt een vrijer in haar netten te verstrikken. Hij reduceerde
de actualiteit tot literaire anekdotiek, op haar beurt vanwege dreigende
hoogdravendheid gerelativeerd middels een platte juffrouw Pannekoek.
Liet Weyerman zich aanvankelijk gunstig uit over Varenne, in nr. 15 kreeg de
Naleezer opeens de wind van voren. De toorn van de Kluyzenaar werd gewekt door
een bericht dat op 7 mei 1733 werd afgedrukt in de Glaneur. Evenals Weyerman
had Varenne in Engeland gewoond en evenals deze onderhield hij Britse contacten.
Langs die weg had hij een pamflet in handen gekregen, getiteld Arbor vitae; or, The
natural history of the tree of life. Varenne kondigde aan dit geschrift te zullen vertalen,
waarvan in Londen 6 à 7 drukken waren verschenen met een totale oplage van 36.000
exemplaren - een regelrechte bestseller. Gaarne zou hij in zijn blad de vertaling
hebben afgedrukt, maar het stond een journalist niet vrij te eten van de vruchten van
de boom des levens. Het is de vraag of Varennes vertaling van de Arbor vitae ooit
is verschenen, een digitale zoektocht binnen het Nederlandse bibliotheekwezen levert
alleen verwijzingen op naar het clubblad van de Dendrologische Vereniging en een
muziekstuk van Jacob Obrecht. Daarentegen bezit de British Library in Londen
meerdere uitgaven van het werkje, waarvan de strekking blijkt uit het navolgende
citaat:
The Tree of Life is a Succulent Plant, consisting of one only strait Stem,
on the Top of which is a Pistillum or Apex, tho' at some times Glaudiform,
and resembling a May-Cherry; tho' at others more like the Nut of the
Avelana or Fillbert-tree. Its Fruits, contrary to most others, grow near the
Root; they are usually no more than two in Number, their Bigness
somewhat exceeding that of an ordinary Nutmeg; both contained in one
strong Siliqua, or Purse, which together with the Whole Root of the Plant
is commonly thick set with numerous Fibrilla, or Capillary Tendrils.
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Volgens de geleerde Leonhard Fucksius in zijn Historia stirpium insigniorum gedijt
de plant uitzonderlijk goed in de nabijheid van de Frutex Vulvaria, maar de
vooraanstaande botanist Humphrey Bowen waarschuwt nadrukkelijk voor een giftige
variant van de Vulvaria die schadelijk is voor de Arbor Vitae. Enzovoort.6.
Weyerman, via zijn eigen Britse relaties bekend met het geschrift, reageerde furieus
op Varennes aankondiging. Van Franse schrijvers kon men verwachten dat ze zich
bezondigden
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aan zulke aretijnse geschriften, maar gewoonlijk hadden ze het fatsoen zich te
verschuilen achter ‘den schanskorf van Pierre Marteau tot Keulen’ - ze schreven
anoniem en gebruikten een vals impressum. Weyerman was meer geschokt door de
impertinentie van Varenne, openlijk leurend met pornografie, dan door de inhoud
van het werkje. In de volgende aflevering (nr. 16) ontving de Kluyzenaar zogenaamd
een brief van ‘Den Nederlandsche Spectator’. Opnieuw kreeg Varenne leer op stuk:
Geen Fransch auteur, ja zelfs geen verloopen monnik, ontkroop ooit het
novitiaat der armoede dan nadat hij Bato's kroost had vergiftigt door het
pestvuur van Aretyn, en dat blykt noch heden daags uyt de vervulling van
den 's Gravenhaegschen Glaneur [...] het is een helsch vuur, een vuur dat
den geest der onkuysheyt tot een stookebrant [heeft], de schande tot een
vlam, de oneer tot asche en veeltyds het rasphuys heeft tot een belooning.
Den nood heeft de pen van J.B de la Varenne uytgehuwelykt aan den
schryfstyl van Romeyn de Hooge en aan de vertaaling van Pieter le Clercq
[...] ook zal er dien schaamtelooze Naleezer zo heelhuyds niet afkoomen
[...] gelyk als dien bovengenoemde Romeyn den dans ontsprong.
Waarop een uitweiding volgde over Romeyn de Hooge die met zijn Dwaalende hoer
de Haarlemse justitie voor het lapje had gehouden.7. Terwijl Weyerman de fiolen van
zijn toorn uitstortte over Varenne, werd de Glaneur in juni 1733 verboden door de
Staten van Holland. Dat besluit kwam niet voort uit Varennes zedeloosheid of diens
voorgenomen vertaling van de Arbor vitae, maar uit klachten van de Franse regering.
De Glaneur stak even onbekommerd de draak met jansenisten als met jezuïeten, wat
in Parijs aanleiding had gegeven tot wrevel. De Nederlandse ambassadeur kreeg het
verzoek bij de verantwoordelijke autoriteiten aan te dringen op een
verschijningsverbod. Diplomatieke klachten over de persvrijheid in de Republiek
kwamen geregeld voor, maar hadden gewoonlijk weinig effect. De Republiek deed
echter alle moeite buiten de Poolse Successieoorlog te blijven en wenste daarom
geen problemen met Frankrijk - de Glaneur werd het slachtoffer van het streven naar
neutraliteit van de Staten-Generaal.
Wenste Weyerman zich te distantiëren van een collega non grata? Of had Varenne
zijn plannen doorkruist en wilde hijzelf de Arbor vitae uit het Engels te vertalen? De
Kluyzenaar zat failliet te wezen aan de Lek, een goedlopend pornoblaadje kon zijn
magere beurs spekken. Een paar weken later, in nr. 21, was zijn woede bekoeld en
deed hij zowaar een poging om grootmoedig over zijn ergernis heen te stappen. Een
lezer verzocht hem in een zogenaamde ingezonden brief ‘van ons weekelyks eenige
kourantstoffe te geeven, toegerecht op de wyze van den 's Gravenhaagsche Glaneur’.
Voorts deed de briefschrijver de aanbeveling dat de Kluyzenaar moest ophouden
andere schrijvers te gispen. Zulke aantijgingen zaaiden verdeeldheid ‘in het Rijk van
Apollo en Minerva. Reeds heeft uw onderling verschil de grondvesten van vreugde
en geest doen schudden, en ik vrees dat de zanggodinnen in 't kort Pindus boekvertrek
zullen toesluyten’. In zijn commentaar beloofde de redacteur zijn leven te beteren
en zijn experiment met de pseudokrant voort te zetten.
Van deze voornemens kwam weinig terecht. Twee afleveringen later (nr. 23)
verliet Weyerman het stramien van het gefingeerde krantenartikel waarmee hij
duidelijk niet uit de voeten kon. Ook zijn grootmoedigheid jegens Varenne bleek te
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hoog gegrepen. In nr. 28 haalde hij opnieuw fel uit naar Franse ‘schryvers,
schribbelaars, dichters, rymers en muggezifters, die geraas maken met de ratels
hunner klatergoude schriften’, Varenne opvoerend als een ‘ontkapte Lucifer’. De
filipica liep over drie pagina's en bevatte een mini-essay over ‘het karakter van een
Fransch nieuwspapier’. De Kluyzenaar herleidde dit uitermate verwerpelijke genre
tot Varenne, ‘den oorspronkelyke zondaar in dat soort van schryven [...] een ont-
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kapte monnik, die de kloostertucht ontweek ter liefde van een snol’. Aflevering 29
- de laatste Kluyzenaar - bevatte een tweegesprek tussen ‘François Duyvelsbroot,
een Fransch autheur, en Mortadel, zyn knegt’. Andermaal werd dik hout gezaagd
van decadente Franse schrijvers, voor de zoveelste keer kreeg de ‘ontkapte monnik’
een veeg uit de pan.
Men blijft zitten met de vraag waarom de vriend een vijand werd. Weyermans
navolging van Varenne was een onvruchtbare emulatie gebleken, hij kon zijn
voorbeeld niet evenaren. Broodnijd is de meest aannemelijke verklaring van zijn
ergernis, de Glaneur liep veel beter dan de Kluyzenaar. De aangekondigde vertaling
van de Boom des Levens schoot hem om dezelfde reden in het verkeerde keelgat,
temeer daar hij de Britse Eilanden beschouwde als zijn eigen jachtterrein. En natuurlijk
leverde deze heilige verontwaardiging een mooie rechtschapen pose op, en een mooie
hoeveelheid kopij.

Eindnoten:
* Deze bijdrage gaat terug op een observatie tijdens de Grondvergadering van de Stichting Jacob
Campo Weyerman, gehouden op 7 januari 2006 in de Gevangenpoort in Den Haag.
1. Voor een uitvoerige beschrijving zie J. Kuipers, Een revolutie ontrafeld: Politiek in Friesland,
1795-1798, Franeker 2002, en naar B.K. van der Veen, Het Kollumer oproer van 1797, Zutphen,
1994.
2. Een aantal gerechtelijke stukken over Salomon Levi uit het Ryksargyf Fryslân (tegenwoordig
Tresoar) werd afgeschreven door T. van der Ley
(home.planet.nl/~eric.ouwerkerk/generaties/salomondossier). Mogelijk was Levi de dans
ontsprongen wanneer hij tot de staatsgreep van Daendels (juni 1798) uit handen van de justitie
was gebleven. Ten tijde van zijn executie (maart 1798) zat Paape al weer in Holland; cf. P.
Altena, ‘Om tot regte kennis van zaaken te komen! De satire Het leven en sterven van een
hedendaagsch aristocraat (1798) van Gerrit Paape nader beschouwd’, in M. Eritreo, J. Fenyn
en D. Smout, Secrete Penitentie. Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse satire (1993).
3. M.C. Couperus, Un périodique français en Hollande: Le Glaneur Historique (1731-1733), Den
Haag, 1971; zij schreef ook het lemma ‘Varenne’ in J. Sgard, Dictionnaire des journalistes
(1600-1789), Oxford 1999, 2e ed..
4. R. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). boekverkoper van de Verlichting, Mijmegen 2005, p.
32-33.
5. Zie i.v.m. Weyermans francofobie E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse Woelreus. De
Rotterdamsche Hermes van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een
achttiende-eeuwse periodiek, Amsterdam 1994, p. 426-457.
6. British Library, Arbor vitae. Allegorico-botanico-badinical piece, or, The natural history of
the Arbor vitae; or the tree of life, Londen, 1732; uit datzelfde jaar een berijmde uitgave, The
natural history of Arbor vitae or the tree of life, versify'd and explain'd to the ladies, by a member
of a Society of gardeners. In 1741 en 1749 werd de Arbor Vitae opnieuw uitgegeven.
7. A. de Haas, ‘Feit en fictie rond de “Aretijnse” prenten van Romeyn de Hooghe (1645-1708)’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 28 (2005) nr. 2, p. 104-117.
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Klein Jan: de bard van de Botermarkt
Rietje van Vliet
Dewyl ik altoos een liefhebber van het regulier ben geweest, ging ik laast
van de Regulierstoren [de Munttoren] regulier na den Dam, en door dat
regulier voorneemen had ik het geluk van iets irreguliers te hooren. Ik zag
een duy**s kleyn Manneke staan op een kleyn stoepje. vlak voor een kleyn
winkeltje, verzelt door kleyn Jantje het kruywagens boekkraamertje, kleyn
Springopje het quakzalvertje, kleyn Michieltje het wisselaartje, kleyn Jasje
het Osjesluys muziekantje, en alzulke driequarts inlandsche Bouloneesche
sausysen. Het eerstgemelde Slakken-huys-mannetje had na het my
toescheen, tusschen den Haarlemmerhout en het Hoekhuys op halfwege,
een Oratie ten voordeele der kontrawaarheden gesmeed, waar over het
zich aldus liet hooren [...].1.
Zie hier de literaire onderwereld van Amsterdam, gepresenteerd door Jacob Campo
Weyerman in zijn tijdschrift Den vrolyken tuchtheer (1729-1730). Een wereld waar
een bonte stoet van kobolden straten en stegen onveilig maakte: liedjesschrijvers,
broodschrijvers, marskramers, geldwisselaars, muzikanten en kwakzalvers.
Amsterdam had met de Duivelshoek zijn eigen Grub Street. Het was gelegen rond
de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, waar de Amsterdammer zijn vertier
vond in theatertjes, koffiehuizen, cafés of hoerenhuizen. Hier ook werd ieder jaar,
in september, de grote kermis gehouden, waar jong en oud van heinde en verre naar
toe trok.
De beroemdste marskramer in de Duivelshoek is Klein Jan, door Weyerman
laatdunkend aangeduid als ‘het kruywagens boekkraamertje’. In dit artikel laat ik
enkele bewoners van de Duivelshoek aan het woord over de zingende straatventer
om hem daarmee uit de coulissen te doen komen. Eerst noem ik een aantal
hindernissen die de onderzoeker moet nemen om het beeld van Klein Jan helder op
het netvlies te krijgen. Daarna laat ik enkele ooggetuigen aan het woord over de ‘bard
van de Botermarkt’2. en tenslotte gun ik de lezer een blik in de rijdende boekenkraam
van Klein Jan.

Populariteit
Vreemd genoeg is de populariteit van Klein Jan in de achttiende eeuw omgekeerd
evenredig met de kennis die we nu van hem hebben. Voor een deel heeft dit te maken
met de in Nederland nog altijd geringe wetenschappelijke aandacht voor de
achttiende-eeuwse literaire onderwereld. Balfoort, die een aantal smeuïge anekdotes
van straatzangers weet op te dissen, spreekt van het zeer lage peil van hun muziek,3.
hetgeen de stiefmoederlijke behandeling van straatzangers door muziekhistorici zal
verklaren. Daar is overigens tegenwoordig wel verandering in gekomen, onder
anderen door toedoen van Louis Grijp en Rudolf Rasch.
Ook onder neerlandici en historici is een groeiende belangstelling voor wat de
gewone achttiende-ceuwer las, schreef of kocht; - en voor alle verwikkelingen
daaromheen. De leden van de Stichting Jacob Campo Weyerman hebben zich altijd
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al betoond als liefhebbers van het ‘ondermaanse’, maar recente proefschriften als
van Inger Leemans over zeventiende-eeuwse pornoliteratuur en van Jeroen Salman
over almanakken getuigen van een doorbraak. Er is momenteel zelfs sprake van een
herontdekking van het pamflet, waarin menig historicus tot zijn verrassing veel
bronnenmateriaal aantreft.4.
Een andere verklaring voor de geringe kennis die we van rondtrekkende mensen
als Klein Jan hebben, is dat zij, zolang ze zich aan de wet hebben gehouden, in de
archieven weinig sporen hebben achtergelaten. Het vraagt de nodige creativiteit om
aan de hand van archivalische bronnen greep op hen te krijgen. In dit opzicht is het
onderzoek van Jeroen Salman naar
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de ambulante boekhandel in de vroegmoderne tijd (tot 1850) moeilijk, tijdrovend en
tegelijkertijd veelbelovend.5. Hij zal eveneens te rade moeten gaan in de literatuur
uit die dagen.
Daarin schuilt echter een probleem. Literatuur heeft door het spel met feit en fictie
als historische bron een andere waarde dan bijvoorbeeld notariële akten of
rechtbankverslagen. Literatuur biedt de onderzoeker niet zozeer feitenmateriaal,
alswel inzage in de opvattingen van tijdgenoten over personen, gebeurtenissen,
verschijnselen en wat al niet. Het is de waarheid van de auteur die zich in de tekst
aandient, verpakt in een fictieve context, en niet direct de werkelijkheid zoals die
zich heeft afgespeeld.6. Zeker wanneer het een satirische tekst betreft, waarbij de
wereld nu eens 180 graden, dan weer twee maal 180 graden wordt omgekeerd. wordt
er een groot appèl gedaan op de literaire zintuigen van de historicus. Die beperkt
zich doorgaans veiligheidshalve liever tot eenvoudige teksten als De Hollandsche
spectator.
De meeste informatie over Klein Jan is te vinden in de verouderde maar nog altijd
goed leesbare studie van F.K.H. Kossmann over Nederlandse straatzangers.7. Aan
de hand van diverse liedteksten schetst hij hun harde bestaan, waarbij hij zich vooral
baseert op de teksten uit de liedbundels van Klein Jan. Ook zijn vader, E.F. Kossmann,
heeft zich met Klein Jan beziggehouden.8. Hij beschrijft de collectie van circa
vijfhonderd volks- en straatliedjes, gedrukt op 172 bladen, die in het bezit is geweest
van respectievelijk Jac. Scheltema en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
maar die sinds 1884 van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen. Wel was de oude
Kossmann een der eersten die de bundel straatliederen onder ogen kreeg die de
Universiteitsbibliotheek Leiden thans (onder signatuur 1497 H 16) in haar bezit heeft.
Deze ‘verzameling Nijhoff’ vertoont opvallend veel gelijkenissen met de verloren
gegane Scheltema-collectie, zo luidt Kossmanns conclusie.
Hiermee is het met de oogst wat Klein Jan aangaat zo goed als gedaan. K. ter Laan
geeft in zijn Letterkundig woordenboek nog een summiere beschrijving van de
straatzanger.9. André Hanou noemt in zijn commentaar op Weyermans Vrolyke
Tuchtheer enkele literaire teksten waarin Klein Jan ten tonele wordt gevoerd.10. Verder
is er een levendige sfeertekening van de liedjes van Klein Jan, geschreven door Paul
Dijstelberge in zijn rubriek ‘Uit de STCN’.11. Op de website van de afdeling
Vroegmoderne Letterkunde van de Utrechtse opleiding Nederlandse Taal en Cultuur
kunnen scholieren en studenten op speelse wijze kennis maken met het literaire
universum van Klein Jan.12. De website van de projectgroep Amsterdamse drukkers,
uitgevers en boekverkopers ten slotte, onder leiding van Piet Verkruijsse, biedt nog
de meeste informatie.13.
Het wordt tijd dat we de tijdgenoten van Klein Jan zelf eens aan het woord laten.

‘Woonagtig in de Geelvinksteeg’
Klein Jan heette eigenlijk Pieter de Vos, van beroep liedjeszanger en straatventer.
Volgens de anonieme auteur van de Nieuwe Haagsche Merkurius woonde hij in de
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Geelvincksteeg, bij de Munttoren, en was hij met zijn hondenkar op maandag op de
Botermarkt te vinden, op donderdag bij de Nieuwe Kerk en op zaterdag op de Dam:
De zoo genaamde kleyn Jan die met de Liedjes waagen loopt, maakt aan
alle Liefhebbers van haar gezondheijd bekent, dat by de 42 door hande
Maag Kruyden verkoopt; voor den Engelsman Daniel Forbes, die dezelve
Kruyden wel 16 Jaaren naast Kleyn Jan op de Booter-Markt heeft verkogt:
de voornoemde kleyn Jan is woonagtig in de Geelvinksteeg, over het
Latynsche School op Singel, en zit 's Maandags op de Booter-Markt,
Donderdags aan de Nieuwe Kerk, en Saterdags op den Dam.14.
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Het is niet bekend of Klein Jan, net als zoveel liedjeszangers uit die tijd, tijdens het
zingen een roldoek achter zich had hangen, met plaatjes van de hoogtepunten uit zijn
liedjes.
Nadat hij zijn liedjes ten gehore had gebracht, probeerde Klein Jan zijn gedrukte
waar aan de man te brengen. Vaak waren dat vellen, bedrukt en gevouwen tot katernen
van acht bladzijden, met drie tot vijf liedjes. Zelf noemde hij die katernen
‘couranten’.15. Voor mensen met een wat ruimere beurs had Klein Jan zijn liedjes
gebundeld. Ze waren uitgegeven door de boekverkoper Jacob van Egmont, uit de
Regulierbreestraat, die net als zijn erfgenamen alom bekend stond om zijn bundels
met minneliedjes.16. Een van die bundels heet Kleyn Jans konkelpotje, verwijzend
naar de rommelpot waarmee Klein Jan zijn zangkunsten kennelijk muzikaal
ondersteunde.17. In het openingsliedje, dat de functie had van een voorwoord, schrijft
Klein Jan over zijn eigen werk als liedjesschrijver:
't Is door hem zelf in Rym gesteld:
Hy heeft het met zyn koude Handjes,
Meest aan zyn Wagentje Gedigt.
Geschreven. 't zyn meest nieuwe Trantjes.
Die hy u hier brengt in het ligt:18.

In hetzelfde vers schrijft hij dat hij op ‘Boere klompen’ loopt. Elders, in zijn ‘De Lof
van Klyn Jans Marsje’, opgenomen in de bundel Vrolyke kramer, met Klyn Jans
pleizierig, en vermakelyk Mars-dragende hondje, draagt de zanger ‘Muilen’.

Titelpagina van Kleyn Jans Konkelpotje (1714). Exemplaar KBH 8 E 10.
Titelpagina van de elfde druk van De Vrolyke Kramer met Klyn Jans pleizierig en vermakelyk
Mars-Dragend Hondje. Exemplaar KBH 6 G 28.
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De populariteit van Klein Jan was dermate groot dat zijn bundels in de achttiende
eeuw keer op keer werden herdrukt. Van zijn Vrolyke kramer, uitgegeven door de
nazaten van zijn vaste uitgever Van Egmont, zijn minstens elf drukken op de markt
gebracht.19. Lang niet alle liedjes waren echter van de hand van Klein Jan. De bundels
werden aangevuld door navolgers die een graantje trachtten mee te pikken van de
opbrengsten van zijn dichterlijke gaven. De genoemde elfde editie van de Vrolyke
kramer, de enige editie die bewaard is gebleven, bevat onder andere liedjes die met
stadhouder Willem IV te maken hebben. Het is onwaarschijnlijk dat die geschreven
zijn door onze bard van de Botermarkt. De verder onbekend gebleven Jan Verbeek
stelde onder de naam van ‘Klein Jan, de Tweede’ een compleet nieuwe bundel samen:
De nieuwe Klein Jan, of de vermakelyke tyd-verdryver, eveneens vol met sensationele
volks- en straatliederen over liefde, vrijages, moord en andere lichtmisserijen.20.
Was Klein Jan werkelijk een onderkruiper, een lilliputter, zoals Weyerman de
lezer wilde doen geloven? Of was het jalousie de métier die Weyerman zijn
broodschrijvende en zingende collega deed kleineren en zwart deed afschilderen?
Een raadsel. Een andere ooggetuige gaf echter een vergelijkbare beschrijving. Dat
was de Haagse acteur en toneelschrijver Jan van Hoven: geen onbekende in de
Duivelshoek van zijn eigen woonplaats, de Paddemoes. Volgens hem was Klein Jan
zo klein dat hij niet bij de bel kon.21. Maar of deze geringschattende bewoordingen
niet ook ingegeven waren door broodnijd, daarover tasten we in het duister.
Weyerman verwijst in zijn Vrolyke tuchtheer herhaaldelijk naar het kleine postuur
van de straatzanger-marskramer en ziet er geen been in om hem ook nog een louche
karakter toe te dichten. Zo beschrijft hij een ontmoeting met Klein Jan in het ‘Jooden
quartier’, bij de Munttoren. Weyerman betreedt daar een ‘Hebreeuwsche wynkelder’
om er zijn dorst te lessen. Een obscuur gezelschap van joodse cafégangers passeert
vervolgens de revue. Dan wordt Weyerman ineens een ‘kleyn pikzwart smousje’
gewaar, zittend op de houten kruk
eertyds by hem gebruikt op de Osjessluys [stenen brug over het Spui], om
van deszelfs hoogte eenige wonderbaarlyke luchtvertooningen, en
Sileesiesche bloed- en moordgezangen, uyt te venten aan de nieuwsgierige
lanterfanten.22.
Het zijn weinig eervolle bezigheden, die Weyerman de kleine liedjeszanger toedicht.
Deze zou een beurzensnijder zijn, een waarzegger: beschuldigingen die overigens
altijd aan het adres van joodse krabbelaars werden geuit.
De roemruchtige Haagsche faam (1719; 4e dr. 1721) is veel positiever over Klein
Jan. Hierin wordt hij afgeschilderd als succesvol koppelaar van mangrage meisjes.
De liedbundel bevat een vers waarin een meisje alles in het werk stelt om maar aan
een vrijer te geraken. Om haar doel te bereiken zal ze ‘door Kleyn Jan zijn Liedtjes
bekend maken en zetten 't daar onder an, op hoop dat ik zal raaken zoo aan de Man.’23.

De inhoud van Klein Jans hondenkar
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Als we de ooggetuigenverslagen mogen geloven had Klein Jan inderdaad een
dwergenpostuur. Hij zat bij zijn optreden op een kruk en begeleidde zichzelf
vermoedelijk met een rommelpot. Zijn koopwaar zat in de hondenkar, die hij altijd
bij zich had. Daarin zaten zijn ‘twee duysent Lijdtjes’, gedrukt in gotische letters op
grof papier, vaak versierd met grove houtsneden die dikwijls uit zeventiende-eeuwse
liedboekjes waren overgenomen. Men kon de liedjes van Klein Jan kopen op een
papierstrook, als los katern en als bundel. Klein Jan ver-
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kocht echter meer dan alleen zijn eigen liedjes. Ook voor een bundel als Thirsis
minnewit (1654), een van de bekendste en meest herdrukte liedboekjes, kon men
blijkens ‘De Lof van Klyn Jans Marsje’ bij hem terecht.
In een latere aflevering van de Vrolyke tuchtheer brengt Weyerman opnieuw
verslag uit van een bezoek aan de Botermarkt. Daar zag hij een boekwinkel, ‘op een
kruywagen gerangeert, en voortgesleurt door een gekrolde waterhond, die 'er vry
beter uytzag als zyn meester den Bibliothekaris, die een mannetje scheen, dat leelyk,
kleyn en boos was [...]’.24.
De denigrerende toon waarmee Weyerman de blauwe boekjes beschreef die op
de kar te koop lagen, was voor Simon van Leeuwen, de anonieme auteur van De
broederlyke vermaning voor de zoogenaemde Vrolyke tugt-heer (1729), aanleiding
om op verontwaardigde toon uit te roepen dat Weyerman niet moest doen alsof zijn
Tuchtheer alleen in nette boekhandels te koop was. Integendeel, de Tuchtheer was
zeer zeker ook op deze hondenkar te koop:
ik neem in dat geval de party van den hond niet maer wel van dien arme
bloed, die zyn kost zoekt te winnen, met aen de Menschen uw en andere
haer Geschriften aen te biên en te verkoopen, nog gelukkig als zy zodanige
Ontfanger van de verteerde Kosten gaen of in de Boekverkopers Winkels
leggen te beschimmelen, of zouwt gy wel zo dwaes willen weezen van u
te verbeelden dat uw Geschriften en wel voornamentlyk het laeste dat
Wekelyks uytkomt, alleen in de Bibliotheek van d'Academien en die van
Geleerde Luyden, haer plaets zoude moeten hebben. Daer hebt gy immers
te veel verstand toe om dat te gelooven, waerom affronteert gy dan die
Man die zodanige grollen verkoopt, of is het om dat gy een zo voornaem
Paleis of Woning in de Lombertsteeg daer gy op het Vengster zit en pronkt
hebt verkooren?25.
Verder konden belangstellenden bij Klein Jan terecht voor toneelteksten. Jan van
Gyzen (1668-1722), ook zo'n illustere bewoner van de Duivelshoek, sprak smalend
over de goedkope teksten die bij de hondenkar van de hand gingen. Hij had het daarbij
vooral gemunt op de trouweloosheid van Klein Jan, die zelfs zijn eigen boekverkoper,
Van Egmont, een kunstje flikte. Wat was het geval? Van Gyzen was net als Klein
Jan een beroepsdichter. Ze waren concurrenten, lieten hun werk allebei drukken bij
Jacobus van Egmont, maar richtten zich op verschillende segmenten van de literaire
markt. Van Gyzen produceerde vanuit zijn gedichtenwinkel in de Rozenstraat zijn
Amsterdamsche Merkuuren (1710-1722). Daarin schreef hij onder andere over een
nadruk van zijn kluchtspel De varke markt (1712; nadruk 1713), waar hij zelf geen
enkele bemoeienis mee had gehad. Boosdoener was de Amsterdamse boekverkoper
Jacob Brouwer, gevestigd aan de Eglantierstraat, bij de Tweede Dwarsstraat. De
nadruk staat bomvol met fouten, klaagde de auteur, en het is nog minder waard dan
wat Klein Jan ervoor vraagt:
Het is in twaalve op een blad papier gebrogt.
Werd met Kruywaagens door Kleyn Jan langst straat verkogt,
Voor zeer kleyn geld, hoewel het nog veel minder waard is [...]26.
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Ook de boertige toneelschrijver Jacob Rosseau, die met het tijdschrift de Nieuwe
Amsterdamsche postryder (1718) het succes van zijn vroegere vriend Van Gyzen
probeerde te evenaren, situeerde zijn taferelen op en om de Botermarkt.27. Met dit
periodiek, dat net als de Amsterdamsche Merkuuren werd uitgegeven door Van
Egmont, ontpopte Rosseau zich als een serieuze concurrent van Van Gyzen. Deze
beschouwde de betrokkenheid van zijn uitgever bij de Postryder dan ook als verraad
en vertrok naar diens concurrent Hendrik van Monnem. Een ruzie tussen Van Gyzen
en Van Egmont, tussen Van Egmont en Van Monnem,
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en tussen Van Gyzen en Rosseau, was het gevolg. Die werd op straat breed uitgemeten
door de lopers van de mercuren. Helaas heb ik in de bundels van Klein Jan hierover
geen toespelingen op gevonden, maar ongetwijfeld zal de straatzanger ervan op de
hoogte zijn geweest. En wellicht ook zelf mercuren in zijn kar hebben gehad.28.
Rosseau hield het spoedig na zijn tijdschriftenavontuur voor gezien en verlegde
zijn schrijversloopbaan in de richting van het theater. Zijn toneelstukken lardeerde
hij met volksdeuntjes en straatliedjes, die de toeschouwers vermoedelijk uit volle
borst konden meezingen. Het heeft er veel van weg dat hij zich heeft laten inspireren
door Klein Jan. Zo speelt in De booter-markt (ca. 1710) een liedjeszanger mee die,
opgezadeld met de omineuze naam Rotkeel, op de Botermarkt luidkeels zijn waar
aanprijst voor drie duiten per twee liedjes:
'k Heb Lietjes waardig om te Zingen of te Leesen,
Elk op een zoete Voys. 'k heb ook het raar geval
Van Julfus Flodderbroek, die in een Paarde Stal
Na Kievids Eyren sogt, en diergelyke dingen,
Plysierig om en een geselschap op te singen.29.

Ook in het toneelstuk De zingende kraamer (1708) voert Rosseau een liedjeszanger
ten tonele, deze keer als hoofdpersoon Krispyn. Diens collega is - Rosseau noemt
hem met naam en toenaam - Pieter de Vos, alias Klein Jan:
[...] want ik heb lietjes ook te koop, dat moetje weten,
Ja meer als die vend die Pieter de Vos. of Kleyn Ian werd geheeten
Dog ik geefze goet kooper, schoon dat hy 'er mee langs straad kruyd,
Zo moetje hem altyd een oortje voor 't stuk gee-,
ve, en ik geef de kust en keur voor een duyt,
En dat is ook gezet Gelt, dan valter niet af te dingen.30.

Deze Krispyn heeft veel meer op zijn kar liggen dan alleen drukwerk van divers
allooi, Brillen, spiegeltjes, kaarsensnuiters, potloden en pennen,
kwakzalversproducten: alles prijst hij aan.31. Vooral de aanwezigheid van
kwakzalverswaar doet denken aan een passage in Weyermans Vermakelyk
wagen-praatje (1739) waar ‘Botermarkts Quakzalvertie, Jantie klimop’ verzucht dat
hij te oud is om boekverkoper te worden en bovendien niet in staat is ‘om te konnen
dwingelanden over myn leerjongens, nog den beest te speelen over myn
bladschryvers.’32.

Betrouwbaarheid ooggetuigenverslagen
Of het nu toneel is, een gedicht, of proza in welke vorm dan ook: altijd is er sprake
van een literaire constructie van de werkelijkheid zoals de auteur die zag. Literatuur
als zodanig is daarom een uitstekende bron om opinies te achterhalen; om de
beeldvorming over, in dit geval, Klein Jan te reconstrueren. Toch blijft de vraag in
hoeverre de literaire getuigenissen over de liedjesverkoper objectief feitenmateriaal
opleveren. Maakten Weyerman, Rosseau, Van Gysen en Van Hoven bijvoorbeeld
geen deel uit van een roddelcircuit, waarbij juist zij gebaat waren bij het zo onguur
mogelijk afschilderen van hun concurrenten? De krochten van het literaire bedrijf
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waren immers bij uitstek de plaats waar Amsterdammers - ook uit de literaire
bovenwereld - hun lastercampagnes aan het papier toevertrouwden.
Wanneer Rosseau zijn Krispyn laat uitroepen dat zijn liedjes goedkoper zijn dan
die van Klein Jan, kostten Krispijns liedjes dan inderdaad slechts een duit (1/8 van
een stuiver) en die
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van Klein Jan maar liefst het dubbele, namelijk een oortje? Wanneer Weyerman
schrijft over het ‘kleyn pikzwart smousje’, doelt hij dan werkelijk op Klein Jan? En,
in het verlengde daarvan, was Pieter de Vos inderdaad een joodse krabbelaar die met
zijn tengels niet van andermans spullen kon afblijven? We weten het niet. Ook de
opmerking van Van Hoven over het dwergenpostuur van Klein Jan moeten we
misschien met een korreltje zout nemen, want ofschoon Pieter de Vos geen lange
slungel zal zijn geweest, hem neerzetten als een literaire onderkruiper kan natuurlijk
bedoeld zijn om de eigen grootsheid te accentueren.
Onderzoekers die literatuur als historische bron nemen, moeten er dus altijd op
bedacht zijn dat broodschrijvers hun concurrenten uit broodnijd zwart willen maken.
Archiefonderzoek blijft daarom noodzakelijk om geruchten te kunnen ontzenuwen
dan wel om ze werkelijkheid te laten worden. Zo laat Salman in zijn hierboven reeds
aangehaalde artikel over de ambulante boekhandel zien hoe gebeten de Amsterdamse
boekverkopers in 1712 waren op de straathandelaren, die ‘Pasquillen of nagedrukte
Boekjens’ verkochten. Daar tegenover stond echter dat dezelfde boekverkopers uit
de bovenwereld voor de distributie van hun uitgaven veel profijt hadden van de
straathandel. De marskramers hadden behalve liedbundeltjes en volks- en
kinderboekjes ook mercuren, gelegenheidsdrukwerk, almanakken en prognosticaties
bij zich. Bovendien kon men bij deze rondtrekkende boekverkopers terecht voor
allerlei snuisterijen, brillen, medicijnen en naaigereedschap.33.
Dergelijke gegevens bevestigen de eigentijdse berichten over Klein Jan. Dat is
tevens het geval wat het imago van liedjeszangers betreft. Salman verklaart op grond
van archivalisch materiaal hun slechte naam uit het feit dat ze dikwijls nogal eens in
aanraking kwamen met justitie: wegens losbandig gedrag, om gepleegde misdaden
of om verstoring van de openbare orde.34. Dit is het beeld dat ook Weyerman bij
voortduring neerzet. Neem zijn kluchtspel de Antwerpsen courantier (1705),
geschreven nadat hij zojuist zijn woonplaats Antwerpen had ingeruild voor Londen.
In een kroeg probeert de drankzuchtige smartlappenzanger Diel Moesel de kastelein
een brandewijntje te ontfutselen terwijl hij over zijn beroep spreekt:
Gay en piste niet as Tranen, soo beweeglayk is de sank:
As gay maar een veers hoort, huylde al ou leeven lank.35.

Het is duidelijk niet het niveau van Pavarotti dat de Antwerpse bard ten gehore brengt.
Maar dat deert de andere kroegtijgers niet. Ook aan de tap zit Frans Houvast, ‘Krâmer
van blau boekjes’. Luister hoe hij over zijn rijk geschakeerde assortiment en
afbraakprijzen opschept:
Ben de kurieus? soekt myn meers [marsje] vry deur en deur
Sied dat tractaetken eens van 't bloedt af triekken 'tis beschreven door een Procureur;
Hier is een ander Remeedie tegens de vaak en sluymerende droomen,
Beschreeven deur een persoon die God betert niet deur syn schulden weet te koomen.
Daer is een secreet om schouwen te vegen, beschreven door Democritus:
Hier is een comparacy tusschen een Diefleyer en een schorpioen: door Lucretius.
Al weer wat anders: om een klok te maken (tis 't frayste van ou leven,)
Die altyt d'uren van geldt leenen slaed, en noyt die van weerom te geven.
Hier hedday een boekske beschreeve door een habile mathematicus,
Tegens de getroude, die in 't teeken van Virgo meene te slapen en opstaen in Capricornus.
[...]
'K heb hier nog een traktaatke van een sekere Romyn
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Maar 't is de de Prohibitis, dats te zeggen datse door gelt te becomen zyn.
Want de boekverkoopers syn soo conscentieus en nau van leven:
Dat ger geen een uyt haar handen kryght, sonder ses maal de weerde te geven.
Heb der sin in sp[r]eekt? 't is tot dienst van de messieurs?36.
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De marskramer is nauwelijks uitgesproken of Diel Moesel begint zijn jammerlijke
liederen ten gehore te brengen. Door ontroering overmand houden de gasten hun
hoeden voor hun gezicht, waarna de zanger de kans grijpt en er met de ‘Meersch met
boekken’ vandoor gaat. Klein Jan verenigt het Antwerpse tuig van de richel Diel
Moesel en Frans Houvast in één persoon. De nauwelijks verhulde beschuldiging van
Weyerman aan het adres van Klein Jan, dat hij niet van smetten vrij was, kan uit de
lucht gegrepen zijn maar heeft gezien de slechte reputatie van andere liedjeszangers
beslist een hoog werkelijkheidsgehalte.
Toch blijft achterdocht geboden. Zelfs een onschuldig ogende opmerking over de
dagen waarop Klein Jan op de Dam te vinden was, kan een grap zijn, bedoeld om
de vaste toeschouwers van Klein Jan op het verkeerde been te zetten en Klein Jan
van zijn klantenkring af te helpen. Een vergelijkbare streek werd later in de achttiende
eeuw, ten tijde van de patriotse revolutie, ook uitgehaald door patriotse boekverkopers
die hun pamfletten voorzagen van orangistische verkoopadressen.
Terug naar de ooggetuigenverslagen over Klein Jan. In archieven zijn nog geen
bronnen aangetroffen die bewijzen leveren voor de tot dusver bekende informatie
over de zingende straatventer. We moeten het doen met vergelijkbare gegevens over
andere ambulante handelaren die wel zijn aangetroffen. De veelheid aan verwijzingen
in contemporaine literatuur vergroot de mate van waarschijnlijkheid (‘waar rook is,
is vuur’) maar bewijzen kunnen die vindplaatsen helaas niet leveren. Over Klein Jan
is daarom het laatste woord nog altijd niet gezegd.
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Bijlage
Uit: De vrolyke kramer met Klyn Jans pleizierig en vermakelyk mars-dragend hondje,
Amsterdam, gedrukt bij de Erven de Wed. Jacobus van Egmont, 11e druk [na 1749],
p. 33-35.

Stem: De Poen die is Verhaard
Liefhebbers van de Zang,
Hier valt al weer te Zingen,
Lief-hebbers van de Zang,
Hier kunje weder lang;
Kom Zing Klyn Jan zyn Lof,
Hy is het dubbel waardig;
Kom Zing Klyn Jan zyn Lof,
Tot aan het Sterren Hof.
De Jeugd is heel verblyd,
Wanneer 't begind te Dagen;
De Jeugd is heel verblyd,
Zoo dra Klyn Jantje Reid,
Zyn Hondje voor de Mars,
Gelyk een snogger Beesje;
Zyn Hondje voor de Mars,
Die Man die is niet Bars.
Straks roept hy Overluid,
Liedjes en Liedeboeken;
Straks roept hy Overluid,
Koop Liedjes, zoek wat uit;
Wilje een Prullekraam,
Of Negen Zang Godinnen;
Wilje een Prullekraam,
Zo eist het by de naam.
Hy weet het op een prik,
Te vinden in zyn Marsje;
Hy weet het op een prik;
Viva des roept hy schrik,
Want in gants Holland is,
En is niet zyns gelyken,
Ja in ons Land gewis,
Geen zyns gelyken is.
Al wat men noemen kan,
Van Boekjes of van Liedjes,
Al wat men noemen kan,
Dat vind men by de Man:
Hy is geheel Beleeft
En Vriendelyk in 't Spreeken,
Hy is geheel Beleeft,
Als hy iets overgeeft.
Men ziet hem 's Morgens vroeg,
Tot 's Avonds toe Braveeren,
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Men ziet hem 's Morgens vroeg,
Tot 's Avonds laat genoeg;
De Vriend verzuimt geen tyd,
Zyn Hondje dat speeld meden,
De Vriend verzuimt geen tyd,
Maar is Daagelyks vol vlyt.
Zo draaft hy uit zyn Huis,
Door Straaten en langs Gragten,
Zoo draaft hy uit zyn Huis,
En hy heeft geen Abuis,
Zo kan je 's Maandags hem,
Op 't Botermarkje vinden,
Zo kan je 's Maandags hem,
Haast vinden aan zyn Stem.
En Saturdags dan is,
Hy aan den Dam te vinden
En Saturdags dan is,
Hy aan den Dam gewis
En zet zyn Neering voort
Gelyk een Man met Eeren
En zet zyn Neering voort,
Gelyk een Man behoord.
Dan komt 'er een die Vraagd
Na Thirsis Minnewetten,
Dan komt 'er een die Vraagd,
Na het geen dat hem behaagt:
De tweede zeit Wel aan,
Geef my een Konkelpotje:
De derden eist een Lied,
Voor vyftig Jaar geschied.
De vierde roept, Klyn Jan,
Kom geef een Scharremoesje:
De vyfde vraagd Klyn Jan,
Hoe veel een Haverman
En zo wind hy al vast,
Zyn Kost niet te mispryzen,
Met Boekjes, Liedjes en
't Geen ik niet noemen ken.
Men ziet hem zelver mee,
Veel Snaakze Deuntjes Schryven,
Men ziet hem zelver mee,
Tot zulke dingen ree:
Het Hondje by de Mars,
Klyn Jantje op zyn Muilen,
Wat wil men meer op Aard,
Als dat men 't Kosje gaard.
Oorlof dan Zangers weet,
By hem is 't al te vinden,
Oorlof dan Zangers weet,
Hy 's tot u Dienst gereed;
Vermeld dan nevens my,
Zyn Lof op zoete Thoonen,
Vermeld dan nevens my
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Zyn Lof Verheugd en Bly.
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Een nieuw portret van Jacob Campo Weyerman
Jan Bruggeman
Sprekende ogen en een spottende mond: het portret van Weyerman leeft! In het
Dordrechts Museum was tot 28 mei een onbekend portretje van Weyerman te zien.1.
Vorig jaar werd het portretminiatuur ontdekt bij de Parijse kunsthandel Vittet en nu
wordt het voor het eerst tentoongesteld. Weyerman is afgebeeld vanaf de borst en
draagt een prachtig gekrulde knooppruik en een paarse jas. De houding is gelijk aan
die op de bekende gravure van hem. Het portret is zeer expressief en de kleuren zijn
heel helder. Dit laatste wordt veroorzaakt door de achtergrond; het portret is
geschilderd op een ovalen plaatje van zilver. Het werk is niet gesigneerd of gedateerd,
maar op stilistische gronden kan het worden toegeschreven aan Cornelis Troost. De
levendige ogen, het glimplekje op de neus en de sierlijk gekrulde pruik; alles is met
grote trefzekerheid geschilderd en verraadt de hand van een meester.
De tentoonstelling De kroon op het werk geeft een overzicht van de Hollandse
schilderkunst uit de periode 1670-1750, de periode na Rembrandt, die lange tijd
ondergewaardeerd is. Het Dordrechts Museum wil met deze tentoonstelling het grote
publiek kennis laten maken met het werk van schilders die omstreeks 1700 de toon
aangaven. Waarom kent iedereen wel de namen en schilderijen van Rembrandt van
Rijn, Frans Hals en Johannes Vermeer, maar kan niemand een schilder opnoemen
na deze groten uit de Gouden Eeuw? Het heeft wellicht allemaal te maken met de
verandering die in de jaren zestig van de zeventiende eeuw optrad in de Hollandse
schilderkunst. De smaak van het publiek veranderde toen. De rijke kooplieden en
regenten gingen zich een aristocratische stijl aanmeten en richtten zich daarbij op de
Oranjes en het Franse hof. Op schilderijen staan ze niet meer in zwarte, lakense
pakken, maar poseren ze elegant in kleurrijke kleding. De vraag naar herbergscènes
of gewone landschappen nam af en daarvoor in de plaats bestelde men mythologische
of bijbelse voorstellingen. In latere tijden werden juist de schilderijen met de
alledaagse voorstellingen hoger gewaardeerd dan de producten uit de jaren daarna
en daarom zijn schilders als Adriaen van der Werff, Rachel Ruysch en Godfried
Schalken voor het publiek grote onbekenden.
Aan Cornelis Troost, belangrijk portretschilder en schilder van toneelscènes, wordt
op de tentoonstelling ruime aandacht geschonken. Troost was zelf toneelspeler
geweest, maar verwisselde in 1724 definitief het podium voor het palet en het penseel.
Hij verraste iedereen met zijn schilderijen. Weyerman, die Troost waarschijnlijk uit
de theaterwereld kende, herkende onmiddellijk het talent van de schilder. In Den
ontleeder der gebreeken schreef hij in 1724 zeer lovend over het portret dat Troost
maakte van de koffiehuiseigenaar Willem van der Hoeven.
De Schilderkonst is een ongemeene konst, en zo veel te moeielyker om
dat zy een dubbelde Konst uitmaakt, gegrondvest op een zuiver Oordeel,
en op een konstige handgreep. Die beide kwalityten heb ik, met
Verwondering, bespeurt in een Conterfytsel van d'Hr.* Willem van der
Hoeven, geschildert door den Konstenaar. Kornelis Troost, een ryzende
*

Dit Conterfeitsel, dat my waarlyk heeft gesurpreneerd, door deszelfs ongemeene
gelykheid met haar Principaal, is als nog te zien in 't Coffihuis van de drie Kroontjes,
in de Kalverstraat.2.
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Zon, in wiens Konstvergulsel een Man de gelykenis van zyn Aangezigt
ziet weêromstuiten, als in een Spiegelglas.
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Cornelis Troost (1696-1750), Portret van Jacob Campo Weyerman 1724
Zilver, 9,8 × 7,8 cm (ovaal). Particuliere collectie.
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Wat deze reclame teweeg heeft gebracht, weten we niet, maar Troost kreeg kort
daarop een grote opdracht om de inspecteurs van het Collegium Medicum te
schilderen. Met dit corporatiestuk is de carrière van Troost echt begonnen. Ook dit
schilderij werd door Weyerman in zijn tijdschrift zeer geprezen.
Het Heerlyk Konststuk van de Geneesheeren, en Apoteekers, bewaarheit die Stelling:
Ook konnen de Liefhebbers in het Coffihuys van de Heer Willem van der Hoeven, in
de Kalverstraat, deszelfs Conterfeytzel zien, gepinseelt door de voornoemde Heer
Troost, dat wonderlyk schoon is.3.

Cornelis Troost, De ambassadeur der Labberlotten 1748. Penseel in dekverf 365 × 288 mm (Hermitage.
Leningrad). Niemeijer, 893 T.

Weyerman is altijd lovend geweest over het werk van Troost. Het zal dan ook
niemand verwonderen dat hijzelf geposeerd heeft voor de schilder. In zijn
Konstschilders schreef Weyerman dat Troost een portretje van hem had geschilderd,4.
waarnaar de gravure was vervaardigd voor de uitgave van De historie des pausdoms
uit 1725. Van die portretgravure is wel een ontwerptekening van Troost bewaard
gebleven, maar het geschilderde portretje was niemand bekend. Dit is nu mogelijk
teruggevonden.
Het geschilderde portret en de ontwerptekening voor de gravure zijn niet de enige
portretten die Cornelis Troost van Weyerman maakte. Voor de bundel met
toneelstukken, verschenen in 1727, ontwierp hij ook de titelprent, waarop onder meer
een buste van Weyerman prijkt. Mogelijk komt Weyerman nog een paar maal voor
op tekeningen en schilderijen van Cornelis Troost. Op het werk De ambassadeur
der Labberlotten heeft Troost een grap verbeeld, die volgens de overlevering door
Weyerman en zijn vrienden is uitgehaald. Het publiek op het schilderij kijkt omhoog
naar een van de vensters van de herberg 't Bokki in de Haarlemmerhout. Daarachter
vertoont zich de ambassadeur met enkele leden uit zijn gevolg. Maar wie goed kijkt.
ziet dat de mensen niet kijken naar het blozende gelaat van de ambassadeur, maar
naar, juist, de billen van... mogelijk Jacob Campo Weyerman.

Eindnoten:
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1. De tentoonstelling zal van 21 juni tot en met 30 september 2007 nog te zien zijn in de
Gemäldegalerie Alte Meister, Museumslandschaft Hessen Kassel te Kassel.
2. Den ontleeder der gebreeken, deel 1, afl. 14, 10 januari 1724, p. 112.
3. Den ontleeder der gebreeken, deel 2, afl. 15, 22 januari 1725, p. 113.
4. Konstschilders, deel 4, 1769. p. 109.
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Willem van Irhoven van Dam (1760-1802)
Impressies van een Staphorster Indiana Jones en zijn kruistocht
door politiek en letteren*
Peet Theeuwen
Geachte toehoorders,
Het verhaal dat ik vandaag voor U mag houden, heb ik getiteld: ‘Willem van Irhoven
van Dam. Impressies van een Staphorster Indiana Jones en zijn kruistocht door
politiek en letteren’. Een wat merkwaardige titel misschien; ik moet toegeven dat
het wat ongebruikelijk is een achttiende-eeuws politicus en literatuurcriticus te
vergelijken met een filmheld uit de jaren 1980. De verschillen tussen beide figuren,
tussen dat fictieve filmpersonage en de historische Van Irhoven van Dam, zijn
uiteraard legio. Men zou die verschillen kunnen samenvatten in de vraag of het leven
en karakter van deze achttiende-eeuwse philosophe, in beginsel een kamergeleerde
in hart en nieren, iets uit te staan kan hebben met de fictieve archeoloog, globetrotter,
speurneus en durfal uit Steven Spielbergs filmscenario's. Toch meen ik dat Spielbergs
filmheld een aardige achtergrond vormt voor de in zijn tijd bekende, maar
tegenwoordig door raadselen omgeven Van Irhoven van Dam. Van Dam, die enkel
nog bij U hier aanwezig, en bij een kleine schare andere ingewijden bekendheid
geniet als redacteur van het patriotse weekblad Courier van Europa en van het
letterkundig maandblad De recensent.
Deze bladen waren beide van hoge kwaliteit, en dat tekent wel onze hoofdpersoon,
die als het ware met de volharding van een echte kruisvaarder zijn levensweg ging,
in politiek opzicht en als criticus steeds strevend naar het hoogst bereikbare. In dat
opzicht gelijkt hij de bekende filmheld, waar deze in Indiana Jones and the last
crusade alles op alles zet om de Heilige Graal te ontdekken, en dit kleinood en zijn
wonderbaarlijke krachten uit handen van Adolf Hitler en zijn Derde Rijk te houden.
Voor het historische personage Van Dam en zijn echtgenote gold evenzeer als
voor het fictieve filmkarakter Jones, dat het nastreven van ieders respectieve idealen
belangrijker bleek dan het verwerven van grote persoonlijke macht of rijkdom. De
missie van Indiana Jones slaagde niet alleen wat de Graal betrof, maar betekende
voor hem persoonlijk vooral een hernieuwde, goede relatie met zijn vader. Het slagen
van Van Dams missie lag vooral in het welslagen van zijn loopbaan als intellectueel,
die voor hem de vervulling van een lang gekoesterde jongensdroom moet hebben
betekend, zoals zijn autobiografie ons leert; althans, voor zover men die een
autobiografie mag noemen. Van Dam achtte namelijk zijn eigen levensverhaal en
familiegeschiedenis van zo weinig belang, dat hij er al op de derde pagina de brui
aan gaf, en zijn lotgevallen maar net tot en met zijn zestiende jaar uit de doeken heeft
gedaan.1.

Van Dams jeugdjaren en studententijd; begin van de Brieven van Candidus
Van Dams summiere persoonlijke aantekeningen, een beknopte, handgeschreven
Franstalige biografie door de negentiende-eeuwse, Zuidnederlandse literator Prudens
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van Duyse, en een klein aantal persoonlijke documenten vertellen ons in hoofdlijnen
het verhaal van Van Dam. Ze leren ons dat onze hoofdpersoon op 24 januari 1760
te Staphorst, Overijssel, geboren werd, als zoon van dominee M. van Dam, predikant
van de Nederlands Hervormde Gemeente aldaar. Zijn moeder, wiens naam Willem
van Dam later aan de zijne zou toevoegen, was
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Maria van Irhoven, tweede dochter van professor Willem van Irhoven, hoogleraar
theologie en kerkgeschiedenis te Utrecht.
Uit Van Dams eigen woorden proeft men, dat zijn verhouding tot zijn ouders
evenmin gemakkelijk was als in de film die van Jones tot zijn vader. Waar wij Indiana
Jones zijn vader, een historicus, horen verwijten dat hij meer belangstelling had voor
middeleeuwers die al 700 jaar dood waren dan voor zijn eigen zoon, lezen wij bij
Van Dam het verwijt van een juist te intensieve belangstelling; intensief althans in
allerlei opzichten, behalve in dat opzicht dat hem al van jongs af aan zo na aan het
hart lag: het wetenschappelijke. Met betrekking tot zijn grootvader professor Van
Irhoven schreef onze philosophe mistroostig dat zijn ouders hem wel opa's naam,
maar geenszins diens geleerdheid hadden doorgegeven.2.
Dat hij niettemin pienter genoeg was, bleek al tijdens zijn jaren op de lagere school
te Linschoten, waarheen zijn vader in 1766 als predikant beroepen was. Vooral in
rekenen blonk hij bijzonder uit. Op aandringen van familie plaatste zijn vader de
jonge Willem op tienjarige leeftijd op de Franse kostschool te Schoonrewoerd, waar
het curriculum behalve Frans ook wiskunde, aardrijkskunde en Italiaans boekhouden
omvatte. Helaas mocht de jongen slechts anderhalf jaar profiteren van dit later door
hemzelf als uitstekend gekwalificeerde onderwijs. Toen hij naar de smaak van zijn
ouders voldoende gevorderd was op school, werd hij in de leer gedaan bij het
handelshuis van zijn oom Willem van Hemert te Amsterdam. Het betrof hier het
welvarende handelshuis Van Hemert, Muilman & Baerlman, waarvan oom Willem
in 1761een der oprichters was geweest, en dat handel dreef op Engeland, de
Westindische koloniën en het Nabije Oosten. Hij zou er tot koopman worden opgeleid
en er aansluitend zelf ook medefirmant worden.
Met deze familieovereenkomst, zo meende dominee Van Dam, was het kostje van
zijn zoon gekocht. De jongen voelde evenwel niets voor een carrière in de handel,
maar naar zijn mening werd niet gevraagd. Misprijzend schreef hij later dat hij zich
behandeld voelde als een jong boompje, dat men opkweekt om het willekeurig ergens
neer te planten. Op die manier, zo laat hij ons weten, werd hij, nauwelijks twaalf jaar
oud, neergeplant in het drukke Amsterdam, waar hij kost en inwoning kreeg bij de
boekhouder van zijn oom. Van het zo vurig verlangde doorstuderen kwam voorlopig
dus niets. Het ontging de weetgrage tiener niet dat zijn hospes en hospita hem
zorgvuldig afschermden van alle mogelijke gevaren die in een wereldstad als
Amsterdam op de loer konden liggen, gevaren, zoals hij schreef, ‘van verleiding als
anderszins’. Kortom, het leven bij de brave boekhouder en zijn gezin was oersaai.
Negen jaren, zo was bepaald, zou de jongen bij Van Hemert moeten werken om
vervolgens zijn aandeel in de firma te krijgen. Haalde hij dat niet, dan zouden zijn
ouders aan oom Willem en zakenpartners een schadeloosstelling van 4000 gulden
moeten betalen. Maar zelfs deze krachtige financiële stok achter de deur kon niet
verhinderen dat onze jonge Willem het nog geen vier jaar op kantoor uithield.3.
Wij weten helaas niet of zijn ouders daadwerkelijk de 4000 gulden hebben moeten
ophoesten. Hoe dit ook zij, de bittere pil van Willems mislukte koopmansloopbaan
werd voor hen aanzienlijk verzoet doordat de jongen, die nu wèl naar zijn voorkeur
werd gevraagd, grote belangstelling toonde voor een studie theologie. Dominee Van
Dam legde hem ditmaal vanzelfsprekend niets in de weg, en Willem werd weldra
ingeschreven voor een theologie-studie aan de degelijk orthodoxe faculteit van
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Utrecht. De jonge student genoot ervan als de jonge Indiana Jones van zijn eerste
grote avontuur. Willem van Dam toonde onder meer bijzondere aanleg voor de oude
talen, en vooral in het Hebreeuws was hij een kei. Hoe ontgoocheld waren dan ook
zijn ouders, toen Willem zijn opleiding met vlag en wimpel voltooide,
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maar vervolgens in het ambt van predikant niet de minste interesse bleek te hebben.
Nu was voor pa en ma de maat vol: zij weigerden zoonlief voortaan elke financiële
ondersteuning. Onze student reisde van de weeromstuit naar Amsterdam, nam daar
zijn intrek in een der meest exclusieve logementen en draaide zijn laatste centen er
vrolijk door. Daarna liet hij zich nog onbekommerd een tijdlang op de pof verwennen,
totdat de wantrouwig geworden waard hem een schrikbarend hoge rekening
presenteerde. Hij moest dus snel iets verzinnen om aan geld te komen, en volgens
Van Duyse was dit, anno 1781, het begin van zijn loopbaan als politiek auteur.4.
Zijn eerste politieke pamflet zou volgens Van Duyse een zodanig commercieel
succes zijn geweest, dat hij van het geld niet alleen zijn schulden kon betalen, maar
bovendien nog genoeg overhield voor de aanschaf van een uitgelezen collectie boeken.
Bovendien verhuisde hij kort daarop met boeken en al weer voor een tijdje naar
Utrecht, om zich hernieuwd op de studie te storten, ditmaal de literatuurstudie via
de artes-faculteit, die hem een levenslange vriendschap met zijn leermeester professor
Saxius opleverde.
Ik waag te betwijfelen of de schets van Van Duyse accuraat weergeeft, wat er in
dat chique Amsterdamse logement met onze berooide student is voorgevallen. Enige
vermoedens daaromtrent levert de inhoud van het desbetreffende pamflet dat hij er
schreef: een ‘Missive aan R.M. van Goens’, getekend met het pseudoniem Candidus.
Het was een felle aanklacht tegen Van Goens’ Politiek vertoog over het waar sistema
van de stad van Amsterdam, dat door deze Utrechtse hoogleraar en regent was
gepubliceerd op 11 maart 1781. Als wij nu in gedachten houden dat het werkje van
Van Goens een scherpe veroordeling van de stadsregering en de politiek van
Amsterdam inhield; dat Van Dams repliek een even hartstochtelijk pleidooi ten gunste
van die stad bevatte; en dat onze student binnen anderhalf jaar na publicatie van zijn
stuk vrij knus genesteld bleek in een netwerk van vermogende en machtige
Amsterdamse regenten en kooplieden, dan lijken wij wat meer zicht te krijgen op de
ware toedracht van zaken in genoemd logement. Het staat wel vast dat hij zijn pen
en inmiddels aanzienlijke eruditie tegen betaling aan de Amsterdamse regering ter
beschikking heeft gesteld om tegen het geruchtmakende tractaat van Van Goens te
opponeren. Laatstgenoemde startte een polemiek via de Utrechtsche courant, waarop
Candidus alias Van Dam in de jaren 1781, 1782 en 1783 in totaal nòg zes brieven
schreef, met als grootste nummer vijf, die maar liefst 384 pagina's telde.5.

Van Dam als patriots publicist en activist, 1781-1787
Wat was nu de achtergrond van deze polemiek? In zijn Vertoog richtte de fel
Oranjegezinde Van Goens zich tegen Amsterdam, een der belangrijkste traditionele
tegenstanders van de Oranje-stadhouders. Van Goens beschuldigde de ‘Grote Stad’
ervan altijd haar eigen, door de handel bepaalde belangen te hebben laten prevaleren
boven die der Republiek. Amsterdams illegale diplomatie en smokkelhandel met de
rebellen tegen het Britse gezag in Noord-Amerika was, aldus Van Goens, de enige
oorzaak van de Engelse oorlogsverklaring aan de Republiek op 20 december 1780.
Van Goens had in zoverre gelijk, dat de Republiek onder Hollandse en vooral ook
Amsterdamse invloed van 1778 tot en met 1780 tal van maatregelen genomen had
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om de Britse repressie van het Amerikaanse vrijheidsstreven te dwarsbomen, in
weerwil van het al ruim honderdjarige bondgenootschap met de Engelsen. Dat
bondgenootschap was inmiddels echter wel sterk gedateerd. Het was gegroeid vanaf
1641, vanaf de huwelijken, eerst van prins Willem II en later van Willem III, met
twee opeenvolgende Schotse prinsessen Mary Stuart,
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en voltooid in de jaren 1689-1702, toen stadhouder Willem III koning van Engeland
was. Als zodanig fungeerde hij met succes als schild voor heel Europa tegen de alom
gevreesde expansiepolitiek van de Franse koning Lodewijk XIV. Sinds 1748 was van
een serieuze Franse dreiging echter geen sprake meer geweest. Engeland daarentegen
had zich sinds ca 1680 ontwikkeld tot de meest geduchte economische en maritieme
concurrent van de Republiek. Terwijl de Oranjes en hun aanhang ook eind achttiende
eeuw nog volop vasthielden aan het traditionele verbond met Engeland, keerde vooral
Holland, met Amsterdam voorop, zich steeds meer tegen dat verbond vanwege de
bedreiging die de Britten vormden voor de Hollandse handel en scheepvaart.6.
Hier lag de achtergrond van het uitbreken van die Vierde Engelse Zeeoorlog in
1780 en voor de polemiek Van Goens-Van Dam: aan de ene zijde Oranje-stadhouder
prins Willem v met zijn Engelsgezinde buitenlandse politiek, aan de andere kant de
Hollandse regenten en kooplieden met hun steun aan Engelands vijanden, in casu de
opstandige Amerikanen en Engelands aartsrivaal Frankrijk, dat de Amerikaanse
rebellen meteen te hulp geschoten was. Zoals gezegd liep Amsterdam voorop bij het
bevorderen van een anti-Britse, anti-stadhouderlijke, pro-Amerikaanse en pro-Franse
politiek. Het was bij de voorhoede van deze richting binnen Amsterdams regering
dat Van Dam reeds in de zomer van 1782 kind aan huis was. Uit een brief van de
Utrechtse hoogleraar in de rechten J.H. Voorda van 24 september 1782 blijkt, dat
Van Dam op dat moment bijvoorbeeld contact had met mr. Jan Bernd Bicker,
bewindhebber van de West-Indische Compagnie en vroedschap in de raad van
Amsterdam, en met mr Engelbert François van Berckel, raadpensionaris van
Amsterdam. Van Berckel was tezamen met zijn ambtgenoten De Gijzelaar uit
Dordrecht en Zeebergh uit Haarlem de leider van de Hollandse, anti-stadhouderlijke
en anti-Britse politiek.7. Voor Van Dam echter ging die politiek niet ver genoeg. Met
zijn zeven Brieven van Candidus startte hij, analoog aan Indiana Jones in de bewuste
film, een zoektocht naar wat voor hem toen reeds zoveel betekende als de Heilige
Graal: een levenslange zoektocht namelijk naar een nieuw en beter staatsbestel voor
de Republiek.
De Engelse Zeeoorlog bleek in de eerste oorlogsweken meteen al een economische
ramp voor de Republiek, die nauwelijks een schim was van het handelsimperium en
de militaire en maritieme grootmacht die zij een eeuw tevoren was geweest. De
kritiek op het krijgsbeleid groeide en Willem v, formeel opperbevelhebber van de
vloot, werd van grove nalatigheid beschuldigd, ja zelfs van landverraad vanwege
zijn Engelsgezinde politieke voorkeur. De felle kritiek op het vlootbeleid verplaatste
zich in 1782-83 naar kritiek op het binnenlands bestuur. Zij richtte zich vooral tegen
het stadhouderlijk patronagestelsel, waarmee de prins en zijn gunstelingen, afgezien
van hun officiële macht over leger en vloot, ook nog eens zo'n 70 procent van alle
politieke en ambtelijke functies in het land konden begeven en beheersen. Candidus
evenwel keerde zich in zijn Brieven niet slechts tegen Van Goens en het stadhouderlijk
systeem, maar propageerde de invoering van een nieuw, democratisch bestuur,
gebaseerd op volkssoevereiniteit. Vooral in zijn Vyfde Missive kwam hij hiervoor in
actie. Op basis van staatsrechtelijke en historische literatuur en plakkaatboeken
trachtte hij zijn lezers bewust te maken van hun geschiedenis en van oude, grotendeels
verdwenen burgerrechten. Vervolgens interpreteerde hij die rechten op
natuurrechtelijke basis en gaf hij ze een plaats binnen het concept van de
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volkssoevereiniteit en van de nieuw te vormen democratie bij representatie. De
Vaderlandse Historie van Wagenaar, het rechtsgeleerde werk van Cornelis van
Bynkershoek, en verzamelingen van wetten en privileges zoals het Groot Hollands
Placaatboek werden daartoe gecombineerd met werken over natuur- en volkenrecht,
zoals
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die van Hugo de Groot, Locke, Pufendorf, Hutcheson, Barbeyrac, De Vattel, Price
en Priestley.
Met deze combinatie van aloude rechten en natuurrechtelijke grondslagen toonde
Van Dam zich een typische exponent van de inmiddels breed uitwaaierende
patriottenbeweging: de politieke hervormingsbeweging van de jaren 1780, die via
collectief ondertekende rekesten met politieke eisen, een bloeiende politieke pers,
en gewapende burgerkorpsen als tegenwicht tegen het door de prins gecommandeerde
leger het overwicht van de stadhouder en van conservatieve regenten teniet wilde
doen en vervangen door een democratie bij representatie in alle steden en gewesten.8.
Men zou kunnen zeggen dat Van Dam hiermee zijn Graal gevonden had, door te
kiezen voor de burgerlijke eenvoud van de democratie; dit alweer analoog aan de
keuze van Indiana Jones op zijn kruistocht, de keuze namelijk voor Christus'
eenvoudige houten nap als ware Graal, met voorbijgaan van het aristocratisch goud
en zilver van een keur aan kostbare kelken. Maar waar op dit punt de filmheld zijn
einddoel had bereikt, begon voor Van Dam de strijd om zijn Graal pas voorgoed. De
democratie bij representatie zou slechts via een langdurig hervormingsproces te
realiseren zijn, zodat onze philosophe uitzag naar een consistenter middel tot politieke
Verlichting dan het eenmalige pamflet. In navolging van meerdere patriotse auteurs
vóór hem begon hij een eigen politiek tijdschrift, de Courier van Europa, waarvan
het eerste nummer het licht zag op vrijdag 5 september 1783, bij de Amsterdamse
patriotsgezinde uitgevers Allart & Holtrop. Tegelijkertijd richtte Van Dam tezamen
met zijn uitgever Willem Holtrop en de arts dr. Hendrik Stolte de Vaderlandsche
Sociëteit op: een patriottensociëteit met een uiteindelijk totaal van 371 leden, voor
het overgrote deel gefortuneerde, patriotsgezinde kooplieden.
Het was in de Courier dat Van Dams grote eruditie voor het eerst ten volle tot zijn
recht kwam. ‘Quid, si vox libera non sit, liberum est’ - wat is er vrij, als er geen
vrijheid van meningsuiting bestaat? Zo luidde het aan Livius ontleende motto dat
boven ieder nummer gedrukt stond, en waarmee Van Dam wilde zeggen dat de
vrijheid van meningsuiting en in het bijzonder de vrijheid van drukpers de basis was
voor de nagestreefde democratie. Immers, zonder vrije pers geen staatkundige
Verlichting van de burgerij en zonder dat geen politieke bewustwording en dus geen
verandering.
Tweemaal per week, dinsdags en vrijdags, kon de lezer zijn of haar hart ophalen
aan de vier dichtbedrukte quartopagina's van de Courier, om zich uitvoerig te laten
onderrichten in de politieke geschiedenis van de Republiek, gedetailleerde informatie
op te doen over tal van lokale, regionale en nationale politieke onderwerpen en
geschillen, en vlijmscherpe commentaren te lezen op de geschriften van politieke
tegenstanders. Van Dam baseerde zich ook in de Courier op een keur aan Verlichte
philosophes en klassieke zowel als eigentijdse geschiedschrijvers, rechtsgeleerden
en literatoren. Zijn bronnen varieerden van het werk van Aristoteles tot en met dat
van Voltaire, en van de geschriften van de Nederlandse rechtsgeleerde Gerard Noodt
tot en met de nog kersverse grondwet van de Amerikaanse staat Pennsylvania.9.
Van Dam overzag een aanzienlijk gedeelte van de klassieke literatuur en doorspekte
zijn blad met honderden Latijnse, soms ook Griekse citaten. Zijn Courier, die zich
qua eruditie en scherpzinnigheid gemakkelijk zou hebben kunnen meten met de in
1782 verschenen Ouderwetsche Nederlandsche patriot, het Oranjegezinde periodiek
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van de briljante Van Goens, was evenals dit blad slechts geschikt voor een hoog
opgeleid publiek. Dat laatste zal, net als bij het politieke tijdschrift van Van Goens,
de lust tot lezen zeker niet bij iedereen bevorderd
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hebben, ook al haalde het blad met maar liefst vier oplagen onmiskenbaar een ruim
debiet. Het geleerde karakter van de inhoud gaf soms aanleiding tot wrijvingen tussen
Van Dam en bepaalde lezers. In deel I nr. 6 (23 september 1783) meldde de redacteur
dat een lezer hem per brief had opgeroepen minder Latijn te bezigen of het tenminste
te vertalen. Van Dam liet in een kort commentaar weten daar weinig voor te voelen,
maar toch zijn publiek tegemoet te willen komen. In deel I nr. 8 van 30 september
herhaalde hij die belofte, maar buiten het incidenteel vertalen van enkele regeltjes
Latijn trok hij zich de klacht niet serieus aan. Hij gaf zelfs openlijk toe dat het hem
doorgaans aan de tijd, de plaats, maar soms ook gewoon aan de ‘lust’ tot zoveel
vertaalwerk ontbrak. Hij stak zelfs de draak met de klagers door hen, in navolging
van de term ‘anti-Engelsgezinden’, de benaming ‘Anti-latynsgezinde Lezers’ toe te
voegen, alsof het een politieke partij of factie betrof.
Een andere klacht van zijn publiek had betrekking op het gebrek aan actueel
commentaar en afwisseling in de berichtgeving. Uniek voor een politiek journalist
stelde Van Dam zich expliciet op als geschiedschrijver van de politieke woelingen
in zijn tijd, en hij was gewend zijn bewijsvoering voor het herstel der burgerrechten
ad fundum uit te werken. Dit deed hij via een vast schema, beurtelings de nationale
en internationale vraagstukken respectievelijk de toestand in elk van de zeven
verenigde gewesten beredenerend. Het resultaat was uiterste grondigheid, maar ook
langdradigheid. Deel II bijvoorbeeld, dat 48 nummers telde, bevatte achter elkaar 37
nummers die nagenoeg uitsluitend gewijd waren aan Hollandse zaken, waarvan
achttien opeenvolgende nummers vrijwel alleen maar aan de twisten te Rotterdam.10.
Bij vele patriotse en Oranjegezinde tijdschriften was het gebruikelijk ingezonden
stukken van lezers te plaatsen - bladen als De post van den Neder-Rhijn en De
politieke kruyer bevatten er honderden. Van Dam echter ging in dit opzicht veel
terughoudender te werk. Hij nam slechts enkele ingezonden stukken op in de aan
zijn blad toegevoegde Bijlagen, en leverde op andere een kort commentaar in een
aparte rubriek aan het einde van bepaalde nummers, maar nooit plaatste hij in de
lopende nummers brieven van lezers, op enkele hoge uitzonderingen na.11.
Een bijzondere bron van vermaak voor veel lezers, maar van ergernis voor anderen,
waren bovengenoemde commentaren op de correspondentie die Van Dam ontving.
In de meeste gevallen bedankte hij de inzenders, zowel dames als heren, zeer hoffelijk
voor de hem toegezonden informatie en opmerkingen. Niet zelden prees hij hun
politiek inzicht en informeerde hij naar hun adres om het schriftelijk contact te kunnen
voortzetten. Maar regelmatig leverde hij ook commentaren zoals de volgende - een
korte bloemlezing:
In deel I nr. 6 lezen wij: ‘J.P. is een Domoör’. De correspondent nam met dit
antwoord geen genoegen en vroeg Van Dam wat hij hiermee bedoelde, waarop de
redacteur in nr. 8 het volgende terugschreef: ‘Dat de Heer J.P. zig onze handelwyze
niet kan begrypen, geeft hem een nieuw recht op den titel dien wy hem gegeeven
hebben.’ In deel I nr. 16 voegde hij een lezeres het volgende toe: ‘Sophonisba zal
beter doen, zig in het vervolg met de zaken van haar huishouden bezig te houden,
dan zig in geschillen in te laaten, die geenzins van het departement der keuken zyn.’
Daarmee was de arme Sophonisba in haar keuken nog altijd beter af dan de
correspondent A.K. in deel I nr. 24: ‘A.K. beklaagen wy, dat hy immer heeft leeren
schryven.’ En wat te denken van de reactie op de brief van de heer H.P. in deel I nr.
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72: ‘H.P. is niets meer dan het geen de Engelschen noemen, A good for nothing
fellow.’ Deze onafhankelijke wijze van becommentariëren werd door Van Dam
bekrachtigd met de volgende uitspraak, ten overstaan van een zekere anonieme
correspondent in deel I, nr. 55: ‘Je ne depend que de Dieu & de mon honneur.’12.
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Was Van Dams relatie tot zijn lezers niet altijd gemakkelijk, openhartig was zij wel.
Het is waarschijnlijk die openhartigheid geweest, gecombineerd met Van Dams
onwrikbaar vasthouden aan democratische principes, die de Courier van Europa een
abrupt einde bereidden. In februari 1785 werd de uitgave zonder enige aankondiging
of uitleg plotseling gestaakt. Van Goens beweerde, niet zonder leedvermaak, dat
onze redacteur failliet was gegaan bij gebrek aan debiet. De Amsterdamse uitgever
en patriotse activist J.G. Tegelaar echter schreef op 6 juni 1785 aan de Gelderse
patriottenvoorman Robert Jasper van der Capellen, dat Van Dam reeds geruime tijd
voornemens was geweest zijn blad te beëindigen, en hem had gezegd ‘geen lust’ te
hebben om in ‘het cachot’ terecht te komen.13.
Dit laatste argument was hoogstwaarschijnlijk doorslaggevend bij het opheffen
van de Courier. Als overtuigd democraat kon Van Dam er nooit zeker van zijn dat
de Amsterdamse regering zijn periodiek met rust zou laten. De zetels van de vier
oppermachtige burgemeesters rouleerden namelijk jaarlijks volgens een vast schema,
en werden even vaak door antipatriotten als door patriotten bezet. De macht van de
conservatieve Staatsgezinde regenten, die weliswaar het gezag van de prins teniet
wilden doen maar die even fel gekant waren tegen elke vorm van volksinvloed, was
zeer aanzienlijk. Pas in 1787 zouden deze Staatsgezinde conservatieven en de
Oranje-aanhang in de stad overwonnen worden, door revolutionair en zelfs
gewelddadig ingrijpen van de patriotse burgerij en schutterij en van een democratische
minderheid onder de regenten. Een van de centrale vergaderplaatsen tijdens deze
Amsterdamse revolutie was de mede door Van Dam opgerichte Vaderlandsche
Sociëteit, waarvan alle patriotse hoofdrolspelers op dat tijdstip lid waren.14.
Zover was het in 1785 echter nog lang niet. Van Dam achtte het politieke klimaat
in zijn stad tè onveilig voor zijn uitgesproken democratische periodiek, vooral na
enkele gepeperde uitspraken over de conservatieve vleugel binnen de stadsregering.
De ontwikkelingen gaven hem spoedig gelijk. In april 1785, iets meer dan twee
maanden na het staken van de Courier, werden Van Dams collega-journalist J.Chr.
Hespe en zijn uitgever J. Verlem gearresteerd en voor het stedelijk Gerecht gesleept,
wegens een aanval op de conservatieve regenten J. Rendorp en W.G. Dedel in hun
blad De politieke kruyer.15. Had Steven Spielberg een en ander verfilmd, dan zou hij
de beëindiging van de Courier stellig hebben opgeleukt tot een ‘narrow escape’ voor
onze redacteur, die hoe dan ook het politieke klimaat in zijn woonplaats maar al te
juist had ingeschat.
Van Dam mocht uiteindelijk zijn patriotse idealen niet zien triomferen. In
september/oktober 1787 maakte een Pruisisch leger van 20.000 man, door de
Oranjepartij te hulp geroepen, met harde hand een einde aan de ontluikende patriotse
democratie. Onze philosophe week, zoals zo veel patriotten, enige tijd uit naar het
buitenland om aan vervolging te ontkomen.

Literaire activiteiten, 1787-1793
Spoedig na zijn vlucht kon Van Dam weer naar Amsterdam terugkeren, omdat hij
door een gelukkig toeval onder de amnestie van februari 1788 was komen te vallen,
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ondanks zijn activiteiten als journalist en mede-oprichter van de Vaderlandsche
Sociëteit.16.
Reeds in 1787 had Van Dam voorbereidingen getroffen voor een nieuw periodiek,
geen politiek blad ditmaal maar een letterkundig. Het nieuwe tijdschrift kwam in
1788 uit en bleef verschijnen tot en met 1793, onder de titel De recensent, hiermee
al meteen de activiteit aanduidend waarmee het blad tot ver in de negentiende eeuw
beroemd zou blijven: het recenseren van boeken. De recensent verscheen bij Van
Dams oude uitgever Holtrop, te Amsterdam.
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Medewerkers waren, volgens de neerlandicus Van Galen in zijn voortreffelijk artikel
over De recensent, Van Dams vroegere medepatriot Theodorus van Leeuwen,
apotheker, Benjamin Choyse Sowden, predikant van de Engelse Episcopal Church
van Amsterdam, en diens vriend, de eveneens Britse medicus Thomas Cogan.
De recensent was opgezet als maandblad, maar is in de zes jaren van zijn bestaan
slechts veertien maal verschenen, ofschoon telkens wel met afleveringen van ongeveer
130 pagina's. De recensies van literaire, geschiedkundige, geneeskundige, theologische
en andere werken waren dermate grondig, treffend en vaak ook bijtend, dat het blad
tot veertig jaar na dato volop in herinnering bleef als het beste Nederlandse
recensietijdschrift uit de voorafgaande eeuw. Van Galen, memorerend aan De gids
van Potgieter, die vanwege de krachtige literatuurkritiek wel eens ‘de blauwe beul
van van negentiende eeuw’ is genoemd, gaf om dezelfde reden Van Dams blad de
naam ‘blauwe beul van de achttiende eeuw’. Hoe terecht die titel was, bewijzen
enkele door Van Galen verzamelde voorbeelden, waaruit dezelfde eigenzinnige, niets
ontziende wijze van beoordelen spreekt die wij reeds kennen uit de Courier van
Europa. Naar aanleiding van een passage uit Johannes Kinkers eerste dichtbundel
Myne Minderjaarige Zangster schreef De recensent: ‘...dat deeze Minderjaarige
zangster alle geschiktheid heeft om zelf nog voor haare meerderjaarigheid eene der
afgerigtste straatnymphen en bordeelsletten te worden, die het immer gewaagd hebben
den Helicon te beklimmen....’
Een anoniem dichtstuk onder de titel Voor Eenzame Vrouwen ontving als
beoordeling enkel de volgende verwijzing: ‘Jeremia, LI.63.’ Slaan wij het Oude
Testament op, dan lezen wij in die strofe: ‘Als u alles hebt voorgelezen, bind dan
deze profetie [in ons geval dus het betreffende dichtwerk] vast aan een steen, gooi
die in de Eufraat, en zeg: Zo zal Babel zinken...’. Vanaf nummer 6 bezat De recensent
bovendien een speciale rubriek voor de ‘prulschriften’: werken waarvan enkel de
titel werd vermeld, maar die verder geen bespreking waardig werden geacht.
Het feit dat deze ‘blauwe beul’ de Nederlandse literaire wereld slechts op
onregelmatige tijdstippen heeft gekastijd, moet worden toegeschreven aan Van Dams
andere drukke bezigheden. Op 4 augustus 1789 sleepte hij inderhaast nog even een
doctorsbul in de rechten in de wacht aan de universiteit van Harderwijk, waarna hij
zich te Amsterdam vestigde als advocaat. Het vaste inkomen uit zijn advocatenpraktijk
maakte het hem mogelijk in datzelfde jaar te trouwen met Debora Aeneae, dochter
van de patriotsgezinde hoogleraar wiskunde en natuurwetenschappen Hendrik Aeneae.
Er volgden voor onze philosophe enkele rustige, gelukkige jaren met zijn ‘lieve beste
Deep’, zoals hij haar in een van zijn brieven noemt.17.

Van Dams Bataafse periode, 1794-1802
Die rust werd op niet onwelkome wijze verstoord door de pogingen van de uitgeweken
patriotten in Frankrijk om een inval van Franse revolutionaire legers en een tweede
revolutiepoging in de Republiek op gang te brengen. Op een schriftelijk verzoek van
de uitgeweken medepatriot Herman Daendels richtte Van Dam op de avond van 28
januari 1794 een ‘Comité Revolutionnair’ op, bij hem thuis in Amsterdam, ter
voorbereiding van die spoedig verwachte omwenteling. De Fransen vielen in 1794
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daadwerkelijk Staats-Brabant binnen, vergezeld van een Bataafs Legioen van
uitgeweken patriotten, onder leiding van Herman Daendels als generaal. Deze riep
in een vlugschrift het Nederlandse volk op tot revolutie tegen stadhouder Willem v.
Van Dam reisde rond 5 december 1794 met zijn vrouw naar het hoofdkwartier van
de revolutionairen in Den Bosch, waar een patriotse staatsgreep in Amsterdam werd
voorbe-
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reid. Vervolgens ontvingen hij en twee medeleden van het revolutionaire comité, de
heren Blauw en Raoul, de volmacht om namens de Nederlandse revolutionairen te
Parijs in onderhandeling te treden met de Franse bondgenoten. Daarbij wist men te
bedingen dat de Republiek niet als veroverd gebied beschouwd zou worden maar als
een vrije, zelfstandige staat, mits de Bataven zich aan de vooravond van de verwachte
Franse doorbraak richting Holland zelf van de stadhouder en het Ancien Régime
zouden ontdoen. Deze opzet slaagde voortreffelijk en leidde weldra tot het uitroepen
van de Bataafse Republiek.18.
Op de moeizame weg vanuit Amsterdam naar Den Bosch, dwars door het
geïnundeerde gebied van de Staatse, vijandelijke linies, beleefden Van Dam en zijn
hoogzwangere Debora echter nog een hachelijk avontuur. Precies zoals Indiana Jones
in The last crusade door toeval oog in oog kwam te staan met Adolf Hitler, liep Van
Dam te Gorcum zijn aartsvijanden tegen het lijf: prins Willem V en zijn gevolg, die
daar ter plekke de troepen en de vestingwerken inspecteerden. Het echtpaar werd
gearresteerd, maar wist 's nachts met behulp van patriotse vrienden te ontkomen toch nog een ‘narrow escape’ dus. Onze philosophe hield aan het avontuur evenwel
een longaandoening over, die een kwalijke uitwerking had op zijn altijd al zwakke
gezondheid.19.
Dat laatste verhinderde hem niet om na de geslaagde Bataafse Revolutie in 1795
zitting te nemen in het nieuwe, revolutionaire stadsbestuur van Amsterdam. Hij
verliet deze post echter spoedig, na een conflict tussen het voorlopige revolutionaire
bestuur van Holland en de stad, waarbij de arts en militair C. Krayenhoff, op dat
moment de militaire commandant van Amsterdam, de zijde van het provinciale
bestuur koos. In dit conflict behoorde Van Dam tot de raadsminderheid die tegen
Krayenhoff de doodstraf had willen eisen wegens schending van zijn eed van trouw
aan het burgerlijk bestuur.
Na deze turbulente episode werd Van Dam secretaris van het bestuur voor de
West-Indische koloniën. Hij schreef bovendien een ontwerp voor de nieuwe Bataafse
grondwet. Het Bataafse bewind bracht in dit nooit ingevoerde ontwerp echter zoveel
wijzigingen aan, dat Van Dam zijn geesteskind niet meer herkende en zich tegen het
eindresultaat keerde. Inmiddels werd hij geplaagd door een chronische ziekte.
Temidden van de voorbereidingen voor een dienstreis naar West-Indië overleed hij,
op 21 juli 1802, slechts 42 jaar oud.
Kort voor zijn overlijden had hij een ontwerp gemaakt voor een toekomstig
handelsverdrag tussen Frankrijk, de Bataafse Republiek en Engeland. Nog steeds
gekrenkt vanwege alle ongewenste wijzigingen in zijn grondwetsontwerp, bezwoer
hij op zijn sterfbed Debora het ontwerp-verdrag te vernietigen. De Bataafse regering
zou Debora na Van Dams overlijden 50.000 gulden geboden hebben voor het stuk,
maar zij zou volgens Van Duyse de wens van haar geliefde hebben geëerbiedigd en
het document inderdaad hebben vernietigd.20.
Veel later, in 1831, heeft Debora haar toenmalige vriend Prudens van Duyse
geassisteerd bij het schrijven van de nooit uitgegeven biografische schets van haar
eerste grote liefde, Willem van Irhoven van Dam. Een man die, zo menen wij, een
verder biografisch, politiek en letterkundig onderzoek meer dan waardig zou zijn,
en misschien zelfs een avontuurlijk filmscenario van Steven Spielberg.
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Eindnoten:
* Causerie, gehouden ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Stichting Jacob Campo Weyerman
in de Gevangenpoort te 's-Gravenhage, 15 januari 2005.
1. Nationaal Archief (NA), Archief van de Familie Croiset (AFC), inv. nr. 116, onvoltooide
autobiografische schets, 01. Treffend is de volstrekt ongeïnteresseerde toon waarop hij hier
over zijn familie schrijft, evenals zijn pessimisme omtrent het perspectief van een eigen gezin,
ongetwijfeld samenhangend met zijn tamelijk zwakke gezondheid en enigszins gebochelde
gestalte: ‘Mijn vader was de eenige Zoon van Albertus van Dam, Boekhouder Generaal der
O.I. Maatschappij ter Kamer Hoorn, wiens vader volgens gerugten, welke het mij nog nimmer
de moeite waardig is geweest nader te onderzoeken, in het gemelde Stedeke de Burgemeesterlyke
waardigheid bekleed zoude hebben, even min als ik immer onderzoek gedaan heb, welke
bediening of bedrijf door mijn Moeders grootvader in 'SBosch, alwaar mijn grootvader Irhoven
geboren is, is waargenoomen. - Indien mijne nakoomlingen, zo ik dezelve ongelukkiglyk hebben
mogt, hier iets aan gelegen ligt, konnen zij dit onderzoek even zo goed in het werk stellen, als
ik zulks zoude hebben kunnen doen.’
2. NA, AFC, inv. nr. 116, 01. Prudens van Duyse (1804-1859), van 1838 tot aan zijn plotselinge
overlijden stadsarchivaris van Gent, dichter, geschiedschrijver, en vooral op het culturele vlak
een der grondleggers van de Vlaamse Beweging, was wegens zijn Oranjegezinde sympathieën
tijdens de Belgische Omwenteling uitgeweken naar Nederland, waar hij van oktober 1830 tot
eind 1831 verbleef. Van Duyse, die vanaf 1828 onder meer contact had met de Nederlandse
dichteres Petronella Moens en goed bekend was met de Verlichte literaire kringen in Nederland,
leerde hier Van Dams weduwe Debora Aeneae kennen. Hun innige vriendschap leidde ertoe
dat Van Duyse op Debora's verzoek het hier gebruikte, Franstalige biogram van Van Dam
schreef. In 1831 maakte G.T.B. Croiset, schoonzoon van Debora, een verkorte Nederlandstalige
bewerking van het stuk; zie NA, AFC, inv. nr. 168, brief van G.T.B. Croiset aan P.G. Witsen
Geysbeek, 11-09-1831; Ans Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). De vriendin
van 't vaderland, Nijmegen 2000, p. 40, 40 (n. 95), 67, 74, 85, 92-93, 135, 136, 137 n. 179, 235
(n. 45), 289, 409-410, 416. Zie over Van Duyse o.a. D. Verstraete, J. Decavele, A. Deprez,
Prudens van Duyse 1804-1859 (3 dln., 1983/1986/1988); J. Pauwels, ‘Het boekenbezit van Jan
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3-4 (2000), p. 259-295. J. Pauwels, ‘Dichter in ballingschap? Prudens van Duyse en de Belgische
Omwenteling’, in: Spiegel der Letteren, 44, 2 (2002), p. 148-168.
3. NA, AFC, inv. nr. 116, pp. 02-03. NA, AFC, inv. nr. 168, P. van Duyse, Notice biographique sur
Guillaume van Irhoven van Dam, p. 1. Over de firma Van Hemert, Muilman & Baerlman, zie:
J. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, deel 2, Haarlem 1905, p. 612-613.
4. NA, AFC, inv. nr. 168, P. van Duyse, Notice biographique, p. 1-2.
5. NA, AFC, inv. nr. 168, P. van Duyse, Notice biographique, p. 2-3. Over prof. Saxius (Chr.G.
Saxe), zie Johanna Roelevink, Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis
aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839, Amsterdam/Maarssen 1986, m.n. p. 13, 54, 160-169;
NA, AFC, inv. nr. 168, brief van Saxe aan Van Dam, 02-01-1792. Voor het Politiek vertoog en
de Brieven van Candidus zie W. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende
in de Koninklijke Bibliotheek, deel 5, Utrecht 1978, nrs. 19759 (Van Goens, Politiek vertoog);
19761 (eerste brief van Candidus, 1781); 19762 (tweede en derde brief van Candidus, 1781);
20106 (vierde brief, 1782); 20107 (de eerste vier brieven, tweede druk, 1782); 20108 (vijfde
brief, 1782); 20109 (vijfde brief, tweede druk, 1782); 20396 (zesde en zevende brief, 1783).
Van Dam schreef ook losse bijdragen in patriotse tijdschriften zoals De post van den Neder-Rhijn,
onder zijn favoriete pseudoniemen Candidus (= Oprecht) en Adolus den Opmerker; zie P.
Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Een bijdrage tot kennis
van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw, Hilversum 2002,
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Its rise, greatness and fall 1477-1806, Oxford 1995, p. 796-862; D. Roorda, ‘De Republiek in
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Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte. De invloed van de Amerikaanse Revolutie in Nederland,
Baarn 1979; Isabel de Madariaga, Britain, Russia and the armed neutrality of 1780. Sir James
Harris's mission to St. Petersburg during the American Revolution, New Haven, 1962.
Voor de politiek van Van Berckel, Zeebergh en De Gijzelaar, zie met name H. Colenbrander,
De patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, Den Haag 1897-1899, 3 dln.;
P. Geyl, De patriottenbeweging 1780-1787, Amsterdam 1947. Over J.B. Bicker, zie: P.
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Naar de maan met Kinker in 1838 - I
Een kladbrief en een onbekende imaginaire reis
André Hanou
Recent kreeg ik in bezit een aantal kladvelletjes met aantekeningen, geschreven door
Kinker (1764-1845). Hij maakte die aantekeningen tijdens zijn lezing van de in
1836-1837 uitgegeven Brieven van Bilderdijk. Zijn recensie van die Brieven verscheen
in afleveringen, in de Recensent, ook der recensenten, van 1838 en 1839.1.
Op één blaadje bevindt zich, midden tussen deze aantekeningen, Kinkers ontwerp
voor een brief over een zaak die niets met deze aantekeningen van doen heeft. Ik
weet niet of hij ooit een ‘nette’ versie van deze brief heeft verstuurd. Dat ligt overigens
wel voor de hand. De tekst luidt:
Zaturdag den 31 Maart zond ik aan Uw adres, en, gelijk bij alle vorige
keeren, door mijn Kruyer een vervolg van Christoffel ***, 't welk tot heden
nog niet in den Avondbode verschenen is. Ik meld U dit niet, om dat het
niet, of niet spoedig genoeg geplaatst is (want dit laat ik volkomen aan U
over, die beter dan ik den smaak en de bevatting der lezers kunt
beoordeelen); maar het zou mij en zeker ook U onaangenaam zou zijn
wanneer de oorzaak daarvan was, dat men aan de drukkerij U het
toegezondene niet ter hand had gesteld. Meld mij dus s.v.p. slechts, met
een woord, of het artikel U al of niet ter hand is gesteld.
In afwachting daarvan, ben ik als altoos met achting,
Uw DVDienaar & Vriend
Deze informatie brengt de Kinker-kenner ietwat in verlegenheid. Van een
systematische medewerking van Kinker aan deze Avondbode is niets bekend. Slechts
één bijdrage is tot nu toe aan het licht gekomen: een brief, of stuk, aan de redactie,
getiteld ‘Iets over den brief van Mr. Dirk Donker Curtius’. Deze is afgedrukt in de
Avondbode van 4 september 1839.2.
Toch wijst de inhoud van de kladbrief erop dat Kinker debet is geweest aan een
reeks bijdragen in dat blad, onder de titel of het pseudoniem Christoffel***; ergens
in de periode 1837-1838 toen hij zijn aantekeningen voor genoemde recensie maakte.
Dit sluit goed aan bij de wetenschap dat Kinker tot aan het einde van zijn lange leven
zéér arbeidzaam is geweest. Hij bleef daarbij altijd betrokken bij de ontwikkelingen
in wetenschap en maatschappij.
Wat is die Avondbode? Van 15 november 1837 tot 31 maart 1841 verscheen De
avondbode. Algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw,
kunsten, wetenschappen. Dit dagblad was regeringsgezind en werd gezien als een
tegenhanger van het meer liberale Algemeen handelsblad.3. Het besteedde veel
aandacht aan literatuur en had op het hoogste punt 630 abonnees.4. De
hoofdredacteur-directeur was C.G. Withuys (1794-1865). Het ‘Bureau’ van het blad
bevond zich aan de Warmoesstraat 206 te Amsterdam.
Zoals bekend was Kinker een voorstander van het ‘verlichte’ gouvernement van
Willem I. Hij was wars van zijns inziens te ver gaand liberalisme, en zo mogelijk
nog afkeriger van allerlei christelijk-fundamentalistische drijverijen. Of, zoals Kinker
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het formuleert in het genoemde stuk over Donker Curtius: een verstandig mens was
zowel tegen jacobinisme als tegen obscurantisme. Zijn medewerking aan de
Avondbode is dus wel te begrijpen.
Was het ontwerp-briefje van Kinker bedoeld voor Withuys? Dit is een goede
mogelijkheid. De twee kenden elkaar in ieder geval wel. Withuys was vrijmetselaar,
evenals Kinker, en dankte hem in 1842 voor een bijdrage aan het Jaarboekje voor
vrijmetselaren.5.
Interessanter is de vraag wat Kinker nu eigenlijk in de Avondbode schreef, en
waarover.
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Onderzoek leert dat het gevonden kladbriefje inderdaad betrekking heeft op een
nogal grote bijdrage door Kinker. De Avondbode, slechts in enkele exemplaren
bewaard gebleven, en dan nog niet altijd volledig, blijkt een sectie Mengelwerk te
bevatten. Daarin zijn gedichten, verhalen, columns, anecdoten, wetenswaardigheden
en wat commentaar te vinden. In 1838 verschijnt in deze rubriek, in maar liefst zeven
afleveringen, het verhaal of feuilleton ‘Christoffel*** of de zeldzame maanzieke’.6.
Studie van dit verhaal - of beter: imaginaire reis - leert dat Kinker hierin
commentaar geeft op de eigentijdse gebeurtenissen uit de jaren dertig; dat hij
tegelijkertijd de Europese geschiedenis tussen 1780 en 1838 interpreteert; en dat hij
tevens zijn opvatting geeft over hoe de maatschappij georganiseerd dient te zijn.
Voor minder doet een Kinker het niet, natuurlijk. Hij probeert zijn visie leesbaar te
houden door in zijn reisverslag elementen van een liefdesgeschiedenis en een
spionageroman te verwerken. Ik heb er zo mijn twijfels over of dit de oude heer wel
goed gelukt is. De lezer oordele zelf. Hier volgt eerst de tekst van dit onbekende
verhaal dat naar mijn mening de moeite waard is om kennis van te nemen, niet alleen
als bronnenpublicatie van een onbekende tekst, maar vooral omdat dit verhaal
demonstreert hoe een van onze beste verlichte auteurs, bijna aan het einde van zijn
leven, denkt over de politieke ontwikkelingen van een halve eeuw.
De zes afleveringen worden in de Mededelingen in twee delen gepresenteerd. In
het najaarsnummer verschijnt het tweede deel, voorzien van een kort commentaar
van mijzelf.

Christoffel*** of de zeldzame maanzieke
Deze CHRISTOFFEL was de boezemvriend van mijn' vader, en na diens overlijden
werd hij ook de mijne. Aan niemand had ik zooveel verpligting. Hij was een
menschlievend, en, zonder een eigenlijk gezegd geleerde te zijn, een in vele vakken
van wetenschap, vooral in de scheikunde, zeer ervaren man; voorts een groot
menschenkenner, en zoowel in gesprekken onder vier oogen, als in den gezelligen
kring zijner vrienden en bekenden, zeer onderhoudend. Ik heb weinige menschen
gekend, die zooveel gezond verstand en scherpzinnigheid bezaten, en daarmede
zooveel wereldkennis en bescheidenheid paarden, zoowel bij zijns gelijken, als bij
zijne meerderen en minderen; en die daarom, en ook om zijne overige goede
hoedanigheden, bij allen, die hem kenden, geacht en bemind was. Slechts voor eene
enkele zaak moest men zich wachten: men moest met hem nooit over de maan
spreken, en zelfs, zoo veel mogelijk, vermijden, den naam van dat hemelligchaam
te noemen; dan werd er bij hem opgewekt, hetgeen mijn vader een vastgeworteld
denkbeeld noemde; en waaraan de Franschen den naam van idée fixe geven; ten
minste, mijn oude heer hield het er voor. Bij zulke gelegenheden verviel CHRISTOFFEL
in eene diepe en droefgeestige mijmering, of, als hij die luim overwon, hetgeen ook
wel eens gebeurde, dan werd hij bovenmatig spraakzaam, beschreef met eene
zeldzame kracht van welsprekendheid de lotgevallen, de gewoonten, zeden en
gevoelens der met rede begaafde maanbewoners, hunne gevoelens over onze aarde
en hunnen eigen bol, handelde breedvoerig over hunne dieren, planten, delfstoffen,
enz., en dit alles met een' ernst, eene opgewondenheid, en op een' toon van eigen
inwendige overtuiging, dat men er niet aan twijfelen kon, of hij hield alles, wat hij
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daarvan verhaalde, voor waarheid. In zulke gevallen was het altijd het meest geraden,
hem niet in de rede te vallen, en tot het einde toe, te laten uitspreken, en zulks niet,
omdat hij anders onbeleefd of onbescheiden werd, maar omdat hij daardoor hoe
langer hoe meer begon uit te wijden. Had men het geluk van hem door een'
belangrijken, maar tevens ongezochten inval van zijn stuk te brengen, dan verloor
hij wel eens den draad van het gesprek, en de zaak was gered.
Er was nog wel een ander middel om hem te doen afbreken, maar dit hield mijn
vader voor ongeoorloofd: dit bestond, namelijk, in hem op den toon van iemand, die
ongeloovig is, te vragen: hoe hij dit alles wist, of konde weten. Dan viel hij plotseling
in een' magnetischen slaap, waaruit hij niet dan met geweldige stuiptrekkingen
ontwaakte, en het gevolg daarvan was, meestal, eene ongesteldheid van eenige dagen.
Op zijn buitengoed alleen zijnde, was hij altijd in zijn laboratorium chemicum,
hield het gesloten, en ver-
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liet het nooit, zonder het ontoegankelijk voor anderen en bovenal voor zijne
dienstboden te maken; een groote zwarte hond, en zijn getrouwe tuinmansbaas, met
eenen geweldigen kneppel gewapend, bewaakten beurtelings, ook wel eens beiden
te gelijk, dit schei- en natuurkundige heiligdom, en het observatorium, dat er in het
midden boven uitstak.
Mijn vader had hem bij zijn' uitersten wil tot voogd over mij, zijn eenig kind en
erfgenaam, benoemd, en hij was mij, gedurende mijne minderjarigheid, tot een'
tweeden vader.
Daar hij het grootste gedeelte van het jaar op zijn buitengoed en slechts de drie
wintermaanden in de stad doorbragt, had ik (daar ik niet slechts zijn pupil, maar ook
zijn huisgenoot in de stad en op het land was), de schoonste gelegenheid, om met
zijne leerzame gesprekken, en in de gezellige verkeering zijner vele kundige vrienden,
die hem daar kwamen bezoeken, mijn voordeel te doen. Ik heb nog vergeten te
zeggen, dat hij, even als mijn vader, weduwnaar was, en dat zijn eenig kind, eene
dochter, onder het opzigt van eene huishoudster, tevens hare gouvernante, wel niet
voor de groote wereld, maar echter voor de zamenleving in eenen rijken burgerstand
opgevoed en onderwezen werd.
De meeste zijner hem bezoekende gasten, en zeker al zijne bijzondere vrienden,
kenden zijne maanzieke kwaal, wisten, dat hij in zijne werkzaamheden, waarmede
hij zich vier uren vóór, en vier uren na den middag bezig hield, niet bespied of
gestoord wilde zijn, en vermaakten zich, buiten de gewone uren van algemeene
zamenkomst, welke in de eet- of theezaal, altijd aan de gulste vriendschap toegewijd
waren, met jagen, visschen, wandelen of rijden, ieder naar zijn welgevallen; en waren
er geleerden, of liefhebbers van oude of nieuwe letterkunde bij, dan vonden zij in
een ruime en welgestoffeerde boekenzaal de schoonste gelegenheid, om hunnen
leeslust naar wensch te voldoen. Zonder mij geheel van de eerstgenoemde
tijdkortingen af te zonderen, bevond ik mij meestal bij hen, die de laatste verkozen.
Zeldzaam liepen de gesprekken aan de ontbijt-, maaltijd- of theetafel over
staatkundige of kerkelijke geschillen, en als dit al eens plaats vond, deelde mijn
voogd daar niet veel meer in dan de welvoegelijkheid vorderde. Hij zelf behoorde
tot geene partij, of scheen er althans niet toe te behooren. Hij was in Nederland
geboren; doch zijn vader was een zeer welgesteld Duitscher, en zijne moeder, de
dochter van een' schatrijken planter in eene der Fransche kolonien geweest, wier
beider rijke goederen op hem verstorven waren. Bij staatkundige of kerkelijke
geschillen haalde hij somtijds de schouders op, en zei dan: - ‘ô Wij zijn nog niet op
de hoogte, als bij onze buurvrouw!’ - Hiermede meende hij de maan. Dat hij zijne
dochter, een schoon, bevallig, maar ook verstandig meisje, voor mij bestemde, was
mij, toen ik mijn 22ste jaar bereikt had, vrij waarschijnlijk voorgekomen; zij noemde
mij broeder, gelijk ik haar zuster noemde.
Doch dit zij vooreerst genoeg van onze huisselijke omstandigheden, ter
voorbereiding van hetgeen ik nu meer bijzonder van mijnen zeldzamen maanzieken
voogd te verhalen heb.
Onder de verschillende gasten, die zich, toen ik den gemelden ouderdom bereikt
had, op zijn buitengoed, (hetwelk ik om er een' geschikten naam aan te geven
Zonderzorg zal noemen), gedurende eenige weken bevonden, deed zich een Duitsch
baron, bij onderscheiding, van de overigen opmerken. Hij was in Nederland opgevoed:
had op eene onzer hoogescholen de doctorgraden in de wijsbegeerte, letteren en
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wetenschappen bekomen; had ook eenige Duitsche Universiteiten bezocht, en zich
zeer bijzonder op de Astronomie toegelegd; sprak er van tijd tot tijd aan tafel, en
eens, meer dan gewoonlijk lang, tegen het einde van het nageregt, zeer breedvoerig
over. Schoon hij, gelijk ik naderhand vernam, wel onderrigt was van de lunatische
kwaal van zijn' gastheer, wilde hij het echter doen voorkomen, alsof hem deze tedere
zaak geheel onbekend ware, en sprak zonder eenige achterhoudendheid over de vaste
sterren, de kometen en planeten, zoodat ik van angst zat te zweeten, en voelde, dat
ik bloedrood in mijn gelaat werd, alle oogenblikken verwachtende, dat hij, zoo al
niet van onze maan, ten minste van de manen van JUPITER of SATURNUS zou beginnen
te spreken.
Velen onzer wilden hem toen door wenken doen begrijpen, dat hij wel zou doen,
zijne geleerde gesprekken over de Astronomie af te breken, terwijl anderen, om eene
afleidende wending aan het gesprek te geven, reeds eenige woorden over de
scheikunde in het midden bragten; maar hij scheen dit alles niet op te merken, en
begon reeds van onze Aarde, als de planeet, die onmiddellijk op VENUS volgde, en
van hare dagelijksche wenteling om hare as, te handelen, toen degeen, die aan zijne
regter zijde geplaatst was, hem iets influisterde, waarop hij eensklaps, maar echter
met eene zeer kennelijke verwondering, in het midden van eenen volzin ophield, en
daarbij het oog met zeer veel beduiding op het oog van mijn voogd vestigde. Dit,
vreesde ik, zou de zaak nog erger maken: want nu kon het niet wel anders, of mijn'
voogd moest op de eene of andere wijze het woord opvatten, gelijk hij dan ook deed;
en daarop volgde dan ook dit gesprek tusschen hem en den Duitschen baron:
Hij. Zoudt gij niet met mij gelooven, dat de ondergeschikte planeten, die men
manen noemt, ook even zoo wel om hare as wentelen, als de hoofdplaneten, waarvan
zij de wachters zijn?
De Baron. Schoon allen daarover niet eenstemmig denken, en dit althans van onze
maan niet gelooven,
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omdat deze altijd met dezelfde zijde naar onze aarde gekeerd schijnt, wanneer zij
zigtbaar is, neemt dit niet weg, dat ik het ten volle met u ééns ben, mits men daarbij
aanneemt, dat onze maan om hare as draait, juist in denzelfden tijd, van bijna dertig
onzer dagen, waarin zij schijnbaar rondom de aarde wentelt, en dat, om zoo te
spreken, een dag en een jaar van onze maan even lang zijn. Het zou toch tegen alle
astronomische analogie inloopen, wanneer de redelijke maanbewoners van het eene
halfrond het prachtige schouwspel van onze aarde zouden genieten, terwijl die van
het andere en tegengestelde halfrond er altijd van zouden moeten blijven. Voor hen
is onze planeet het voornaamste hemelligchaam, schoon zij even als wij hun licht
en warmte van de zon ontvangen. Het licht dat onze aarde, in hare volheid, aan de
bevolking van haren wachter geeft, is zoo groot en schitterend, dat onze oogen er
niet tegen bestand zouden zijn, wanneer wij er ons bevonden, en zonder groene brillen
haren luister zouden willen aanschouwen. Verbeeld u eenen lichtbol van meer dan
twintig ellen diameter (want zoo groot vertoont de aarde zich aan de maanbewoners)
en van eene scharlaken roode, onophoudelijk vonkelende kleur, en gij zult u niet
verwonderen, dat die van de lagere volksklasse der maan, welke zeer poëtisch maar
ook even zoo bijgeloovig zijn, het voor hen reuzengestarnte, onze TELLUS, als het
opperhoofd aller goden vereeren, schoon hunne wijsgeeren, die allen astronomisten
zijn, een veel hooger en verlichter stelsel van het heelal bezitten, dan wij ooit
verkrijgen zullen, zoo lang wij, nog te zeer met onzen kleinen voorraad van
astronomische waarnemingen ingenomen, ons niet tot eene oppercomeetszon, die
de bevruchter, maar tegelijk ook de voedster aller zon en melkweg-stelsels is, met
onze verbeelding kunnen verheffen: want onze verrekijkers, akromatische kijkers,
en de meest reusachtige teleskopen...
Hij. (Die gedurende dit gesprek met de grootste ingespannenheid en
opgewondenheid toegeluisterd heeft) Is het mogelijk? - Al wat gij mij daar zegt is
alsof gij het uit mijne ziel gelezen hadt! - Hoe spijt het mij, dat ik mij op de
sterrekunde maar zoo weinig heb kunnen toeleggen. Ik bepaalde mij meestal tot de
maan, tot de chimie, de verschillende gaz- en stoomsoorten, die tot het vullen van
luchtbollen kunnen gebruikt worden, en.... Doch de tijd om daarover.... is voor mij
nog niet gekomen. Maar het is, zoo als gij wel zegt, of hebt willen zeggen, met de
beste teleskopen kan men niet verder dan tot den bodem van het kleinste hoekje van
het heelal doordringen; en wat hebben wij daardoor dan nog van onze naaste
buurvrouw in ons ellendig zonnestelseltje kunnen ontdekken. Wat zijn toch die
maankaarten? Dat er bergen, dalen, zeeën, eilanden en vaste landen in de maan zijn
is wel buiten allen twijfel; maar, dat men dit zelfs uit de beste der daarvan
vervaardigde kaarten zou mogen opmaken, ontken ik. Neen! met onze door de
lunatische magneetkrachten opgewekte verbeelding komen wij veel verder: wij zijn
dan, niet met ons ligchaam, maar met ons helziende ik, tot onder den sluijer, en de
diepste verborgenheden onzer buurvrouw doorgedrongen (Hier bloosde de
huishoudster een ogenblik); en wanneer dit bij nieuwe of donkere maan plaats heeft,
of eenige dagen vroeger of later....
De Baron. O! dan kan men zelfs met de gevleugelde bewoners en bewoneressen
van onzen satelliet de belangrijkste gesprekken over hunnen natuurlijke historie
houden. Gij weet zekerlijk het fabeltje van hetgeen men door de reusachtige teleskoop
van HERSCHEL zou gezien hebben? - Nu ja! dat was een fabeltje, door de verbeelding
gevormd, zoo als alle fabeltjes, van wat aard ook, dit zijn. De verspreiders van dat
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praatje zelve geloofden het niet, en echter spraken zij de waarheid, zonder het te
weten.7.
Hij. En waarom geloofden zij aan hun eigen vertelseltje niet? - Onder anderen,
omdat een maanmensch, met twee armen en beenen, niet bovendien nog twee vleugels
zoude kunnen hebben, omdat de vlerken der vogels hunne voorpooten zijn.
De Baron. Die idioten! Even als of er geene wezens met zes pooten en meer andere
uitstekken bestonden; de Scarabeus, b.v., dien de Egyptenaren Goddelijke eer
bewezen....
Hij. O ja, en waarom zouden er dan zulke schepsels onder de redelijke wezens der
maan niet kunnen bestaan? Ik heb er sommige met vier vleugels van den eenen heuvel
op den anderen zien vliegen. Maar, zeg mij eens, baron! hoc zijt gij het allereerst op
de gedachten gekomen, om door middel van uwe opgewekte, of laat ik liever zeggen
krachtig ontwaakte verbeeldingskracht, de geheimen van Luna te ontdekken?
De Baron. Gaarne zal ik u op die vraag antwoorden. SWIFT in zijne GULLIVER's
reizen, en anderen, die over de mannetjes in de maan (zoo als zij die noemden)
gedroomd hebben, deden mij eerst lagchen; Sed hae nugae ad seria ducebant.8. Eens
toen ik eene comisch beschreven maanreis gelezen had, vroeg ik mij zelven af, of
die kracht van verbeelden, die de meeste menschen slechts in eene kleinen graad
bezitten, geen zielsvermogen kon zijn, dat meer ontwikkeld kon worden, en zelfs tot
die hoogte, dat het een objectief ken- en denkvermogen werd.
Hij. Ook dit verwondert mij; want ook ik ben door dienzelfden SWIFT, die in mijn
jeugd mijn geliefkoosde schrijver was, en vervolgens, door het lezen van boertend
beschreven luchtreizen naar de maan, op diezelfde gedachte gekomen. Gij zijt dus
even als ik, en wel op dezelfde wijze lunatiek; en schoon ik wel
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weet, dat men dezen mijnen toestand voor eene ziekelijke gesteldheid houdt, en er
ook wel eens den spot mede gedreven heeft, schaam ik mij daarover niet, evenmin
als ik er mij op verhoovaardig. Alle menschen zijn, schoon in verschillende graden,
lunatiek; bij sommige is het zeker eene kwaal, die naar krankzinnigheid overhelt.
Doch laten wij tot de leiding onzer gedachten terugkeeren! Zeker zult gij ook wel
de gevoelens van den bisschop WILKENS over de maan en hare bevolking gelezen
hebben?9.
De Baron. Ik wilde u er juist over gaan spreken: bij dezen geleerde is het geene
fabel, of allegorie, maar ernst; en hij spreekt er over, zoo goed, als dit door een
onmanig mensch kan gedaan worden; maar ik ben het niet met hem eens, wanneer
hij gelooft, dat wij het eens zoo ver zullen kunnen brengen, dat men eene reis naar
de maan....
Hij. Toen WILKENS schreef, waren de luchtbollen, de stoombooten en ijzerbanen
nog niet uitgevonden; maar nu... [Hier begon mijn voogd te glimlagchen, en
vervolgde:] Ik merk wel, dat gij iets meer van de toebereidselen in mijne werkplaats
zoudt willen weten; doch daarover, als ik het groote werk volkomen onder de knie
heb, nader.
Hier mede brak dit eerste tafelgesprek over Luna af, en gelukkig, zonder dat mijn
voogd in een magnetischen slaap viel. Sedert heb ik van den tuinmansbaas vernomen,
dat de baron door een' gewezen vriend van mijn voogd, die door hen de maanzieke
CHRISTOFFEL genoemd werd, van de kwaal dezes gastvrijen en deugdzamen mans
onderrigt was geworden. Ik hield het toen nog voor ongeraden, dit bedrog te
ontdekken, en beval ook den tuinman het stilzwijgen aan, die mij dit beloofde, met
de verzekering van nu ook een meer wakend oog op den nieuwsgierigen baron te
houden; vooral om dat deze, wanneer hij meende niet gezien te worden, gedurig om
de werkplaats en het observatorium van zijn' meester waarde. Inmiddels hoopte ik
door volgende tafelgesprekken nog meer van de maanhistorie te vernemen, vooral
om dat ik nu niet meer vreesde voor de nadeelige gevolgen op mijn voogds
gezondheid; ook het overige gezelschap, en zelfs de huishoudster en de dochter van
mijn' voogd verlangden naar het vervolg. Haar vader verliet de eetzaal, en vertrok
vrolijk en opgeruimd, om zijn gewoon middagslaapje te genieten.
Na het vertrek van mijn' voogd kwamen wij met elkander overeen, in het vervolg
niet anders dan op het dessert en na het vertrek der tafelbedienden over Luna te
spreken. Ook de Duitsche baron nam daar genoegen in. CHRISTOFFELINA (zoo zal ik
voortaan de dochter van mijn' voogd noemen) zeide, dat zij er lang aan getwijfeld
had, doch nu voor vast geloofde, dat er lieden bestonden, welke, door middel hunner
verbeeldingskracht, kennis konden verkrijgen van zaken, die voor anderen verborgen
waren. De baron juichte haar toe, en verklaarde met den grootsten ernst, dat zij zelve
eens de zienders-gaaf van haren vader zou verkrijgen. De huishoudster, en de overigen
van het gezelschap meesmuilden wel niet, maar zagen er ten minste zeer ongeloovig
uit; en ik begon te vreezen, dat ik in den baron een' begunstigden medeminnaar had
te verwachten. Ik stelde mij echter eenigzins gerust met het denkbeeld, dat het van
mij afhing, den veinzenden astronomist te ontmaskeren, zoodra ik zulks zou verkiezen.
CHRISTOFFELINA nam de taak op zich, om haren vader tot het door ons afgesprokene
over te halen.
Zie hier nu het tafelgesprek van den volgenden dag, gelijk ik het mij bijna
woordelijk herinner! -
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CHRISTOFFEL. Gij gelooft dan niet, mijnheer de baron, dat men het ooit zoo ver
zal brengen, om met een stoomvoertuig naar de maan te reizen? - Ik stel den hoogsten
prijs op uwe uitgebreide kennis; maar juist daarom zou het mij ten hoogste aangenaam
zijn, de gronden voor uw gevoelen te mogen vernemen.
De Baron. Zeer gaarne. Gij weet, en waarschijnlijk met meer naauwkeurigheid
dan ik, dat de kleinste afstand der maan van onze aarde nagenoeg op 64 duizend uren
gaans berekend wordt. Stel nu, dat gij met uw stoomvoertuig in een etmaal 500 van
die uren zoudt kunnen afleggen; dan zoudt gij daartoe ten minste vier maanden
moeten besteden. Zoudt gij het in de koude, daar boven de lucht, slapeloos kunnen
uithouden? Want inslapende zoudt gij doodgevroren in de maanaankomen. En nu
uw voorraad van eten en drinken.....
CHRISTOFFEL. Maar, wanneer er nu door middel van scheikundige verbindingen
een vast ligchaam gevormd kon worden, waarop de maan eene aantrekkende kracht
uitoefende, als de zeilsteen op het ijzer, maar met oneindig meer geweld, zoodra het
voertuig honderd ellen boven de aarde opgerezen ware, en de snelheid op dezelfde
wijze vermeerderde als die der vallende ligchamen? Wanneer ik daardoor, in minder
dan een half uur, de grenzen van onzen dampkring bereikte, om met nagenoeg
dezelfde snelheid, door den fijneren dampkring van de maan, op hare oppervlakte
neder te komen; zoudt gij dan denken, dat ik in dat geval veel levensmiddelen op
zulk eene reis zou noodig hebben?
De Baron. Maar zoudt gij door dien val, met voertuig en al, niet verpletterd worden?
CHRISTOFFEL. Ik heb die vraag verwacht: niets is natuurlijker dan zulk eene
tegenbedenking. Maar gij begrijpt ligt, dat bij het invaren van den dampkring der
maan het gevaarte omgekeerd wordt, om zich alsdan met zijn' bodem tegen de maan
te keeren; en nu verkrijgt dat gedeelte, dat naar de maan gekeerd is, ook eene
omgekeerde, dat is terugstootende kracht, die de aantrekkende zoo veel tempert, als
noodig is, om bij gedu-
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rige verflaauwing, langzaam en als eene dalende pluim of veder naar den grond te
zakken.
De Baron. (na lang in eene peinzende houding gezeten te hebben). Ik bewonder
niet slechts uwen vindingrijken navorschingsgeest, maar ook, en in eenen nog
hoogeren graad, uwe, als ware het, aangeboren kennis van de verschillende
polariteiten, door welke alles in de stoffelijke en zedelijke natuur verbonden en
aaneengeschakeld is. Ik zie het nu duidelijk in, hoezeer ik de wijze hoe? niet ten
volle begrijpen kan. De hoogte, waarop de grenzen der beide zwerken zich in elkander
verliezen, zou men het indifferenspunt der twee wederkeerig tegengestelde
zwaarte-krachten mogen noemen.
CHRISTOFFEL. Zoo is het; maar om die reis te ondernemen ontbreekt mij nog iets.
Wanneer ik dit door middel van eene geestverrukking, zoodanig als mij die alleen
bij eene geheele maansverduistering te beurt kan vallen, kan ontdekken, dan zal mijn
voorgenomen togt voorzeker bij de daarop volgende volle maan plaats hebben; en
zulk eene eklips is, gelijk gij weet, kort op handen.
Och lieve, beste vader! (riep CHRISTOFFELINA met eene zonderlinge aandoenlijkheid
uit), stel toch deze gevaarlijke reis uit uw hoofd! daar gij, zonder uwe woning te
verlaten, alles weten kunt, wat er op de maan omgaat, is het immers niet noodig u
aan de kansen van zulk eenen gewaagden stap bloot stellen. CHRISTOFFEL antwoordde
niet; maar stond op, en drukte zijne dochter, die hem te gemoet vloog, met
geestvervoering aan zijn hart. Ook ik stond van tafel op, niet uit vrees voor die
maanreis, waaraan ik toen nog geen geloof sloeg; maar om den baron, die ook
opgestaan was, voor te komen. Daar ik van den tuinman in den voormiddag vernomen
had, dat de baron van den gewezen vriend van mijn voogd, omtrent de verhalen van
dezen, niets meer had kunnen te weten komen, dan hetgeen men uit het vorige
tafelgesprek reeds heeft kunnen opmaken, trachtte ik, terwijl ik de hand van zijne
dochter in de mijne drukte, mijn' voogd over te halen om ons iets van den
regeringsvorm en de staatkundige gevoelens der Luneanen mede te deelen. Dit wist
ik wel, dat hem op zijn geliefkoosd stokpaardje tillen, en dat hij daarin de voornaamste
spreker zijn zou, omdat de baron, hiermede geheel onbekend, geene gelegenheid zou
hebben hem hierbij dikwijls in de reden te vallen; en dit gelukte mij, zelfs boven
mijne verwachting. Ieder ging weêr op zijne plaats zitten, mijn oom in zijnen gewonen
armstoel, tegenover den baron, en ik over de gevoelige CHRISTOFFELINA, die mij met
een liefderijk hoofdknikje te kennen gaf, dat ik haar met mijnen inval veel genoegen
had gegeven. De baron behield zijne gewone deftige houding wel, maar in zijn
gedwongen ernstig gelaat bespeurde ik echter, dat hij over de kleine entre-acte,
waarbij hij slechts aanschouwer had kunnen zijn, niet zeer voldaan was.
En daarop begon mijn vaderlijke voogd CHRISTOFFEL de volgende tafelrede,
waarnaar de baron met grootste aandacht en inspanning scheen te luisteren.
‘De redelijke maanbewoners kan men gevoeglijk in drie verschillende soorten
verdeelen: lo. Tweederlei gevleugelden, t.w. die met twee, en eenige, (doch deze
zijn dun gezaaid) met vier vlerken. Deze tweede soort noemt men ook wel de
hoogvliegers, gelijk men de eerste laagvliegers, of als men met verachting van hen
spreekt, speldenzoekers noemt. Onder de hoogvliegers vindt men de meeste dichters,
toonkunstenaars, schilders, en in het algemeen de beoefenaars der fraaije kunsten,
terwijl de laagvliegers zich meer op het goochelen en het uitoefenen van kunstenarijen
toeleggen. De derde soort heeft in gedaante, houding, zeden en gebruiken, de meeste
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overeenkomst met ons menschen. Deze vliegen niet, maar loopen slechts; doch hunne
beenen zijn sterker dan die der hoog- en laagvliegers, welke laatste zeer slechte
voetgangers zijn; en onder welke bovendien nog vele gevonden worden, die aan eene
zijde, dikwijls ook aan twee zijden, mank gaan. De ongevleugelden, en die ik om ze
van de twee andere te onderscheiden, menschen zal noemen, zijn meestal (de
uitzonderingen altijd daargelaten), beter geschikt voor de beoefening der
wetenschappen, wijsbegeerte, staat- en staatshuishoudkunde, en voorts voor alle
vakken, waarbij het gezond verstand een onmisbaar vereischte is. Doch dit alles weet
gij even zoo goed en waarschijnlijk beter dan ik.’ - Met zeer veel gemaakte
bescheidenheid antwoordde de baron hierop: - ‘In tegendeel, en ik merk, hoe langer
hoe meer, dat gij mij in de maankennis, en vooral in dat gedeelte der lunistiek zeer
vooruit zijt; ga dus, bid ik u, hiermede voort.’
CHRISTOFFELINA. ‘Och neen, vaderlief, meld ons liever iets van hunnen
regeringsvorm, en wat daar verder toe behoort. De meeste van het tegenwoordig
gezelschap hebben daarvan nog niets gehoord.’
Allen, en welstaanshalve, ook de baron, stemden in het verzoek van
CHRISTOFFELINA; en dus ging haar vader, zonder zich weder tot den baron te wenden,
aldus voort:
‘De vroegere geschiedenis hunner staatsomwentelingen, waarin hunne laagvliegers
onderscheidene rollen, in den smaak van die der vijftienjarige comedie in en buiten
Frankrijk, gespeeld hebben, heeft met de onze zeer veel overeenkomst. Na het
despotismus, met of zonder bijmengsel van aristocratie, kwamen er allerhande
zoogenaamde democratische regeringen te voorschijn, die meestal in anarchiën
eindigden; en dan was de volstrekte alleenheersching digt bij de hand. Met de
gemengde regeringen ging het nog al het beste, en zoolang het duurde, zonder veel
botsende gebreken in het werktuig van den Staat. Men kan er van zeggen ‘C'est tout
comme chez nous.’ Hierin was echter bij hen eenig verschil, voornamelijk daarin
bestaande, dat er,
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wanneer het evenwigt der standen door geene staatsstormen omver geworpen werd,
de meeste rangen, staatsambten en bedieningen, en zoo ook die instellingen, welke
het meest overeen stemden met die, welke bij ons wetgevend, regtsprekend, uitvoerend
of beheerend zijn, erfelijk waren. Dit had ook eenigermate plaats bij de ambachten,
neringen, hanteringen enz., zoodat sommige geslachten met uitsluiting van alle
andere, landbouwers, kooplieden, fabrikanten, bouwmeesters enz. waren. Zoo was
het ook met de geneesheeren en geestelijken en andere beroep-uitoefenaars, die
daardoor eene soort van casten waren. Doch waarom nog langer stil gestaan bij
hetgeen thans, na zeer vele omwentelingen, omkantelingen of uiteenrukkingen, geheel
anders gewijzigd, en (echter met behoud der bovengnoemde erfelykheden, vel quasi)
op eenen anderen, en gelijk men meent, onomstootelijken voet gebragt is? De
tegenwoordige staatsinrigting, ten minste, duurt reeds langer dan dertien honderd
maanjaren, dat is, langer dan eene eeuw, naar onze tijdrekening. Ook sedert dien tijd
bestaat er op de maan niet meer dat armzalige volksuitschot, hetwelk wij het graauw,
het gepeupel, of, hetgeen nog erger klinkt, het Jan Hagel noemen, en hetgeen (om
niet te overdrijven) in het eene land onzer aarde 3/4, in anderen 7/8 gedeelte eener
natie uitmaakt indien men daaronder mederekent al diegenen, die bij omwentelingen
niets te verliezen hebben, of meenen te hebben. In de maan was het getal van het
gepeupel zoo overwegend niet. Echter kon men voor de laatste en belangrijkste
hervorming op dat Hemelligchaam, dit uitschot harer bevolking in hare verschillende
gewesten, door elkander gerekend, beschouwen als uitmakende de grootste helft
harer bewoners. Deze minder ongunstige verhouding van het gemeen tot de hoogere
rangen der maatschappij mag men aan verschillende oorzaken toeschrijven; 1o. in
hare kleinte, dewijl de maan bijna vijftigmaal kleiner dan onze aarde, en hare
bevolking naar die zelfde evenredigheid berekend is; maar ook 2o. aan de grote
vruchtbaarheid van haren bodem, en daarbij nog den ongemeenen vlijt harer
akkerlieden en vermogende landbouwers, zoodat de hongersnood, althans bij hen,
geen reden voor volksopstanden kan opleveren; 3o. eene meer gelijkmatige
verspreiding der bevolking over hare oppervlakte. Groote steden, welker inwoners
op elkander gedrongen zijn, vindt men er niet, de hoofdsteden der gewesten tellen
nooit meer dan 10, en de stad, die men, uit hoofde van hare ligging en den rang en
rijkdom harer inwoners, de opperhoofdstad van Luna zou mogen noemen, bedraagt
hoogstens 30 duizend zielen. Daarentegen is het platte land zeer bevolkt, en naar
evenredigheid veel sterker dan dit bij ons plaats vindt. Voegen wij hier nog 4o. bij,
het zachte klimaat en de gelukkige verdeeling der meren en rivieren, die de welige
landouwen der beide halfronden doorkronkelen! Mij dunkt, uwe oogen vragen mij,
of er geene zeeën zijn, waarin zich die rivieren ontlasten? - ô ja, er zijn er twee, de
eene aan de Zuid- en de andere aan de Noordpool der maan. Doch dit zou ons te ver
van onze tegenwoordige beschouwing verwijderen; ook kan ik niet in kleine
bijzonderheden treden. Het gezegde is voldoende, om ons te doen zien, hoeveel hier
zamen te loopen heeft, om de laatste staatshervorming, waaronder de maanbewoners
thans leven, zonder schokken tot stand te brengen. De erflijkheid, waarvan ik reeds
sprak, heeft daartoe wel het meeste bijgedragen, door die uit te breiden, en naar de
behoefte der Lunianen te wijzigen. Er zijn, namelijk, zoowel voor de eigenlijke
armen, als voor de lediggangers, en hen, die, uit gebrek van kostwinningen als
anderszins, nadeelige leden der Maatschappij zijn, inrigtingen tot stand gebragt,
waarin al deze lieden, zoowel de vrijwillig zich aanbiedende, als zij, die men er toe
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dwingen moet, opgenomen worden; en ook bij deze inrigtingen bestaat eene
soortgelijke erfelijkheid als bij de overige, die reeds vroeger bestonden. De beide
halfronden der maan, die, vooral na het invoeren dezer nieuwe inrigtingen, over en
langs de poolzeeën in eene zeer naauwe en gemakkelijke gemeenschap met elkander
staan, zijn in niet veel van elkander in grootheid verschillende staten verdeeld; al
deze staten zijn koningrijken, alle (dit behoef ik u niet te zeggen) erfelijk. Van
beschreven grondwetten weet men er niet, maar ieder Vorst heeft een Raad van
Bestuur, waarin hij voorzit, en deze raad is zamengesteld uit de hoofden der
verschillende hooge inrigtingen, welke ieder wederom raden van bestuur hebben,
die uit de hoofden van mindere inrigtingen zamengesteld zijn, en zoo daalt het
gereedelijk af tot de laagste inrigtingen toe. Oorlogen zijn er uit den aard der zaken
bijna onmogelijk geworden; het evenwigt der magten, op de beide halfronden, en
het duidelijk inzigt, (zoowel van de Rijkshoofden, als van de leden der tot de regering
bevoegde geslachten) dat niets voor hen, voor de hunnen, en voor de onderscheidene
klassen en inrigtingen hunner onderdanen, verderfelijker zou zijn, dan om dit
algemeen erkende evenwigt op eenigerhande wijze te verbreken, dit algemeen
staatkundige inzigt, dat bij alle rangen en standen der Lunistische maatschappijen
bestaat, zou reeds op zich zelve genoeg zijn ter bewaring van den algemeenen vrede.
Ten allen overvloed bestaat er echter nog een algemeen maancongres van
afgevaardigden der Rijkshoofden, van alle staten, waarvan, (om kort te gaan), de
zamenstelling zoodang is, dat, wanneer een of meer Rijkshoofden op den
belagchelijken inval mogten komen, om hun Rijk uit te breiden, of bij hunnen naburen
den baas te spelen, al de overige zich zouden vereenigen, om hem tot rede te brengen.
Zie hier, mijne vrienden, eene ruwe, maar getrouwe schets van den staatkundigen
toestand onzer naaste buurvrouw. Gij ziet, alles is bij al de klassen der maanbewoners
zoo kunstig en in een grijpend zamengesteld
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en aaneengeschakeld, dat er, zonder de alleronverwachtste van buiten indringende
toevalligheden, aan geene verdere staatsomwentelingen in de maan te denken is.
Vindt gij het ook zo niet, mijnheer de baron?
Het komt mij voor, antwoordde deze, dat misschien de laagvliegende Lunianen,
die toch ook eene erfelijke inrigting zullen hebben, die algemeene rust en vrede wel
eens zouden kunnen storen.
CHRISTOFFEL. Maar, mijnheer! gij weet toch wel, dat de hoogvliegers, zoowel als
de speldenzoekers, wel eene afzonderlijke soort, maar geene separatistische klasse
van maanbewoners uitmaken, zelfs toen niet, toen sommige hunner door hunne
ongeoorloofde zamenspanningen, door allerhande soorten van kunstenarijen en
opstookingen van de ongevlerkte lagere volksklassen, gevaarlijk voor de maatschappij
waren. Men vindt ze, en vooral na de groote hervorming, onder alle klassen en
inrigtingen, die der regerende geslachten niet uitgezonderd. Zij zijn, even als alle
andere Luneanen, verpligt mede te werken ten nutte van de klasse of inrigting,
waaronder zij geboren worden; en zouden, wanneer zij weêrbarstig werden, (hetgeen
thans naauwelijks denkbaar is), zich er toe gedwongen zien.
De Baron (op een eenigzins kinderlijk onnoozelen toon). En wanneer zij, om zich
van dien dwang te ontslaan, en ter handhaving hunner vrijheid.... wegvlogen, of....
(Hier barstte het geheel gezelschap, met uitzondering van mijn' voogd, in een
schaterend gelach uit).
CHRISTOFFEL. Wegvliegen, mijnheer de baron, wegvliegen? Maar gij denkt er
zeker niet aan. - Waar zouden zij heen vliegen? - De kundigste en geoefendste
hoogvliegers kunnen het niet hooger brengen, dan eenen gewonen dorpskerktoren;
hunne vleugels dienen hun voornamelijk, om hen snel van de eene tot de andere
plaats te brengen; langer dan een' halven tellurischen dag kunnen zij het met vasten
niet uithouden; er zijn weinig onbewoonde streken op de maan; men behoeft hen
slechts een kleinen steen achter na te werpen, om hen zeer spoedig te doen bijdraaijen.
Zonder zamenrottingen, en dan nog bijgestaan door het ongevleugeld graauw,
(waarvoor thans niet meer te vreezen is), zouden al hunne pogingen vruchteloos zijn.
En wat de speldenzoekers aangaat; - deze vliegen in de meeste gevallen, om geene
andere reden, dan omdat hun het loopen te lastig valt. De gewapende rustbewaarders,
die thans, uithoofde van den ongestoorden vrede, slechts eene policie-inrigting
uitmaken, worden nog wel eens gemagtigd, om de hoog- en laagvliegers, wanneer
zij misdadige pogingen aanwenden, te kortwieken, of naar gelang van hunne misdaad,
geheel te ontvleugelen; en enkele ontvleugelde laagvliegers kunen door dit gemis
slechts op hunne knieën voortkruipen. Deze straf is echter maar zelden noodig. Doch het wordt tijd om mijn middagslaapje te nemen.
In het heengaan, mompelde mijn voogd: ‘Wegvliegen! - Wegvliegen.’
Toen mijn voogd de eetzaal verlaten had, om, gelijk ik geloof, dat hij altijd doet,
gedurende zijn middagslaapje, met nadere ontdekkingen zijne maankennis te
vermeerderen, waren aller oogen op den baron gevestigd, die, na lang in eene
peinzende houding gezeten te hebben, en alsof hij er geene acht op sloeg, dat wij
hem aanzagen, zich dus liet hooren:
‘Ik houd onzen voortreffelijken gastheer voor een' halven god. Ik ben inderdaad
niet meer dan een eerste beginner in de maankennis, wanneer ik mij bij hem vergelijk.
Ik wist niet eens, dat er ongevleugelde menschen op de maan bestonden; en ik heb
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in mijne grootste geestverrukkingen mij nooit met andere dan gevlerkte maanbewoners
kunnen onderhouden.’
Een der aanzittenden. Gij kent dus voorzeker hunne taal, en zult ons daaromtrent
iets willen mededeelen?
Baron. Wij geëxtasieerden behoeven in onze verrukking en magnetischen slaap
slechts te denken; die gedachten worden verstaanbare woorden voor de maanbewoners
in hunne taal, om het even in welke taal wij die denken; en op dezelfde wijze worden
hunne gedachte antwoorden door onze verbeelding hoorbare klanken, in onze taal;
zoo sprak SWEDENBORG Zweedsch met zijne geesten, die hem in dezelfde taal
antwoordden; en de groote schei- en natuurkundige HUMPHRY DAVY onderhield zich
in het Engelsch, of misschien wel in het Italiaansch, met zijnen geleigeest, gelijk wij
dit kunnen opmaken uit zijne gesprekken in de LAATSTE DAGEN EENS WIJSGEERS.
Ik. Maar ik heb van mijnen voogd, die deze door de verbeelding vertolkte
gesprekken, in zijnen somnabulistischen slaap, even als gij, verklaart, wel eens
gehoord, dat deze HUMPHRY DAVY, met zijne zeer uitgebreide natuurkennis, echter
geen den minsten aanleg had voor die sterrekunde, welke alleen door eene verhoogde
geestvervoering verkregen kan worden.
De Baron. En daarin had mijnheer, uw achtingswaardige voogd, volkomen gelijk.
- Hetgeen DAVY van de maan zegt, in zijne droomverschijning, is althans zoo ver
bezijden, of liever, beneden de waarheid, dat men zijne geestverschijningen, en zijne
zamenspraken met den genius zijner verbeelding, meer aan een gewoon en tegelijk
bedwelmend nachtgezigt, dan aan het welgeoefend helderzien van onze Lunatische
ver-
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beelding behoort toe te kennen. Niets is zoo valsch, ik zou haast zeggen, zoo lasterlijk,
als hetgeen hij van de bewoners onzer maan zegt. Met verontwaardiging las ik, onder
anderen, in het genoemde werk, dat de Luneanen en de bewoners van eenige
subalterne planeten wel redelijke wezens zijn, maar nog ver beneden ons, menschen.
- Waarschijnlijk maakt hij dit op, uit hetgeen men zich door waarnemingen, in verband
met de vervaardigde maankaarten, heeft vermeten te gissen. Wat hij echter zijnen
geleigeest van de kometenbevolking laat beweren, is misschien niet misgeraden. Van
sommige dezer, het heelal doorkruisende, sterren, vooral die van 1811, en eenige
anderen, is het zelfs meer dan waarschijnlijk, dat zij door nog verhevener en edeler
schepsels, dan de Luneanen zijn, bewoond worden. - Dit zou mij bijna doen gelooven,
dat hij eenig flaauw bezef van de algemeene komeetstelselzon zal gehad hebben,
schoon hij er zich niet over uitlaat. Maar wat de groote wiskundige Engelschman
van onze maan zegt, kan ik hem naauwelijks vergeven.
Een der Gasten. Men zou dan daaruit mogen besluiten, dat de kennis, welke, naar
uw gevoelen, alleen door verheven geestvervoering verkregen wordt, even als onze
door waarnemingen opgemaakte kennis, niet boven alle dwaling verheven is.
De Baron. En met regt. Heb ik mij zelf dan niet bedrogen in mijne beoordeeling
der gevleugelde Luneanen, waarover de heer CHRISTOFFEL, en met reden, verstoord
is. En dat hij zelf, hoe zeker ook van zijne bevindingen, zich boven alle mogelijke
dwaling verheven acht, mag men daaruit besluiten, dat hij zich een zwerkvoertuig
vervaardigt, of misschien reeds vervaardigd heeft, waarmede de begaafde man het
voornemen heeft, of gehad heeft, eene maanreis te ondernemen; zekerlijk toch, ten
einde met zijne ligchamelijke zintuigen zich nog nader te overtuigen van hetgeen hij
door zijn helder inwendig zintuig reeds vernomen had. Dit was nu wel geen twijfel
over zijne reeds verkregen kennis; maar er zijn misschien enkele kleine
bijzonderheden, die beter, of misschien meer naauwkeurig, door onze gewone vijf
zinnen kunnen opgenomen worden. Ware dit niet, dan kon er tegen de oordeelkundige
bedenking van de freule, zijne dochter, volstrekt niets ter wereld ingebragt worden,
toen Hare Edelheid met regt beweerde, dat het niet noodig ware eenen maanreis te
ondernemen, om hetgeen men reeds met volle zekerheid wist, nog eens, en niet
zonder gevaar, te gaan onderzoeken.
CHRISTOFFELINA. Ik ben geene freule, mijnheer de baron, ik vereer, even als mijne
vader, hen, die boven ons in rang en stand verheven zijn. Wij zijn overtuigd van de
ongerijmdheid eener zoogenaamde gelijkheid onder de menschen en burgers, hetwelk
wij voor eene allerschadelijkst gevoelen in de maatschappij houden. Maar dit
daargelaten, moet ik u verzoeken niet weder eenige aanleiding aan mijn' vader te
geven, om aan zulk eene luchtreis te denken. Ik zal er mij echter niet tegen verzetten,
wanneer mijn dierbare vader u zijn luchtgevaarte wil afstaan, om in zijne plaats dien
togt te ondernemen.
Het gezelschap, en daaronder ook de baron, gaven door een uitbundig handgeklap
deszelfs goedkeuring over dit wederwoord van CHRISTOFFELINA te kennen; en de
baron betuigde, met een schijnbaar vrolijk gelaat, dat hem niets zoo aangenaam en
tevens vereerend zijn zou, dan door hare tusschenkomst, van haren, door zijne
verdiensten ver boven den adelstand verheven, vader, verlof te bekomen, om met
het door hem nieuw uitgevonden voetuig naar de maan te mogen reizen. Ook hij
beschouwde de zoogenaamde gelijkheid en staatkundige vrijheidspredikers of als
slechthoofden, of als heerschzuchtige intriganten, die, gelijk zulks bij de vroegere
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Fransche republikeinen gebleken was, de voorkeur aan de grootste standverheffing
en ongelijkheid gaven, wanneer zij die slechts ten hunnen voordeele konden doen
gelden. - ‘Na hetgeen ik reeds, voorloopig, van uwen onvergelijkelijken vader
vernomen heb,’ ging hij voort, ‘en in de hoop, dat hij mij in het vervolg, en op uwe
voorspraak, ook met het bestier van dit luchtgevaarte, en de behandeling van de
maanmagneet het noodige onderrigt zal gelieven te geven, zal ik volgaarne van uwe
vergunning gebruik maken, wanneer de heer CHRISTOFFEL mij daartoe even gunstig
is. Op den door hem bepaalden tijd zal ik dan in zijne plaats vertrekken, al moest mij
door deze stoute luchtvaart ook het lot van PHAËTON of van ICARUS te beurt vallen;
en zijt er verzekerd van, beminnelijke jonkvrouw, dat, wanneer ik behouden terugkeer,
ik uit dankbaarheid een der schoonste voortbrengselen der maan aan uwe voeten zal
nederleggen.’
Ik. Gij waagt niet veel, mijnheer de baron; want ik houd mij ten volle overtuigd,
dat mijn voogd noch u, noch zijn luchtgevaarte aan die gevaarlijke reis wagen zal
wanneer hij ook, gelijk ik van harte wensch, ter liefde van zijne tederbeminnende
dochter, van zijn voornemen geheel af mogt zien.
Nu stond de huishoudster (welke ik in 't vervolg van dit verhaal MATHILDA zal
noemen) op, om in de daartoe bestemde zaal, de theetafel in gereedheid te brengen,
om dewelke het gezelschap zich, bij het ontwaken van mijn' voogd, plaatsen zou;
eer zij echter de eetzaal verliet, herinnerde zij den baron de afspraak om niet anders
dan tegen het einde van het middagmaal, in tegenwoordigheid van haren heer, over
astronomische kennis, of eenigerlei maan-aangelegenheden te spreken. Zij verliet
ons vroeger dan anders hare gewoonte was, om, gelijk ik naderhand vernam, met
den tuinmansbaas te spreken. Deze onderigtte haar, dat de gewezen vriend van mijn'
voogd, van wien de baron zijne kwaal en wat daartoe betrekking heeft, in 't
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breede vernomen had, belet had gevraagd, om tegen theedrinkenstijd den heer
CHRISTOFFEL over eene zaak van belang te komen spreken.
Dit werd hem dan ook, toen hij ontwaakte, berigt, en daar hij niet achterdochtig
is, en zich dus niet verbeelden kon, dat men het er op toegelegd had, om hem een'
trek te spelen, stond hij dit verzoek niet slechts met beleefdheid toe, maar liet er bij
zeggen, dat het hem bijzonder aangenaam zou zijn, met een bezoek verëerd te worden
van een' goeden kennis, van wien hij in langen tijd niets gehoord had.
Hiervan was natuurlijk het gevolg, dat wij aan de theetafel het gezelschap met een
gast vermeerderd zagen.
Na gedurende eenigen tijd over min belangrijke zaken gesproken te hebben, vatte
deze oude kennis van CHRISTOFFEL, na eene poos, als iemand, die zich ergens over
bedenkt, gezewegen te hebben, het woord op. ‘Schoon hetgeen, waarover ik u eenige
oogenblikken onderhouden wilde, geene zaak van groot gewigt is’, zeide hij ‘geloof
ik echter, dat zij voor u van eenig belang zal zijn, en schoon ik er geen geheim van
zou maken, wilde ik er echter u slechts voor een oogenblik alleen over onderhouden,
en het verder aan u overlaten, om het gesprokene al of niet aan anderen mede te
deelen.’ - Beiden verwijderden zich, en in dien tusschentijd vroeg ik den baron of
hij den Russischen heer, die hem bij het inkomen vriendelijk toegesproken had, van
zeer lang kende? - Of de toon van mijne stem hem deed vermoeden, dat ik meer wist
dan hij wenschte, weet ik niet; maar uit de beweging van zijne oogen maakte ik op,
dat mijne vraag hem onthutste; doch hij herstelde zich en vond het geraden, mij het
volgende te antwoorden: ‘Ik ken hem sedert jaren, en ben hem, als den middelaar
tusschen mijnen oom en mij, veel verpligt. Door hem ben ik van de gevoelens en de
liefhebberij-studiën van den heer CHRISTOFFEL onderrigt geworden; en, zonder hem,
zou ik mischien niet op den voor mij gelukkigen inval gekomen zijn, om kennis met
dien uitstekenden wijsgeer en natuurkundige te maken. Intusschen wil ik u gaarne
bekennen, dat hij over de lunistica van dien grooten man mij dikwijls spottenderwijs
gesproken heeft, en dat ik hem daarom met opzet verzwegen heb, dat ook ik met die
kwaal, zoo het eene kwaal is, gekweld word, om mij door zulk eene openhartigheid
niet aan zijne spotlust bloot te stellen. Ik ben hem veel verpligt, en (want ik wil niet
beter schijnen dan ik ben) het is geene bloote dankbaarheid, die mij aan hem verbindt
maar mijn eigenbelang is er mede gemoeid, en dit maakt, dat ik hem ontzien moet
als den raadsman van mijn oom, wiens vermoedelijke erfgenaam ik hoop te blijven.
Ik hoop maar, dat de heer CHRISTOFFEL hem niets van mijne eigen lunistische
gissingen zal ontdekken; dit zou mij (ik ken zijne vooroordeelen tegen alle zienders
wetenschappen) niet dan zeer nadeelig kunnen zijn.’
In geval van bedrog, was dit antwoord zeer slim verzonnen, en in het
tegenovergestelde geval, werd er, hetgeen ik van den tuinmansbaas vernomen had,
ten volle door opgelost en verklaard. Ik kwam dus van mijnen argwaan, ten opzigte
der maankennis van den baron, bijna geheel terug, en vreesde nu slechts voor zijne
uitzigten op de hand van mijne CHRISTOFFELINA.
Het gesprek tusschen mijn' voogd en den Poolsch-Russischen heer was weldra
geëindigd. Beiden kwamen terug en plaatsten zich weder aan de theetafel.
‘Ik zal’, sprak mijn' voogd, ‘van het berigt, hetwelk mij door den heer GRODNISKI10.
medegedeeld is, geen geheim voor mijne vrienden maken. Volgens hem, zou de oom
van den baron, die binnen kort hier verwacht wordt, een mijner nabestaanden zijn;
en wel zoo, dat mijn vader en die van dien oom volle neven zouden geweest zijn.
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Intusschen heb ik, (schoon mij zulk eene familiebetrekking zeer vereerend zou zijn),
niettemin veel reden om er aan te twijfelen. Ik zal inmiddels mijn oordeel hierover
opschorten, mijnheer de baron, tot dat ik daaromtrent nadere inlichting zal bekomen
hebben. En wat het overige mij door u medegedeelde betreft, mijnheer GRODNISKI,
daarover moet niet ik, maar een ander beslissen. Dat gij over mijne maankennis
anders begint te denken, en haar niet langer als eene soort van waanzin beschouwt,
is mij niet onaangenaam; maar al ware uw gevoelen daaromtrent niet veranderd, zou
dit echter niet hinderlijk zijn aan de achting, welke ik u toedraag. Ook hetgeen u tot
deze verandering, opzigtelijk de instructioneele astronomie, bewogen heeft, zal ik
gaarne vernemen. Daar wij echter besloten hebben, daarover alleen bij het nageregt
te spreken, zal ik met uw welnemen hier afbreken, en verzoek u, mij morgen met
uwe tegenwoordigheid aan ons middagmaal te vereeren.’
De Baron. Gij kunt u niet verbeelden, mijn waardigste vriend GRODNISKI, hoeveel
genoegen het mij verschaft uwe bekeering (want in veele opzigten mag men het wel
eene bekeering noemen) van onzen gemeenschappelijken vriend CHRISTOFFEL te
vernemen. Gij zult het mij, hoop ik, vergeven, dat ik u tot nog toe niets gemeld heb
van mijne eigen, hoewel dan nog maar geringe lunistische kennis; morgen zult gij
het genoegen hebben.....
CHRISTOFFELINA. Maar gij vergeet onze afspraak, mijnheer de baron. Vóór morgen,
op den bepaalden tijd, mag er over de maan niet gesproken worden; ten minste niet
in het bijzijn van mijn' vader. Gij wilt hem toch. hoop ik, niet terstond van de theetafel
verwijderen?
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De Baron. Ik heb dit verwijt ten volle verdiend, en zal mij gelukkig achten de straf
te ondergaan, die gij mij zult gelieven op te leggen.
Een der gasten. Gij denkt er zeker niet aan, dat eene straf, die ons gelukkig maakt,
geene straf kan genoemd worden.
CHRISTOFFEL. Evenmin als eene belooning, welke ons ongelukkig zou maken,
dien naam verdient.
GRODNISKI. Ik verdien misschien zelf wel straf, omdat ik aanleiding tot de
overtreding van den baron gegeven heb, door hetgeen hij mijne bekeering noemt aan
den heer CHRISTOFFEL mede te deelen; eene kleine straf echter, bevallige
CHRISTOFFELINA, want onwetend zondigt men niet.
Dit gesprek, en de wending, welke er aan gegeven werd, kon mij, gelijk de lezer
ligtelijk denken kan, niet anders dan pijnlijk zijn. Ik meende er (schoon ik ook al niet
meer twijfelde aan de waarheid der maankennis van den baron) een gemaakt komplot
in te zien om mijn' voogd in een kunstig net te vangen. De oom van den baron (dit
hield ik nu voor uitgemaakt) zou uit Duitschland overkomen, om voor zijn' neef de
hand van CHRISTOFFELINA van mijn' voogd te verzoeken. Deze had zich wel reeds
in zooverre verklaard, dat hij niets beslissen zou; maar wat vermag de list niet bij
een' man, die, door zijne vermeende kennis geheel beheerscht, en blindelings
vooringenomen met al hetgeene er mede in betrekking stond, niet ongevoelig voor
loftuitingen, en met beleid en kunst overlegde vleijerij was? Zoo als de zaken nu
stonden, kon mij de bijstand van den tuinmansbaas ook van geene dienst zijn. Er was
nu eene reden, met veel slimheid uitgedacht, waarom de baron voor GRODNISKI
geveinsd had. Hetgeen mij eenigzins geruststelde, was, dat CHRISTOFFELINA, zoo al
geen wederzin tegen - ten minste, ook geene de minste geneigdheid voor den baron
in haar hart voelde, en mij nog altijd met dezelfde welwillendheid en vriendschap
behandelde; en aan de theetafel werd overigens over zaken gesproken, die met dit
maanverhaal in geen verband stonden. Ik nam er weinig deel aan, en mijne geliefde
CHRISTOFFELINA hield zich meer met MATHILDA's borduurwerk dan met iets anders
bezig.
Ik was voorts het meest bedacht, om met het tafelgesprek van den volgenden dag
mijn voordeel te doen, en waar dit nodig mocht zijn tegen list een doelmatig gebruik
te maken.
De nacht, na dit voor mij zeer verdachte bezoek van GRODNISKI, bragt ik voor het
grootste gedeelte slapeloos door. Dat zij mijnen voogd een' strik gespannen hadden
hield ik voor uitgemaakt zeker, en dat men het op mijne dierbare CHRISTOFFELINA
gemunt had, leed bij mij geen' den minsten twijfel meer.
Eerst tegen den morgenstond geraakte ik in een' onafgebroken diepen slaap; maar
die slaap was echter, gelijk ik bij het ontwaken bevond, van een' voor mij zeer
ongewonen aard. De dag was reeds ver gevorderd, toen ik wakker werd, en van alles,
wat mij in den droom verschenen was, had ik het helderste geheugen, het levendigste
besef. In dit nacht- of daggezigt (hoe zal ik het noemen), bevond ik mij op de maan,
en wel op die plaats, welke, op de kaart, die mijn voogd er, op zijne verbeelding af,
van geteekend had, aan de zuidpool van dit hemelligchaam een' Archipel van eilanden
vormt. Ik stond op het grootste dezer eilanden voor een groot en prachtig paleis; een
maanmensch, ter grootte van circa vier voet, ging op een' afstand van mij staan, en
zag mij zeer verwonderd aan. Eindelijk vroeg hij mij in zeer goed Hollandsch: ‘Ik
zie, dat gij een mensch van bovenmatige lengte en breedte zijt, want, schoon ik tot
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de grootste soort mijner natuurgenooten behoor, moet ik u zeker als een kind
voorkomen. Mag ik u vragen tot welk land gij behoort?’ Hierop wees ik hem naar
onzen aardbol, welke zich aan den hemel der maanbewoners als een reusachtig
Hemelligchaam vertoont. Hierop reikte hij naar boven, om mij de hand te geven, en
geleidde mij, terwijl ik een weinig bukte, eerst binnen het paleis, en vervolgens langs
een' wenteltrap, die tegen de wanden van het gebouw, in de rondte, bij wijze van ene
galerij, omging, naar een observatorium, waar een astronomist, met geen ander
behulp dan een vergrootglas, hetwelk (zoo als het mij toescheen) drie Nederlandsche
ellen diameter had, naar onze aarde keek, en, op eene verheven plaats zittende, het
beweegbaar vergrootglas op zijn metalen voetstuk naar allle zijden van den
starrenhemel kon wenden en keeren. Zoodra hij mij zag, noemde hij mij Aardeling,
en noodigde mij uit, om door het vergrootglas te zien. Ik deed het, en, inderdaad; ik
zag het koningrijk der Nederlanden, niet slechts als op eene meer dan gewoon groote
landkaart, maar even als men een uitgebreid landschap van een' hoogen toren zou
kunnen beschouwen. Na zich een oogenblik met mijne verwondering vermaakt te
hebben, zeide hij mij, dat ik wel zou doen eenigen tijd op de maan door te brengen,
ten einde daardoor een beter begrip niet slechts van onze planeet, maar ook van de
overige bewoonde planeten van ons zonnestelsel te bekomen. Tot mijn leedwezen
hoorde ik het geluid als van eenen geweldigen donderslag, en ontwaakte; en,
inderdaad, toen ik mijn gelaat naar het venster wendde, zag ik, dat de lucht vuurrood
was; eene zware donderbui zweefde boven ons huis; en naauwelijks was ik uit bed
gesprongen, toen een tweede donderslag zich hooren liet, waarop ik mij met den
meesten spoed aankleedde, om, zoo het noodig mogt wezen, bij de hand te zijn. Doch
naauwelijks was ik gereed, of de lucht begon op te klaren, en ik begaf mij in de
ontbijtkamer, waar mijne CHRISTOFFELINA zich alleen bevond, en mij scheen af te
wachten. Gedeeltelijk nog opgetogen door mijn' droom, maar ook nog eenigzins
bedwelmd van den donderslag, liep ik, met meer drift dan ooit te voren, naar haar
toe, omhelsde haar, en drukte den eersten kus der
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liefde op haar lieven' mond.
Hierop volgde nu een tooneel en eene zamenspraak, zoo als er meer in het jeugdige
menschelijke leven plaats vinden, wanneer de twee daarin betrokken personen zich
wel en spoedig verstaan, zonder dat het noodig zij het gebeurde door eenen
commentarius op te helderen. Ik waagde het dus haar mijn vrees omtrent de inzigten
van den baron, en zijne lunistische sympathie met haren vader, te ontdekken, en toen
zij mij daarop verzekerde, dat haar besluit genomen was, en dat zij. wat er ook mogt
gebeuren, nooit hare hand aan een' ander dan aan mij zou schenken, was het mij alsof
ik een geheel nieuw leven ontving. Nu verhaalde zij mij, dat zij een nachtgezigt in
de maan had gehad. Zij had daar, namelijk, niet in een' tempel, maar op een breed
met boomen omringd terras, eene aan onze planeet toegewijde eeredienst bijgewoond.
Eene ontelbare menigte ongevleugelde maanbewoners vierde daar, met zang en dans,
de met luister opgaande volle-aarde. De liederen, welke er gezongen werden, kwamen
grootendeels daarop neder, dat onze aarde het bezielde, alles voedende en
onderhoudende middenpunt van het heelal was, en dat zij hoopten, eenmaal dien
staat van volmaaktheid te bereiken, die reeds het erfdeel der aardelingen was
geworden. ‘Eene vrouw van drie voeten hoog, (vervolgde CHRISTOFFELINA), wierp,
zoodra zij mij zag, zich voor mij neder, en riep met luider stemme tot de mij
omringende menigte: “zie daar eene dier zalige aardelingen, van welke zich, gelijk
wij sedert eeuwen bidden en smeeken, eene volkplanting bij ons zal vestigen!” Op
hetzelfde oogenblik werd ik door eene dubbelgevleugelde maanbewoonster, die van
een' heuvel naar mij toe was gevlogen, met een' krans van bloemen gekroond, en
toen ik mij tegen deze afgodische vereering wilde verzetten, scheen het alsof ik door
eene terugstootende kracht omhoog geheven en met een' geweldigen schok weder
op onze aarde verplaatst werd. Hier schrikte ik wakker; en eenen langen tijd lag ik
als bewusteloos, tot ik eindelijk, na het storten van een vloed van tranen, weder tot
mij zelve kwam.’
Toen ik haar daarop ook mijn' droom verhaald had, en, eindigende, mijne armen
naar haar uitstrekte, viel mij het lieve meisje weenende om den hals, en riep in
verrukking uit: ‘ô deze droomen zijn zeker voorbeduidend! FERDINAND, wat er ook
gebeure, eeuwig, eeuwig, zijt gij de mijne!’
Deze zamenkomst, ons gesprek, vooral hare laatste woorden, en nog meer de
zielbetooverende toon, waarop zij dit ‘eeuwig, eeuwig’ uitsprak, stelde mij ten volle
gerust over mijn toekomstig lot, en deed mij den beslissenden maaltijd, en het daarbij
te verwachten levendige tafelgesprek met moed, ja zelfs met een ongeduldig verlangen
te gemoet zien; niet twijfelende of dezen keer moest het beslissend voor ons zijn: en
de uitkomst beantwoordde volkomen aan onze verwachting. De maaltijd was aan
een hoog feestmaal gelijk, en de Poolsch-Russische heer, en zijn beschermeling, de
baron, deftig uitgedoscht. De gesprekken en levendige woordenwisseling waren wel
niet van het grootste belang, maar vrolijk, opgeruimd, en dikwijls schertsend en
uitlokkend, tusschen beiden werd er ook van de goede en hoffelijke hoedanigheden
van den rijken adellijken oom gesproken; CHRISTOFFELINA en ik slaagden nog al
tamelijk wel in onze pogingen, om niet al te veel van den aan tafel heerschenden
toon verwijderd te zijn, en de heer CHRISTOFFEL hield, met zijne gewone beleefdheid
en voorkomenheid, de eer van het gastmaal op; eindelijk werd het nageregt opgezet,
een wenk van mijn voogd deed de tafelbedienden vertrekken, en het Astronomische
gesprek nam een aanvang.
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CHRISTOFFEL. Het vreesselijk onweder van dezen nacht, waarbij de invloed van
de maan eene meer dan gewone kracht heeft uitgeoefend, zal van een' rijken wijnoogst
gevolgd worden; bij zulke gelegenheden heb ik dan ook een meer dan gewoon helder
gezigt op de aangelegenheden van onzen wachter, of liever wachteres, waarop van
4 tot 10 ure in den morgen een plegtig Volle-tellus-feest plaats gehad heeft. Onze
dampkring moet eene majestueuse vertooning zoowel voor de bijgeloovigste als voor
de verlichtste Luneanen opgeleverd hebben. Hier zagen CHRISTOFFELINA en ik
elkander met een gelaat aan, waarop beurtelings verbaasdheid en tevredenheid
zigtbaar moeten geweest zijn, hetwelk het oog van mijn' voogd zekerlijk niet ontsnapt
was, want hij vervolgde met eene zeer merkbare verandering in den toon zijner stem:
‘Niet alleen maanzieken, gelijk men ons noemt, maar alle aardelingen, die niet tot
de allerflegmatiekste kinderen van tellus, behooren, zullen er eenige meer of min
flaauwe maangezigten bij gehad hebben. Het schijnt zelfs, of FERDINAND, en mijne
dochter, er iets van opgemerkt, en wat meer zegt, ook na het ontwaken er iets van in
hun geheugen behouden hebben.’ Nu verhaalde ik mijn droom, en hij hernam: ‘Gij
spreekt de waarheid. Juist op die plaats, welke gij beschreven hebt, staat een paleis,
waarboven een sterrentoren. Het is jammer, dat gij door een' donderslag ontwaken
moest. De astronomist, die u den aardeling noemde, en door zijn wereldbespiedend
vergrootglas deed zien, is mij niet onbekend. Hij is de grootste sterrekundige wijsgeer,
maar ook de verlichtste theologant en staatkundige van zijn' tijd. Had gij langer bij
hem mogen vertoeven, dan zou hij u Venus en hare maan (die, zooveel ik weet, bij
ons nog niet ontdekt is), in eene schijnbare grootte van twee Nederlandsche ellen
diameter getoond hebben. Deze planeet, de schoonste, maar tevens de gelukkigste
van ons zonnestelsel, is de woonplaats van de schoonste, maar ook voortreffelijkste
redelijke schepselen. Doch hierover wel eens nader. Maar zie eens! - Mijne dierbare
CHRISTOFFELINA, die, nog niet lang geleden, weinig
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geloof aan de maankennis scheen te slaan, schijnt van verlangen te branden, om ons
ook haar nachtgezigt te verhalen.’ (Dit deed zij dan ook, zonder den baron, die reeds
opgestaan was, om haar te naderen, af te wachten).
Wordt vervolgd in MedJCW 2007-2.

Eindnoten:
1. De tekst van Kinkers aantekeningen is verschenen in Mededelingen van de stichting Jacob
Campo Weyerman 28 (2005) p. 134-142.
2. Opgenomen in Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling, deel 3: 1829-1843, ed. A. Hanou
en G. Vis, Amsterdam 1994, p. 208-216.
3. Uitstekende informatie over het blad bij: Korrie Korevaart, Ziften en zemelknoopen. Literaire
kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848, Hilversum 2001; vooral p.
58-60, p. 173-181.
4. Korevaart, Ziften en zemelknoopen, p. 109, 176.
5. A.J. Hanou, Sluiers van Isis, Deventer 1988 II, p. 103.
6. Er verstreek soms enige tijd tussen de afleveringen. Zij zijn te vinden in de nrs. 90 (28 februari),
96 (7 maart), 109 (22 maart), 128 (13 april), 148 (7 mei), 181 (15 juni) en 182 (16 juni) en
beslaan meestal drie, soms twee kolommen. De tekst zoals hierna te vinden, is samengesteld
op basis van het ex. van de UBA (te raadplegen in het IWO) behalve nr. 1 (ex. KB Den Haag).
7. Naar aanleiding van de observaties van John Herschel (1792-1871) verschenen er in 1835 in
de Sun, een New Yorks dagblad, moedwillig valse berichten dat deze met een nieuwe telescoop
een op de mens lijkend maanwezen had ontdekt; een ‘man-bat, from its having, in connection
with a near resemblance to the human figure, wings greatly resembling those of the bat’. In
1836 werd de ontdekking weersproken in het Amsterdamse Felix Meritis en begon Nicolaas
Beets aan een gedicht ‘Mannekens in de maan’. Zie: B. Peperkamp, ‘Mannekens in de maan
van Nicolaas Beets’, in: Nederlandse letterkunde 9 (2004), p. 101-141.
8. ‘Maar deze flauwekul brengt ons op iets ernstigs’: variant op Horatius' Epistolae, deel 2, p.
451.
9. John Wilkins, The discovery of a world in the moone, Londen, E.G., 1638.
10. De naam van deze Pool betekent op zich niets meer dan ofwel ‘uit een stad [grod]’ dan wel
‘van Grodno’. Grodno was een belangrijke Poolse stad, nu in Wit-Rusland.
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Recensieartikelen
Jonathan I. Israel, Enlightenment contested. Philosophy, modernity, and
the emancipation of man 1670-1752, Oxford, Oxford University Press 2006,
isbn 01-99279-225, 983 blz. Prijs 49,95 euro.
Sinds het begin van dit millennium behoort de term ‘Radicale Verlichting’ tot het
intellectuele gereedschap van de historicus. De recente jaargangen van dit blad, die
bijdragen bevatten als ‘Raimondo de Sangro's Lettera apologetica. Radicale
Verlichting in het 18e-eeuwse Napels’ (2002) en ‘Philopater, de Radicale Verlichting
en het einde van de eindtijd’ (2003) wijzen in deze richting. Het lijkt erop dat alleen
in de Romaanse talen het begrip nog niet helemaal is doorgedrongen. Deze
ontwikkeling is het werk van één man: de Brits-Amerikaanse historicus Jonathan
Israel. In zijn monumentale monografie over de Verlichting - Radical Enlightenment.
Philosophy and the making of modernity 1650-1750 biedt hij voor het eerst na meer
dan dertig jaar een totaaloverzicht van de Verlichting. Vijf jaar na Radical
Enlightenment verscheen een tweede, nog omvangrijker monografie: Enlightenment
contested. Philosophy, modernity, and the emancipation of man 1670-1752 - het
‘Enlightenment Contested’ in de titel is misschien het beste te vertalen als het ‘debat
over de Verlichting’. Twee vuistdikke overzichtswerken met sterk op elkaar lijkende
titels, die betrekkelijk kort na elkaar zijn verschenen: een vergelijking ligt voor de
hand.
Enlightenment contested gaat van eenzelfde definitie van de Verlichting uit als
Radical Enlightenment. Israel omschrijft haar als een ‘pakket van de volgende acht
begrippen en waarden’: 1. de rede is het enige waarheidscriterium; 2. de ontkenning
van een bovennatuurlijke wereld; 3. de gelijkheid van alle mensen; 4. een seculiere
moraal; 5. een brede tolerantie en vrijheid van denken; 6. persoonlijke vrijheid, ook
in sexueel opzicht; 7. persvrijheid; en 8. een democratisch republicanisme. Hiermee
heeft de Verlichting, aldus Israel, in filosofisch opzicht de basis voor de moderniteit
gelegd (p. 866). Een vergelijkbare karakterisering in Radical Enlightenment vindt
men in de ‘Preface’. Als dit de kern van de verlichtingsbeweging is, moet men een
groot belang toekennen aan de filosofie van Spinoza en het spinozisme, omdat deze
voor het eerst op een consistente wijze de genoemde ideeën en waarden hebben
geformuleerd. De denkers van de zogenaamde ‘hoge Verlichting’, zoals Voltaire en
Rousseau, zouden hier weinig aan hebben toegevoegd. ‘Consequently, even before
Voltaire came to be widely known, in the 1740s, the real business was already over’,
zo schrijft Israel kernachtig in Radical Enlightenment (p. 7).
De Verlichting is verder een Europees fenomeen, zodat het zinloos is om van
nationale Verlichtingen te spreken. In hoofdstuk 12 bijvoorbeeld bespreekt hij de
Verlichting in Rusland en onder de Griekse politieke elite tijdens het Ottomaanse
rijk. De veronderstelling dat er meer vormen van Verlichting bestaan heeft niet alleen
tot gevolg dat ‘men zich niet meer met de hoofdzaken bezighoudt’, maar zij impliceert
ook ‘een inhoudsloos relativisme dat bijdraagt aan het verlies van de fundamentele
waarden die van de moderne samenleving de basis vormen’. Het leidt tot de opmars
van de ‘tegen-verlichting en het postmodernisme’ (p. 863). Aan de politiek-culturele
consequenties ontleent het onderzoek naar de Verlichting zijn actuele waarde (p. v).
In beide monografieën toont Israel zich een geëngageerd historicus die de geschiedenis
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van deze periode niet louter ‘antiquarisch’ bestudeert. In het nawoord van
Enlightenment contested merkt hij dan ook op dat de Europese Unie een fundamentele
fout zou maken om ‘specifiek religieuze, ja zelfs wezenlijk christelijk waarden als
“Europese
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waarden” te bestempelen’ (p. 870), want de Verlichting is in intellectueel opzicht
een onomkeerbaar proces dat voor de geschiedenis van de mensheid van uniek belang
is.
Het verzet tegen de radicale Verlichting uit postmoderne, nationalistische en
traditionalistische hoek wordt gevoed door een verkeerd beeld van de Verlichting.
In de recente historiografie is het beeld dominant geworden dat de Verlichting
gedragen werd door gematigde denkers als Locke, Newton, Hume, Voltaire,
Montesquieu en Kant. Zij is niet een wezenlijk ‘Brits’ verschijnsel, want
Groot-Brittannië was op geen moment de plaats waar de ideeën van de Radicale
Verlichting gestalte kregen (p. 864). Israel betreurt de neiging die hij bij historici in
het Verre Oosten en Oost-Europa aantreft om niet langer Frans, Duits en Italiaans
te leren. Een te eenzijdig beeld, dat bepaald wordt door de Engelstalige geschriften
en de Britse tradities, is hiervan de consequentie.
Het verlichtingsbegrip van Israel heeft niet alleen politieke en culturele connotaties,
maar zijn visie op de geschiedenis heeft ook een filosofisch aspect. Hij realiseert
zich terdege dat zijn ‘helden’, Spinoza, Bayle, Diderot en de andere radicale
verlichtingsdenkers, altijd tot een kleine minderheidsgroep hebben behoord. Niet
alleen de ‘middenpartij’ van de gematigde voorstanders van een tussenweg tussen
vernieuwing en traditie, die dikwijls de steun had van de machten van staat en kerk,
was veel groter, maar ook hadden de tegenstanders van de Verlichting, die de nieuwe
filosofische ideeën aangaande mens, geloof en samenleving volstrekt afwezen, een
veel grotere aanhang. De impuls die van de radicale Verlichting uitging berustte dan
ook niet op de macht van het getal, maar op de kracht van hun argumenten en de
samenhang van hun ideeën (p. 866). Door het filosofisch overwicht van de radicale
Verlichting slaagden zij er herhaaldelijk in de gematigde Verlichting in het defensief
te dringen. Op deze wijze heeft de radicale Verlichting de moderniteit voorbereid en
hebben de tijdgenoten die al vroeg de Franse Revolutie - en andere laat
achttiende-eeuwse revoluties - een gevolg van de Verlichting noemden gelijk.
De tweede wezenlijke overeenkomst is het grote belang dat Israel hecht aan het
onderscheid tussen de radicale en de gematigde Verlichting. In paragraaf 2 van het
tweede hoofdstuk van Enlightenment contested gaat hij hier nogmaals op in. ‘Several
distinguished scholars have reacted’ op zijn stelling dat de wezenlijke waarden van
de ‘moderniteit’ meer voortkomen uit de radicale dan uit de gematigde verlichting
van Locke, Voltaire en Hume (p. 51). Deze kritiek heeft Israel niet overtuigd, want
tussen de waarden van beide stromingen bestaat weliswaar enige ‘overlap’, maar de
overeenkomst valt in het niet bij de verschillen. Locke bijvoorbeeld maakte in
tegenstelling tot Spinoza en Bayle bij zijn pleidooi voor tolerantie twee grote
uitzonderingen, namelijk voor de joden en voor de atheïsten, die omdat zij geen
goede burgers kunnen zijn uit de samenleving geweerd moeten worden. Lockes
tolerantie heeft dus in feite alleen betrekking op christenen - en misschien zelfs wel
alleen op protestanten, omdat hij zeer wantrouwig staat tegenover het
rooms-katholicisme. Humes scepticisme leidt volgens Israel tot een fundamentele
inperking van het bereik van de filosofische rede. Door zijn bekende oproep in de
Treatise de rede de slaaf van de passies te laten zijn, worden gewoonte en traditie
de enige grondslag van de moraal. Zijn filosofie is dus in de ogen van Israel politiek
gezien conservatief en impliceert een verdediging van de status quo. Dat volgens
Hume de negers en alle andere menselijke soorten inferieur zijn aan het witte ras,
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maakt de zaak er niet echt beter op (p. 55). Het vonnis dat de gematigde Verlichting
politiek, sociaal en moreel gezien behoudzuchtig is, blijft dus ook na hoger beroep
ongewijzigd (p. 58). Volgens Israel getuigt het daarom bijna van chauvinisme om
zoals bijvoorbeeld Roy Porter doet zo de nadruk te leggen op de Britse, dat wil zeggen
gematigde Verlichting. Het
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argument dat deze moderne ideeënhistorici gebruiken, namelijk de anglomanie die
Frankrijk rond het midden van de achttiende eeuw in zijn greep had en de intense
bewondering die Voltaire en Montesquieu voor het Engelse denken en de Britse
constitutie koesterden, is zwak. Israel wordt niet moe te wijzen op het feit dat Voltaire
na 1750 met zijn liefde voor Engeland binnen Frankrijk steeds meer een uitzondering
ging vormen. Naar zijn mening was Frankrijk ten tijde van de publicatie van de eerste
delen van de Encyclopédie, al genezen van zijn anglomanie, ook al beriep d'Alembert
zich in ‘Discours préliminaire’ om strategische redenen nog op de Engelse traditie.
Ongemerkt zijn we bij mijn tweede punt gekomen: de verschillen tussen beide
boeken. In drie opzichten wijkt Enlightenment contested af van Radical
Enlightenment. Ten eerste bevat dit deel in reactie op de kritiek een uitgebreide
methodologische inleiding. Volgens Israel vormt de radicale filosofie van de
Verlichting een noodzakelijke oorzaak voor de Franse Revolutie. In de woorden van
Edmund Burke: dat was een revolutie van ‘doctrine and theoretic dogma’, waardoor
zij zich van alle eerdere revolten, opstanden, en beroerten onderscheidde. Hoezeer
sociaal-economische historici van al dan niet marxistische huize gemeend hebben
de veranderende ideeën te mogen negeren, het blijft een onloochenbaar feit dat de
sociale structuur en de economische verhoudingen tussen 1650 en 1789 niet in die
mate veranderd waren dat zij alleen deze ingrijpende omwenteling kunnen verklaren.
Deze constatering maakt het aloude probleem van de relatie tussen ideeën en
maatschappij weer actueel.
De traditionele ideeëngeschiedenis, zoals men die bijvoorbeeld bij Cassirers in
Die Philosophie der Aufklärung (1932) vindt, pretendeerde de ontwikkeling van
filosofische ideeën volledig geïsoleerd van maatschappellijke veranderingen te kunnen
beschouwen. De geschiedenis van de Verlichting was de geschiedenis van het ontstaan
van de filosofie van de Verlichting, dat wil zeggen het kantianisme. Sinds de
teloorgang van deze vorm van historiografie in de jaren zestig, hebben verschillende
groepen theoretici geprobeerd een alternatief te bieden. Israel bespreekt
achtereenvolgens de mentaliteitsgeschiedenis van de Annales, de discoursbenadering
van de Cambridge school - Skinner, Pocock en Tuck - en de begripsgeschiedenis.
Geen van deze alternatieven is echter in zijn ogen volledig bevredigend en daarom
stelt Israel een nieuwe methode voor die hij de controversialistische noemt. Het
uitgangpunt zijn de debatten die in de loop van de achttiende eeuw over de aspecten
van de nieuwe filosofie gevoerd zijn, zoals de Betoverde wereld van Bekker - de
ontkenning van de duivel, Wolffs ontslag in Halle (1721) - de mogelijkheid van een
seculiere moraal, enzovoort. In deze disputen gaat het niet om individuele meningen,
maar om de reacties van maatschappelijke instellingen op nieuwe ideeën. Op deze
wijze verkrijgt men een beter inzicht in de interactie tussen ideeën, mentaliteiten en
houdingen aan de ene en de sociale context aan de andere kant en bepaalt het materiaal
zelf de agenda van de historicus en niet een vooropgestelde mening over wat
belangrijk is en wat niet, die zich op grond van de latere geschiedenis heeft gevestigd.
Zo schrijft Israel met een steek onder water: ‘David Hume, for instance, in retrospect
one of the greatest philosophers of the eighteenth century, was practically never
mentioned in the major European intellectual controversies in the period down to
1752’ (p. 25).
Ondanks het feit dat Enlightenment contested grotendeels dezelfde periode lijkt
te behandelen als Radical Enlightenment - Israel eindigt zijn geschiedenis in 1752
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en niet in 1750 - worden grotendeels nieuwe thema's aan de orde gesteld. Bijzonder
knap behandelt hij in de delen 2 tot en met 5 achtereenvolgens: de crisis van de
religieuze autoriteit, de politieke- en religieuze emancipatie, en de strijd voor het
humanisme. Ik zal nu alleen nader ingaan op het
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eerste thema. Na 1650 kwam het religieuze gezag ter discussie te staan als gevolg
van de confessionele patstelling die van de godsdienstoorlogen de uitkomst vormde.
Deze maakte tolerantie in de zin van het dulden van groepen met afwijkende
godsdienstige overtuigingen tot een maatschappelijke noodzaak, doordat vele landen
in Oost-, Midden- en West-Europa religieus verdeeld waren geraakt. Door de vrede
van Westfalen (1648) was het principe van één godsdienst, één vorst, één land zo
niet in theorie dan toch in de praktijk noodgedwongen opgegeven. In sommige
gebieden van het Duitse Rijk hadden de bewoners een andere godsdienst dan de vorst
gekregen. Elders verleende men minderheidsgroeperingen het recht de eigen
godsdienst omgehinderd uit te oefenen. In een stad als Breslau bijvoorbeeld leefden
katholieken en protestanten samen, zodat de jonge Christian Wolff (1679-1754), die
van huis uit luthers was, het gymnasium der Jezuïeten bezocht zonder zich te bekeren.
Deze praktijk van het ‘verdragen’ van religieuze minderheden die na de dood van
Lodewijk XIV in 1715 ook in Frankrijk ingang begon te vinden, werd door gematigde
verlichtingsfilosofen gelegitimeerd met behulp van een theorie van religieuze
tolerantie. Locke en de natuurrechtsgeleerden bijvoorbeeld meenden dat het geloof
een directe relatie tussen God en de onsterfelijke ziel van ieder mens veronderstelde.
Daarom kon alleen het eigen geweten inzake de religie de norm zijn. Dit betekende
dat de wereldlijke overheid inzake de godsdienst niemand een strobreed in de weg
mocht leggen; buiten de kerkmuren hield deze vrijheid echter op (p. 139). Plastisch
beschrijft Israel hoe volgens Locke elke slaaf het recht had de eigen kerk van keuze
te bezoeken, maar dat bevrijdde hem geenszins van de ‘civil dominion’ van zijn heer.
Hij beschouwt het tolerantiebegrip van de Gematigde Verlichting als beperkt: zij
heeft alleen betrekking op christenen. Atheïsten moeten er buiten vallen omdat zij,
doordat zij geen geloof hebben, ook geen moraal kennen. Volgens de gematigde
verlichtingsdenkers is en blijft de godsdienst de grondslag van de moraal. Zonder
kennis van God zou de mens geen weet hebben van zijn plichten. Wanneer het
christendom zich bevrijd zou hebben van alle dogmatische ballast, zou een godsdienst
overblijven, die redelijk is en zich met filosofie en wetenschap laat verenigen.
Kenmerkend van de Gematigde Verlichting van Locke en de zogenaamde Hugenootse
‘rationaux’ is dan ook de overtuiging dat de nieuwe wetenschap en de ware filosofie
die zijn grenzen kent geen afbreuk doet aan de godsdienst, maar haar juist versterkt.
Het cartesianisme in al zijn vormen, met inbegrip van het spinozisme, zou aan een
tomeloze zelfoverschatting van de rede leiden. Locke en Newton beperken echter
het terrein van onze kennis tot de ervaring en de verschijnselen die wij door middel
van de zintuigen kunnen waarnemen. Slechts langs deze weg is er zekere kennis
mogelijk. De prijs die wij moeten betalen is dat het wezen der dingen en ook de aard
van hun Maker ons onbekend blijft. Wel kennen wij door de zintuigen de fysische
en morele orde in het universum. Deze orde kan alleen het gevolg zijn van een algoede
Schepper, zodat de natuurwetenschap - en niet langer de openbaring - de basis kan
vormen van een niet-confessioneel gebonden theologie, die zich tot enkele
basiswaarheden over God en de moraal beperkt. Nu heeft de verbinding van Locke
en Newton in het onderzoek uitgebreid de aandacht gekregen, maar Israel laat zien
hoe de fysicotheologie na de Glorious Revolution als instrument fungeerde voor het
Britse establishment om zich de radicale verlichtingsfilosofie van het lijf te houden.
Door de uitkomst van de godsdienstoorlogen waren verder grote groepen dissenters
op drift geraakt. Socinianen, joden, quakers, unitariërs, doopsgezinden en hugenoten
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ontmoeten elkaar in handelsmetropolen als Amsterdam, Hamburg en Londen. De
wederzijdse beïnvloeding leidde tot allerlei vormen van theologisch radicalisme en
minachting van elke religieuze autoriteit (p. 116). In de tweede helft van de
zeventiende eeuw vindt dus niet alleen een
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zekere toenadering tussen de grote confessies plaats op basis van het redelijke
christendom van de Gematigde Verlichting, maar ook stimuleerde de confrontatie
het radicalisme. Een dramatisch voorbeeld van de laatste ontwikkeling is Pierre
Bayle, die in Enlightenment contested bijna tot een tweede vader van de Radicale
Verlichting wordt. Zijn leven en ideeën zijn als het ware exemplarisch voor hoe de
radicale filosofie zich ontplooide als gevolg van de crisis van de religieuze autoriteit.
Bayle werd in 1647 aan de voet van de Pyreneeën geboren. Net als zijn vader wil hij
predikant worden, maar tijdens zijn studie theologie volgde hij ook de lessen op het
college der Jezuïeten te Toulouse. Hun theologie vond hij overtuigender en consequent
voegde hij de daad bij het woord. In het toenmalige Frankrijk betekende een bekering
tot het rooms-katholicisme een breuk met de familie, waaraan Bayle zich emotioneel
nauw verbonden voelde. Het lijkt dat Bayle toen moet zijn gaan twijfelen aan
traditionele voorstelling van een algoede God, die de levens van de mensen bestiert,
althans aan de filosofische houdbaarheid daarvan. Teleurgesteld in de katholieke
theologie keerde hij binnen twee jaar weer terug tot het geloof van zijn vaderen. Door
deze stap was hij gedwongen naar Genève te vluchten. Daar maakt hij kennis met
het cartesianisme dat in Frankrijk verboden was. Opnieuw leek zich een mogelijkheid
voor te doen geloof en rede te verenigen en weer raakte hij al snel het vertrouwen
kwijt in een rationele theologie. Bayle trok zich terug in een absoluut fideïsme: geloof
en rede hebben ieder hun eigen volstrekt onverenigbare waarheid. Vlak voor de
herroeping van het Edict van Nantes vertrok Bayle naar Rotterdam, waar hij tot aan
zijn dood in 1706 bleef wonen. Strijdend tegen zowel de calvinistische orthodoxie
als de gematigde rationaux, publiceerde hij er zijn geschriften. Israels bewondering
voor Bayle stoelt niet alleen op de onvermoeibare wijze waarop hij de onredelijkheid
van de religies aan de kaak stelde en de rampen die bijgeloof en fanatisme voor de
mensheid hadden veroorzaakt, maar ook op zijn pleidooi voor een alomvattende
tolerantie. Bayle speelt zo'n belangrijke rol in de geschiedenis van de Verlichting
doordat hij net als Spinoza de moraal uitsluitend wil baseren ‘op het natuurlijke licht
van de filosofie’. Deze principiële ondermijning van de greep die de theologie op
mensen heeft, betekent volgens Israel ‘een bevrijding’ van de mens, dat wil zeggen
diens ‘emancipatie’, zoals de ondertitel van Enlightenment contested luidt.
In het slotdeel wisselt Israel van perspectief. In plaats van thema's te behandelen,
kiest hij voor een diachrone benadering. Door de grotere religieuze vrijheid in
Frankrijk na 1715, kreeg volgens Israel het jansenisme een kans zich te herstellen
van de onderdrukking door de seculiere en kerkelijke autoriteiten. Deze religieuze
beweging legde de nadruk op de innerlijke beleving van het geloof, die aan een uiterst
strenge moraal werd gekoppeld. Israel beschouwt het jansenisme als een vorm van
verzet tegen de Verlichting vooral vanwege zijn puriteinse op het hiernamaals gerichte
moraal en zijn nadruk op wonderen en uitbarstingen in collectieve extase (p. 703-6).
De brede steun voor het jansenisme dwong de autoriteiten en de verlichters in het
defensief, zodat zij als vanzelf toenadering zochten. In deze situatie kon het model
van Gematigde Verlichting à la Locke en Newton, dat Voltaire vanaf de jaren twintig
ging propageren, ook in Frankrijk populair worden. Met steun van de Jezuïeten en
het hof werd het newtonianisme zelfs korte tijd de grote mode. Israel legt er echter
de nadruk op dat na 1748 de hoogtijdagen van het Franse newtonianisme voorbij
zijn. Een aantal conflicten - met name de polemiek over Montesquieus L'ésprit des
lois, die uiteindelijk op de index terechtkwam en de publicatie van de Encyclopédie

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

- die voor het oog van de natie werden uitgevochten, veranderden het intellectuele
krachtenveld doordat gematigde en radicale verlichters zich aaneensloten. Het is een
mooie conclusie van Israels analyse dat juist de sterkte
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van de tegenkrachten in Frankrijk, de doorbraak van de Radicale Verlichting mogelijk
maakte (p. 862).
Een algemeen overzicht van de Verlichting als Enlightenment contested, dat
tientallen auteurs behandelt, daagt de specialist uit tot commentaar. Deze moet wel
op zijn hoede zijn, want ook op detailniveau is Israels oordeel dikwijls accuraat.
Toch vraag ik me af of zijn stelling dat Petrus van Musschenbroek (1692-1761)
‘continued vigorously to support Newtonian physico-theology’ (p. 216) wel klopt.
Israel verwijst naar de Nederlandse vertaling van zijn handboek van de natuurkunde,
waar men echter in de hoofdtekst geen fysico-theologische bespiegelingen aantreft.
Ook zijn rectorale oratie uit 1744 met als titel ‘De goddelijke wijsheid’ behandelt de
orde binnen de levende natuur zonder naar Newton te verwijzen. Deze orde
weerspiegelt weliswaar Gods volmaaktheid, zodat de natuurwetenschappen zowel
een praktisch nut als een stichtende waarde hebben. Toch is God niet langer relevantie
voor de praktijk van de wetenschapsbeoefening. Deze is bij Van Musschenbroek
volstrekt seculier, zoals uit De Paters proefschrift over Van Musschenbroek blijkt.
Zonder af te doen aan de waarde van Israels overzicht wil ik verder een enkele
kanttekening maken bij het onderscheid tussen Gematigde en Radicale Verlichting.
Volgens Israel behoort de natuurrechtstraditie tot de Gematigde Verlichting, doordat
zij net als Locke een beperkte tolerantie voorstaat en de politiek en moraal niet los
maakt van de theologie (p. 198). Ik vraag me werkelijk af men bijvoorbeeld Noodts
rectorale oratie over de godsdienstvrijheid uit 1706 te lezen valt als argument voor
een beperking van de vrijheid van denken en een limitering van de morele autonomie
(p. 146). Noodt heeft het immers in tegenstelling tot Locke niet over tolerantie, maar
over de vrijheid van ieder mens om te geloven wat hij wil. Dit is een recht dat hem
van nature toekomt. Het is belangrijk hier even bij stil te staan, want men ziet dat in
de vroege Verlichting binnnen de natuurrechtstraditie de gedachte van mensenrechten
opkomt. Verder meent Noodt met een argument dat aan Bayle doet denken, dat ook
al zou de overheid de plicht hebben de waarheid te verbreiden, dit praktisch
onmogelijk is, want ‘wat voor de een geloof is, is voor de ander bijgeloof: zo
vervolgde Nero de christenen, terwijl later de christenen op hun beurt de heidenen
vervolgden.’ De Groningse jurist, Barbeyrac, was weliswaar in veel opzichten een
tegenstander van Bayle, maar hij vertaalde Noodts rede in het Frans en voorzag haar
van meer dan zeventig aantekeningen, waarvan elf naar Bayle verwezen. Zijn
natuurrechtsleer is bovendien weliswaar meer op Gods wil dan op Zijn verstand
gebaseerd, maar in de zogenaamde ‘science des moeurs’ die hij in de préface tot zijn
vertaling van Pufendorfs De iure naturae et gentium ontwikkelt, staat het individu
centraal. Ieder mens, aldus Barbeyrac, heeft na ‘un peu de réflexion’ kennis van de
fundamentele waarheden van de moraal, net als van de axioma's van de wiskunde.
Om goed te leven hoeft men ‘geen andere meester te raadplegen dan het eigen hart’.
De wetenschap van moraal is in wezen niet-christelijk, ook al vindt men haar in het
christendom dat nog niet gecorrumpeerd is. Als haar stichters beschouwt hij Socrates
en Cicero. Er komt nog bij dat deze traditie aan de mens en burger onvervreemdbare
rechten toekende, die bij de revoluties aan het einde van de eeuw plechtig werden
afgekondigd. Dit voorbeeld laat zien dat het onderscheid tussen een Radicale
Verlichting, die seculier is en een conservatieve Gematigde Verlichting minder
gemakkelijk te maken valt dan Israel ons wil doen geloven.
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Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders.
Keuze en vertaling: Jan Pieter vcan der Sterre, Amsterdam/Antwerpen,
Atlas 2006, isbn 90-45008-033, 549 blz. Prijs 39,90 euro.
Voltaire hield niet van boekverkopers en zeker niet van Hollandse boekverkopers.
Dat blijkt uit zijn brieven, waarvan onlangs een aantal in Nederlandse vertaling
verschenen is. Jan Pieter van der Sterre tekende niet alleen voor de vertaling, maar
is ook verantwoordelijk voor de selectie en het bijbehorende commentaar. Het resultaat
is de fraai ogende en prettig leesbare uitgave Voltaire en de Republiek. Teksten van
Voltaire over Holland en Hollanders.
Het lijvige werk omvat drie delen. In het eerste deel staat het leven van Voltaire
centraal. Het leeuwendeel hiervan wordt in beslag genomen door de brieven die
geschreven zijn in de de periode dat hij, in dienst van de Franse koning, contacten
onderhield met diverse gezanten in de Republiek. Anders dan de ondertitel suggereert,
zijn er ook brieven opgenomen die geschreven zijn aan en over Voltaire. Het
selectiecriterium was steeds het al dan niet voorkomen van een thema dat op de
Republiek betrekking heeft. Zeker voor degenen die de vijftig delen
Voltaire-correspondentie nog niet hebben doorgenomen, is deze ‘draagbare Voltaire’
over de Republiek een absolute aanrader. Het verdient een plaats naast het alweer
uit 1966 daterende Voltaire et la Hollande van Jeroom Vercruysse.
In menige brief pakte Voltaire stevig uit over de mentaliteit van Hollandse
boekverkopers. Dat deed hij zo vaak en zo verbolgen, dat die rode draad in zijn
correspondentie nauwelijks meer een cliché genoemd kan worden. Het is dan ook
de tijd waarin de rechten van auteurs wettelijk nog niet beschermd waren.
Aanvankelijk is de toon vriendelijk. Over de Haagse boekverkoper Charles le
Viers, met wie Voltaire in 1722 onderhandelde over La Henriade, is geen onvertogen
woord te horen (p. 38). Voltaires vriendin, madame Du Châtelet, liet in 1736
doorschemeren hoezeer boekverkopers wat hun omzet aanging, afhankelijk waren
van Voltaire. Ze zullen het wel uit hun hoofd laten, schreef ze, om tegen de wil van
Voltaire in bij bepaalde subversieve werken zijn naam op de titelpagina te vermelden
(p. 53).
Maar al snel veranderde de toonzetting. Zo was Voltaire woedend over de manier
waarop de Amsterdamse uitgave van zijn Eléments de la philosophie de Newton
(1738) tot stand was gekomen. Hij memoreerde de gewoonte onder Nederlandse
boekverkopers om onmiddellijk nadat een boek in Parijs met officiële toestemming
was gedrukt, er een nadruk van op de markt te brengen. Dat zou op zichzelf nog te
verdedigen zijn, ware het niet dat boekverkopers het alleenrecht konden verwerven
door er in de kranten mee te adverteren. Wanneer Voltaire een Hollandse uitgever
wilde voortrekken, waarschuwde hij hem nog voor de Parijse drukker aan de slag
ging. Dat had hij ook gedaan met zijn werk over Newton, aldus Voltaire (p. 92).
Maar daarna waren er problemen ontstaan. Voltaire had namelijk een afschrift
achtergelaten bij het Amsterdamse boekverkopersduo Etienne Ledet en Jacques
Desbordes: een afschrift dat nog lang niet voltooid was. De drukproeven waren nog
gebrekkiger, vond hij. Of ze wat langzamer aan konden doen, was dan ook zijn
dringende verzoek. Voltaire drukte de boekverkopers op het hart vooral te wachten
op zijn correcties. Dat was echter tegen dovemansoren gezegd. Veertien dagen later
lag het al in de boekhandel, voorzien van een portret van de auteur en mét de passages
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over Newtons theologische opvattingen die Voltaire had willen wijzigen. Zelf had
hij het nog niet eens gezien, klaagde hij enigszins ongerust: ‘Uitgevers: ondankbare
honden’ (p. 95). Tot zijn ontzetting ontdekte hij echter een paar
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dagen later wat de Amsterdammers nog meer hadden gedaan om de verkoop te
bevorderen. Ze hadden de titel gewijzigd. ‘Je moet wel een charlatan zijn om toe te
voegen: mise à la portée de tout le monde’, schreef Voltaire verontwaardigd. De
filosofie van Newton was absoluut niet begrijpelijk voor jan en alleman! Op hoge
poten schreef Voltaire vervolgens een brief naar Ledet waarin hij eiste dat de gedrukte
tekst wordt gecorrigeerd. Ook vond de schrijver dat het afgelopen moest zijn met de
advertentiecampagne van Ledet voor het verzamelde werk van Voltaire. De
advertentietekst suggereerde namelijk dat Voltaire zich bezondigd had aan goddeloze
en zedeloze teksten, hetgeen pertinent onjuist was (p. 96).
Toen er tot overmaat van ramp allerlei kritische reacties verschenen op de
ongeautoriseerde uitgave, werd het voor de Fransman hoog tijd om de schade binnen
de perken te houden. Hij probeerde Prosper Marchand te weerhouden van de uitgave
van een aantal ‘smadelijke aantijgingen’ (p. 98). Omstandig legde Voltaire de
Hagenaar uit - later zou hij Marchand betitelen als een ‘oude uitgever die slechter
schreef dan drukte’ (p. 230) - wat er allemaal was voorgevallen tussen hem, Voltaire,
en de Amsterdamse boekverkopers. Intussen stonden de persen in Parijs ook niet
stil. Daar werd de Amsterdamse Newton-uitgave met spoed nagedrukt, met Londen
als plaats van uitgifte, inclusief de passages die Voltaire eruit had willen hebben. Zo
kreeg Voltaire de handen vol aan het verbeteren van zowel de Amsterdamse als
Parijs-Londense editie. Twee jaar later, toen hij weer geconfronteerd werd met de
kordate aanpak van Hollandse boekverkopers, verzuchtte hij: ‘In een land als Holland
kun je geen halt toeroepen aan de gretige haast van een boekhandelaar die voelt dat
hij zijn fortuin ter perse heeft’ (p. 123).
Ledet en Desbordes waren niet de enigen met wie Voltaire het aan de stok kreeg
over een manuscript. De Hagenaar Jan van Duren bestempelde hij als een ‘brutale
schurk [...] die zijn recht om schrijvers dwars te zitten tot het uiterste doordreef’ (p.
126). Zacharias Chatelain, uit Amsterdam, werd een charlatan genoemd (p. 213).
Ook Jean Néaulme, die zowel in Den Haag als in Berlijn een zaak had, moest het
ontgelden. ‘U had mij op z'n minst toch moeten raadplegen alvorens het publiek een
zo gebrekkige tekst te presenteren’, klonk het verwijt van Voltaire. ‘U hebt geld
verdiend, daarmee wens ik u geluk’ (p. 220). Later richtte de schrijver de pijlen op
Hagenaar Pieter de Hondt, die het volgens Voltaire zelfs bestaan had een pakje uit
de post te laten ontvreemden met daarin de tekst van Histoire de l'empire de Russie
sous Pierre-le-Grand (p. 233), kennelijk met de bedoeling het na te drukken. De
Amsterdammer Marc-Michel Rey deed het anders. Hij voegde titels toe aan zijn
omvangrijke fonds door uitgetreden monniken voor een klein bedrag per vel de
roomskatholieke kerk zo slecht mogelijk te laten afspiegelen om maar brood op de
plank te krijgen. ‘In Holland wordt het klimaat al een aantal jaren verziekt’ (p. 239).
Het is alsof Voltaire in alle gevallen keurig heeft gehandeld, alsof alleen de
Hollandse boekverkopers iets te verwijten viel. Die conclusie is echter voorbarig
zolang er geen wederhoor heeft plaatsgevonden. Maar het voert te ver om hier de
hierboven aangehaalde anekdotes te analyseren. Ook Van der Sterre houdt zich verre
van de schuldvraag.
Voltaire en de Republiek bevat behalve de brieven een groot aantal fragmenten
uit het oeuvre van Voltaire over Holland of Hollanders. Drie korte essays
complementeren het geheel. Joris van Eijnatten laat in zijn ‘Van opruier tot icoon’
zien hoe Voltaires Nederlandse tijdgenoten over hem dachten. Die houding was
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ambivalent: de Fransman werd wegens zijn radicale opvattingen en scherpe pen
zowel bewonderd als verguisd. Wyger Velema bespreekt in zijn ‘Verlichte
vergezichten’ de ideeën van Voltaire over geschiedschrijving. In een helder overzicht
zet Velema diens verlichte historische programma af tegen de tot ver in de acht-
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tiende eeuw gangbare historiografische opvattingen. Het derde artikel, over Voltaires
toneel in de Republiek, is van de hand van Anna de Haas. Een uitgebreidere versie
hiervan, over de schare bewonderaars van het classisistische treurspel waarin ook
Voltaire excelleerde, is eerder verschenen in de Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman.
Over de uitgave zelf nog een kritisch woord. Het blijkt lang niet altijd duidelijk
op welke Voltaire-edities de vertalingen van de tekstfragmenten teruggaan. De tekst
Leugens zwart op wit bijvoorbeeld, die in de titel de jaartallen 1749-1750 heeft
meegekregen en bovendien een boeiende uiteenzetting bevat over ‘tekstventers’ en
hun ‘werkpaarden’ (p. 425), is opgenomen in het hoofdstuk Belleterie, en wel onder
‘Mengelwerk’, maar niets verraadt de achtergrond van het werk. Wie op zoek wil
naar de oorspronkelijke tekst, moet het oeuvre van de veelschrijver paraat hebben dat wil zeggen: de Franstalige titels - en daarna al bladerend de juiste passages maar
zien te traceren. Jammer. Het was slechts een kleine moeite geweest deze informatie
in een noot op te nemen.
Het commentaar van Van der Sterre is doorgaans adequaat en verhelderend. Maar
het is voor de lezer verwarrend om de toelichtingen nu eens in de tekst zelf aan te
treffen (achter de naam van de briefschrijver wordt soms diens relatie tot Voltaire
vermeld), dan weer in noten of in de korte intermezzo's waarin de editeur een
toelichting geeft op een ter zake doende levensfase van Voltaire. De nootnummers
in de tekst lopen in een enkel geval niet synchroon met de noten zelf en verder zijn
de intermezzi door de gekozen corpsgrootte vaak lastig te onderscheiden van de
primaire broodtekst.
De opeenstapeling van fragmenten, zeker in het deel waarin de focus gericht is op
het werk van Voltaire, maakt het lezen op den duur vermoeiend. Gelukkig weegt dit
ruimschoots op tegen het genoegen dat men heeft aan alles wat Voltaire over Holland
en de Hollanders te klagen heeft.
RIETJE VAN VLIET

Hans de Leeuwe, De Amsterdamse Schouwburg in 1795. Het eerste jaar
der Bataafse vrijheid. Zutphen, Walburg Pers, 2003, isbn 90-57302-667.
344 blz. Prijs 39,50 euro.
Het is een eigenaardig boek, dat Hans de Leeuwe geschreven heeft en zeker niet een
dat men achterelkaar uitleest. Daaraan is vooral de opbouw debet: het eerste en
grootste deel van het boek bestaat uit besprekingen van alle toneelstukken en
toneelstukjes die van januari 1795 tot en met januari 1796 opgevoerd zijn op de
Amsterdamse Schouwburg (p. 19-255), chronologisch geordend naar datum van
voorstelling. Het tweede deel van het boek bestaat uit een reeks korte
‘Beschouwingen’ (p. 283-325) waarna tot besluit enkele bijlagen volgen, waaronder
een chronologische lijst van de voorstellingen (p. 333-36), en een bibliografie.
De chronologische ordening van het eerste deel heeft tot gevolg dat de lezer die
gewoon bij het begin begint van het ene genre in het andere valt: van classicistisch
treurspel in politiek ballet in modern burgerdrama in klucht in blijspel in toneelspel
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in zangspel en zo voort. Een tweede gevolg is dat (stok)oude en (gloed)nieuwe
stukken volkomen door elkaar staan. Enige structuur in deze mêlee van gegevens
bieden de ‘Beschouwingen’ (zie vooral p. 283-88), al had die van mij wat
overzichtelijker mogen zijn. Het is met dat al, ook vanwege het ontbreken van een
index, nogal een zoekboek geworden.
Zoeken naar de besproken stukken is minder een probleem: de titels staan alle
vermeld in de inhoudsopgave. In de besprekingen zelf staat steeds het
handelingsverloop beschreven,
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vaak geïllustreerd met citaten uit de betreffende toneeltekst. Bij sommige stukken
onderzoekt De Leeuwe ook de dramaturgische mogelijkheden, iets wat het boek een
meerwaarde geeft, omdat dergelijke aspecten voor het achttiende-eeuwse toneel niet
of nauwelijks onderzocht zijn en omdat die invalshoek soms licht werpt op details
en subtiliteiten die een niet-dramaturgisch aangelegde lezer makkelijk over het hoofd
ziet (zie bijv. p. 23 over Hypermnestra van Lemierre). Aan de andere kant trekt de
auteur soms vergelijkingen, waarvan de grond mij ten enenmale ontgaat. Waarom
Margaretha van Henegouwen (1775), treurspel van Jan Fokke, vergelijken met Le
Cid (1636) van Corneille, als het gaat over problemen van de eenheid van tijd (p.
105)? Waarom de intrige van De gelijkheid (1795), een politiek getint stuk van A.L.
Barbaz, beschrijven als een ‘die flink gebruik maakte van [...] bekende elementen
van de commedia dell'arte’ (p. 238)? Niet alleen was die toneelvorm inmiddels lang
vergeten, maar ook waren de betreffende elementen (slimme knecht, brutale
dienstmeid, verkleedpartij, persoonsverwisselingen enz. enz.) allang vaste
bestanddelen van het blij- en kluchtspel - zoals ook blijkt uit diverse door De Leeuwe
besproken stukken uit de lichte genres.
Nieuwsgierig is de lezer natuurlijk naar de vraag die in de titel besloten ligt: hoe
Bataafs, hoe politiek of geëngageerd, hoe patriots was het toneelrepertoire in dat
eerste jaar van de Bataafse vrijheid? Wel, het eerste dat opvalt is dat het repertoire
voor het overgrote deel bestaat uit oude, soms stokoude stukken en dat het in veel
opzichten als twee druppels water lijkt op het vroegere schouwburgrepertoire. Men
zou denken dat vrijheid, volk en vaderland extra nadruk kregen in 1795, maar dat
blijkt nauwelijks waar. Weliswaar figureren die woorden op talloze pagina's van De
Leeuwes boek, maar ze hebben meer dan eens betrekking op de inhoud van stukken
die al (veel) langer meegingen. Vrijheids- en vaderlandsliefde, het kan niet vaak
genoeg gezegd worden, stonden de hele achttiende eeuw hoog op de Nederlandse
hitlijst van door het toneel beoogde zedelessen.
De enige echt actuele stukken op het repertoire van 1795 lijken gelegenheidsstukken
te zijn geweest. Zo heropende de schouwburg - na een goed half jaar sluiting - op
21 januari 1795 met een ‘beproefd treurspel’, Gaston en Bayard (1771) van P. de
Belloy, dat in Nederlandse vertaling van J.G. Doornik al in 1785 in première was
gegaan. (Delen uit dat treurspel waren in 1788 notabene speciaal opgevoerd bij een
bezoek van de prins van Oranje!) Daarna volgde ‘een nieuw, in allerijl door de
choreograaf A. Busida samengestelde [...] ballet-pantomime: Het planten der
vrijheidsboom’ (p. 19). Een maand later volgde De wederkomst van den Hollandschen
patriot en weer een maand later De overtogt over de Waal of de Republikeinse gelieven
(p. 24-28). Beide stukjes waren door P.G. Witsen Geysbeek naar het Frans bewerkt.
In 1796 volgden een pantomime, De inkomst der Fransche in Holland, en het blijspel
De gelijkheid van A.L. Barbaz (p. 238-240), tezamen vertoond op 19 januari van dat
jaar. Verder is in de hele lijst van door De Leeuwe besproken stukken geen enkele
actueelpolitieke titel te vinden.
Het lijkt me niet zonder betekenis dat van de vijf ‘Bataafse’ stukjes er twee stom,
zonder woorden, zijn en twee gelegenheidsstukjes die ook nog eens van Franse
origine zijn. Waar het de Schouwburg betreft, lijkt Barbaz' blijspel de enige echt
Nederlandse èn verbale bijdrage aan ‘1795’ te zijn. Bovendien: van de drie stukjes
die in 1795 vertoond werden - waaronder dus een ballet - zijn alles bij elkaar zestien
opvoeringen bekend, waarvan twaalf in maart en april 1795 (en zes daarvan betroffen
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het ballet). Het mag duidelijk zijn: de Amsterdamse Schouwburg liep niet over van
politieke bevlogenheid.
Soms kunnen toneelstukken uit het al bestaande repertoire in een gewijzigde
situatie opeens een nieuwe lading krijgen, maar zelfs dat lijkt niet te gebeuren. Het
Schouwburg-
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bestuur lijkt de nieuwe tijd toch vooral in het licht van ‘het vaderlandse’ te zien. Op
31 januari 1795 zal Claudius Civilis, een treurspel uit 1779 van Willem Haverkorn,
gespeeld worden (de uitvoeriger titel Claudius Civilis, grondlegger der Bataafsche
vrijheid (p. 28) kreeg het pas in de derde druk, die van na 1800 is). Op het affiche
dat deze voorstelling aankondigde stond ook de belofte dat ‘vervolgens van tijd tot
tijd andere Vaderlandsche Stukken’ vertoond zouden worden ‘zo spoedig men in
staat zou zijn dezelven te kunnen opbrengen’ (p. 28). Aldus geschiedde, zo nu en
dan: Jacoba van Beieren (J. de Marre, 1736), Jacob Simonszoon de Ryk (L.W. van
Merken, 1774) en Aleid van Poelgeest (W. Haverkorn, 1778) werden op het
programma gezet. Ook Oldenbarneveld (J. Nomsz, 1787), met zijn negatieve rol
voor prins Maurits, kwam op de planken.
Het eerste deel van het boek besluit met drie hoofdstukjes over ‘Wat met opzet
niet gespeeld werd’, ‘Wat toevallig niet gespeeld werd’ en ‘De balletten’. Het laatste
gaat voornamelijk over één bepaald ballet (Dlyson). Het eerste noemt drie stukken
waarin een jood de hoofdrol speelt (Die Juden en Nathan der Weise van G.E. Lessing
en The jew van R. Cumberland) en Die Kindermörderin van H.L. Wagner. De ‘opzet’
blijft echter in nevelen gehuld en zo lijkt de hier gemaakte selectie even toevallig als
die in de lijst van ‘toevallig’ niet gespeelde stukken (o.m. De vader des huisgezins
van D. Diderot). Of waren preoccupaties van de auteur hier bepalend?
Het tweede deel van het boek, ‘Beschouwingen’, is grotendeels gewijd aan
toneelzaken: ‘Nationaal en internationaal, vers en proza’ (voornamelijk opsommingen
en cijfers), ‘Premières’, ‘Regie, kostuum en decor’, ‘Repertoire en spelers’, ‘Helmers'
Tooneeltijdschrift’, ‘Het publiek’ en - het langste stuk - ‘Een leerboek over de kunst
van de toneelspeler’, namelijk dat van J.J. Engel. De afsluitende beschouwing gaat
over ‘Het repertoirebeleid: stoffen en motieven’. Daar blijkt dat het ‘Bataafse’ gehalte
van het repertoire vooral bestond uit de afwezigheid van de ‘positieve helden’ uit
het huis van Oranje. Haverkorns Aanslag op Antwerpen, waarin Willem van Oranje
een positieve rol speelt tegenover ‘afkeurenswaardige’ Fransen, werd na één
voorstelling verboden (p. 316), al was de tekst aan de nieuwe omstandigheden
aangepast (p. 51). Het repertoire van 1795 was, kortom, vaderlandslievend zonder
Oranje helden, breed omlijst door het politiek onschuldig vermaak van melodrama's,
zangspelen en vooral oude blijspelen en kluchten.
ANNA DE HAAS

A. Hanou (ed.), Nijmeegse mutsen: E.J.B. Schonck, De Bonheurs uit de
mode. Heldendicht, Leuth, Astraea 2006 (Duivelshoekreeks 15). isbn-10:
90-75179-251; isbn-13: 978-90-75179-255, 183 blz. Prijs 18,95 euro.
Afgelopen jaar nam André Hanou afscheid als hoogleraar Oudere Letterkunde
Nederlands aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als een soort afscheidscadeau
aan de stad waar hij gedurende zes jaar les gaf, publiceerde hij een satire van de
Nijmeegse dichter Evert Schonck (1745-1821). Het is een waardig afscheidswerk.
Hoewel Hanou bezorger is van dit dichtwerk, zou het onrecht doen aan zijn bijdrage
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aan deze uitgave om hem slechts als editeur ergens achteraan in de titelbeschrijving
te noemen. Het aandeel Schonck is beperkt tot 25 van de 180 pagina's.
De Nijmeegse mutsen bestaat uit drie delen. In het inleidende deel (ruim een derde
van het boekwerk) wordt het relatief onbekende leven van Schonck besproken. Hij
was rector van
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de Nijmeegse Latijnse School. Zijn leven had ‘niets opmerkelijks’, aldus Hanou. Hij
had orangistische sympathieën en in zijn sociale leven en dichterlijk werk toonde hij
zich een kind van de Verlichting. Hij was ‘geen stijve schoolvos’, maar ‘misschien
gewoon een aardige man’. Het is met dit soort typeringen dat Hanou zich op zijn
best toont, hoewel een stijve schoolvos daar misschien anders over denkt. De
neerlandicus komt in hem naar boven als hij vervolgens na een korte inhoud van het
satirische bedoelde ‘heldendicht’ De bonheurs uit de mode, dit genre bespreekt en
vergelijkt met contemporaine werken uit het buitenland, met name Popes The rape
of the lock.
Tekend voor Hanous werk is dat hij over de grens van de traditionele letterkunde
heen gaat en zich ook op het terrein van de geschiedenis begeeft. Het decor van
Schoncks gedicht uit 1792 is Nijmegen. Hanou beschrijft dan ook de politieke sfeer
in de stad en vraagt zich af of er een politieke boodschap in zit. Zijn conclusie is dat
Schonck behoort tot het slag lieden dat de Nederlandse revolutionairen aanmerkt als
na-apers van de Fransen. Het is de typische manier van zwartmaken die door
orangisten werd gehanteerd, zoals ook blijkt uit de prenten van David Hess in zijn
Hollandia regenerata. De kracht van Schonck schuilt, aldus Hanou, in het aantasten
van Nederlandse hebbelijkheden. Dit wordt door hem verder uitgewijd in een
hoofdstuk over de mode, het centrale thema van het heldendicht. In drie gezangen
wordt daarin de strijd tussen de mutsen Pamela en Bonheur beschreven. Bonheur,
de Franse muts, is eigenlijk voor heksen. Na een strijd tussen de goden weet
uiteindelijk de oude, keurige muts Pamela weer terug te keren. Vol vreugde werpen
de Nijmeegse naaiateliers zich op de productie van dit hoofddeksel. De politieke
strijd van de jaren tachtig is onmiskenbaar de inspiratie tot deze satire, met de
Gelukkige Omwenteling van september 1787 en het herstel van het stadhouderschap
als apotheose.
Na een zeer uitvoerige geannoteerde teksteditie volgen nog enige bouwstenen
voor een uitgebreidere biografie van Schonck: een eerste bibliografie en enige brieven.
De uitgave is fraai geïllustreerd en de plezier die de auteur moet gehad hebben in
het maken ervan, straalt van het werk af. Hoewel Hanou met emeritaat is, hoop ik
dat hij nog veel van dit soort werken zal doen verschijnen. Ik kijk al uit naar zijn
aangekondigde biografieën van Kersteman en Ludeman.
JOOST ROSENDAAL

Cobi Bordewijk, Juliette Roding en Vic Veldheer, Wat geeft die Comedie
toch een bemoeijing! De Leidse Schouwburg 1705-2005, Amsterdam, Boom,
2005. isbn 90-85061-13-x. 416 blz. (plus dvd-rom). Prijs 39,50 euro.
Vanaf 1999 werkte onder de gedreven leiding van Cobi Bordewijk ‘een enthousiaste
groep vrijwilligers’ (p. 8) aan het onderzoek dat in 2005 resulteerde in de publicatie
van dit rijk geïllustreerde feestboek ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan
van de Leidse Schouwburg. De dixhuitièmiste zal vooral geïnteresseerd zijn in het
eerste deel: ‘De Schouwburg van Jacob van Rijndorp’ (p. 11-103), over de periode
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1705-1809. Blijkens het ‘Voorwoord’ werd het onderzoek daarvoor verricht door
Lex Kamphues, Kees van Strien, Marijke Moens en Paul Bordewijk.
Het is goed dat er eens een andere oude schouwburg dan de Amsterdamse in de
schijnwerpers komt te staan. Zo krijgen we enig inzicht in de verschillen in
bedrijfsvoering tussen een door de overheid gerund theater (Amsterdam) en een
particulier theater (Leiden). Waar
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de schouwburgdirecteuren en -directrices in Leiden om de haverklap om een
speelvergunning moesten vragen, was deze toestemming in Amsterdam a priori
ingebed in de bestuursvorm: regenten van het stedelijk Weeshuis waren qualitate
qua ook regenten van de Schouwburg. Zij werden geacht hun verantwoordelijkheden
te kennen zonder daar voortdurend ruggenspraak over te moeten voeren.
Ook in het opzicht van bespeling zijn er duidelijke verschillen: waar de
Amsterdamse schouwburg de hele achttiende eeuw een vast gezelschap had, was de
Leidse schouwburg een podium voor steeds wisselende gezelschappen, enkele jaren
onder Jacob van Rijndorp uitgezonderd. Die had een eigen gezelschap dat zijn
schouwburg in Leiden, en die in Den Haag, bespeelde. Na Van Rijndorps dood in
1720 kwamen beide schouwburgen onder leiding van zijn vrouw, Anna Catharina
de Quintana, en zijn dochters. Wat Jacob incidenteel had gedaan werd nu regel, zeker
nadat zijn ‘troupe’ eind jaren twintig definitief uiteengevallen was: de schouwburg
werd voor kortere of langere perioden verhuurd aan wisselende gezelschappen.
Verschillen in repertoire laten zich minder makkelijk kennen. Waar dat van de
Amsterdamse schouwburg voor een belangrijk deel is overgeleverd, samen met de
recettes, moet de onderzoeker in Leiden het doen met de boekhouding van de bedragen
die afgedragen zijn ten behoeve van het gereformeerde weeshuis. Via allerlei
rekenformules valt op basis daarvan enigszins de zaalbezetting (vanaf 1731) op
bepaalde dagen te reconstrueren, maar meer ook niet. Doordat er in Leiden steeds
speelvergunningen moesten worden aangevraagd kennen we wel de namen van de
verschillende huurders van de schouwburg. Het repertoire zelf kan alleen heel
gedeeltelijk afgeleid worden uit andere bronnen - bijvoorbeeld gelegenheidsgedichten.
In dit opzicht mis ik in de bronnenlijst het eind-zeventiende-eeuwse archiefje van
het genootschap Constantia et Labore dat berust bij de Universiteitsbibliotheek Leiden
en aardige aantekeningen van François de Kaarsgieter over enkele opvoeringen op
de Leidse Schouwburg bevat.
Als geschiedenis van een achttiende-eeuwse schouwburg lijkt dit deel van het
boek mij redelijk uitputtend in zoverre de archivalia dat toelaten. Op andere terreinen
zijn wat kritische nootjes te kraken. De verklaring dat Reinier Bontius' stuk over het
beleg en ontzet van Leiden zijn populariteit daaraan te danken had dat het publiek
‘was gefascineerd door de dreiging van belegering en onderdrukking door een
vreemde mogendheid en het verlies van vrijheid en onafhankelijkheid daardoor’ (p.
32) komt mij wat lamlendig geneutraliseerd voor. Leiden - en niet alleen die stad was trots op Leiden en het publiek zal zich bij elke voorstelling daarin gesteund
gevoeld hebben. Dergelijke vaderlandshistorische stukken hadden tot doel de
herinnering levend en de eer hoog te houden. Ze dienden ook als navolgenswaardige
voorbeelden van moed, zelfopoffering en vaderlandsliefde - een doelstelling die niet
alleen aan het eind van de achttiende eeuw opgeld deed zoals de auteurs lijken te
impliceren (p. 92).
Op p. 42 wekt de opmerking over de ‘Perseveranter [...] drukken van de
Amsterdamse Schouwburg’ de indruk als zou het vignet met dat motto het
Amsterdamse Schouwburg-vignet zijn: het was het vignet van de drukker, (de erven
van) Jacob Lescailje, die onder meer de toneelstukken voor de schouwburg drukte.
Dat Rijndorp stukken uitgaf onder het motto Nulla Quies was meer een gebaar - van
protest? van zelfbewustzijn? - dan dat het echt bescherming tegen ‘letterdiefstal’
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bood. Bij mijn beste weten is ‘Nulla Quies’ - anders inderdaad dan ‘Nil Volentibus
Arduum’ - nooit gesteund door een echt privilege.
Het intrigerendste raadsel is het volgende. Op p. 87 staat vermeld dat er van Marten
Corver nooit een portret is gemaakt. Maar... op p. 77 staat een detail uit een schilderij
afge-
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beeld (wat voor schilderij?) met een man in toneelachtige houding, waarvan het
bijschrift beweert dat het Corver is. Afgezien van deze tegenstrijdigheid, vraag ik
me af: hoe weten we dat de afgebeelde man Corver is? Of is het bijschrift een
betreurenswaardige vergissing?
De bij het boek meegeleverde dvd bevat onder veel meer een animatie van het
gebouw in 3D, waarin te zien is hoe Van Rijndorps schouwburg door de eeuwen
heen, verbouwing na verbouwing, verandert in de schouwburg zoals hij nu nog altijd
aan de Oude Vest staat. Bezienswaardig lijkt mij, onder de kop ‘Reconstructie
speelstijl 18de eeuw’, Rob Erenstein te zien optreden als Marten Corver (digitale
twijfels weerhielden mij ervan deze sectie te openen). Praktisch voor de onderzoeker
is de afdeling ‘Bespeling 1730-1805’: een chronologische lijst van welke troupe
wanneer speelde op de Leidse Schouwburg, met opgave van o.a. de afdracht voor
het weeshuis en een berekening van het aantal bezette zitplaatsen per speeldag.
Misschien was er geen plaats meer voor maar spijtig is wel dat er geen lijst van de
door Van Rijndorp uitgegeven toneelstukken is opgenomen, noch een lijst van de
stukken waarvan bekend is dat zijn troupe ze heeft gespeeld. We hadden dan ten
minste enig idee van het repertoire gekregen. Nu moet de lezer het doen met een
doorverwijzing naar de publicaties van E.F. Kossmann. En die heeft niet iedereen
zomaar onder handbereik. Het document ‘Repertoire en publiek 1750-2005’ liet zich
door mij helaas niet openen.
Geen boek is volmaakt, dus ook dit niet. Dat laat onverlet dat, althans wat de
achttiende eeuw betreft, er eindelijk weer eens een volwassen schouwburggeschiedenis
op papier - en dvd - staat. Nu nog de Rotterdamse schouwburg en Corvers theater in
Den Haag!
ANNA DE HAAS

Aankondiging
De Doorzigtige Heremyt op het web
Weyermans Doorzigtige Heremyt verscheen in 23 afleveringen tussen 27 september
1728 en 28 februari 1729 te 's-Gravenhage bij Reynier van Kessel.
De redactie van de Mededelingen heeft het plan opgevat dit weekblad op de website
te plaatsen en een interactief editieproject te begeleiden. Belangstellenden kunnen
intekenen op de annotatie van een of meer afleveringen. Het project staat of valt met
uw deelname, lezer van dit blad!
De afleveringen van de Doorzigtige Heremyt worden aangeleverd door Dick
Kranen en Jan Bruggeman. De redactie voor de annotaties bestaat uit André Hanou,
Jan Bruggeman en Frank van Lamoen. Bij de laatste kunt u zich aanmelden voor
deelname aan het project en een aflevering naar keuze reserveren
(f.v.lamoen@hccnet.nl). De geredigeerde annotaties die op de website verschijnen
dragen een voorlopig karakter. De redactie houdt zich aanbevolen voor terloopse
vondsten, verwijzingen, aanvullingen en verbeteringen.
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Aflevering 6 (1 november 1728), ‘Over de advertissementen der
kwaksalvers-briefjes in de courant’, is inmiddels vergeven. In het najaarnummer van
de Mededelingen zal de stand van zaken worden vermeld. We hopen op voldoende
intekenaars.
De redactie
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Verschenen boeken en signaleringen
J.B. Glasbergen,
Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België.
Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen, 2004. isbn 90 20404 598. 576 blz. Prijs
15 euro (Steven Sterk, Utrecht).
Wist u dat, voorzover nu bekend, ‘monnik’ de oudste opgetekende beroepsnaam in
het Nederlands is? De eerste vermelding dateert van het jaar 890. Dit is een weetje
dat u door de auteur van het Beroepsnamenboek in de schoot geworpen wordt op p.
11 van de inleiding, maar de meeste zult u zelf moeten reconstrueren aan de hand
van het woordenboekgedeelte van dit rijke naslagwerk.
De ondertitel is ietwat misleidend in die zin dat er ook beroepsnamen uit andere
streken, bijvoorbeeld de voormalige koloniën, zijn opgenomen mits zij een
Nederlandstalig bestanddeel bevatten. De ‘baboe’ zult u dus niet vinden, wel het
‘dessahoofd’. Andersom gezegd: het gaat om Nederlandstalige beroepsaanduidingen,
inclusief hybriden die één of meer Nederlandstalige onderdelen bevatten
(bijvoorbeeld: hautboisblazer). Helaas voor de dixhuitièmiste die zich met de wat
minder officiële geschriften bezighoudt dan waar Glasbergen zijn informatie uit
geput heeft, zijn spot- en scheldbenamingen niet opgenomen. Vergeefs zult u zoeken
naar ‘prulpoëet’ en ‘pennenlikker’ (uit de -n- dient u af te leiden dat de hoofdingangen
van het woordenboek aan de allermodernste spelling zijn aangepast. Ter geruststelling:
Glasbergen heeft ervoor gezorgd dat de gebruiker die te maken krijgt met een sterk
afwijkende spellingvariant toch zijn weg kan vinden. Zo verwijst bijvoorbeeld de
ingang ‘syncke-’ door naar ‘zink-’ en ‘meise-’ naar ‘mezen-’). Dat het woordenboek
geen etymologie biedt, lijkt mij geen bezwaar. Voor veel van de benamingen of
onderdelen daarvan heeft de etymologisch geïnteresseerde andere bronnen ter
beschikking.
Vele beroepsnamen zijn wat betreft eerste voorkomen - globaal - gedateerd, waarbij
bijvoorbeeld ‘18’ staat voor ‘vóór 1800’. De niet-gedateerde benamingen zijn meestal
afkomstig uit latere, ‘gewone’ woordenboeken. Met die datering is het uitkijken. Dat
het eerste voorkomen van ‘boekinbinder’ staat genoteerd als ‘19’, wil niet zeggen
dat dat beroep vóór de 19e eeuw niet bestond, maar alleen dat de vroegste gevonden
vermelding als ‘boekinbinder’ 19e-eeuws is. Gebruik uw fantasie en ga naar
‘boekbinder’, dat al in ‘15’ gebruikt werd in Leiden en in 1644 in Amsterdam. Ook
moet u er op bedacht zijn dat sommige beroepsnamen er tweemaal in staan, namelijk
wanneer ze inhoudelijk totaal verschillen. Zie bijvoorbeeld ‘visiteur’. De gebruikers
van het Beroepsnamenboek dienen dus op hun hoede te zijn alvorens conclusies te
trekken.
Het mag dan riskant zijn conclusies te trekken uit de geboden gegevens, het boek
leent zich bij uitstek voor speculaties. Vis, zou je denken, wordt al sinds
mensenheugenis beroepshalve door mannen én vrouwen schoon gemaakt. Dat blijkt
echter niet uit de verschillende dateringen voor de beroepsnamen: ‘visgrommer’ (16)
= ‘visschoonmaker’ (17), ‘visschoonmaakster’ (18) = ‘visgromster’ (19) (eenvoudig
‘grommer’, visschoonmaker, is 17). Waren er vóór de 18e eeuw dan geen
visschoonmaaksters? Er zijn sowieso, wat betreft datering, nogal wat M/V-verschillen
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te vinden. Om even bij de vis te blijven: ‘viskoper’ (13), ‘viskoopster’ (15);
‘vishandelaar’ (18), ‘vishandelaarster’ (19). Ook vond Glasbergen vrouwelijke
vormen van beroepsnamen, die inhoudelijk onduidelijk zijn: ‘schoutin’ (17) is
waarschijnlijk geen beroep, maar simpelweg ‘vrouw van de schout’. Van sommige
beroepen daarentegen wordt geen vrouwelijke vorm gegeven. ‘Beul’ en
‘scherprechter’ zijn hier strikt mannelijk, terwijl mij toch ten minste één vrouwelijke
scherprechter bekend is (in Zutphen, 18). Hoe werd zij aangeduid in de officiële
documenten? Aan de andere kant lijken er alleen maar ‘beulingmaaksters’ en
‘beulingverkoopsters’ geweest te zijn. Waren er echt al die eeuwen geen mannen die
worst maakten of verkochten?
Glasbergen heeft een gigantische hoeveelheid werk verzet en zijn boek is een
goudmijn vol lezens- en wetenswaardige informatie. Het is het eerste boek waar je
naar grijpt als je wilt weten wat een beroep of functie in vroeger tijden inhield. Een
‘gebloemd fluweelwerker’ mag min of meer voor zich spreken, maar wat deed een
‘faliemaakster’ of een ‘drooggasterijhouder’? Op een enkele vraag geeft het boek
geen antwoord. Bij ‘kloteraar’ wordt verwezen naar ‘kleuteraar’, maar helaas, die
laatste is nergens te vinden. En bij ‘boekhouder’ mis ik de betekenis ‘souffleur’. Van
sommige beroepen weet ook de auteur niet wat bedoeld is en dan noteert hij
‘onbekend’ achter de beroepsnaam. Daarom tot slot wat nadenkertjes. Wat deed een
fenirzager? Een hoenemaker? Een kliploper? Een puywyfgen? Een tegenbediende?
Wie het weet mag het zeggen.
ANNA DE HAAS

E. Mai, S. Paarlberg, G.J.M. Weber (red.), De kroon op het werk. Hollandse
schilderkunst 1670-1750, Keulen, Locher 2007, isbn 3-90054-531, 368 blz.
Prijs 29,90 euro.
De expositie over de Nederlandse schilderkunst aan het begin van de lange achttiende
eeuw heeft een
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onverwacht hoogtepunt: de door Cornelis Troost geschilderde miniatuur van
Weyerman. Zie hierover de beschrijving van Jan Bruggeman, elders in dit nummer.
Het portretje ligt bescheiden in een vitrine, te midden van allerlei ander vrolijk
stemmend schilderwerk van Troost.
Troost is niet de enige Nederlandse schilder die op de reizende tentoonstelling
vertegenwoordigd is. Gerard de Lairesse, Jacob de Wit, Melchior d'Hondecoeter,
Nicolaas Berchem, Jan van der Heyden, Gerard Hoet: achter elkaar komt men de
namen tegen van schilders die Weyerman zelf heeft gekend en in zijn Konst-schilders
beschreven.
De Nederlandse schilderkunst van de 18e eeuw werd lange tijd veronachtzaamd.
Sinds de 19e eeuw telde nog slechts de Gouden Eeuw, met zijn Hollandse
landschappen en rembrandteske portretten vol burgerlijke eenvoud. Schilders met
een meer pretentieuze, internationale smaak golden als decadent en gekunsteld. Ook
voor kunsthistorici gold de 18e eeuw als de periode van verval.
Over de veranderingen van smaak staat een boeiend artikel van Peter Hecht in de
catalogus die de Dordtse tentoonstelling vergezelt. Het vermeende verval komt als
thema ook in andere essays terug. Dat dit beeld veel nuancering behoeft, laten de
getoonde schilderijen zien. Het is volkomen terecht dat de 18e-eeuwse schilderkunst
aan haar come back begonnen is.
RIETJE VAN VLIET

M. Hallet en Chr. Riding (red.), Hogarth, Londen, Tate Publishing, 2006,
isbn 13: 978-185437-662-4. 264 blz. Prijs £ 29,99 (ex. verzendkosten).
Te bestellen via shop online van Tate Britain (www.tate.org.uk).
Schitterende catalogus van het werk van een van de beste illustratoren die Engeland
in de 18e eeuw heeft gekend: William Hogarth. Er is geen kunstenaar die menselijke
deugden en ondeugden zo levensecht en zo vrolijk heeft weergegeven. Onze Cornelis
Troost komt in de buurt, maar Hogarth wint het in de manier waarop hij zijn
beweeglijke personages op het doek heeft vastgelegd. Er wordt veel gezopen en er
worden vele katjes in het donker geknepen.
Vertederend is het schilderij The Graham Children (p. 176-177) waarop de vier
kinderen van een voorname Londense apotheker op hun paasbest staan uitgedost.
Een van de meisjes houdt bevallig haar sitsen rok op, zodat we nog net daaronder
een puntig schoentje zien. Dicht bij haar hoofd hangt een grote symbolisch gesloten
kooi met een metalen opwindvogeltje. Op de rugleuning van een stoel is zojuist een
kat geklauterd. Aan zijn wijd open gesperde ogen is te zien hoe verlekkerd hij de
mechanische bewegingen van het diertje volgt. Het beseft niet dat het mechaniek in
gang wordt gezet door het ondeugende knulletje uit het gezin. De catalogus onthult
een trieste gebeurtenis die zojuist in de familie Graham heeft getroffen: het jongste
kind, zittend in een chique bolderkar, was zojuist overleden.
RIETJE VAN VLIET
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V. Gatrell, City of laughter. Sex and satire in eighteenth-century London,
Londen, Atlantic Books 2006. isbn 13: 978-184354-321-3. 696 blz.
Prijs £ 35 (gebonden). Via amazon.com aanmerkelijk goedkoper.
Londen moet, als we Gatrell mogen geloven, het Babylon van de 18e eeuw zijn
geweest. Geen stad echter van moreel verderf, maar een oord waar vrolijkheid de
maat was. Engeland excelleerde in satire, in woorden en ook in prenten. James Gillray,
George Cruikshank, William Hogarth, Thomas Rowlandson, John Marshall: het
maakt niet zoveel uit of ze meer in de achttiende dan in de negentiende eeuw stonden,
hun meesterlijke satires getuigen van een gelukkige combinatie van een scherpe pen
en een groot gevoel voor humor.
Het boek is dankzij de driehonderd hilarische illustraties uit de periode 1770-1830
een genoegen om te kijklezen. De helft van de prenten heeft een politiek onderwerp;
voor het overige zijn ze bedoeld als kritiek op mode, zeden en gewoontes. Of als
achterklap over seksuele uitspattingen van deze of gene. Vrouwen worden steevast
net zo wellustig neergezet als mannen.
Gatrell, hoogleraar geschiedenis in Essex, heeft er heel veel informatie aan
toegevoegd over de karikaturisten, de graveurs, de drukkers, de verkopers, de
verzamelaars. Hij beschrijft de schandalen die op de prenten zijn uitgebeeld. De
anekdotes zijn zo talrijk, dat de humor soms dood slaat. Het is daarom een boek dat
je beter niet in één keer uit kunt lezen.
Daar is het werkelijk te mooi voor.
RIETJE VAN VLIET

Jeroen Salman, ‘Zijn Marsie, en zijn stok, Aanschouwer sta wat stil’.
Ontmoetingen met rondtrekkende boekverkopers, Leiden, Stichting
Neerlandistiek Leiden 2006 (Vijftiende Bert van Selm-lezing). isbn
90-78531-010. 32 blz.
Prijs 12,50 euro.
Een prachtig vormgegeven boekje over de ambulante boekhandel in de vroegmoderne
tijd: een terrein dat door zijn gebrekkige toegankelijkheid nog nauwelijks ontgonnen
is. Na zijn proefschrift over 17e-eeuwse almanakken was het bijna vanzelfsprekend
dat Jeroen Salman de almanakverkopers en andere marskramers voor zijn rekening
zou nemen. Zijn onderzoek naar deze actoren in de ‘lage cultuur’ strekt zich nu uit
tot 1850.
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In de laatste Bert van Selm-lezing lichtte Salman alvast een tipje op van de sluiers
waarmee zijn onderzoek nog is omgeven. Het boekje ‘Zijn Marsie’ is de gedrukte
versie ervan. Dat het onderwerp erg populair is, blijkt uit het feit dat de Stichting
Neerlandistiek in een mum van tijd door de voorraad heen was.
Salman brengt drie marskramers voor het voetlicht: François vander Linden
(1649?-1743), Harmanus Koning (1735?-1803?) en Egbert Koning (1792-1861).
Het drietal verstrekt slechts een persoonlijk gekleurde en beperkte visies op de
ambulante boekhandel, concludeert Salman. Desalniettemin bieden hun
levensbeschrijvingen, verspreid over de lange achttiende eeuw, voldoende materiaal
om een beeld te krijgen van straathandel en marskramerij.
Toch is hier enige kritiek op haar plaats. Salman gaat in zijn betoog namelijk
voorbij aan de vraag inhoeverre zijn bronnen betrouwbaar zijn. Zo presenteert hij de
autobiografie van Harmanus Koning alsof die een waarheidsgetrouwe weergave is
van wat Koning heeft meegemaakt. Dit is vragen om moeilijkheden. Uit de publicaties
van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker weten we hoezeer de autobiografische
schrijfwoede in de laatste decennia van de achttiende eeuw te verklaren is uit een
nieuw historisch besef en dat uitgevers de populariteit van de autobiografie behoorlijk
hebben uitgebuit.
Vooral broodschrijvers en hun uitgevers wisten er klinkende munt uit te slaan.
Dat omwille van de spanning in het verhaal de waarheid geweld werd aangedaan,
was indertijd geen enkel bezwaar. Wie bijvoorbeeld de autobiografie van Franciscus
Lievens Kersteman leest, stuit voortdurend op leugens, selectief geheugenverlies,
borstklopperij en wat al niet. Denken dat een achttiende-eeuwse autobiografie volledig
naar waarheid is opgeschreven, is een wel al te gemakkelijke projectie van
hedendaagse maatstaven voor dergelijke egodocumenten.
De autobiografie van Harmanus Koning wordt in ‘Zijn Marsie’ als authentiek
gepresenteerd. De lezer krijgt niets te horen over de mogelijkheid dat de waarheid
verdraaid wordt weergegeven. Slechts eenmaal merkt Salman op dat het relaas een
schelmenroman lijkt, maar er gaat verder geen lampje branden. Onbevangen vertelt
hij de levensgeschiedenis van Koning. Deze was in de leer geweest bij een
boekverkoper, kende alle ins en outs van de paskwilhandel en was goed op de hoogte
van wat er in het Amsterdamse boekverkopersgilde gebeurde. Harmanus' vader had
hem liever een echt vak laten leren, bang als hij was dat zoonlief op straat verkeerde
voorbeelden zou navolgen.
Salman citeert in dit verband een passage uit het tijdschrift De koopman (1775),
waaruit zou blijken dat de klasse der kooplieden weinig vertrouwen had in de carrière
van boekverkopersleerlingen en loopjongens. De oude Koning kreeg gelijk,
concludeert Salman op grond van wat hij in de autobiografie leest: als loopjongen
handelde Koning tamelijk autonoom en roomde dikwijls de winsten af die hij in
opdracht van zijn baas met zijn loopjongenswerk maakte.
Dankzij Ton Jongenelen weten we inmiddels dat niet alleen De koopman uit de
koker van Willem Ockers kwam,(1) maar ook een niet onaanzienlijk deel van de
autobiografie van Koning.(2) Ockers is een van de vele broodschrijvers uit de literaire
(1) Ton Jongenelen, ‘Mordechai. Illusie en werkelijkheid in het spectatoriale blad De koopman’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 26 (2003), 2, p. 94-108.
(2) Ton Jongenelen, ‘Gehaat bij vriend en vijand. De patriotse drukker Harmanus Koning’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 28 (2005), 1, p. 25-47.
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onderwereld van Amsterdam. Waar Ockers is, ontmoet de lezer leugen en bedrog,
zo is al diverse keren aangetoond. Ockers als kroongetuige aanhalen ter ondersteuning
van beweringen die eveneens van Ockers afkomstig zijn, leidt tot een zwak betoog.
Salman lijkt nog weinig thuis in de literatuur over de Nederlandse literaire
onderwereld. Dat is jammer. Had hij met gezonde achterdocht aan de authenticiteit
van de egodocumenten getwijfeld, dan waren zijn conclusies over de ambulante
boekhandel wellicht dezelfde gebleven maar had hij de lezer niet net als Ockers op
sterke verhalen getrakteerd.
RIETJE VAN VLIET

Reinier Baarsen, Robert-Jan te Rijdt, Frits Scholten, Nederlandse kunst
in het Rijksmuseum 1700-1800. Zwolle, Waanders, 2006. isbn 90-40090-173.
264 blz. Prijs 49,95 euro.
Dit boek is het derde deel (uit een reeks van vier) over de Nederlandse kunst van de
late Middeleeuwen tot het einde van de 19e eeuw, uitgaande van de collecties van
het Rijksmuseum. Aldus de informatie volgens het omslag.
Er is geen inleiding met een algemene beschouwing over de kunst van deze periode
of met een verantwoording van de keuze. Wat men wel vindt zijn allereerst honderd
afbeeldingen (blz. 32-219) met toelichting door deskundigen. Hier ziet men
bijvoorbeeld een bloemstilleven door Rachel Ruysch, een Rarekiek-schilderij door
Willem van Mieris, ‘Europa en de stier’ door Nicolaas Verkolje, een jongeman die
zijn pen versnijdt door Jan Ekels II, heel veel werk door Troost; verder afbeeldingen
van allerlei kasten, behangsels, theekisten, een glas met het portret van Agatha Deken,
en nog veel meer. Rond deze keuze uit de kunstschatten van het Rijks zijn enkele
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artikelen gegroepeerd. Daaronder het hartstochtloze ‘De geschiedenis van Nederland
in de 18de eeuw’ (K. Zandvliet), ‘Nederlandse beeldhouwkunst in de 18de eeuw’
(F. Scholten), en, door Bianca du Mortier ‘A la Mode’, Het uiterlijk in de 18de eeuw’.
In dit laatste is, p. 235, een observatie te vinden die hardnekkige mammillaire
ongelovigen zal smarten: ‘Omdat de borsten [met stroken klosklant] slechts
gedeeltelijk werden bedekt - soms was de tepel zelfs zichtbaar - was een voorraad
van stroken kloskant een vereiste.’
[AH]

Bert Sliggers (red.), De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de
verlichting. Haarlem, Teylers Museum/Gottmer 2006, isbn 90-23011-872,
287 blz., Prijs 45 euro.
Biografie van en beelden bij de doopsgezinde Haarlemse koopman Pieter Teyler
(1702-1778), die bij zijn dood twee miljoen naliet ten behoeve van goede werken en
wetenschap. De lezers kennen natuurlijk het Teylers Museum, onvergetelijk
monument van de 18e-eeuwse burgerbeschaving en van de behoefte aan onderzoek.
[AH]

F.B. Schotanus, Ondergang van de Republiek 1737-1784, deel 1 en 2,
Loenen, Schotanus 1995 (isbn 90-30031-034, 90-30031-131); Tussen twee
Republieken, deel 1 en 2, Amstelveen, Schotanus 2002 (isbn 90-30031-234,
90-30031-331); Spionnen en gezanten, deel 1 en 2, Valkenburg a/d Geul,
Schotanus 2006 (isbn 90-30031-434 en 90-30031-531), 1778 blz. (de delen
zijn met uitzondering van de Romeins genummerde pagina's doorlopend
genummerd). Kopieën kosten 20 eurocent per bladzijde, te storten op giro
74840 t.n.v. Schotanus Boeken, Van Spaenstraat 3, 1181 dv Amstelveen
(geen website, geen telefoon). Prijs ca 25 euro per twee delen.
Vorig jaar verscheen Spionnen en gezanten, een tweedelig werk dat als nummer 5
en 6 deel uit maakt van de biografie over raadpensionaris Laurens Pieter van de
Spiegel (1737-1800). De serie schijnt nu compleet.
De werken zijn in de vakpers nauwelijks opgemerkt. Dat zal zijn oorzaak hebben
in het feit dat de uitgever, Schotanus Boeken, geen moeite doet om de eigen
adresgegevens en het fonds wereldkundig te maken. En dat, terwijl het fonds volgens
het ‘Ten geleide’ in het eerste deel van Tussen twee Republieken maar liefst honderden
titels rijk is.
De serie over Van de Spiegel ziet er goed verzorgd uit. Elk deel is gebonden en
rijk geïllustreerd. Ondergang van de Republiek is wel en Tussen twee Republieken
niet voorzien van een index en bibliografie. Spionnen en gezanten daarentegen heeft
weer wel een alfabetisch register. De afbeeldingen en tabellen staan met
paginaverwijzingen vermeld in totaaloverzichten, maar helaas dikwijls zonder
bronvermelding. De delen worden voorafgegaan door een voorwoord van de uitgever,
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dat in een enkel geval zelfs in het Rhaeto-Romaans is vertaald. Daar zullen de Zwitsers
in Graubünden e.o. veel profijt van hebben. Samenvattingen zijn ook in het Engels
en in het Duits.
De uitgever is tevens auteur van dit kloeke werk over een van de boeiendste politici
uit de late 18e eeuw. Door de over elkaar heen buitelende jaartallen en feiten heeft
het helaas sterk aan leesbaarheid ingeboet. Het bevat weinig analyses en recente
vakliteratuur is er nauwelijks in verwerkt. Dat laatste bevreemdt niet. De studie is
rijkelijk gelardeerd met opmerkingen over de kwaliteit van het huidige historisch
onderzoek, dat volgens de auteur tot ver beneden NAP is gedaald. Dit legitimeert
kennelijk zijn keuze om zich voornamelijk te baseren op eigentijdse 18e-eeuwse
bronnen, Colenbrander en zijn grote vriend Cor de Wit. Het interpretatievermogen
van de auteur is bedenkelijk.
Maar de volhardendheid van Schotanus maakt nieuwsgierig naar zijn achtergrond.
Gelukkig laat hij op diverse plaatsen iets over zichzelf los. Hij is zijn carrière
begonnen in de grafische industrie. In zijn vrije tijd doet hij historisch onderzoek.
Op p. 992 staat een foto afgedrukt waarop hij de Ondergang van de Republiek aanbiedt
aan toenmalig parlementsvoorzitter Wim Deetman (1996). In zijn politieke overtuiging
heeft hij zich duidelijk laten inspireren door zijn onderzoeksobject. Het werk bevat
zelfs een uitgewerkt programma voor een politieke partij. Voorts geeft de schrijver
op p. 1339 instructies over hoe een boekbespreking in te richten. Recensenten zouden
zich er met een Jantje van Leiden van afmaken, slechts gericht zijn op hun eigen
loopbaanverwachtingen of eenvoudigweg geen verstand van zaken hebben.
Een vreemde publicatie. Na het vierde deel had ik er genoeg van.
RIETJE VAN VLIET

Wayne Wild, Medicine-by-Post. The changing voice of illness in
eighteenth-century British consultation letters and literature,
Amsterdam/New York, Rodopi, 2006 (Clio Medica/The Wellcome series
in the history of medicine 79). isbn 13: 978-90420-1868-6. 286 blz. Prijs
60 euro.
Over internetdokters en internetapothekers is veel te doen. Niet betrouwbaar, luidt
in het algemeen het oordeel. De publiciteit was lang niet altijd positief. Vooral de
handel in viagrapillen heeft het imago van de online medische hulp verslechterd.
Intussen zijn
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E-health, cyberdokters en telemedicine niet meer weg te denken in de
gezondheidszorg.
Nieuw is deze zorg-op-afstand niet. In zijn dissertatie Medicine-by-post laat Wayne
Wild zien dat patiënten ook al in de 18e eeuw dokters schriftelijk consulteerden. Aan
de hand van brieven (dikwijls van vrouwen) en literaire bronnen krijgt de lezer een
virtueel beeld van de gesprekken die in de behandelkamer plaatsgevonden zouden
kunnen hebben.
Een opmerkelijk gegeven is dat het indertijd niet vanzelfsprekend was dat een arts
lichamelijk onderzoek deed alvorens een diagnose te stellen. Herman Boerhaave was
een van de eersten die het belang hiervan inzag, maar ook hij had zijn handen vol
aan het afhandelen van schriftelijke consulten.
Ook de Schotse medicus William Cullen, in beroemdheid min of meer de opvolger
van Boerhaave, had een postorderbedrijf voor medische diagnoses en medicijnen.
Wel was hij voorzichtiger dan zijn voorgangers. Zijn geneeskundige publicaties
waren overigens in de laatste decennia van de achttiende eeuw verplichte kost voor
studenten in Leiden.
Wild analyseert de brieven en ontdekt daarin diverse retorische overeenkomsten.
De voorbeelden zijn boeiend. Eén wil ik campisten niet onthouden. Het is afkomstig
van ene Jane Webster, die lijdt aan obesitas (p. 226): ‘I am about 44 years of age
with dark hair, a darkish Complexion and a warm temper, of middle size as to height
or rather less than that, but of a very Corpulent habit... I now walk generally 4 miles
before breakfast, and 2 or 3 in an evening, and I have moderated my Diet... The
question I wish you to determine upon is whether or no you would advise me to
continue to my querys as is consistent with your other engagements.’
Cullen antwoordt: ‘Corpulence certainly disposes to violent diseases. You should
persist in your present measures till you make your body still lighter by two stone
or more. For in a woman of middle size, anything above 12 stone is too much.’
RIETJE VAN VLIET

A.G.L. de Pelleport. De bohemiens. Tekstverzorging en vertaling door
Patrick Castelijns en Mario Molegraaf. Met een inleiding van Robert
Darnton. Amsterdam, Bert Bakker 2006, isbn 90-35131-134. 300 blz. Prijs
19,95 euro.
Ongelooflijk breedsprakig, kwasi-intelligent, leukig, antiklerikaal, scabreus verhaal
van de reis van Tifarès en diens gezellen door Noord-Frankrijk. Tifarès staat, blijkens
de inleiding, voor de philosophe Jacques-Pierre Brissot, en vijand van de schrijver,
Anne Gédéon Lafitte, marquis de Pellegarde die dit werk in 1790, anoniem, liet
verschijnen.
Het boek wemelt van duizenden zinnen als ‘Toen hij een paar versregels op de
vaandels opmerkte die mijn oom kolonel Kusmijnanus uit de oorlog met de
Oostenrijkers had meegebracht, dreef zijn vreselijke aversie tegen de kunst van
Cadmus hem ertoe om die allemaal van de muur te rukken en ze zo snel mogelijk te
verbranden’ (p. 222). U begrijpt, dit is allemaal heel erudiet en grappig, en het is
gewoon een mislukte poging de humor van Sterne en anderen te imiteren. De auteur
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komt, philosophe of niet, nooit verder dan het opdissen van duizenden anecdotes
zonder lijn. Dat is niet zo erg, maar in zijn inleiding (p. 7-57) heeft de tekstbezorger
het over een ‘verloren gegaan meesterwerk’ (p. 8) waarvan hij maar zes exemplaren
heeft kunnen vinden. Hij vergelijkt het met de Candide, Tristram Shandy, en nog
wat andere toppers. Darnton meent dat het De Pelleport erom gaat de stijl en het
leven van philosophe-auteurs aan de kaak te stellen. Het zou kunnen. Ook als
persiflage of parodie is het werk niet geslaagd.
In ieder geval geeft Darnton een uitvoerige en degelijke biografie van De Pelleport.
Hij heeft hier onderzoek verricht. Darnton heeft grote verdiensten gehad waar het
erom gaat de ‘onderwereld’ van de Verlichting boven water te krijgen; maar in zijn
achting voor deze vertegenwoordiger van het Parijse Grub Street-milieu slaat hij de
plank toch mis. Hij zit trouwens toch al fout wanneer hij zegt dat de voor het eigen
bewind gevluchte Franse auteurs, te Londen, als eigen genre ontwikkelden: ‘de
libelle. een scandaleuze beschrijving van het privéleven van de belangrijke figuren
uit hofkringen en de hoofdstad’ (p. 10).
Een libel, schotschrift, paskwil, hoe ook genoemd, kon men ook elders, en al veel
eerder, kopen (ik zwijg maar over het feit dat de vertalers blijkbaar geen idee hadden
dat libelles in onze taal nogal gek aandoen; maar zij grossieren in dergelijke fouten
en geven vaak blijk van een duidelijk ahistorische instelling).
Het verhaal zit boordevol annotatieprobleempjes. Darnton heeft ervoor gekozen
1 procent van die problemen te annoteren. Er zijn enkele aanvullingen van de vertaler
M.M., die niet schroomt af en toe flink in de fout te gaan. Zo spreekt hij herhaald
van ‘de Latijnse versie van Genesis’. Zelfs het Vaticaan heeft nooit beweerd dat de
Schepper, of de heer Moses, Latijn hebben gekend.
Het is in het geheel niet nodig tot aanschaf over te gaan; tenzij u graag de satirische
illustratie door Hogarth op het omslag wilt bestuderen: die is én leerzaam én
vrolijkmakend.
[AH]
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Marleen Willebrands, De verstandige kok. De rijke keuken van de Gouden
Eeuw. Tekstuitgave van het enige gedrukte Noord-Nederlandse kookboek
uit de zeventiende eeuw. Bussum, Uitg. Peereboom 2006. isbn 90-77455-205.
214 blz. Prijs 24,90 euro.
De eerste uitgave van De verstandige kok is van 1669, de laatste van 1802. In de
tussentijd verschenen veertien drukken. Bovendien werden vele recepten overgenomen
in andere kookboeken, zoals in De volmaakte Hollandse keukenmeid (1746).
Deze uitgave heeft iets bijzonders. Hier is een expert aan het woord, die misschien
niet toevallig afkomstig is uit Maastricht. Hier vinden we niet alleen de bekende
korte inleiding, waarna tekst-metrecepten volgen; waarna de lezer, die min of meer
op de bonnefooi aan het kokkerellen slaat, niet zelden de afschuwelijke gevolgen
onder ogen moet zien, dan wel de medische stand verder verrijken.
In deze inleiding verschaft mevrouw Willebrands informatie over de culturele
entourage van de eerste uitgave. Zij denkt dat die te maken heeft met het ideaal van
het hofdicht en het vermakelijke landleven; en met de idee dat voedsel een medicijn
is (binnen de leer der temperamenten). Ik laat dat daar. Interessant wordt het vooral
wanneer zij spreekt over de maaltijdgewoonten bij de diverse standen, de soorten
pannen die gebruikt werden, de soorten groente, tafelmanieren, type fornuizen en
wat al niet. Hierbij worden helaas vooral bronnen uit een eerdere periode gebruikt,
maar dat is haar niet kwalijk te nemen. ‘Als nagerecht at men meestal brood, kaas
en boter, met daarbij soms noten’.
Nog beter is de informatie telkens gegeven achter de (hertaalde) recepten. Zij
vertelt om welke soorten groente/vlees/boter het feitelijk gaat, waar die vandaan
komen, en geeft aanwijzingen voor de bereiding. Zo is het aardig te weten dat de
sperzieboon (van ‘aspergieboon’, wegens de vorm) rond 1600 ingevoerd is in Europa.
Spruitjes staan pas op tafel sinds de 18e eeuw (ook dat nog. Hopelijk lezen de
tegenstanders van de Verlichting dit boek niet). Kortom, men vindt hier reeksen
verhelderende opmerkingen. Ik lees willekeurig op p. 59: ‘[In dit kookboek] neemt
het aantal sterke specerijen af, vooral het gebruik van kaneel, kruidnagel, gember en
saffraan. Een pepersoort als grein (kardemom) en de specerij galanga (laos)
verdwijnen geheel uit beeld, maar daarentegen stijgen peper, foelie, en vooral
nootmuskaat’. ‘Verder zijn de sauzen frisser van smaak door het gebruik van groene
kruiden en de schil of het sap van citroen of (bitterzure) sinaasappel.’ ‘Bloem werd
als bindmiddel nog niet gebruikt in keukenrecepten. Bouillon vormt in de regel de
basis van sauzen. Het vetgehalte neemt toe door het gebruik van boter, waarmee
gerechten nogal eens worden nagestoofd’.
Dit alles op één pagina. Kortom, wie wil weten wat er dient te gebeuren met
puddingen of pannekoeken (met room!) in de lange achttiende eeuw, doet er wijs
aan dit boek aan te schaffen.
[AH]

G. Tellegen, Gedane veldtogten, bekomene wonden. Jacobus Antonius
Tellegen, generaal majoor b.d. (1771-1855). Oosterbeek, G. Tellegen 2005.
95 blz.
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Memoires door een Nederlands militair van zijn omzwervingen door Europa
1793-1815. Hij raakte gewond bij de overtocht over de Berezina.
[AH]

L.T. Monfils, Willem Bilderdijk Bibliografie. Analytische bibliografie van
de zelfstandige publicaties 1777-2004. Bibliografische lijst van
nietzelfstandige publicaties 1772-1831. Amstelveen, eon Pers 2006. isbn
90-77246-126. 408 blz. Prijs 40 euro.
Opvulling van een grote lacune (P. Verkruijsse, bij het uitkomen van het boek
sprekend over het algemene nut van bibliografieën, verwees terecht naar een
historische opmerking door Deken Daalberg, inhoudend dat men juist bij Bilderdijk
door de bomen het bos niet meer kon zien). Juist het oeuvre van iemand als Bilderdijk
behoort wegens zijn cultuurhistorische betekenis goed op een rijtje gezet te zijn. Het
wordt dan bijvoorbeeld gemakkelijker de elkaar ogenschijnlijk maar ook werkelijk
tegensprekende teksten te vinden. - Overigens een voorbeeldige ‘primaire
auteursbibliografie’.
Van belang: p. XI wordt erop gewezen dat in het Bilderdijk-Museum geraadpleegd
kunnen worden kopiëen van alle recensie van Bilderdijks werk uit de periode
1789-1906.
[AH]

Karel Degryse, De Antwerpse fortuinen: kapitaalsaccumulatie, -investering
en -rendement te Antwerpen in de 18de eeuw. Aflevering 1-4 van de Bijdragen
tot de geschiedenis van Brabant 88 (2005), 394 blz. Prijs 21 euro. Te
bestellen via Filip Vermeylen, Prinsstraat 13, B 2000 Antwerpen.
Met dit boekdeel eindigde in schoonheid, maar voor goed, het in de titel genoemde
tijdschrift. Het is een echte uitsmijter: het herwerkte proefschrift, een zeer degelijk
onderzoek van een helaas te vroeg overleden oud-vriend van het JCW.
De titel spreekt voor zichzelf. Uitgaand van de statistische gegevens uit de Franse
tijd worden geschiedenis en fortuinen (slechts vergelijkbaar met die in Amsterdam)
van een financiële élite geduren-
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de een eeuw, nagespeurd en in verband gebracht met de 18e-eeuwse handel en
industrie. Spaarzaamheid was bij de Antwerpenaars ondanks rijkdom regel, in
tegenstelling tot die uit Brussel. Geen index, wel bijlagen met gegevens op
toegevoegde cd-rom.
[AH]

Elisabeth Maria Post, Mijn landelijke lier. Poezie en proza. Verzorgd en
ingeleid door Bert Paasman. Amsterdam, aup 2006 (Amazone-reeks), isbn
90-53568-212, 172 blz. Prijs 15,50 euro.
Bloemlezing, op de welbekende en betrouwbare Paasman-manier, uit respectievelijk
Voor eenzaamen (1789), Gezangen der liefde (1794), Het waare genot des levens.
In brieven (1796) en Ontwaakte zang-lust (1807). De inleiding betreft het leven en
het wereldbeeld van Post (1755-1812).
[AH]

Nelleke Bakker e.a. (red.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in
de negentiende eeuw. Hilversum, Verloren 2006. isbn 90-65508-97X, 170
blz. Prijs 19 euro.
Lezingen voor leraren geschiedenis (HAVO/VWO) over volksopvoeding via het
onderwijs in Nederland (1780-1920). Alle aspecten van dit onderwerp komen aan
bod: de achtergronden van de Bataafse onderwijshervorming, de Verlichting en haar
invloed op de opvoeding, de vormgeving van het nationale onderwijs, het ontstaan
van de schoolstrijd, het ‘burgerlijk beschavingsoffensief’ en de invloed daarvan op
arbeidersgezinnen, de rol van onderwijzers in de volksopvoeding en de vertolking
van het ideaal van burgerschap en deugd in de 19e-eeuwse jeugdliteratuur.
[AH]

Gijsbert Rutten, De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David
van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Amsterdam,
Stichting Neerlandistiek vu 2006. Proefschrift Nijmegen. isbn-10:
90-72365-933, isbn-13: 978-90-72365-934. 460 blz. Prijs 30 euro (excl.
verzendkosten).
In dit proefschrift staat centraal David van Hoogstratens Aenmerkingen over de
geslachten der zelfstandige naemwoorden (1700, 1723). Rutten onderwerpt dat werk
aan een linguïstische analyse, en plaatst het in de context van de taalkundige,
letterkundige, taaldidactische en taalpolitieke cultuur in de periode 1650-1750. Rutten
beoogt naar aanleiding van dit geval ‘een cultuurgeschiedenis van de taalkunde’ te
schrijven en te laten zien dat ‘de studie van taalbeschouwelijk werk [...] inzicht [kan]
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verschaffen in de vroegmoderne taalcultuur’ en breder ‘een verhelderend licht [kan
werpen] op een historische samenleving’. Die visie vormt de basis voor Ruttens
verstrekkende stelling dat de taalcultuurpolitiek in Van Hoogstratens tijd en die van
de periode daarna, waarin taal van hogerhand in dienst van de natievorming geplaatst
wordt, naar hun doelstelling volstrekt van elkaar verschillen. Grondig werk dat ook
van belang is voor niet-taalkundigen.
[AH]

Maarten 't Hart, Het psalmenoproer. Roman. Amsterdam, De
Arbeiderspers 2006. isbn 90-29564-083. 288 blz. Prijs 21,25 euro.
Aardig verhaal over het leven van een reder in Maassluis, tussen 1739 en 1811. Veel
reli-rellen rond zang en muziek in de kerk. Nodeloos veel zeldzame achttiende-eeuwse
woorden alsof Maarten denkt dat zulks ‘moet’ bij een historisch verhaal
[AH]

Rien Bonte, Antoni van Leeuwenhoek. De wereld in een korrel zands.
Schoorl, Conserve 2005. isbn 90-54292-032. 104 blz. Prijs 16 euro.
Geen historische biografie, maar een roman; waarin via een aantal fragmenten een
beeld geschetst wordt van het leven en onderzoek van Van Leeuwenhoeck
(1632-1723), en van zijn contacten met collega's en vrouwen.
[AH]

Nicolaas Cruquius, Het weerboekje van Cruquius. De vroegste instrumentele
weerwaarnemingen van Nederland. Ingeleid door Harry Geurts. Franeker,
Wijnen 2006, isbn 90 51942 842. 192 blz. Prijs 35 euro.
Kruik of Cruquius (1678-1754) had allerlei ideeën over de inpoldering van de
Haarlemmermeer, een uitwateringssluis bij Katwijk, de doorgraving van Holland.
Die werden pas lang na zijn dood gerealiseerd. Van hem zijn ook de eerste
betrouwbare meteorologische waarnemingen, over de jaren 1705-1725.
[AH]

Jozien J. Driessen-van het Reve, De kunstcamera van Peter de Grote. De
Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann
Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752. Hilversum, Verloren 2006,
(Amsterdamse hist. reeks gr. serie 34). isbn 90-65509-275. 250 blz. Prijs
29 euro.
Uitstekend proefschrift.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

Het uitgangspunt: ‘Peters Kunstkamera [geen kunstkamer] werd het centrum van
Rusland waar alle kennis omtrent de wereld werd verzameld. De twee grootste
collecties [S] kwamen uit Amsterdam.’ Op basis van de in de titel genoemde, in
Russische
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archieven bewaarde, nooit bestudeerde brieven blijkt dat de wortels van de
Petersburgse Academie van Wetenschappen niet Duits zijn, maar Nederlands. ‘Ik
raakte overdonderd door de omvang van de Nederlandse inbreng in de Russische
cultuur in het eerste kwart van de achttiende eeuw’ (p. 16). Het gaat hier niet alleen
om natuurkundigen, maar ook om schilderijenhandelaars, boekhandelaars, graveurs
enzovoorts.
[AH]

Pieter Boddaert jr., Aan de tedere kunne. Erotische gedichten. Keuze,
samenstelling en nawoord Hans Heesen. Utrecht, Uitg. IJzer 2006
(Utrechtse Schatkamer van Papier 1). isbn 90-86840-035. 64 blz. Prijs
12,50 euro.
Negentien Boddaertgedichten. Boddaert zal altijd wel een zekere waarde blijven
houden. In het nawoord geen nieuwe inzichten of feiten; het is zelfs hier en daar een
beetje oubollig (intonatie: wat zijn we stout in Utrecht). Boddaert zou de afgrijselijke
reekstitel waarschijnlijk met kracht afgewezen hebben.
[AH]

Franciscus van Sterbeeck, Traktaat van de kampernoeljes, genaamd
duivelsbrood (1668). Een paddestoelentraktaat uit de zeventiende eeuw.
Bezorgd en van commentaar voorzien door Marleen Willebrands en Arno
van 't Hoog. Hilversum, Verloren 2006 (Zeven Provinciën reeks 25). isbn
90-65509-178. 104 blz. Prijs 13 euro.
Geen roeimachine in huis? Dan deze editie niet aanschaffen. Want na een korte
inleiding over het wel en wee van de oorspronkelijke tekst waarbij de mycoloog
ofwel paddestoelkundige leert dat pas halverwege de 17e eeuw paddestoelen geteeld
werden en dat er in Antwerpen een paddestoelenmarkt bestond (verklaart dat het
veelvuldig voorkomen van duivelsbrood in de tijdschriften van Weyerman?) volgt,
na de eigenlijke tekst, een degelijke uitleiding. Daarin wordt de paddestoel in de
literatuur en geneeskunde van de zeventiende en achttiende eeuw behandeld.
Maar vooral bevat deze uitleiding een enorme praktische toelichting op de recepten
uit het traktaat. Dan blijkt het korte recept van vier regels voor ‘paddestoelentaart’
uit te dijen tot twee pagina's mergpijpen, verjus, eidooiers, zwezerik, ansjovis en nog
véél meer paddestoelen. Alles met aanwijzingen over de standen van voorverwarmde
ovens, het kloppen en gieten, het aandrukken van deeglapjes en gaat u maar door.
Ontbreekt: opgave van het, na verorbering van deze taart, te roeien aantal
kilometers.
[AH]

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

Denkbeeldig schoon. Lambert ten Kates opvattingen over beeldende kunst.
Tekstuitgaven met commentaar. Deel 1: De briefwisseling met Hendrik
van Limborch. Deel 2: Commentaar en appendix. Leiden, Primavera Pers
2006, isbn 90-59970-357. Deel 1: 308, deel 2: 312 blz. Prijs 49,50 euro.
Bevat ruim veertig brieven tussen 1706 en 1725 gewisseld tussen de schilder Van
Limborch (1681-1759) en Ten Kate (1674-1731) over kunstproblemen en de ideale
wijzen van afbeelding; alles volgens normen van de klassieken. Tevens vindt men
de tekst van Ten Kates Verhandeling over het denkbeeldig schoon (1720) en een
contemporaine handschriftelijke beschrijving van zijn kabinet.
[AH]

Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). Early Writings.
New Material from Dutch Archives. Louvain, Peeters 2005 (La république
des lettres 25), isbn 90-42916-46X. 338 blz. Prijs 45 euro.
Dit werk kent niet zozeer één thema maar is een soort documentair verzamelwerk
als resultaat van buitengewoon grondig, vooral archivalisch onderzoek. Dat onderzoek
heeft flink veel nieuws opgeleverd aan materiaal en brieven. Het betreft vooral de
jonge jaren van Belle (Van Strien beschrijft die in zijn inleiding en herziet daarmee
een deel van Belles biografie).
Het voert te ver hier alle gevonden brieven en documenten op te sommen.
Belle-minnaars zullen hun vingers aflikken.
[AH]

Ton Landheer, met medewerking van Anneke Landheer-Roelants, Oranje
of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell.
Utrecht, Matrijs 2006. isbn 90-53453-016. 256 blz. Prijs 24,95 euro.
Onderzoek, mede gebaseerd op vele egodocumenten in familiebezit, naar deze Ver
Huell (1760-1832), broer van de eigenzinnige admiraal Carel Hendrik die Den Helder
bezet blijft houden tot mei 1814. Beiden zijn zij eerst orangist, daarna napoleonist.
Christiaan wordt in 1810 zelfs lid van het Franse Wetgevend Lichaam, en na 1813
blijft hij te Parijs.
[AH]

Rebecca Noldus, Zeekoorts. Houten, Van Holkema & Warendorf 2006.
isbn 90-26917-163. 302 blz. Prijs 19,95 euro.
Het dertienjarige meisje Geertje monstert aan bij de VOC, verkleed als jongen, en
gaat haar omgekomen (?) vader zoeken. Ze maakt van alles mee: scheurbuik, muiterij.
[AH]
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Dugald A. Steer, Piratologie. Het scheepsjournaal van kapitein William H.
Lubber. Vert. door Piet de Bakker. Houten, Van Goor Unieboek, 2006,
isbn 90-00037-28X. 28 blz. Prijs 19,95 euro.
Doe-boek, voor kinderen van 8-13 jaar, waarbij via het scheepslogboek van de
18e-eeuwse piratenjager Lubber, door middel van briefjes in envelopjes, kaarten,
zakjes stofgoud enzovoorts, een actief piratenleven gere-activeerd wordt.
[AH]

L.P. van de Spiegel, Het Gulden Boekje uit de Nederlandse Bestuurskunde.
Schets der regeerkunde (1786). Bewerkt door M.R. Rutgers. Delft, Eburon
2005, isbn 90-59720-903. 80 blz. Prijs 15 euro.
Ontbrekend in de meeste UB's, en nauwelijks opgevallen: vermoedelijk wegens de
onpraktische hoofdtitel: de heruitgave, met commentaar, van de in 1786 anoniem
uitgeven Schets, over kerntaken en principes van de overheid, door de toenmalige
raadpensionaris van Zeeland.
[AH]

Ambtenarengids vroegmoderne tijd
Bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.inghist.nl) verschijnt het
digitale Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. Het databestand
bevat gegevens over meer dan de leden en hoogste ambtenaren van de belangrijkste
instellingen van vertegenwoordigende, bestuurlijke en rechtsprekende aard op het
huidige Nederlandse grondgebied. Het gaat om 12.000 personen en circa 25.000
aanstellingen.

Tevens verschenen
Gottfried Wilhelm Leibniz, Over de natuurlijke theologie van de Chinezen. Vertaald
en ingeleid door Karel L. van der Leeuw. Budel, Damon 2006. isbn 90-55736-015.
144 blz. Prijs 14,90 euro.
Rudolf Dekker, Holland lacht. 100 moppen uit de Gouden Eeuw. Wereldbibliotheek
2007. isbn 978-90-28422-223. Prijs 9,95 euro.
Immanuel Kant, Opmerkingen over het gevoel van het schone en het verhevene.
Vertaling, inleiding, en aantekeningen door Ike Kamphof. Budel, Damon 2006
(Marginalia 13), isbn 90-55736-627. 156 blz. Prijs 16,90 euro (gebonden).
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Immanuel Kant, Kritiek van de praktische rede. Ten geleide, vertaling en annotatie
Jabik Veenbaas, Willem Visser. Amsterdam, Boom 2006. isbn 90-85061-30X. 230
blz. Prijs 29,90 euro.
Roger Pearson, Voltaire de almachtige. Een leven lang op zoek naar vrijheid. Vert.
Guus Houtzager. Amsterdam. Bezige Bij 2006. isbn 90-23418-891. 510 blz. Prijs
39,90 euro.
Wilhelmus à Brakel, Toekomst voor Israël. Opnieuw uit het origineel herschreven
en van een uitvoerige inleiding voorzien door C.J. Meeuse. Ede, Hardeman 2006.
isbn 90-76430-39X. 68 blz. Prijs 7,95 euro. [bewerking van een hoofdstuk uit de
Redelijke godsdienst, 1700]
Novalis, Genius van de zang. Inleiding en vertaling proza; Dirk Coster. Vertaling
gedichten: P.C. Boutens. Amsterdam, Wereldbibliotheek 2006. isbn 90-28421-513.
32 blz. Prijs 14,90 euro.
P.J. Rietbergen, Lodewijk Napoleon. Nederlands eerste koning 1806-1810.
Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers 2006 (Miniaturenreeks 10). isbn
90-61095-883. 120 blz. Prijs 9,90 euro.
Adriaen Verwer, Taalkundige geschriften (1701-1711). Met de ‘Letterkonstige,
dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitsche tale’, uit het Latijn
vertaald door Adriaan Kluit en brieven over taalkunde van Willem Sewel en Arnold
Moonen’. Bezorgd en ingeleid door Igor van de Bilt. Münster, Nodus 2006 (Uitgaven
Stichting Neerlandistiek VU 50), isbn 3-89323-528-0. 350 blz. Prijs: 25 euro (excl.
verzendkosten).
R. Honings, P. van Zonneveld, ‘Ô bloem der steden’. Bilderdijk en Leiden. Leiden,
Universiteitsbibliotheek Leiden 2006 (Kleine publicaties van de
Universiteitsbibliotheek Leiden), 176 blz. Prijs 15 euro.
K.W. Spaans, Un pays absolument artificiel. Beierse diplomaten over politieke en
maatschappelijke veranderingen in Nederland in de Bataafs-Franse periode
(1795-1810). Amsterdam, De Bataafse Leeuw 2005. isbn 90-67076-031. 194 blz.
Prijs 17,50 euro.
Laurens van den Broek, Maaike Jacobs. Christenslaven. De slavernij-ervaringen
van Cornelis Stout in Algerije (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko
(1731-1743). Zutphen, Walburg Pers 2007. isbn 90-57304-406. Prijs 32,95 euro.
S. Bloemgarten, Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse
Tijd. ISBN: 978-90-5260-244-8. Prijs 39,90 euro.
Sytze van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko. Amsterdam, Bert Bakker.
Prijs 39,95 euro.
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Aankondiging
Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800
Pieter van Wissing (red.)

Nederland beleefde in de laatste twee decennia van de achttiende eeuw een ware
hausse aan periodieken. Tientallen weekbladen en kranten vochten om de gunst van
de lezer in een tijd waarin de gevestigde orde voor het eerst op grote schaal te kampen
kreeg met oppositionele krachten.
Dankzij een betrekkelijk nieuw fenomeen: het politieke tijdschrift, werd ons land
regelmatig op de hoogte gebracht van het actuele nieuws uit binnen- en buitenland.
Gematigde journalisten, vileine broodschrijvers en andere meer of minder radicale
auteurs trokken alle registers open om de gebeurtenissen in smakelijke verhalen op
te dienen in wat men destijds als ‘stookschriften’ aanduidde. De hausse is
onlosmakelijk verbonden met de verschillende oorlogen en revoluties die binnenen buitenland teisterden. In nauwelijks twintig jaar tijd - binnen één generatie! - werd
Nederland in hoog tempo gepolitiseerd.
Een aantal spraakmakende stookschriften vóór en tégen de gevestigde orde vormt
het onderwerp van deze bundel. Ze worden in de context van hun tijd behandeld met
aandacht voor de (soms anonieme) auteurs die met veel verve en enthousiasme hun
scherpe pen hanteerden. Vaak kwam hun openheid op een verschijningsverbod te
staan. Vinnige bladen als De courier du Bas-Rhin, de Ouderwetse Nederlandsche
patriot, De rapsodisten, De post naar den Neder-Rhijn, de Geldersche historische
courant en De vriend van 't vaderland uit de jaren tachtig verdedigden of vielen het
Oranjekamp juist aan. In het kielzog van de stormachtige politieke ontwikkelingen
na de Franse revolutie in 1789 ontstonden De Duinkerksche courant en De gemeene
man. De opeenvolgende revoluties in ons land van de jaren negentig werden opnieuw
begeleid door tientallen tijdschriften, zoals de Nieuwe post van den Neder-Rhijn, De
syssepanne en de Vriendin van 't vaderland.
In Stookschriften is twintig jaar politieke persgeschiedenis uit een van de
rumoerigste tijden samengebracht.
De bundel komt tot stand onder auspiciën van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
In januari 2008 wordt de bundel tijdens een mini-symposium gepresenteerd.
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Aankondiging
Congres 2008
De werkgroep De Achttiende Eeuw bestaat binnenkort veertig jaar. Om dit heuglijke
feit te vieren, organiseert ze op 25 en 26 januari 2008 een congres rond het feestelijke
thema Maskerade en ontmaskering.
Het fenomeen van de maskerade wordt doorgaans geassocieerd met het Ancien
Régime. Volgens onderzoekers als Terry Castle en Dror Wahrman werd de maskerade
in de achttiende eeuw gebruikt als metafoor voor de heersende cultuur van
persoonlijke vrijheid, van identiteiten die naar believen konden worden aangepast een idee dat met de overgang naar de moderne tijd verloren zou gaan maar al eerder
in de eeuw moreel scherp veroordeeld werd.
De vraag is of een dergelijke voorstelling ook opgaat voor de Nederlandse
achttiende eeuw. De maskerade is bij ons nog nauwelijks onderwerp van onderzoek
geweest. Heeft dit te maken met het ontbreken van een dominante aristocratische
cultuur in het Noorden of speelt de calvinistische afwijzing van iedere vorm van
onechtheid en ‘theater’ hierin een rol? Toch moeten ook de inwoners van de Lage
Landen zo hun eigen maskerades hebben gekend... Reden genoeg om aan dit
intrigerende verschijnsel een interdisciplinair congres te wijden.
We stellen ons voor dat dit congres het karakter krijgt van een gezamenlijke en
vrolijke verkenningstocht naar alle mogelijke vormen van ‘verhulling en onthulling’
- van identiteiten, ideeën of intenties - die zich in de lange achttiende eeuw in de
Nederlanden hebben voorgedaan.
Te denken valt dus niet alleen aan maskeradefeesten en -dansen, al dan niet
carnavaleske verkleedpartijen, seksuele en sociale travestie, ludieke dan wel hoogst
serieuze rolverwisselingen, of de muzische verbeelding daarvan. Ook andere vormen
van vermomming, bedrog en (valse) schijn, zoals schijnheiligheid, ghostwriting,
mimesis, parodie, plagiaat, vervalsing, economische fraude en de versleuteling van
politieke of morele boodschappen kunnen als maskerades worden opgevat.
Bij al deze verschillende verschijningsvormen van de maskerade dienen zich
spannende overkoepelende vragen aan, zoals:
- Valt er een historische dynamiek waar te nemen in de sociale praktijken en
culturele kritiek waar de maskerade voeding aan gaf? (de maskerade als
tijdgebonden fenomeen)
- Wat leert de antithese tussen maskerade en ontmaskering ons over
achttiende-eeuwse opvattingen van identiteit, individualiteit, authenticiteit? (de
idee van de maskerade)
- Welke verborgen verlangens en emancipatoire mogelijkheden lagen eigenlijk
besloten in dit tijdelijk aannemen van een andere identiteit (de maskerade als
utopisch moment)?

Natuurlijk roept het thema nog vele andere fascinerende vragen op. Het programma
wordt in het najaar bekend gemaakt.
Contact en coördinatie: Eveline Koolhaas-Grosfeld (evelinekoolhaas@velhorst.nl)
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Het walsje van de keizer met de boerin
Verschillende dimensies van de Brabantse Revolutie (1787-1790)
Geert Van den Bossche
Om de onwetendheyd te doen beschaemd worden
Naar aanleiding van een colloquium in het Vlaamse Parlement over de vraag Quo
Vadis Belgica (21 november 2005) schreef de VRT-journalist Tim Pauwels dat België
215 jaar bestaat, omdat in 1789 ‘een patriottenleger [...] Brussel innam, waarna de
federale republiek der “Verenigde Belgische Staten” werkelijkheid werd.’1.
Hoe verbazend het misschien klinkt, dit is geen mythe, maar een écht historisch
feit. Alleen is het nauwelijks gekend. Dat komt wellicht omdat historische
communicatie zich meestal concentreert op de ‘grote geschiedenis’, het soort
geschiedenis dat kan worden gevierd met grote evenementen, zoals de festiviteiten
rond 175 jaar België. Het soort geschiedenis ook dat ‘nuttig’ is voor het heden, dat
kan worden ingeschakeld om eigentijdse (politieke) doelstellingen te ondersteunen.
Er is nochtans een andere houding tegenover geschiedenis mogelijk. Al in 1781
riep een Berigt tot de Letter-kundige ende Verstandige hiertoe op: ‘[Houd] op van
eene duystere oudheyd te doorsnuffelen

Titelpagina van de hier als pamflet uitgegeven oprichtingsakte van de Belgische Republiek (1790).
Alle llustraties komen uit de pamflettenverzameling van de Universiteit Gent.

om 'er niet anders in t'ontdekken dan onnuttige dingen voor de Maetschappye’. Want
het doel van onderzoek moet zijn ‘om de onwetendheyd te doen beschaemd worden,
de fouten ende sottigheden, de welke de wereld bedroeven, ende die tegenstrydig
zyn aen het sociael geluk’. Met andere woorden, aldus de anonieme auteur,
steld U-L. altyd voor de nuttigheyd van den mensch, het gemeene best,
de belangen der Maetschappye, het geluk der gandsche wereld, de glorie
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van uw Vaderland. Het is aen U uwe eeuwe te verligten, ende de volgende
eeuwen door uwe lessen.2.
Dan wordt de vraag natuurlijk wat die lessen kunnen zijn: onwetendheid uitbannen
lijkt evident maar wat met de nuttigheid? Wat met een twintigste-eeuwse uitspraak
als: ‘The past is a foreign country. They do things differently there’.3. Dat laatste
betekent vooral dat de nuttigheyd van het verleden niet ligt in de automatische
toepassingen van zijn lessen op het heden: we moeten eerst zijn taal leren en de
eigentijdse veronderstellingen van dat verleden. Maar als dat voldoende voorzichtig
gebeurt, kan de studie van de geschiedenis onze gevoeligheid aanscherpen voor
mensen en gebeurtenissen die ons op het eerste gezicht vreemd toe-
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schijnen. Geschiedenis kan dus ons beoordelingsvermogen versterken. Maar het
biedt geen onfeilbare gids tot succes, geen formules toepasbaar op alle
omstandigheden, geen garantie voor wijsheid. Enige bescheidenheid in de benadering
(én het gebruik) van het verleden is dus op zijn plaats.
‘Het walsje van de keizer met de boerin’ suggereert die bescheidenheid, maar
verwijst ook naar de mogelijkheid om geschiedenis zowel in het groot (de wereld
van de keizer) als in het klein (de gewone mensen) te bestuderen. Het leert ons onder
meer dat elk historisch feit een meerzijdigheid heeft die beter niet wordt genegeerd
als we de aangeboden kans op historische verlichting willen grijpen.
De onafhankelijke Republiek van de Verenigde Staten van België (1790) was een
historische realiteit die België heel even internationaal in de kijker zette. Na een kort
overzicht van de andere feitelijkheden van de Brabantse Revolutie, die uitmondde
in die Republiek, valt dit artikel in twee delen uiteen. Het eerste deel richt de blik
naar binnen: hoe vertaalde de geschiedenis van de Revolutie zich naar de kleine
mensen van de Nederlanden? In het tweede deel bekijken we de grote geschiedenis
van de Europese context en waarom België daarin uiteindelijk maar een klein detail
bleek te zijn. Beide delen proberen de dynamiek en de meerzijdigheid van en de
beïnvloeding tussen de kleine en grote geschiedenis aan te geven.4.

De Brabantse Revolutie in vogelvlucht5.
De achttiende-eeuwse Nederlanden stonden onder het gezag van de Oostenrijkse
Habsburgers.

Spotprent op de grote hoeveelheid verordeningen waarmee Jozef de Oostenrijkse Nederlanden, hier
voorgesteld als de lijdende leeuw in de hoek linksonder, wilde hervormen (1787).

Maar dat gezag was relatief, aangezien België werd bestuurd volgens eigen regels:
de oude constitutie. De kracht van die oude constitutie lag, zoals elders in het
vroegmoderne Europa,6. in haar intieme band met de geschiedenis van de Nederlanden.
Na de Opstand van de zestiende eeuw (die zelf in grote mate was gelegitimeerd met
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verwijzing naar de oude constitutie),7. maakten de Spaanse, daarna Oostenrijkse
Nederlanden deel uit van een samengestelde monarchie. Ze deelden hun vorst met
andere gebieden, met Aragon in Spanje bijvoorbeeld of met de Hongaarse gewesten.
Maar alle werden wel bestuurd volgens hun eigen regels, wetten en lokale gewoonten,
zonder veel inmenging door de centrale overheid. De keren dat die overheid meer
gezag naar het centrum wilde overhevelen en dus vorstelijke autoriteit boven regionale
vrijheden plaatste, ontstond haast altijd verzet. Toen de Zuidelijke Nederlanden van
de Spaanse naar de Oostenrijkse tak van de Habsburgers overgingen, werd dit beleid
van behoud van en eerbied voor de regionale constitutie het Theresiaanse compromis
genoemd, naar keizerin Maria-Theresia, die in haar Oostenrijkse erflanden een
bescheiden hervormingsprogramma inzette maar (onder meer) de Nederlanden daarbij
buiten beschouwing liet.
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Haar zoon en opvolger, Jozef II, had echter andere plannen. Hij was een verstandig
man: hij zag de grote lijnen in de (politieke) ontwikkeling van Europa en ontwikkelde
een navenante toekomstvisie voor zijn eigen bezittingen, dat amalgaam van
vorstendommen, hertogdommen, graafschappen en andersoortige domeinen die
samen de Habsburgse Monarchie uitmaakten. Het moderne staatsvormingsproces
dat Jozef voor ogen had en dat al met succes werd toegepast door zijn aartsrivaal,
Frederik de Grote van Pruisen, liet echter geen uitzonderingen toe. De Nederlanden
konden geen constitutionele enclave blijven binnen een groter staatkundig geheel
dat Jozef wilde bouwen op Verlichte rationaliteit.
Maar Jozefs emotionele intelligentie stelde niet veel voor.
Communicatievaardigheden waren niet aan hem besteed en ook van public relations
had hij geen hoge pet op. Simpel gezegd: hij was een koppigaard, overtuigd van zijn
eigen gelijk. Hij weigerde dan ook om de basisprincipes van de oude politieke cultuur
van de Nederlanden te erkennen: het Theresiaanse compromis en vooral de centrale
plaats daarin van de oude constitutie. Hij was er zo van overtuigd dat hij daarmee
het algemeen belang diende, dat hij zijn Belgische onderdanen, maar ook zijn
vertegenwoordigers in de Nederlanden niet informeerde, laat staan consulteerde.
Met zijn Edicten van 1 januari 1787 wilde Jozef de Nederlanden administratief
en juridisch geheel hervormen. Maar de reactie ertegen leidde tot de zogenoemde
Kleine Brabantse Revolutie, een algemeen patriottisch verzet. Tegenover Jozefs
stortvloed aan verordeningen ontstond ook een stroom van politieke geschriften,8.
eerst in Brussel, dan in het hele hertogdom Brabant, tot uiteindelijk alle Belgische
gewesten zich verenigden tegen de centralistische bemoeizucht. Jozef verbleef
intussen in Rusland, waar zijn vertegenwoordigers in Brussel hem niet konden
bereiken. Zij beslisten dan maar op eigen houtje om toe te geven aan de constitutionele
verzuchtingen van de ‘patriotten’ en herstelden de oude orde. In die zin was de Kleine
Brabantse Revolutie een triomf voor de politieke eigenheid van de Nederlanden.

De Belgische leeuw veegt de Oostenrijkse troepen van de Grote Markt in Brussel: België is bevrijd
(1789)

Maar Jozef was woedend, reduceerde de rol van de gouverneurs-generaal tot een
loutere bloempotfunctie en zette zijn hervormingsprogramma verbeten verder. Hij
schafte onder meer het hoogste rechtscollege van het hertogdom Brabant af, zette de
Oostenrijkse troepen in om vooral het Brusselse verzet te intimideren en verklaarde
uiteindelijk ook de Brabantse constitutie, de Blijde In-
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komst, ongeldig. Het verzet nam intussen meer gestructureerde vormen aan. Onder
leiding van Henri Vander Noot ijverde het conservatieve Comité van Breda voor
buitenlandse steun; het meer democratische Comité Pro Aris et Focis (Voor Outer
en Heerd), onder leiding van Jan Frans Vonck, bereidde een interne militaire revolutie
voor. Uiteindelijk bundelden de twee ‘partijen’ hun krachten. Op 24 oktober 1789
verklaarde Vander Noots Manifest van het Brabandsch Volk Jozef vervallen van zijn
soevereiniteit over de Nederlanden,9. een verklaring die kracht werd bijgezet door de
inval van een patriottisch leger vanuit Nederland. De bevrijding van België was een
feit.
Mogen we hieruit besluiten dat de Brabantse Revolutie een nationalistische
revolutie was tegen de vreemde bezetter? Neen. De historische context van de
samengestelde monarchie is net daarom van belang: de Zuidelijke Nederlanders
waren het gewoon dat hun vorst tegelijk ook over vele andere gebieden heerste, dat
hij (meestal) niet onder hen vertoefde en dat het bestuurlijke centrum van het geheel
waartoe zij behoorden, elders lag. Jozef werd niet een vreemdeling beschouwd omdat
hij Oostenrijker was, anders zou zijn moeder, die op handen werd gedragen, ook
tijdens de Revolutie, dat ook zijn geweest. Maar Jozef werd vreemd toen hij zijn
eigen wil stelde boven de politieke traditie van de Nederlanden.
Bovendien is nationalisme vooral een negentiende-eeuwse ideologie, die stelt dat
natie en staat moeten samenvallen.10. We zullen hieronder onderzoeken in welke mate
er in de context van de Brabantse Revolutie sprake was van een natie. Over het doel
die te laten samenvallen met een staat kunnen we kort zijn: er was geen staatkundig
project. Dit is de Brabantse Revolutionairen verweten door de Belgische
Revolutionairen van 1830 en later - en dit is ook de voornaamste reden waarom de
Brabantse Revolutie als kleine geschiedenis is weggemoffeld in het
geschiedenisonderwijs.
De Revolutionairen van 1830 hadden weinig boodschap aan de Brabantse
Revolutie. Onder meer de vaak uitgesproken religieuze inspiratie ervan vonden zij
een probleem, maar ook de expliciet federalistische structuur van de Belgische
Republiek, het behoud van de oude constitutie, het conservatisme, en natuurlijk
vooral het feit dat de Republiek het nog geen jaar had uitgehouden. De Belgen van
1830 zagen zichzelf helemaal niet als nazaten van die achttiende-eeuwse
mislukkelingen. De negentiende-eeuwse historici, die zich inschakelden in de
natievormende functie van de nieuwe Belgische staat, spraken dan ook erg
laatdunkend over de Brabantse Revolutie. Daarbij beschuldigden ze de Brabantse
Revolutionairen van amateurisme: ze zouden totaal geen politiek inzicht hebben
gehad, vooral niet in de machtsverhoudingen in Europa.

Van grote naar kleine geschiedenis: over pachters en parkieten
Het klopt zeker dat de elites van het Brabantse verzet hun eigen materiële, politieke
en psychologische belangen verdedigden. Dat is altijd zo. De vraag wordt dan hoe
ze de bredere bevolking konden overtuigen van de rechtmatigheid van dat verzet.
En dat de Revolutie wel degelijk over een breed draagvlak beschikte, toont de uitkomst
ervan: met de steun van een volksguerrilla kon het kleine en onervaren patriottische
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leger de Oostenrijkers verdrijven. Hoe is dat draagvlak dan ontstaan? Hoe ‘vertaalden’
de hogere klassen de jozefistische bedreiging van hun eigen positie naar een
bedreiging voor de hele natie?
Het is een vraag die het natieonderzoek zich maar zelden stelt: hoe ontstaat een
natie? Hoe ontstaat een gevoel, niet alleen bij een elite, maar bij brede lagen van de
bevolking, dat zij een geheel vormen, een gemeenschap? In de Oostenrijkse
Nederlanden was dat zeker geen evidentie: de gewone mensen van het hertogdom
Brabant hadden niet veel te maken met die van het graafschap Vlaanderen, het
graafschap Henegouwen, enzovoort. Als mensen zich al met iets identificeerden,
dan was het met hun stad of hun gewest. Bovendien kunnen we er gerust van uitgaan
dat die mensen, nog meer dan nu, geen grote politieke belangstelling hadden.
Soevereiniteit, de oude constitu-
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tie of het verzetsrecht zullen niet tot hun leefwereld hebben behoord. Velen konden
wellicht niet eens lezen of schrijven.
Het antwoord op deze vraag is van belang voor het democratische gehalte van wat
gewoonlijk wordt omschreven als een conservatieve revolutie:11. de ontwikkeling
van een publieke opinie. Voor het eerst in de geschiedenis van onze gewesten deden
de elites moeite om een boodschap over te brengen van wat Benedict Anderson zo
suggestief de ‘verbeelde gemeenschap’ van de natie heeft genoemd.12. Dit gebeurde
op verschillende manieren. Zo verwezen ze naar Julius Caesars opmerkingen over
de dapperheid van de Oude Belgen om het bestaan van een vrijheidslievend Belgisch
nationaal karakter aan te tonen. De meest relevante episodes uit de Belgische
geschiedenis werden toegelicht in termen van constitutionele standvastigheid en
onvoorwaardelijke trouw tegenover de vorst die de politieke eigenheid erkende.

Vrouwe Belgica kijkt goedkeurend toe op de eenheid van de natie, gezinnebeeld door het vlammend
hart en de verzamelde standen die eensgezind de hemel aanroepen (1789).

Veel geschriften uit deze periode zijn lang en theoretisch. Ze zijn duidelijk
geschreven door intellectuelen om te converseren met hun gelijken: de geschoolde
bovenlaag van de bevolking die beperkt was in aantal en, in een samenleving die
zonder twijfel van nature conservatief was, wellicht elitair in opvatting.
Maar de geschriftenvloed die de Brabantse Revolutie begeleidde, bevat ook veel
uitgesproken populaire propagandateksten: eenvoudig geschreven, beperkt(er) in
omvang en goedkoop verkocht door (onder meer) rondreizende colporteurs. Dit soort
geschriften richt zich specifiek tot een groter en gewoner publiek. Natuurlijk staan
hierin geen theoretische redeneringen of vernieuwende interpretaties van bijvoorbeeld
het staatsrecht. En dat is waarschijnlijk de reden waarom deze populaire geschriften
totnogtoe genegeerd zijn. Maar zoals Vivien Gruder heeft duidelijk gemaakt in de
context van de Franse Revolutie, kan het onderzoek van precies deze populaire
bronnen de verhouding, de samenhang en de dynamiek duiden tussen de elitaire en
de populaire dimensies van de politieke cultuur waarin zij fungeren en die zij mee
vorm helpen geven.13. Wat hieronder volgt, is een poging tot reconstructie van (om
te beginnen) één populaire tekst, die een licht kan werpen op de grote historische
gebeurtenis van de Brabantse Revolutie en zijn werkelijke historische betekenis.
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Het kleine verhaal van Den Bekeerden boer
Op 31 kleine pagina's lezen we het relaas van Den Bekeerden boer of Samenspraeke
tusschen eenen Patriot ende eenen Boer, Raekende de Troubels van dezen tyd. In
een latere uitgave wordt de bekering niet langer vermeld in de titel en de ‘troubels’
zijn veranderd in de ‘gelukkige Omwenteling’; de tekst is zo goed als identiek, maar
wel uitgebreid. Nog later is een Franse versie van dit pamflet gepubliceerd, deze keer
met verwijzing naar ‘de gelukkige ontwikkelingen in de Nederlanden’ en met
belangrijke aanvulling in de dialoogbijdragen van de Boer.14.
De ‘samenspraeke’ begint met de partij-identificatie van de sprekers: ‘wie zyt gy?
- Ik ben Patriot’. Dat de Boer wordt geïdentificeerd als Vlaams én een supporter van
Jozef,15. illustreert meteen de bezorgdheid van Brussel over het platteland, in het
bijzonder in het graafschap Vlaanderen. Deze gemeenschappen werden verondersteld
onwetend te zijn over de motieven van de Revolutie en dus, op een conservatieve
manier trouw te zijn aan de autoriteit van Jozef. Een centraal aandachtspunt was dus
hoe men een in het algemeen conservatieve bevolking kon overhalen om een revolutie
tegen de wettelijke vorst te steunen.
Dit is inderdaad het punt dat de Boer het meest nadrukkelijk benadrukt in deze
dialoog. Op de aantijgingen van de Patriot tegen de ‘quaede regeringe’ van Jozef,
antwoordt de Boer: ‘Ik ben Keyzers om dat hy onzen Keyzer is [...] is den Keyzer
onzen Souveryn niet? En is hy niet meester om met ons te doen dat hem belieft?’
Deze vragen stellen dan de Patriot in staat om de constitutionele basisprincipes van
de Nederlanden uit te leggen:
wy zyn altyd een vry volk geweest, en een Land van Staeten, die geregeert
wierden door onze Wetten, Constitutien en Voorrechten, die den Graeve
van Vlaenderen zoo wel moeste onderhouden, als zyn volk, waer voor hy
zynen plichtigen Eed moeste doen in zyne Huldinge; daer moest hy
zweiren, dat hy zonder consent van de Staeten geene veranderinge of noch
min vernietinge in de Constitutien, Wetten en Privilegien van ons Land
van Vlaenderen en zoude doen of laeten doen, maar die ongeschonden
zoude onderhouden en doen onderhouden: ... dat was als een verband ofte
contract dat hy met ons maekte.16.
Dit is klassiek patriottisme dat zich keert tegen het centralisme, dat in de eigentijdse
bronnen als tirannie werd omschreven. Concreet is Jozef niet keizer of absolute
heerser in de Nederlanden, maar graaf of hertog van de respectievelijke
vorstendommen die er deel van uitmaken. Zijn regering is voorwaardelijk in de zin
dat ze gebaseerd is op een eerder bestaande politieke orde, waarin hij alleen kan
functioneren als hij een absoluut respect opbrengt voor de oude constitutie, de
traditionele vrijheden, en voor zijn eigen eed die hem tot die politieke orde heeft
toegelaten. Tegen 1789, datum van deze dialoog, was deze redenering te vinden in
talrijke politieke geschriften. Maar deze dialoog illustreert dat dit voor de gewone
mensen van de Nederlanden geen standaardargument was: het was vernieuwend,
vooral omdat het inging tegen het conventionele respect voor (gelijk welke) autoriteit,
gebaseerd op een diep gevoel van sociale hiërarchie. In deze zin getuigt de verwarring
van de Boer die herhaaldelijk om meer uitleg vraagt, van de patriottische onzekerheid
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of deze interpretatie wel geaccepteerd en gesteund zal worden door grote groepen
in de bevolking. Ondanks haar enorme impact op de Belgische politieke cultuur, was
de Kleine Brabantse Revolutie van 1787 een strijd tussen elites geweest. Toen in
1789 de gewapende revolutie werd voorbereid, was massale steun nodig. En het lijkt
erop dat de auteur van deze dialoog (onder meer) een gemeenschap suggereert, om
die steun te bekomen.
De eerste versie van deze tekst getuigt nog van een negatieve kijk op de ‘domme
boeren’ en het platteland die Jozef steunen. Maar de Boer bekeert zich tot de
patriottische zaak, omdat de Patriot
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erin slaagt een aantal abstracte politieke begrippen in een dagelijkse context te
vertalen. Zo wordt de standaard patriottische argumentatie van het politieke contract
tussen Jozef en de verschillende vorstendommen van de Nederlanden gevolgd met
de verzekering dat ‘Gy dit beter [zult] verstaen door eene gelykenisse; zyt gy eenen
Pachter?’ De Patriot legt het principe van het politieke contract uit door het te
vergelijken met een pachtcontract. Want een pachter is alleen verplicht om zich te
houden aan zijn deel van het huurcontract zolang de meester hetzelfde doet: als die
niet voldoet aan zijn verplichtingen, is de pachter er ook niet meer door gebonden:
dit is het zelve dat wy Patriotten doen; den Keyzer en heeft zynen Eed niet
onderhouden, vervolgens wy hebben den onzen ook niet moeten houden, en hy heeft
dien al tot twee mael toe verbroken; wy zyn dan aan hem niet meer verbonden’.
Het mag duidelijk zijn dat de Patriot veel tijd en energie besteedt om de Boer
behoorlijk te informeren. Dat illustreert de veronderstelde waarde van zo een oefening;
de belangrijkste boodschap is dat men kan leren, foutieve meningen kan herzien en
zo een gewaardeerd lid van de gemeenschap kan worden. Om de dialoog te beëindigen
bekent de Boer dankbaar zijn bekering tot een Patriot: ‘Bedanke u grootelyks over
de moeyte die gy gehad hebt om my alles te doen verstaen, en zal aen alle myne
meede-Boeren alles, zoo veel myn kleyn verstand vermag, uytleggen en myn beste
doen, om hun te bekeeren gelyk ik bekeert ben’.17.
Door de patriottische identificatie kan de kleine gemeenschap waarin de eigenlijke
conversatie plaats vindt, bovendien worden uitgebreid tot het vaderland:
eenen Patriot, dat is eenen Vaderlander, en is te zeggen dat Patriotten van
een en het zelve Land van geboorte zyn, en het Land daer men geboren
is, noemt men het Vaderland. By exempel: als twee of meer van een en
het zelve Land geboren zynde, malkanderen ontmoeten in een vremd land,
zy noemen malkanderen Patriot, dat is te zeggen, goeden vriend; zoo zyn
de Patriotten ook de vrienden van alle die hier in 't land woonen.18.
Dit is duidelijk geen nationalistische gemeenschap: alhoewel ze verwijst naar een
gemeenschappelijke afkomst (waar de term natie etymologisch naar verwijst - natus,
waar men geboren is), worden taal, godsdienst of een politiek project van
staatsvorming niet vermeld. Het gaat hier over een gemeenschappelijke identiteit die
een brug bouwt tussen de voordien vreemde gebieden stad en platteland.
In feite is Den Bekeerden boer een klein verhaal dat op zichzelf niet erg
betekenisvol en zelfs moeilijk te interpreteren is. Maar dat wordt anders als men het
in een grotere context kan plaatsen, onder meer door letterlijke verwijzingen naar
deze tekst in andere geschriften. En dit gebeurt op (minstens) drie verschillende
manieren.
Een eerste, vanzelfsprekende, vaststelling is dat het hier om een zogenoemd
dialoogpamflet gaat. Dit is een gekend populair genre, dat duidelijk bedoeld is om
mensen te overtuigen - in onze termen: om een maatschappelijk draagvlak te creëren
voor de Revolutie. En uit de manier waarop ze dit genre vorm geven, blijkt het politiek
inzicht van de schrijvers die we mogen rekenen tot de elite van de Brabantse
Revolutie.
Propaganda is alleen doeltreffend als ze aangepast is aan het doelpubliek.
Geschriften bedoeld voor het gewone volk, moeten dus aangepast aan hun
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leefomstandigheden en hun leefwereld. In de pamfletten die letterlijk de vorm van
een conversatie aannemen, staat het de schrijver vrij om het gesprek te dirigeren, de
gesprekspartners te kiezen en de conclusie te bepalen.
Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat je niet eerst mensen uitscheldt, om dan hun
steun te bekomen. Dat was nochtans de gangbare tactiek in de zogenoemde
royalistische teksten, die erop gericht waren de patriotten in een slecht daglicht te
plaatsen en de steun voor het verzet te ondermijnen. In het bijzonder boeren werden
zeer negatief voorgesteld als dom en makkelijk manipuleerbaar. Zo heeft
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een dialoog tussen Den Patriot, den Vonckist ende de Fyge als motto: ‘Het gemeyn
Volk dat altyd onzeker en twyffelagtig is komt noyt overeen in zyn verlangens. En
twist altyd onder malkanderen’.19. Maar aan het einde van de conversatie moet de
‘Vijg’, die het standpunt van de Jozef-gezinden vertolkt, tot zijn verbazing vaststellen
dat zelfs het platteland patriottisch is geworden. En dat legt hij als volgt uit:
Wy hebben de onnoozele Boeren tragten te verleyden, om alzoo den oproer
onder de Volkeren te brengen, maar de geduerige Sermoenen van de Pastors
en wel bezonderlyk, dat verdoemelyk Boeksken, te weten: den Boer en
den Patriot, heeft de Inwoonderen van het Plat-Land veel te wys gemaakt
en heeft hun onze looze knepen leeren kennen, zoo dat zy op korten tyd
de alderbeste Patrioten geworden zyn van gansch het Land.20.
Daaruit kunnen we afleiden dat Den Bekeerden boer, en bij uitbreiding de populaire
teksten die het patriottische standpunt verdedigden, erkend werden als een onderdeel
van een propagandistische strategie. Daarin waren niet alleen conversatie en
toelichting van belang, maar ook de waardering voor de ‘landman’: als hij positief
werd benaderd, was hij allicht meer geneigd om open te staan voor de patriottische
boodschap - om tenslotte ‘bekeerd’ te worden tot dat kamp. De schrijvers van deze
populaire teksten bezaten niet alleen dit belangrijk politiek-psychologische inzicht;
ze deelden het belang dat ze eraan hechtten, ook voortdurend mee. Zo spreekt een
ander dialoogpamflet al in zijn titel ‘de Dorpse Belgen’ aan en vat het op de titelpagina
met zijn motto (geleend bij Sint-Augustinus) samen hoe belangrijk de patriottische
schrijvers het vonden om het volk bij hun acties te betrekken: ‘Het is beter dat geleerde
mannen ons misprijzen dan dat het Volk ons niet begrijpt,21. Kortom, Den Bekeerden
boer zet ons op het spoor van een belangrijke boodschap van ‘inclusie’.

De ‘koffietafel’ die de kracht van de patriottische propaganda en haar inclusieve boodschap versterkt
(1790).

Het belang van het kleine verhaal van de Boer blijkt ook uit een pamflet dat de
dialoog weergeeft tussen ‘eene Boerinne en een steedse Patriottine’. Niet alleen
spreken de vrouwen over het oorspronkelijke pamflet, ‘een Boeksken [...] om door
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dezen middel de Boeren te doen zien dat ze ongelyk hebben’. De Patriottin heeft
zelfs het ‘Boeksken’ bij zich, wat getoond wordt op de prent naast de titelpagina, en
waarvan de Boerin kan zeggen dat ze het ‘van over lang’ heeft gelezen.22.
Het oorspronkelijke pamflet wordt dus ook hier herkend als deel van de patriottische
propaganda. Bovendien blijkt het wijd gekend te zijn, zowel in de stad als op het
platteland waar ‘De Pastors het zelve meest op alle Prochien voor niet uytgedeelt
[hebben]’.23. Dit is een historische verwijzing van materiële aard: de patriotten beleden
niet enkel de boodschap van inclusie, ze zorgden er ook voor dat de materiële
middelen voor informatie en participatie, in dit geval het bewuste pamflet, beschikbaar
waren.
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Tenslotte is er de toegeving dat de oorspronkelijke tekst de plattelandsbewoners
beledigd heeft. De belangrijkste reden hiervoor is de manier waarop de Boer werd
voorgesteld: ‘Het is gemakkelyk voor eenen Schryver eenen Boer te doen spreken
gelyk hy wilt, en hem dusdaenig uyt-te-maeken, dat d'honden van hem geen Brood
zouden willen éeten [...] Meynt gy dan dan de Boeren ook op hun maniere geen
eygen liefde hebben gelyk de menschen van de Sté?’ De boodschap van inclusie is
dus blijkbaar niet voldoende overgekomen - en wordt versterkt. Het is deze keer de
Boerin die ‘bewijst’ dat iedereen kan leren, interpreteren en participeren. Om de
laatste twijfels omtrent ‘de eere van alle Boeren en Landslieden’ weg te nemen, legt
de Boerin omstandig uit waarom de meeste boeren patriotten zijn, door de
hervormingen van Jozef in detail te evalueren. Hierbij verwijst ze voortdurend naar
gemeenschappelijke sessies waarin wordt gelezen, gediscussieerd en verklaard: op
het platteland spenderen mensen veel tijd en energie in de vorming van een
geïnformeerde mening, met een massale mobilisatie voor het patriottische leger als
gevolg.24.
Wat ook expliciet wordt gemaakt, is het belangrijke aandeel van de landsvrouwen
hierin: niet alleen hebben de zonen van de Boerin zich vrijwillig gemeld en zijn zo
goed als alle jonge knechten uit de dorpen vertrokken, ook de vrouwen zelf stellen
zich kandidaat ‘om voor het Vaderland te stryden als het nood zoude doen, gelyk
eertyds de vermaerde Amazonen’. En om haar boodschap verder kracht bij te zetten,
verzekert de Boerin de Patriottin: ‘en gy moet niet gelooven, dat ik het alleen ben,
die alzo spreke, maer ik spreke door den mond van alle Boeren’.25.
Dit vrouwelijke element versterkt de emancipatorische impact van de nieuwe
voorstelling van de gemeenschap: iedereen, stedeling of plattelander, man of vrouw,
kan zijn of haar steentje bijdragen. Bovendien wordt de gemeenschap hier voorgesteld
in verschillende, elkaar overlappende en aanvullende vormen: er is de expliciete
setting die de conversatie tussen de stadsvrouw en de boerin mogelijk maakt; er is
de plattelandsgemeenschap die zich engageert in een actieve patriottische actie
geïnspireerd door geïnformeerde interpretatie; er is de gemeenschap van patriottische
vrouwen die actief participeren in het vormingsproces van publieke opinie en actie;
en er is de bredere gemeenschap van de Belgische natie ‘want eendragt maakt magt
[...] Vivat het lief Vaderland!’26.
In algemene termen valt telkens de verbinding tussen de grote gebeurtenissen van
de Brabantse Revolutie en de kleine, gewone levens van de dialoogpartners op: de
pachtervergelijking van de Boer wordt in een vrouwelijke context een Caffé-Tafel
waarrond onder meer een aantal stedelijke vrouwen met boerinnen converseren over
de verschillende partijen in het conflict van de Brabantse Revolutie en over het effect
daarvan op hun dagelijks leven.27. De Saemen-spraeke, Tussen de Patriotten en hunne
Liefste is in feite een lied op rijm en herhaalt hoe het de vrouwen zijn die hun mannen
aanzetten om zich te melden bij het patriottische leger.28. In een andere Saemen-spraeke
Tusschen den waeren Brabander en zeker Jouffrouw met naeme Maria M.A. krijgt
‘Mieken’ veel uitleg over de Belgische ontwikkelingen. Maar het is zijzelf die de
patriottische liefde voor vrijheid vertaalt naar haar eigen, dagelijkse context. Via de
vergelijking met de parkiet die ze zo lang heeft verzorgd maar die bij de eerste
gelegenheid wegvloog, trekt ze de conclusie dat de patriottische soldaten alles zullen
riskeren om vrijheid te garanderen voor de Belgische natie.29.
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In nog een andere ‘vrouwelijke’ dialoog valt op dat de vier deelnemende vrouwen
worden voorgesteld uit vier verschillende provincies, een expliciete voorstelling van
de nationale gemeenschap. Het format schijnt succes te hebben gehad want er kwam
een vervolg waarin dezelfde vrouwen hun discussie over de politieke gebeurtenissen
en geschriften verder zetten. Alweer komen hun gemeenschappelijke leessessies en
de politieke discussies ter sprake, maar ook het belang daarvan voor de keuze van
een (patriottische) huwelijkspartner. Deze twee dialogen dragen hetzelfde motto:
‘Depuis le plus grand jusqu-au plus petit, tous s 'entretiennent des affaires quand il
s 'agit de la liberté’30. en bevestigen daarmee de boodschap van inclusie.
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De verbeelding van de nationale gemeenschap
Deze inclusieve voorstelling van de Belgische natie maakt ook dat de kleinere
gemeenschappen van stad en platteland bijna uit het zicht verdwijnen. De nadruk is
verlegd; de eenheid van de ‘Vaderlanders’ krijgt nu alle aandacht. Ook dit kan
geïllustreerd worden vanuit ons kleine verhaal van Den Bekeerden Boer: een paar
weken later houdt zijn Zoon een ‘Redenering’ met de Zoon van de Patriot.31.
Van in het begin wordt duidelijk gemaakt dat beide jongemannen patriotten zijn,
maar de lezer wordt regelmatig aan het twijfelen gebracht over de ware motivatie
van de Boerenzoon. Want die spreekt over de ‘kwaede vooringenomenheyd tegen
den Keyzer’ en suggereert manieren om diens regering op een meer positieve manier
te interpreteren. De Patriottenzoon zet de discussie voort ‘mits de verhandeling der
Lands zaeken niet dan tot nut en baet aen de welpeyzende kan verstrekken’, maar
uiteindelijk komt toch een eind aan zijn geduld en beschuldigt hij zijn gesprekspartner
van royalistische sympathieën. Het antwoord is even snel als ingenieus: ‘gy moogt
verzekerd wezen, dat my gedagt gelykvormig is aen uwe inborst: ik heb de
tegenspraek gebruykt om onze Redenering aen gang te houden’. De Boerenzoon
drukt zijn spijt uit dat hij niet kan deelnemen aan de militaire actie maar hij is
vastbesloten om het vaderland op andere manieren te dienen en ‘de Eendragt aen te
pryzen’ en hij wenst ‘[zoals] u en alle waere Vaderlanders, het ondernomen Werk,
het geen tot heden zoo zegenryk is gevoorderd, gelouwerkroond te zien door een
gelukkig Eynde’.32.

Politieke prent die de inwoners van Brabant en Vlaanderen oproept tot nationale eenheid (1789).

Wat vooral veranderd is tegenover het oorspronkelijke pamflet, is dat de
veronderstelde royalistische aanhang van het platteland niet eens meer wordt vermeld.
De specifieke houding van de boerenzoon verwijst hiernaar, maar het feit dat het
louter voor retorische doeleinden kan worden gebruikt, suggereert dat het de
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patriottische schrijvers noch de plattelandsbewoners nog langer zorgen baart.
Bovendien is het alweer, zoals in de vrouwendialoog, de plattelander die getuigt van
een ruim inzicht, in dit geval in de kunst van het converseren. Het belangrijkste is
echter dat de kleinere gemeenschappen van
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stad en platteland haast irrelevant zijn geworden. En het is wellicht significant dat
het door de monden van jonge mannen is dat de nationale gemeenschap wordt
voorgesteld als de zelfevidente bron van collectieve identificatie.
In de T'Zaamenspraak Tusschen eenen Engelsch-Man, eenen Gentenaar, eenen
Brusselaar ende eenen Mechelaar gebeurt de vergelijking met verwijzing naar de
lokale omstandigheden in de verschillende steden. Ook hier wordt de nationale
gemeenschap verbeeld door mensen uit de verschillende provincies met elkaar in
interactie te laten treden om een gemeenschappelijke oplossing voor hun
gemeenschappelijke problemen te vinden.

Collage van een aantal titelpagina's van patriottische pamfletten die de nationale gemeenschap
‘verbeelden’ (1790)

De Engelsman die ook deelneemt aan deze conversatie, lijkt te functioneren als de
buitenstander die neutrale commentaar kan geven.33. Ook politieke prenten die los
werden verspreid of bij pamfletten werden gevoegd, verwezen naar de verschillende
gewesten die samen de Oostenrijkse Nederlanden hadden uitgemaakt en naar de
gemeenschappelijke afstamming, geschiedenis en cultuur, om dan te kunnen pleiten
voor de noodzakelijke eenheid en samenhorigheid binnen de Belgische natie.
Wat hierboven is geschetst, is een proces van inclusie. De ene tekst benadrukt dat
de boeren ook deel uitmaken van de natie, een andere legt eerder de nadruk op de
rol van de vrouwen in de vaderlandse geschiedenis, nog een ander wenst de
verschillende regio's onder één noemer samen te brengen. De ongetwijfeld elitaire
auteurs van zulke pamfletten slaagden erin om bredere lagen van de bevolking te
overtuigen van de gerechtvaardigdheid van de Brabantse Revolutie. Daarbij
‘verbeelden’ ze de Belgische bevolking als een nationale gemeenschap.
De fictieve dialogen in de pamfletten zijn met andere woorden een uitnodiging
tot meer daadwerkelijke dialoog en discussie. De teksten die verder bouwen op de
conversatie tussen de Boer en de Patriot, nemen deze invitatie letterlijk. De
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geïmpliceerde suggestie is dat iedereen betrokken is bij de eigentijdse politieke
gebeurtenissen, dat een goed geïnformeerde publieke opinie van groot belang is en
dat iedereen de instructieve rol van de Patriot kan opnemen in zijn of haar reële
ontmoetingen en conversaties. Daarbij krijgen deze mensen niet alleen een positief
referentiekader aangereikt dat de waarde van constitutionele rechten en vrijheid
beklemtoont; ze krijgen ook zelf een rol toebedeeld in de verdediging van dat
referentiekader. Daarbij speelde, tussen twee haakjes, taal geen enkele rol: vele
pamfletten werden zowel in het Nederlands als in het Frans gepubliceerd.
Dit is wat in het academische natieonderzoek een proces van nationalisatie wordt
genoemd: de natie krijgt als het ware substantie34. door middel van deze ‘kleine’
dialoogpamfletten. Het is van belang te benadrukken dat dit proces van opinievorming,
van inclusie en de verbeelding van de natie eigenlijk alleen kan worden ‘bewezen’
via deze ‘kleine’ geschiedenissen. Sterker nog, één
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Deze allegorische prent ‘verbeeldt’ de voorspoedige toekomst: de Belgische leeuw zal vanuit de
donkere wolken van de tirannie in het glorierijke licht van de vrijheid treden (1790).

dialoogpamflet vertelt op zichzelf niet veel, het is de gedetailleerde reconstructie van
vele kleine verhalen die aantoont waarover het nu feitelijk gaat. Zo zou ook een
studie van goedkoop aardewerk bijvoorbeeld kunnen tonen hoe gewone mensen
vertrouwd werden gemaakt met Revolutionaire symbolen als de Belgische leeuw en
de vrijheidshoed. Of hoe politieke prenten, die niet de objectiviteit nastreven maar
duidelijk stelling innemen, leesbaar zijn voor die gewone mensen.
Vele van deze bronnen, die ook lokaal of heemkundig kunnen zijn, worden op
zijn best denigrerend behandeld in het academische historische onderzoek, zo ze al
niet geheel worden genegeerd. Feit blijft dat hierboven is aangetoond dat de periode
van de Brabantse Revolutie een soort informatiemaatschappij tot stand heeft gebracht,
een samenleving waarin het belangrijk was om ‘bij’ te zijn, de laatste nieuwtjes te
vernemen - en dat men ook niet te beroerd was om toe te geven dat de hulp van
experts daarbij welkom was. Vooraleer mensen kùnnen kiezen, vooraleer een
maatschappelijk draagvlak voor gelijk wat kan ontstaan, is informatie nodig. En de
‘dragers’ van die informatie, de pamfletten, de periodieken die in deze periode het
licht zagen, de gebruiksvoorwerpen en de politieke prenten met hun krachtige visuele
taal, behoren allemaal tot de ‘kleine’ geschiedenis - die noodzakelijk is om een licht
te werpen op het ‘grote’ proces van de Brabantse Revolutie of van de nog grotere
dynamiek van een proces van natievorming.

Van kleine naar grote geschiedenis: België in Europa
In feite is natievorming nog klein bier in vergelijking met de vorming van een staat.
Want de Revolutionairen konden intern het gemeenschapsgevoel aanwakkeren zoveel
ze wilden; Europa lag daar niet wakker van. Maar de oprichting van een nieuwe staat
had overduidelijk gevolgen voor de machtsverhoudingen op het Europese continent
- en werd dus met argusogen gevolgd.
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Zoals al hoger werd gezegd hadden de Brabantse Revolutionairen niet de creatie
van een nieuwe staat op het oog. Wat ze vooral wilden, was dat Jozef de lokale
politieke traditie van de Nederlanden zou erkennen - waarna ze opnieuw zijn trouwe
en gehoorzame onderdanen zouden kunnen worden. Dit is de hoofdreden waarom
de Revolutie conservatief wordt genoemd en dit is ook correct. Alleen wordt daarbij
nogal gemakkelijk vergeten dat de andere Revoluties van de achttiende eeuw, de
Nederlandse Patriottenbeweging, maar vooral de Amerikaanse en de Franse Revoluties
ook herstel als oorspronkelijk doel hadden. Bovendien werd het verzet in al deze
opstanden eerst geleid door de elites. In zijn vergelijkende studie, The Age of the
Democratic Revolution, noemt de Amerikaan R.R. Palmer de Brabantse Revolutie
daarom ‘niet ontypisch voor haar tijd’.35.
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Om het nog eens te herhalen, de meeste gewesten in die periode waren een
samengestelde monarchie gewoon, een systeem waarin politieke eigenheid werd
gerespecteerd. Maar met de overgang naar de moderne tijden, ontwikkelden vele
vorsten ook moderniserende tendensen, die werden ervaren als tirannie en politieke
willekeur. Het resultaat waren patriottische verzetsbewegingen die streden voor het
‘behoud’ van hun ‘vrijheid’. Anders gezegd, in een tijdperk waar de vrees voor
absolutisme sterk aanwezig was, confronteerde het patriottisme de monarchie met
de dan algemeen Europese doctrine dat de wet boven de wil (van de vorst) stond.
Het is natuurlijk zo dat vooral de Amerikaanse en Franse Revoluties na verloop
van tijd evolueerden naar werkelijk moderne interpretaties van (onder meer)
soevereiniteit, vertegenwoordiging en republikeinse vrijheid. Maar precies omdat
die latere evoluties zo evident modern en dus herkenbaar zijn, wordt vergeten dat de
aanvankelijke doelstellingen anders waren. In 1776 hadden de meeste Amerikaanse
Revolutionairen niet de bedoeling de Britse koning ontrouw te zijn met de oprichting
van een Republiek. Ook in de Franse Assemblée Nationale van 1790 wenste de grote
meerderheid van de gedeputeerden niet het einde, maar de hervorming van de
monarchie, zodat absolutisme, dat per definitie tegenover de regionale en standelijke
privileges stond, in de toekomst kon worden uitgesloten. Kortom, ook zij handelden
oorspronkelijk binnen het gekende discours van vrijheid, oude gewoonten en
privileges, voor het behoud van het nationale constitutionele patrimonium tegen de
tirannie van de koninklijke wil.36.
Het is ook daarom, vanwege de gelijkaardige context van historisch gegroeide,
constitutionele regelingen en de bedreiging daarvan door een min of meer
absolutistische vorst, dat de Revolutionairen vergelijkingen konden maken en

Vergelijkingen tussen de eigen en andere, vroegere en eigentijdse, revoluties komen veelvuldig voor
in de pamfletliteratuur van de Brabantse Revolutie (1790).

dat ze elkaars beweegredenen herkenden. Dat is ook de reden waarom Europa
nauwgezet toekeek naar wat er in de Oostenrijkse Nederlanden gebeurde.
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Dat de vooraanstaande Franse publicist Camille Desmoulins in 1789 zijn tijdschrift
Révolutions de France et de Brabant noemde, was dus geen toeval. In een vergelijking
tussen de twee Revoluties werd elke ‘aristocratische Regering’ gedefinieerd als een
‘tirannie [die] naar de vrijheid leidt, dat is een waarheid die de Belgen hebben ervaren,
en waarvan zij een treffend voorbeeld geven’.37. Een correspondent stelde
onomwonden dat ‘in het diepste van zijn ziel, iedereen van enig aanzien in Parijs
Brabançon is’.38. Een ander Frans blad, L'Observateur, rapporteerde midden november
1789, ‘dat de troebelen van Brabant de aandacht van heel Europa opeisen: vooral
[van] de Fransen’.39.
Ook de Brabantse Revolutionairen zelf waren zich erg bewust van de internationale
context van hun activiteiten. Een hele reeks pamfletten boog zich precies
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over die internationale context en vergeleek de eigen Revolutie met andere, vroegere
én eigentijdse verzetsbewegingen.40. Ten overvloede: ondanks het feit dat ze niet
waren gericht op een staatsvormingsproject, kon België door het onverwachte succes
als bevrijd worden beschouwd, dat wil zeggen zonder meester. En zoals de andere
Revoluties niet altijd volgens plan verliepen, rees de vraag naar de toekomst van de
Revolutie in de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Kort samengevat zochten de
Revolutionairen naar een nieuwe meester, maar toen dat mislukte (zie lager), werd
op 11 januari 1790 de Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten (les Etats
Belgiques Unis) opgericht. Ook de toekomst van die Republiek werd in een Europese
context geplaatst. En daarbij was de centrale vraag of de Europese mogendheden de
Republiek zouden erkennen, iets wat de Brabanders terecht als noodzakelijke
voorwaarde zagen voor hun succes.41. Met andere woorden, ook op internationaal
vlak, met name wat betreft de dynamiek van de Europese politiek, getuigden zij wel
degelijk van politiek inzicht.

De voltooiing van de Opstand
Al voor er sprake was van een patriottenleger trok Henri Vander Noot, leider van de
Belgische patriotten, op een diplomatieke rondreis door Europa. Wellicht vanuit een
conservatieve bekommernis om de orde in het land te bewaren, hoopte hij op een
toezegging van een buitenlandse troepenmacht die de Oostenrijkers zou verdrijven.
Tegenover vertegenwoordigers van de Nederlandse Republiek beklemtoonde hij dat
de Brabantse Revolutie in feite de voltooiing was van de zestiende-eeuwse Opstand
tegen Spanje. Toen later België zichzelf bevrijd had en de patriotten ijverden voor
een hereniging met Nederland, was er nog steeds geen sprake van een modern
staatsvormingsproces: de bedoeling was een nieuwe samengestelde monarchie waarbij
Noord en Zuid een vorst zouden delen. Dit zou des te gemakkelijk te verwezenlijken
zijn omdat de gebieden een gemeenschappelijke geschiedenis deelden, waaronder
een eeuwenlange praktijk van de samengestelde monarchie en wat daarbij hoorde:
de oude constitutie en de regionale privileges.42. Daarbij moeten we niet vergeten
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Welvarend Nederland, gesymboliseerd door de Oranjeboom en de internationale zeevaart, vergezelt
een Brabants pleidooi voor de hereniging van Noord en Zuid (1790).

dat Orangistisch Nederland zelf net de Patriottenbeweging had overwonnen, met
uitgebreide militaire hulp van Pruisen. Het wilde dus zeker niet opnieuw een
hervormingsavontuur aangaan. De klemtoon die de Belgische patriotten legden op
de oude waarden, illustreert dus hun inzicht, niet alleen in de politieke verhoudingen
in Nederland zelf, maar ook van de positie van Nederland in Europa.
In feite is het vooral deze toenadering tot Nederland die de Brabantse
Revolutionairen tot landverraders maakte in de ogen van de negentiende-eeuwse
Belgische historici.43. Nederland was na 1830 uiteraard tot vijand nummer één
uitgeroepen en het principe dat ‘het verleden een vreemd land is’ waarin mogelijk
een andere logica wordt gehanteerd, was hun duidelijk niet bekend. Hun veroordeling
van de Brabantse Revolutionairen is anachronistisch in de zin dat zij hun eigentijdse
criteria toepasten op een tijdperk dat daar om evidente redenen niet kon aan voldoen.
Maar beoordeeld in de eigen context was de toenadering tot Nederland helemaal niet
zo vreemd.
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Eén van de redenen waarom de zestiende-eeuwse Opstand zoveel stof had doen
opwaaien, was het resultaat daarvan, de oprichting van een Republiek in een Europese
context die (met de uitzondering van Venetië) alleen monarchieën kende. Bovendien
groeide die Nederlandse Republiek in de zeventiende Gouden Eeuw uit tot een
welvarende en internationaal machtige mogendheid. Maar dit belette niet dat dit een
uitzonderingssituatie was: ook in de achttiende eeuw ging men ervan uit dat de
republiek, als politieke categorie, niet levensvatbaar was. Een autoriteit als
Montesquieu bewonderde weliswaar de burgerzin van de klassieke republieken, maar
verkondigde dat die geest van publiek engagement niet meer mogelijk was in de
grote, commerciële staten van de moderne tijd. Met andere woorden, ook de Brabantse
Revolutionairen begrepen dat hun Republiek als onafhankelijke entiteit weinig kans
maakte op Europese erkenning. Met de aansluiting bij de erkende Nederlandse
uitzondering was overleven wellicht wel mogelijk geweest.
Eigenlijk was Pruisen, dat erop uit was om zijn Oostenrijkse rivaal een nieuwe
slag toe te dienen, wel bereid de Belgische Republiek te erkennen. In de diplomatieke
onderhandelingen wees het Groot-Brittannië en Nederland erop dat ze de Verenigde
Staten van Amerika toch hadden erkend en dat dezelfde logica ook gold voor de
Belgische Republiek die zichzelf gewapenderhand had bevrijd. Maar de twee andere
Europese mogendheden maakten een duidelijk verschil tussen de onafhankelijkheid
van een land dat ‘tweeduizend plaatsen’ ver lag en een nieuwe soevereiniteit aan hun
grenzen, waarbij ze als het ware ‘in hun eigen haard het theater van de oorlog zouden
installeren’.44.
In algemenere termen kan gezegd worden dat de internationale context niet ‘mee
wilde’. Officieel weigerde Nederland een verregaande samenwerking met België
vanwege de religieuze verschillen. Maar in werkelijkheid was Nederland, waarvan
de ster toch al tanende was in Europa, beducht voor de economische gevolgen van
de onvermijdelijke opening van de Schelde. Bovendien stierf Jozef minder dan een
maand na de oprichting van de Belgische Republiek en werd hij opgevolgd door zijn
veel gematigdere broer Leopold. En vooral: de ontwikkelingen in Frankrijk werden
de focus van alle aandacht.
In België zelf veroorzaakte de Revolutie in Frankrijk ook problemen, omdat de
democraten, die in het algemeen behoorlijk gematigd waren, makkelijk met de Franse
radicalen konden worden vereenzelvigd. De democraten werden dus oneigenlijk
beschuldigd en konden zich daartegen moeilijk verweren. Het is sprekend dat Jan
Baptist Verlooy zich nog in 1793 trachtte te verdedigen door uitdrukkelijk negatief
te antwoorden op de vraag of ‘eigendom, bezit en geloof in gevaar’ zijn. In een
pamflet stelt hij heel duidelijk dat de Belgische situatie niet kan worden vergeleken
met de Franse, in het bijzonder niet wat de staatsschuld betreft - waardoor het dus
niet in het algemeen belang was om bijvoorbeeld de kerkelijke goederen aan te slaan,
zoals in Frankrijk.45. Maar het spreekt vanzelf dat de Kerk, de adel en andere
grootgrondbezitters danig bezorgd waren, dat ook hun pachters bijvoorbeeld makkelijk
te overtuigen waren van het Revolutionaire gevaar voor hun levensonderhoud. Intern
leidde (de invloed van) de Franse Revolutie tot een radicalisering van het politieke
klimaat, waardoor compromissen, onderhandelingen en trage Belgische hervormingen
steeds moeilijker werden.
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Ook op Europees vlak kreeg de Franse Revolutie alle aandacht. Niet alleen werd
het Europese evenwicht bedreigd door revolutionair Frankrijk, de Europese
mogendheden begrepen maar al te goed dat de strijd tegen het Ancien Régime zelf
was ingezet. Bovendien zou een alliantie met de Belgische Republiek het Franse
gevaar nog versterken. ‘Europa’ was zo bezorgd dat het zijn voormalige rivaliteiten
opzij schoof en zich gezamenlijk inspande om die revolutionaire beweging zoveel
mogelijk in te dijken. Deze uitzonderlijke eensgezindheid leidde tot de Conventie
van Reichenbach (27 juli 1790): de driebond van Pruisen, Groot-Brittannië en
Nederland garandeerde de
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terugkeer van de Belgische provincies onder Habsburgs gezag en Leopold beloofde
terug te keren naar de constitutionele status quo ante Jozef.
Engelse en Nederlandse onderhandelaars probeerden nog om de Belgen ervan te
overtuigen om mee te werken aan de formele afhandeling van hun Republiek maar,
niet onbegrijpelijk, weigerden die. Tenslotte vielen Oostenrijkse troepen op 24
november 1790 het Belgische territorium binnen en namen slechts negen dagen later
bezit van de hoofdstad. Er was geen regering aanwezig om de overgave te tekenen.
Het Verdrag van Den Haag van 10 december bevestigde de Oostenrijkse restauratie
volgens de voorwaarden van Reichenbach. De Verenigde Staten van België - en de
Brabantse Revolutie - waren ten einde.

De verhouding tussen de ‘grote’ en ‘kleine’ geschiedenis
Gezien de roemloze afloop kan men zich afvragen wat het ‘nut’ is van de ‘kleine’
geschiedenis van de Brabantse Revolutie. Maar de dynamiek tussen groot en klein
kan ons ten minste drie dingen leren. Om te beginnen is het duidelijk dat de
Nederlanden in de internationale context altijd als ‘klein’ werden beschouwd. In de
grootschalige hervormingspolitiek van Jozef II, in de machtsbalans zoals de Europese
mogendheden die interpreteerden, of in het gebruik dat Leopold van dit principe
maakte, kreeg België alleen aandacht als er geen andere, altijd meer belangrijke en
dringender zaken te behartigen waren. Desondanks was het Belgische politieke inzicht
van hetzelfde niveau als dat van de andere revoluties van de achttiende eeuw. Was
de Revolutie meer tijd gegund, ze had wellicht ook een waarlijk modern karakter
gekregen.
Ten tweede heeft de klassieke geschiedschrijving haast klakkeloos de ‘kleinheid’
van de Brabantse Revolutie geaccepteerd. De interne dynamiek, in het bijzonder de
verhouding tussen de elitaire en populaire dimensies van haar politieke cultuur, zijn
daarom onbestudeerd gebleven.
En tenslotte is precies die interne dynamiek, hierboven geëxploreerd via een aantal
propagandateksten, die de unieke positie van de Brabantse Revolutie in de Belgische
geschiedenis demonstreert, een periode van natievorming die niet politiek maar
cultureel was. De Revolutionairen waren dus geen nationalisten in de algemeen
aanvaarde betekenis van dat woord: de verbeelding van de nationale gemeenschap
was niet in de eerste plaats gericht op de oprichting van een Belgische staat, maar
op de ondersteuning van de politieke cultuur van de Nederlanden.
In een brede zin sterkt dit micro-onderzoek het pleidooi van de Britse natie-expert,
Anthony Smith, voor een expliciet historische benadering van het modernisme ‘om
de populaire, emotionele en morele dimensies van nationale identiteit terug in focus
te brengen’.46. Bovendien illustreert de bovenstaande reconstructie de meerzijdigheid
van een nationaal discours: voor de elites diende het ongetwijfeld om hun eigen
positie te verdedigen in een politieke gemeenschap die in de loop van de Revolutie
steeds meer in Belgische termen werd gedefinieerd. Voor de gewone(re) mensen
ondersteunde dit discours hun politieke emancipatie: voor de eerste keer in de
Belgische geschiedenis werden zij zo expliciet en direct betrokken bij die politieke
gemeenschap en de vorming daarbinnen van een publieke opinie. Ze kregen niet
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alleen een taal aangereikt waarin ze politieke gebeurtenissen konden begrijpen en
interpreteren, daardoor werd ook daadwerkelijk politiek engagement mogelijk.
Voor onze eigen tijden, waarin gevreesd wordt dat het sociaal weefsel uiteenrafelt,
waarin begrippen als burgerschap en solidariteit moeilijke vraagstukken oproepen,
waarin meerzijdigheid soms als een last wordt ervaren, biedt deze dynamiek van
grote en kleine geschiedenis geen duidelijke antwoorden. Het enige waarop we
misschien mogen hopen, is een verhoogde gevoeligheid, bijvoorbeeld voor het
politiek-psychologische belang van een positieve, inclusieve benadering van
bevolkingsgroepen die niet automatisch een plaats hebben binnen de gemeenschap.
We zijn mis-
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schien ook iets minder onwetend geworden over onze historische identiteit. Die
kennis biedt geen kant-en-klaar antwoord op, maar verscherpt wel de aandacht voor
de eigentijdse vraag of die cultureel-politieke eigenheid die het (vroeg)moderne
België zo kenmerkte, nog relevant is in het tijdperk van de Europese Unie en
mondialisering. Misschien is vooral het belang beklemtoond van ‘saemenspraeke’
en duiding in een maatschappij waar informatie zo overweldigend aanwezig is.
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Johann Pezzl's Faustin: an idealized, historical appeal for enlightened
practice
Edward T. Larkin

Faustin, titlepage

In 1783, two years after Emperor Joseph II initiated his reform programs, among
which was an expanded freedom of expression, the young Bavarian writer Johann
Pezzl (1756-1823) published his novel Faustin oder das philosophische Jahrhundert.
Understood as the novel of the Illuminati, Faustin, published anonymously, was
probably written in Switzerland, and, according to Klaus Zeyringer,1. became the
best-known philosophical novel in the late eighteenth century. In the foreword to his
novel, Pezzl makes clear his intention to present an unambiguous distinction between
a vanishing obscurantism and an expanding, seemingly preordained Enlightenment.
He offers the reader
eine Skizze der letzten konvulsivischen Bewegungen des sterbenden
Aberglaubens, Fanatism, Pfaffentrugs, Despotendruks und
Verfolgungsgeistes, unter denen er noch - durch grosse und kleine Feinde
der Aufklärung und Duldung, des Menschenverstandes und
Menschengefühls unterstüzt - seine sinkende Wuth zeigt, die Hefen seines
schändlichen Geistes von sich speit, ehe er der Philosophie und dem Rechte
der Menschheit die Siegeskrone überläßt.2.
Writing some twenty-four years after Voltaire published his Candide, a novel with
which Faustin is frequently compared,3. Pezzl chooses to demonstrate the mantra-like
victory of reason over darkness - ‘Sieg der Vernunft’ - ex negativo, for Faustin, like
Candide before him, more often experiences the absence of enlightened humanity
than its presence. At nearly every step of his jour-
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ney, Faustin, like his French predecessor, confronts the very fanatics, despots, and
enemies of Enlightenment that Pezzl noted above in the novel's preface. Similarly,
Faustin's acceptance of his mentor's belief in the ultimate triumph of reason closely
parallels Candide's embrace of Pangloss' claim that all that happens does so for the
best. But Faustin, whose travels take place between 1773 and 1781-82, embarks not
merely on a philosophical voyage toward an abstract age of Enlightenment. His path,
unlike Candide's, traverses a more transparently historicized even if not always
precisely accurate eighteenth-century geography.4. His voyage is not really a
philosophical voyage. The author of Faustin, whom Caroline Pichler described as
‘voll Geist, Leben und Kenntnisse’,5. insists that he is relating not mere fantasies but
‘wirkliche Fakta’ in the hope that ‘die - politschen und kirchlichen - Ketzermacher
ihre Stimme und ihre Galle ein bischen moderiren’.6. In the novel, this factual
knowledge takes the form of historical events and anecdotes, often gleaned from the
leading publications of his day, e.g. Schlözer's Briefwechsel, Wekhrlin's Chronologie,
Hannoverischen Magazin, etc. Indeed, even his characterization of the novel as a
sketch - ‘eine Skizze’ - suggests an interest in portraying a non-fictionalized reality.
Through his description of historical figures and occurrences, Pezzl, more keenly
than Voltaire in his Candide, offers his reader credible points of identification, which
lessen the distance between hero, author, and reader7. and thus reinforce the need for
actual societal transformation, the kind he had begun to see in Salzburg. Pezzl's later
Skizze von Wien (1786-1790), a defence of Vienna against Nicolai's critique of the
city in the latter's Reise durch Deutschland (1783-1786), further confirms the realistic
character of his aesthetic position as it elaborates the geography, social classes,
professions, institutions, and political and moral character of Vienna in the 1780s.
Werner Bauer correctly assesses Pezzl's insistence on historical narration when he
writes: ‘Pezzl will die Erzählhaltung des Geschichtsschreibers ernsthaft durchhalten,
das Gespräch ergibt ihm die Dokumentation des Geschehens...’8. This stance is not
that of Voltaire, who writes perhaps out of greater wisdom or scepticism
accompanying his later years. Indeed, the satire of the young Pezzl is directed not
only against the irrational inhibitors of enlightened practice but also against the
resignation implied in Voltaire's Candide itself. For, unlike Candide, whose goal
ultimately turns out to be illusionary (as he marries an old, unattractive Cunnigunde),
Pezzl's Faustin experiences in the policies of Joseph II a real, if still idealized state
of Enlightenment.9. Not a Bildungsroman, interested in revealing a subject's inner
development and relation to the world, but rather an analysis of how that portrayed
world fails to measure up to romanticized, enlightened ideas, Faustin aims to educate
the reader about the specific, albeit relatively moderate aspirations of the
Enlightenment in the early years of the reign of Joseph II.10. This essay seeks to
elaborate those aspirations and also point to the author's own retreat from the
forcefulness and inevitability of the earlier pronouncements in Faustin.
Pezzl, who was born to a baker in Mallersdorf on 30 November 1756, may have
first come into contact with the progressive tendencies of the Enlightenment as a
novitiate in the Benedictine Abbey in Oberalteich. The education was certainly
primarily religious, but Pezzl seems to have had illicit contacts with contemporary
writers. Even as he castigates cloister life for its intellectual backwardness, hypocrisy,
and humiliation in his persiflage of a year at an abbey in his Briefe aus dem Novizziat
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(1780), his hero (probably himself) does speak of reading contemporary authors,
such as Gleim, Jacobi, Ramler, Goethe's Werther, Wieland, Nicolai and even Voltaire's
Candide. It was the unconditional (and to Pezzl's mind unnatural) submission to the
Abbot as well as the latter's insistence on seemingly irrational articles of faith
(immaculate conception and original sin) that led to his claim of the ‘unnatürliche
Möncherey’11. in his Briefe and hastened his departure from the abbey, much to the
dismay of his father, an impoverished dependent of the monastery at Mallersdorf
who had thought he had at least one of his children provided for. In 1776 Pezzl
travelled to the Benedictine university at Salzburg to study law. Here he witnessed
the generally enlightened policies
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of Archbishop Hieronymus Colloredo, Mozart's nemesis, who had ascended to the
office in 1772. Colloredo had sought a reduction in holidays, greater religious
tolerance, the abolition of the tax on Jews, the reform of the schools and the university,
a reorganization of the justice system, a liberalization of the censorship laws, and a
general aggiornamento of church practices, all done admittedly less out of a desire
to increase the happiness of the population than to consolidate his own administrative
practices and achieve financial savings. Pezzl must have been aware of these changes,
and his Faustin reads like a dramatization of Colloredo's reforms. Moreover, both
Salzburg and Colloredo receive rather positive treatment in the novel as well as in
the author's popular and still available Reise durch den bayrischen Kreis (1784). In
Salzburg, Pezzl also made the acquaintance of Johann Kaspar Riesbeck, who had
travelled widely in Germany, had visited Vienna, and had written passionately on
Enlightenment causes. It may have been Riesbeck, the author of the successful Briefe
über das Mönchswesen (1771-1781), who further emboldened Pezzl to publish the
enlightened perspectives in his Briefe aus dem Novizziat (1780) with the same
publisher as Riesbeck's own Briefe. Indeed, Pezzl's rebuke of the mentality and the
practices of the authorities at a Benedictine abbey may ultimately have caused his
appearance before the religious investigatory commission at the university and
precipitated his unexplained departure from Salzburg to Zurich where he likely began
work on Faustin.12.
Pezzl's hero, who may be named after Faustus Socinus (1539-1604), the nephew
of Laelius Socinus (1525-1562), an opponent of the feudal connections of the church,
is born in Bavaria not far from the abbey in Wansthausen. He possesses a good nature
and a true German heart (‘die gütige Natur nebst einem ächten deutschen
Biederherzen’, 7). He is honest, cheerful, open and generous (‘Gerade, munter,
offenherzig, wohltätig’, 7). The offspring of a liaison between an abbot and his
washerwoman, he is moral, but not handsome. His adopted father, a village official,
who had become disfigured in a war while serving under Emperor Karl VII, initially
earns his living as a valet for the director of the abbey; he subsequently becomes an
administrator of the village when he unsuspectingly marries the pregnant mistress
of the abbot. Faustin is then educated at the abbey by the enlightened Pater Bonifaz,
who reads more German than French, subscribes to the weeklies, and is aware of
current trends in literature. A student of intellectual history, he is most interested in
transmitting his belief in the beneficial effect of philosophy: ‘Aufklärung, Erleuchtung
des Menschengeschlechts, Toleranz, politische Thätigkeit, helle philosophische
Denkungsart’ (13). While the philosophical idiom of the words ‘Aufklärung,’
‘Erleuchtung des Menschengeschlechts,’ and ‘helle philosophische Denkungsart’
underscore Bonifaz's progressive philosophical stance, as does his unstinting support
of Voltaire - ‘der größte Philosoph seit's Philosophen gibt’ (16), Faustin's education
to the ideals of the Enlightenment under the guidance of Bonifaz is not bereft of
social, historical and political context - ‘politische Thätigkeit.’ Faustin's later political
awareness (if not engagement) and his social commitment reflect this practical (if
not easily realizable) aspect of his education as well. In other words, as the story of
the novel repeatedly but not solely turns on contentious philosophical issues and
highly inflammable ecclesiastical matters, Pezzl has staked out a reasonably broad
experiential framework for his hero, outlined by Bonifaz' belief that they are living
in ‘das wahre philosophische Jahrhundert’ (14). Faustin is then not an ignorant young
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man who must be educated, but rather a programmed visionary, against whom the
depicted social, religious, political and philosophical ideas of Europe and the New
World are to be measured. As a hero, Faustin only rarely calls into question his own
belief in the ‘philosophical century’, nor does that really matter, since, as Christoph
Siegrist accurately observes, ‘... in Zentrum [des Romans] stand nun nicht mehr eine
abstrakte metaphysische Theorie, sondern die Frage nach dem Realisierungsgrad
von “Aufklärung”, des Abbaus von Obskurantismus und Despotismus’.13.
Faustin's first attempt to put into practice the goals of an enlightened society occurs
when he ar-
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gues with the local peasants that the excessive number of feast days and processions,
which he has learned are an impediment to economic activity, should be reduced.
Modelling enlightened behavior, he works in the field on the holiday. But this
decision, which renders him in the eyes of the local peasants ‘ein Lutheraner’, (20)
leads to disappointment: the farmers pummel him and destroy his tools. While
protestant, northern Germany may not have been a paragon of Enlightenment virtue
by the 1780s, it had already begun to see as trivial the Moral Weeklies, even as the
Catholic south had hardly established an educated reading public. It is not
unimaginable that the peasants responded as they did. Moreover, while the impulse
to oppose anachronistic mystical religious beliefs may have been obvious to the
educated public and to the empire's officials (and the emperor himself), the peasants
did not share this belief. For them, behavior that departed from traditional Catholic
doctrine and practice was seen as evidence of Protestant infiltration and even an
abdication of political responsibility.14. Despite this initial failure, Faustin and Bonifaz
continue to read enlightened books (Voltaire, Helvetius, Bayle, Montesquieu) until
these are confiscated by the ‘Inquisitionsgericht’ (24), with the result that the books
are burned along with those of the encyclopedists, Wieland, and Nicolai.
Upon his arrival in Munich, Faustin witnesses a crowd throwing stones at the
window of an alleged ‘Aufklärer und Verbesserer’, who wants to reform the schools
and introduce a new catechism. But in Bavaria, writes Pezzl, one thinks differently:
‘Alter Glaube und altes Bier ist noch das Beste was wir in Baiern haben’ (28). There
is no need for change as far as the inhabitants of Munich are concerned. Here Faustin
befriends Traubach, the son of a merchant with similarly enlightened sentiments but
perhaps more common sense. In contrast to Faustin, and in anticipation of the
encomium to Joseph II that concludes the novel, Traubach sees the court, not the
‘Volk’, as the medium through which enlightened thinking and practice can emerge.
A subsequent chance meeting with the Swiss miracle worker Johann Joseph Gassner,
who claims to be able to heal physical ailments by exorcising the devil from the sick,
illustrates once again the backwardness of the ‘Volk’ and represents the next challenge
to the potential Enlighteners, for philosophy and miraculous cures are, to the
enlightened view, irreconcilable. Hysterical women and spasmodics are among those
who come to Gassner to be healed ‘durch sein Hokus-Pokus’ (40). True to the
enlightened notion of verifiable scientific proof, Faustin recommends that Gassner,
encouraged in his pursuits by some bishops (not Salzburg and Mainz) who gain
financially from his activity, submit his claims to the scientists in Göttingen. In this
chapter entitled ‘Die Komödie der Religion’, Faustin is subsequently attacked by
one of Gassner's followers, and the wound to his eye becomes a kind of badge of
honor to his enlightened beliefs (43). It appears that, for Pezzl, even before his
extended stay in Vienna in the mid-1780s, where his own enthusiasm for the
Enlightenment waned, the common folk are not readily receptive to the practical
truths of the Enlightenment.
Forced to flee the ‘Klauen der Pfaffenrache’ (49), brought on in part of Faustin's
book against the monks and the virgin birth, the friends next find themselves in
Venice, an averred pillar of republican thought. But for Traubach and Faustin the
city proves to be only one more stop in unenlightened Italy where kisses placed on
a donkey grant indulgence, where the Inquisition remains active and excommunication
a frequently employed disciplinary measure, where denial of the power of saints
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(Anthony in Padua) imperils one's life, where the country is, simply put, ‘gegen den
Geist unsers Jahrhunderts.’ (54) Particularly in the political arena, critical thought
is not tolerated, for the pair is arrested for reasoning about the feast of the marriage
of the Doge to the sea.
Poverty, superstition, fanaticism, and oppression are also in evidence during
Faustin's further, solitary stay in Italy, where he encounters masses of pilgrims
travelling to Rome to receive indulgence, thus filling the Church's coffers. From a
German painter Faustin hears of the indexing of the enlightened thinkers of the
Catholic Church, most of whom had argued for the subordination of the
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church to the state, e.g. Peter von Osterwald, Antonio Pereira de Figueiredo, and
Bishop Johann Nikolaus von Hontheim (Febronius). He also learns of the monopolistic
wool trade that the Church practices, much to the disadvantage of Germans who
must pay for the wool burial garments of the deceased bishops. A visit to St Peter's
Cathedral provides commentary on the exploitation of the employed eunuchs and
on the frequent murders and high rate of criminality in the eternal city. And when a
fellow traveller is taken ill as a result of a stiletto wound, Faustin is initially unable
to get the necessary medical attention because the injured man is a Lutheran. That
Faustin nevertheless secures a doctor demonstrates his own religious tolerance and
his conviction that those who believe differently are likewise entitled to be treated
compassionately.
In Naples Faustin learns of the excommunication of members of the Freemasons
and of the remarkably low number of ‘Selbstdenker’ (78) as well as of the general
lack of available information about enlightened figures, e.g. Voltaire. The Freemasons,
whose Viennese ‘Loge zu Wohltätigkeit’15. later included Pezzl, are subject to
excommunication and mistreatment, indeed to torture. There is likewise very little
tolerance shown for the Turks, whose religion is alien to Catholic orthodoxy. The
fanatical religious hysteria manifests itself most graphically in the ‘Fest des heiligen
Januarius’ (84), at which the dried blood of San Genaro is said to become liquified
in the presence of a statue of the saint; but when the blood doesn't flow, Faustin is
held to be the cause. Suspected of being a Freemason, he loses two teeth in the ensuing
brawl as he agrees with his rescuer: ‘Man sollt' erst mehr in der Aufklärung thun,
ehe man so viel Geschreis darüber macht’ (89).
Escaping to Genoa, Faustin meets a group of Bavarians who are preparing to travel
to the Sierra Morena in Spain because of the freedom that it promises. Both Protestants
and Catholics have been invited by the King of Spain to populate the area, which is
said to be an enlightened paradise, under the guidance of the tolerant Count Olavides.
Here there are allegedly no ‘Schwärmer’, no cloisters, no ex-Jesuits, and church and
state are said to be separate, long a goal of the Enlightenment. The inquisition - ‘die
heilige Mordbrennerei’ (105) - has also come to an end. But on the ship to Spain
Faustin witnesses a thief being whipped by a Carmelite monk; the thief eventually
dies despite Faustin's protest that this treatment is ‘wider alle Menschlichkeit’ (113).
Once in the Sierra Morena, Faustin becomes the secretary to Count Olavides who
corresponds with Faustin's beloved Voltaire, ‘der grosse Philosoph, der Aufklärer
des Menschengeschlechts,... der die Fakel der Philosophie und Toleranz in Europa
aufstekte, der Vernunft und Menschheit in ihre Rechte einsetzte,... kurz dem wir
unser philosophisches Jahrhundert zu verdanken haben’ (123-24). In the progressive
Olavides, whom Voltaire himself admired, Faustin sees the potential for the
instatement of Enlightenment practice over the forces of obscurantism. But the ugly
head of superstitious belief emerges once again, when the king, owing to an apparition,
reconstitutes the Inquisition, and Olavides is summoned before the court. One fears,
as happened in Pombal's Portugal, the re-introduction of the ‘Rokenphilosophie’.
In the chapter entitled ‘Eine bekannte Historie’, Pezzl narrates how both Olavides,
who had sought to hold religious figures accountable to the law, and Faustin are
arrested for having espoused enlightened beliefs and for having corresponded with
Voltaire and Rousseau. As a result of the decision of the court of inquisition, whose
members Pezzl lists, Olavides loses his fortune and is banned from the Sierra Morena,
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and Faustin is beaten and exiled to Brest before he finds his way to Paris. Pezzl
focuses more keenly on social issues in his hero's visit to France. First, Faustin's bags
are searched because the King of France is now the ‘Universalerbe’ (151). More
significantly, Faustin then observes the Parisian nobility's exploitation of the poor
and its excessive self-indulgence. Faustin finds it inexplicable that the nobility can
earn ‘12000 Livres Einkünfte, wobei man nichts arbeiten darf’ (156). The opulence
of the opera is inconsistent with the poverty of the general population. It is suggested
that the monies could be put to better use by improving the quality of the
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water. Ultimately, Faustin despairs that France, the land of Voltaire and Montesquieu,
could produce such misery. In as much as the encyclopedists are without influence
and indeed imprisoned, France, in the final analysis, approximates the end of the
Enlightenment: ‘Adieu Aufklärung! Adieu Sieg der Vernunft!’ (167)
The precarious or ambivalent position of the Enlightenment is further illustrated
in Pezzl's description of Voltaire's final years. While Faustin shares Voltaire's
fundamental enlightened stance, he can also find fault with the French author's
character. About to be exiled, Voltaire is said to be uncertain about the Enlightenment
despite the cheers of the crowds (including Faustin) who wait outside his hotel. But
Faustin comes to agree with his new Bavarian side-kick, Bruckner, who notes of the
French philosopher: ‘Man schätzt - bis auf einige wenige versteht sich - seine Schriften
allgemein; aber man liebt den Mann selbst nicht, der bei allem seinem
Toleranzpredigen doch eine gewaltige Dosis Galle und Verfolgungsgeist hatte’ (179).
Upon hearing this judgement, Faustin decides to abandon his desire to see the French
philosopher. With the death of Voltaire in 1778, Bruckner summarizes Voltaire's
achievement: ‘Wollen alle deine der Vernunft und Menschheit Ehre machende
Grundsätze befolgen und ausbreiten, ohne deine moralischen und authorschaftliche
Schwachheiten nachzuahmen’ (183). Pezzl narrates how Voltaire's body is taken
secretly from Paris to the Champagne where it is buried much to the presumed
jubilation of the Catholic world: ‘Wie hoch wird die Literatur des katholischen
Deutschlands jauchzen! Das ist ein herrlicher Bissen für sie: Die hat nun die schönste
Gelegenheit das Register ihrer Insolenzen mit einer Bestie zu vergrössern’ (187).
Enlightened practice seems to fare no better in Germany. In Speyer, Faustin hears
of the scholar Martin Wiehrl who, because he affirmed self-love and published in
German, is persecuted, ultimately as a Spinozist. Faustin finds this especially troubling
because the Palatinate, with its many pirate publishers, had been a substantial
contributor to the advancement of enlightened thinking. As Traubach had previously
dampened Faustin's enthusiasm for the acceptance of Enlightenment thought, Bruckner
is also more cautious with respect to the real possibility of Enlightenment: ‘Aber
fragen Sie einmal, was all diese Laternen zur realen Aufklärung und Verbesserung
schon beigetragen haben’ (198). Perhaps echoing Pezzl, he notes that there is too
much theory and not enough practice. As further evidence of the absence of
enlightened practice Bruckner offers the fact that thousands are leaving their
repressive, intolerant homeland in the Palatinate: ‘Was die Regierung taugt? Ich
denke, dies ist der handgreiflichste, der unumstößlichste Beweis dafür, dass Fehler,
wesentliche Fehler in der Staatsverwaltung grassieren, wenn Schwärme von Bürgern
mit kaltem Blut aus dem Land ziehn...’ (199). Repression is likewise evident in Mainz
where a book by Johann Lorenz Isenbiehl (1744-1818), critical of the dogmatists,
has found some acceptance. Neuer Versuch über die Weissagung von Emmanuel,
issued without a place of publication in 1778, argued against the possibility of an
immaculate conception and resulted in the arrest of its Catholic author. Readers of
the book were threatened with excommunication, thus raising the question of the
proper relationship between religious authority and civil law. The progressives argued,
apparently without success, that the excommunicated still have civil rights - ‘dass
jeder Exkommunizirte alle seine Bürgerliche und Gesellschafts-Rechte beibehalten
müsse’ (211). And in Koblenz Faustin notes the imprisonment of a newspaper writer
‘weil er die ganz nakte Wahrheit in sein Blättchen gesezt, dass der achtzigjährige
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Febronius den Widerruf seines fürchterlichen Buches, mit dem er den Römischen
Stul ganz in Stüke zerschmettert hatte, nicht aus freiem Willen und eignem Kopfe
verfertigt, sondern nur so abgeschrieben habe, wie er ihm unter hunderttausend
Drohungen... auf Anstiften seines eignen Fürst-Erzbischofes war aufgedrungen
worden’ (214-215). Despite the control of the education process by the monks, Pezzl
cites Hontheim's belief that his words and works will outlast the forced recantation.
Underscoring the undesirable intimate relationship between church and sta-
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te, these examples reinforce the novel's intent to address both the errant ways of
religious obscurantism and of political despotism. Of course, one finds no efforts to
overthrow the authorities, but the enlightened stance and the criticized positions leave
the reader in no doubt about how the author evaluates the behavior.
Religious intolerance also undermines personal relationships. In Cologne Faustin
is infatuated with a young woman named Klärchen and forgets momentarily
‘Philosophie und Aufklärung’ (225). When he witnesses the shocking intolerance of
the Lutheran pastor Westhoff, who has his thugs compel the people to church service
(recalling the Synod of Volberg which asserted that those who miss communion
were to be fined), Faustin reflects long about who the worse offender was - the
Catholic or the Protestant - and concludes ‘Endlich erkannte er dem evangelischen
Büttel Westhoff die erste Stelle unter den kristlichen Pharisäern zu’ (229).16. Indeed,
the surprising intolerance of the Lutheran pastor awakens Faustin from his infatuation.
But the scales in the contest of the faiths are balanced in a chapter entitled ‘Thorheiten
auf beyden Seiten’: Faustin accompanies his beloved Klärchen to a public sermon
in which a Pater Simple Haan, an Augustinian monk, pontificates ‘Kein Protestant
könne selig werden’ (232). The monk further refers to Luther and Calvin as
‘Höllenbraten, Verführer des Volks’ (232). Faustin is deeply shaken by the intolerance,
and when he drinks an ecumenical toast to the ‘Wohlsein aller Protestanten’ (236),
Klärchen leaves him.
Since the clerics are demonstrably incapable of enlightened leadership, Faustin
next places his trust with the military leaders:
Geistlichkeit bleibt immer Geistlichkeit; wird sich immer vom Staate
unabhängig zu machen, und doch Einfluss auf denselben zu erhalten
suchen, das ist ihr Esprit de Corps. Damals war das goldne Alter der
Pfaffen, jezt ist das goldne Alter der Soldaten: Und bei einer genauen
Untersuchung soll sich's finden, hoff ich, dass die Menschheit im Ganzen
unter dem Soldaten Regiment noch immer ehrlicher behandelt wird als
unter dem Regiment der Geistlichen... (250)
But his hope for an improvement of humanity under the military, while not dashed,
is not fulfilled either. For, Faustin soon finds himself in Hessia before Hauptmann
von Lunten, who is involved in the sending of German peasants to America to fight
for the British. As he learns more about the intricacies of the ‘deutscher
Sklavenhandel’ (245), Faustin becomes despondent. Still, while he agrees that the
Americans' war with England is of no consequence to the German peasants, the
prospect of visiting England, ‘die philosophischste aller Nazionen’ (251), and the
‘menschenfreundliche Quakem in Philadelphia’ (251) rekindles in him some hope
for witnessing enlightened practice. But England only brings further disappointment
when he observes a funeral pyre at which the Pope, as Antichrist, is to be festively
burned. In an enlightened age this seems to him the most grievous offense: ‘Dieses
Spektakel dünkte ihm bei weitem das ärgerlichste aus allen denen die er bis jezt noch
zur Schande unsers Jahrhunderts hatte spielen sehen’ (260).
The harsh critique of the sale of peasants and soldiers is followed by an even more
vitriolic condemnation of the black slave trade, which Faustin observes in the
subsequent employ of Mr Monyful in Jamaica. He labels Captain Stone-Heart's
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treatment and sale of black slaves ‘die unverschämtesten Dinge unterm Monde’
(268). Pezzl graphically details the beatings, rapes and starvation the slaves must
endure. He describes how they were set upon by tigers, how they were packed into
ships, and how some were tossed overboard. Conjoining the despicable social practice
with the powerful language of philosophical and religious belief, Faustin exclaims:
‘Das sogenannte Naturrecht und die gepriesene Menschenliebe ist wohl nur in den
europäischen Büchern zu Hause. Und die Religion!...die sanfte Kristus-Religion!
Wenn diese Sklavenmäkler und Sklaventyrannen keine Gottesläugner sind, dann
gibts wahrlich keine mehr in der Welt’ (275). As he once again observes

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

114
the gap between enlightened theory and practice, Faustin criticizes the hypocrisy of
the English who speak of freedom yet practise slavery. Frequently, his praise of the
victory of reason and humanity is ironic, but nowhere is it more indignant than here:
‘Ist wohl Sieg der Menschheit, philosophisches Jahrhundert!... Aber ich muss
neuerdings wiederholen: Diese Sklavenhändler und Konsorten, die sind die wahren,
die einzigen Atheisten!’ (279)17. Given the limits imposed on political speech, the
language of religion is perhaps the most penetrating that Pezzl can employ.
As a result of his rescue of the slave-dealer Mr Monyful, Faustin is rewarded with
his freedom and some money. He travels to New York and is able to purchase the
freedom of some German slaves, one of whom is, remarkably, his old teacher Pastor
Bonifaz, who had been incarcerated for his enlightened belief ‘dass es nützlicher
wäre, Oekonomie, Physik und Mathematik zu studieren, als schwarzgallige Polemik
und dürre Dogmatik’ (287). Despite his personal misfortune Bonifaz still affirms
that there are good men in Germany who aim to combat superstition and intolerance.
Thus, Faustin and Bonifaz decide to go to Berlin to find an enlightened rule. Before
sailing for Friedrich's Berlin, they pause in London to pay homage at the gravesites
of England's enlightened figures, but they are told that there is no site for the Catholic
Alexander Pope. Faustin exclaims: ‘Wär Pope als Postklepper oder Rennpferd
gestorben, so hätt' er ein Monument aus Alabaster; aber weil er als Katholik starb,
darum hat er keins’ (295). While Catholics are supposed to be equal before the law
in enlightened England, the home of Sir George Saville, who had earlier proposed
laws allowing Catholics greater rights (1699/1700), was stormed and burned by
intolerant Protestant fanatics chanting for an end to the papacy. Bonifaz refers to the
event as a ‘Protestantische Bartholomäustag’ (297). Pezzl then describes the assault
on the Parliament of five thousand demonstrators (he actually writes of 20,000), led
by Lord George Gordon in 1780, who sought to undo the liberalization of the legal
improvement of the Catholics of 1778. The disturbances led to the deaths of 450
English citizens. The military, which was summoned to defend the assaulted
parliamentarians, seems to have stood aside and let the ‘Dämon des Fanatismus’
(300) continue. Bonifaz cites Voltaire to explain the rebellion:
Wenn der Fanatism das Gehim eines Volkes einmal angesteckt und
verpestet hat, ist die Krankheit unheilbar. Man muss fliehen und ausharren,
bis die Luft wieder gereinigt ist. Der Geist der Philosophie ist das einzige
Mittel, der nach und nach die Gährung dämpft: Gesetze und Religion
vermögen nichts gegen die Pest der Seele; die Religion, statt als Panazee
zu dienen, verwandelt sich in solch einem angesteckten Gehime zu eitel
Gift. (301)
Even-handed and deliberate reason is indeed no match for the fanatical masses, not
in the eighteenth century nor in the twenty-first. Watching the ransacking of a Catholic
church from the Bavarian embassy, Faustin decides to flee. He is prepared to abandon
his dream of an enlightened society. But the dying Bonifaz convinces him to keep
the faith and return to Germany.
In Hamburg Faustin encounters Pastor Johann Melchior Götz who preaches against
the Catholics, the Reformists, the theater, Lessing, and Campe's educational program.
Faustin remarks that fanatics like Gordon, Westhof, Götz, Osma, Haan, appear to
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belong to all churches. Once in Berlin, on the other hand, Faustin readily perceives
the ‘wohltätigen Folgen der philosophischen Denkungsart des grossen Monarchen’18.
(315). And yet, even in the Prussian capital, one finds conflict when the unenlightened
population opposes the introduction of a new Protestant songbook precipitating the
‘Liederkrieg’. To underscore the general tolerance of the crown, Pezzl cites Friedrich's
familiar parole three times in the short chapter: ‘Bei mir kann Jeder glauben was er
will, wenn er nur Ehrlich ist’ (317). And Faustin offers lavish praise of Friedrich's
religious broad-mindedness as he lists all of the tolerated groups; the Moslems in
fact are said to be ‘toleranter als die Allerkristlichsten’ (319). Faustin is especially
pleased to find a lack of dogma in Berlin, where belief in the immacu-
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late conception, in the Council of Trent, in the holy house at Loretto, and in the
infallibility of the Pope are not required.19. Not a world without religion is desired,
only one in which the clergy recognize that they are ‘die Lehrer des grossen Haufens’
(321) and thus have an obligation to instruct their followers away from fanaticism,
intolerance, and persecution.
Having seen aspects of enlightened rule in the north, Faustin intends to travel to
Vienna to learn first hand of Joseph II's reforms. On the way, Traubach, his newly
re-found friend, recounts his own adventures, which provide further corroboration
for the reader of Faustin's experience of the intolerant and repressive authorities. In
general, repetition is a key aesthetic technique in the novel, as is listing, e.g. of groups,
places, etc. When Traubach expresses doubt about the installation of enlightened
practices, Faustin reveals that his teacher Bonifaz had also occasionally questioned
the real possibility of the philosophical century: ‘Er gestand mir zwar, dass in der
wirklichen Welt nicht so viel Toleranz, Aufklärung und Philosophie sey, als in den
Büchern; dass die Epoche der allgemeinen Erleuchtung um etwas zu frühe
angekündigt worden;... Aber noch in seinen letzten Augenblicken versicherte er
mich, wir würden uns noch des wahren philosophischen Jahrhunderts zu erfreuen
haben’ (328-329). This is perhaps as close as Faustin comes intellectually to despairing
of his belief in the inherent reasonableness of the world, this despite the fact that in
Ingolstadt the monks have regained control of the university and subordinated reason
to revelation. But the detailed ‘Der Sieg der Möncherei’ is followed by ‘Bessere
Aussichten’. in which Pezzl has the friends celebrate Archbishop Colloredo's reform
plan of 1782, in particular his Hirtenbrief against Gassner. This letter, which was
distributed by Joseph to all the bishops in the empire, broadly defines the goals to
be fostered by the Enlightenment: ‘...Völker umschaffen, neue Generazionen wirklich
bilden...’ (363).20. Convinced again of the possibility to fulfil Enlightenment thought,
Faustin actually provides a date for the beginning of such Enlightenment: 1780, the
beginning of Joseph's reign, is written in large letters in the text.
In the final chapter ‘Die Philosophie auf dem Thron’, which essentially enthrones
enlightened philosophy and philosophizes the throne, Pezzl via Traubach recounts,
excessively perhaps, Joseph's enlightened achievements. These reforms could remove
precisely those obstacles which Faustin (and Traubach) had encountered: there is a
reduction in the number of processions and rituals that reinforce superstition and
fanaticism; book censorship is limited (private collections are not subject to
censorship); monks are subordinate to their local bishops; the latter are permitted to
offer marital dispensations; tolerance is extended in the whole monarchy; many
contemplative monastic orders are abolished; the rights of Jews are expanded; there
is an end to the practice of bondage; bishops need no longer swear an oath of
allegiance to Rome; the oath of immaculate conception is eliminated; Protestant
houses of prayer are legally established; schools are increased and improved; the
church's wealth is put to use in support of the poor; and German church songs gain
popularity. Seeking to resolve (or perhaps to overlook) the dichotomy between
absolutism and Enlightenment, Faustin concludes ‘dass der Kaiser den Grundsätzen
des größten Philosophen [Voltaire] doch nicht sehr abgeneigt wäre’ (375). Voltaire,
the model of an enlightened philosopher, may indeed have been right to announce
the beginning of the ‘Tage der Vernunft’ (376) since the tyranny of Rome has been
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overturned - ‘das Joch des tyrannischen Roms ist abgeschüttet’ (376). Impressed by
the policies of Joseph, the German Titus, Faustin and Traubach decide to settle in
Vienna as an enlightened, tolerant, and true philosophical century is ushered in.21.
Clearly, the relationship of Joseph to the Enlightenment is a complex one, and its
analysis extends beyond the scope of this essay, which has the more modest aim to
illuminate the practical dimensions of the Enlightenment as conveyed by Pezzl's
Faustin.22. Perhaps it suffices to point out that the praise of Joseph in Faustin is a
result of the enthusiasm for his reforms, not of absolute adulation for the monarch.
Written before the widespread disillusion with the Joseph's reign (and before the
retraction of some of those reforms),
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the novel cannot easily capture the despotic qualities in the emperor. Pezzl's later
biography of Joseph, Charakteristik Josephs II: eine historische und biographische
Skizze (1790), which was published five times by 1824, is an overall positive
evaluation of the emperor but it is not exclusively so.23. One can perhaps safely say
that the theme of reform in Pezzl's extremely popular novel struck a resonant chord
in the hearts and minds of Viennese society in the late eighteenth century. While the
means to implement societal change were not always at their disposal, reform-minded
writers and bureaucrats, moderate in their hopes like Pezzl, were at least able keep
such potential change in the conversations of those who wielded the political power.24.
As the preceding commentary (whose summarizing tendency may be useful to
those unfamiliar with the text) may make clear, Pezzl's Faustin can be legitimately
criticized for its lack of varied, coherent plot line and for the absence of character
development,25. criticisms that could also be levelled at a host of eighteenth-century
novels. There is indeed much structural redundancy: time and again (but, owing to
the different historical contexts, not ad nauseum), Faustin's experiences are
contradicted by his preconceived notion of enlightened practice. While it is indeed
fair to say that Pezzl's novel is aesthetically and linguistically less sophisticated than
Voltaire's Candide, one should nevertheless recall its seemingly different intellectual
aim: if Voltaire wants to question the legitimacy of an optimistic attitude toward life
(Candide ou l'Optimisme), Pezzl seeks to convey the possible realization of the
practical ethos of the Enlightenment. Moreover, in contrast to Voltaire's novel, the
value of Pezzl's text lies not only in its affirmation of the progressive aspects of
Enlightenment thought as universal heritage but also in the very historical and
geographical information communicated. With his ‘real facts,’ Pezzl seeks to instruct,
inform, and entertain. Through irony, satire, exaggeration, and occasional sarcasm,
Pezzl argues rather aggressively that the historical inhabitants of the European,
American and African continents are entitled to specific fundamental or natural
expectations: religious tolerance, freedom from repression and slavery, moderate
censorship laws, et. al. Praised by reviewers in the Allgemeine Deutsche Bibliographie,
the novel does indeed focus primarily on what Gugitz refers to as the ‘Los-von-Rom
Bewegung’, the determination to separate political rule from Roman authority.26.
Religious practice and religious institutions do bear the brunt of Pezzl's critique, but
issues pertaining to the church - holidays, indexing of books, liturgical reform, civil
rights - were inseparable from the overall aims of reform that obtained in the educated
public and in the ruling house. For the 1780s such religious satire was the norm,
particularly when the political variety was more hazardous, and the ubiquitous Roman
Church had become, especially under Joseph II, a relatively safe target in pre-patriotic
Austria.27. But it should be clear from the foregoing review that Pezzl, a kind of
Nicolai of the south, who was befriended in Vienna by the reform-minded poet Aloys
Blumauer, editor of the Journal für Freimaurer in 1784, affirms other non-religious
dimensions of the Enlightenment in this early writing: its social, political, scientific
and even economic aspects.28. This enlightened practice dovetails with aims of the
Freemasons, whom Pezzl, himself a member, defended against Joseph II's wishes in
his Schatten und Licht. Epilog zu den Wiener Maurerschriften (1786).
Besides its understandable artistic shortcomings (Pezzl was not a friend of the
Romantics and their new aesthetic), the hypercritical perspective of the novel may
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also have contributed to the novel's and the author's obscurity. This was a writer
whose work was praised by both Georg Forster and Freiherr von Knigge and whose
Faustin could be found in the Handbibliothek of Novalis. Jean Paul wrote a sequel
to Pezzl's Faustin with the title Faustins Nachlass.29. In the restorative years following
Joseph's rule, there were likely not many who would have wanted to read such a
hardhitting, reportage-like critique, especially in an age that gradually came to prefer
an aesthetics that enshrined the fantastic or that accentuated eternal truths and
beauties.30. The budding field of Germanistik also preferred to forget such ‘trivial’
writing and writers. Pezzl remains known today
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largely as the author of Skizze von Wien and Neue Skizze von Wien, texts written not
many years after the publication of Faustin, when Joseph's reforms were in part
withdrawn and Pezzl had found a secure position as secretary and librarian to Fürst
Kaunitz in Vienna (1785). These guides to Vienna as well as the author's subsequent
novels, Ulrich von Unkenbach und seine Steckenpferde (1800-02) and Gabriel oder
die Stiefmutter Natur (1810), document the author's more cautious even disapproving
assessment of the Enlightenment. Criticizing those who do not distinguish true from
false Enlightenment, the result in part of the many scribblers in Vienna, Pezzl, after
whom a park and a small street in Vienna are named, offers in his Skizze von Wien
this fairly conservative, bourgeois assessment of the Enlightenment, one which might
be typical of a high ranking civil servant:
Ein aufgeklärter Mann ist mir derjenige, dessen moralisches Gefühl richtig
gebildet ist; der Genügsamkeit in dem Beruf zu finden weiß, worin der
Zufall oder die Gesetze ihn gestellt haben; der aus Überlegung
rechtschaffen handelt; der Liebe zur Arbeit, Ehrfurcht für die Gesetze,
Empfänglichkeit für Belehrung, Liebe zur Ordnung in seinen häuslichen
und öffentlichen Geschäften, diätische Mäßigkeit und Sorge für seine
Gesundheit sich zu habituellen Eigenschaften gemacht hat; dem es nie
gelüstet nach einem Aufwand, der seine Kräfte übersteigt; der die zu seiner
gesellschaftlichen Bestimmung nötigen Talente stets zu vervollkommnen
sucht; der die Pflichten des Bürgers, Freundes, Ehemannes, Vaters kennt
und ausübt; der weiß, daß man in der bürgerlichen Gesellschaft zur
Erhaltung des Ganzen individuelle Lasten tragen und Privatvorteile
notwendig aufopfern muß und dieselben ohne Bitterkeit trägt und aufopfert;
der die vom Staat öffentlich eingeführte Religion nie unbescheiden anfällt,
und wenn er sich andere Überzeugungen erworben hat, denselben im
Stillen huldigt; der endlich sein Dasein freudig genießt und die
Wissenschaft besitzt, es bequem, lange und ruhig zu genießen.31.
The primary themes of Faustin are no longer readily in evidence in the above
quotation, and one can detect the lack of fiery indignation and perplexity at
unenlightened positions that characterize Pezzl's early novel. Pezzl's relatively
aggressive defense of a historically based demand for human dignity has been
dampened and replaced by an emphasis on self-disciplined, domestic morality and
personal happiness. The contrast illustrates the transmogrification of the ethos of the
Enlightenment into a Biedermeier perspective.

Eindnoten:
1. Klaus Zeyringer, ‘“Geistvolle Satire” und/oder “grobschlächtiges Konglomerat tendenziöser
Anekdoten”?’ Arcadia 25 (1990), 146. Gugitz also refers to the popularity of the novel writing
that it ‘...[gehörte] seinerzeit sicher zu den gelesensten [Bildungsromanen]...’. Gugitz refers to
the many editions, both legal and illegal, which the book experienced. See Gustav Gugitz,
‘Johann Pezzl. Zu seinem 150. Geburtstag’, Jahrhuch der Grillparzergesellschaft XVI (1906),
179.
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2. Johann Pezzl, Faustin oder das philosophische Jahrhundert, Hildesheim 1982. Reproduction
of the first edition, Zurich, 1783, iii. Afterword by Wolfgang Griep. Future reference to this
text will be cited in the essay with the appropriate page number.
3. In an intelligent description of the differences and similarities between Candide and Faustin,
Schmid-Bortenschlager lists the features in common: ‘...die lockere Erzählstruktur der Reise,
das Schüler-Lehrer-Verhältnis zwischen Candide und Pangloss, bzw. Faustin und Pater Bonifaz,
der Beginn der Explusion aus dem Jugend-Paradies, diverse Trennungen und
Wiedervereinigungen, die Erprobung einer These durch Erfahrung, ein relativ idyllisches Ende
(dies wird in den gängigen Kürzest-Vergleichen meist übergangen, da hier in Differenzen ganz
deutlich zutage treten).’ See Sigrid Schmid-Bortenschlager, ‘Voltaires Candide ou l'optimisme
und Johann Pezzls Faustin oder das philosophische Jahrhundert. Parallelen und Differenzen.’
Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft 27 (1996), 204.
4. For example, Griep observes that the chronology of Voltaire's death and Olavides' trial before
the inquisition are reversed. See Griep (n. 2), 5.
5. Once he settled in Vienna, Pezzl was a frequent and respected participant in the salon of Caroline
Pichler. See Griep, 4. Griep provides a very useful introduction to Pezzl and his Faustin in the
afterword of this edition.
6. Pezzl writes ‘Der Leser bekömmt nicht bloß Träume einer sich selbst überlassenen Phantasie
vor sich, sondern Dinge, die wirklich auf unsrer Welt, noch in unseren Tagen geschehen sind,
und noch geschehen.’ (iv-v).
7. See Schmid-Bortenschlager (n. 3), 205.
8. Werner M. Bauer, ‘Bekämpfte und erfundene Welt: Zum österreichischen Roman des
ausgeheneden 18. Jahrhunderts’, Sprachkunst: Beitrage zur Literaturwissenschaft 6 (1975), 22.
9. Bauer writes: ‘Hier liegt auch der bedeutsame Unterschied zu Pezzls Faustin. Wenn Candide
nach zahllosen Rückschlägen sein Ziel erreicht, zeigt sich dies wiederum als Chimäre: er heiratet
mit Kunigunde eine häßliche, alte und verbrauchte Frau. und seine Teilnahme an der
Weltgeschichte, die Pangloss in einem Katalog unglücklicher Lebensläufe zum Trost Candides
aufrollt, beschränkt sich nunmehr auf die Aufforderung, die Pangloss' historischen und
autobiographischen Rückblick unterbricht: “Je sais aussi, qu'il faut cultiver notre jardin.” Faustin
aber findet seine Lebensdevise im Regierungsprogramm Josephs II verwirklicht. Darin zeigt
sich der apologetische und propagandistische Zug von Pezzls Roman, der für den Autor auch
die gewünschte Wirkung zeitigen sollte: Der Faustin erregte beträchtliches Aufsehen, was durch
viele Nachdrucke und zwölf größtenteils verzerrende Nachahmungnen bezeugt wird, die im
Zeitraum von 1784 bis 1801 erschienen.’ See Bauer, 23-24.
10. Paul P. Bernard, for one, includes Pezzl among the moderates of the Viennese literati. See his
Jesuits and Jacobins: Enlightenment and Enlightened Despotism in Austria, Urbana, IL, 1971,
113.
11. See Pezzl's Briefe aus dem Novizziat, Zurich, s.n., 1780, 344.
12. There seems to be little definitive biographical information about Pezzl. Griep has done an
admirable job in collecting data from the author's early years. Pezzl's later years, when he
worked in intelligence for Count Kaunitz, are less well understood. See Griep's unpublished
Johann Pezzls Jugendjahre (1756-1780), Bremen, 1983, which corrects some of the information
contained in Gugitz' assessment of Pezzl's life.
13. Christoph Siegrist, ‘Antitheodizee und Zeitkritik. Zur Situierung von Pezzls Roman Faustin’
in Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
(1750-1830), ed. Herbert Zeman, Graz 1979, 837.
14. Peter Hersche speaks of the peasants of Vorarlberg who in 1789 threatened the ‘misguided’
officials and clergy with ‘französischen Auftritten’. Speaking of the ‘Volk’, Hersche writes:
‘Wenn es nun den Herrscher und seine Beauftragten, bis hinunter zum Beamten und Pfarrer,
als unkatholisch denunzierte, so entzog es ihm gewissermaßen die Herrschaftslegitimation und
zerschnitt das heilige Band zwischen ihm und dem Fürsten. Gleichzeitig legitmierte es für sich
selbst alle Mittel des Widerstands gegen die ketzerische Obrigkeit, inklusive der
Gewaltsanwendung. Das Volk handelte sozusagen im Auftrage Gottes gegen den gottlos
gewordenen Fürsten.’ See Peter Hersche, ‘“Lutherisch werden” - Rekonfessionalisierung als
paradoxe Folge aufgeklärter Religionspolitik’, in Ambivalenz der Aufklärung. Festschrift für
Ernst Wangermann, eds. Gerhard Ammerer, Hanns Haas, Vienna 1997, 164.
15. Edith Rosenstrauch-Königsberg writes that Pezzl had wanted to be accepted into the lodge
‘Wahre Eintracht’. See her ‘Die Philosophie der österreichischen Illuminaten, abgelesen an
Pezzls Faustin,’ in Zirkel und Zentren. Aufsätze zur Aufklärung in Österreich am Ende des 18.
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Jahrhunderts, ed. Gunnar Hering, Vienna 1992, 309. Bauer claims Pezzl belonged to the lodge
‘Zum Palmbaum’. See Bauer (n. 8), 24. In the introduction to Skizze von Wien, Schlossar claims
the lodge ‘zur Wohltätigkeit’ was later incorporated into the lodge ‘zum Palmbaum’. (ix)
In a work entitled Vertraute Briefe über Katholiken und Protestanten (1787), which is sometimes
ascribed to Pezzl, the author further elaborates the intolerance evident on both sides of the
Christian divide even as he finally sides with the Catholic position.
Both Bauer (268) and Schmid-Bortschlager (211) note Pezzl's disgust about the slavery issue
and his direct appeal to the readership in the chapter entitled ‘Der Monolog’, in which he
condemns the practice.
Faustin attends a Catholic funeral mass for Voltaire, which had been ordered by the King.
Faustin who had witnessed, even if only fictionally, the death of the admired if unloved Voltaire
(1778), the ‘Unkristen’ (184), now sees his hero honored.
Bauer contends that Faustin need not be healed à la Don Sylvio or Agathon from his enthusiasm
(Schwärmerei) but of his own belief in the reasonableness of the world. ‘Die Ironie ...zeigt sich
darin, daß er nicht wie Don Sylvio oder Agathon von einer Schwärmerei geheilt werde muß,
sondern von seinem Glauben an die Vernünftigkeit der Welt.’ See Bauer (n. 8), 15. In the final
analysis, one has to wonder whether Faustin is indeed healed, or even if he should be healed.
One would be hard-pressed to locate the kind of transformation in Faustin that Bauer would
like to see occur. Even at the end of the novel there remains the belief in the reasonableness of
the world since Faustin seems to have this experientially confirmed in Joseph's Vienna.
‘Du hast recht, Freund! erwiederte Traubach; mit Salzburg ist es ein ganz ander Ding. Dieß ist
ein herrliches Stück Lands, das aufgeklärteste im ganzen baierischen Kreise. Wäre nicht Joseph
in Wien, ich hätte große Lust, mich für meine ganze Lebenszeit dorthin zu sezen. Gleich
erleuchtet, gleich tolerant sind Hof und Stadt (...) Darum lebt sich's auch recht philosophisch
dort’. (361-362).
‘Unter Josephs Regierung wird es allgemeiner Sieg der Vernunft und Menschheit; wird es
aufgeklärtes, tolerantes, wahres philosophisches Jahrhundert!’ (381)
Of interest in this regard is Derek Beales' essay ‘Was Joseph II an Enlightened Despot?’ in The
Enlightenment and its Aftermath, eds. Ritchie Robertson and Edward Timms, Edinburgh 1991,
1-21.
According to Beutner, Pezzl offers a uniquely differentiated view of the reign of Joseph II:
‘Pezzl führt die Unzufriedenheit mit zahlreichen neugegründeten Sozialeinrichtungen wie mit
Spitälern auf ihre geringere Dotierung, verglichen mit den in der Öffentlichkeit vermuteten
Erlösen aus den aufgehobenen Klöstern und Anstalten, zurück.’ See Eduard Beutner, Joseph
II. Die Geschichte seiner Mythisierung und Entmythisierung in der Literatur (1741-1848): Die
Grundlagen und Bausteine der josephinischen Legende. Habilitationsschrift: Paris-Lodron
Universität Salzburg, 1992. Gugitz offers the following quotation in support of Pezzl's effort
to be an objective view: ‘Herr Pezzl, der Schriftsteller, der seine Feder nie zu feiler Schmeichelei
herlieh, sondern durch seinen “Faustin” und die “Skizze von Wien” als einer der freimüthigsten
Gelehrten allgemein bekannt ist.’ Gugitz (see n. 1), p. 206.
I find Paul Bernard's concluding essay ‘Enlightenment and Josephism’ in Jesuits and Jacobins:
Enlightenment and Enlightened Despotism in Austria (see n. 10) to be a very circumspect
reading of the relationship between Joseph and the reformers.
In describing the novel, Gugitz observes: ‘Ein Konglomerat von tendenziösen Anekdoten bildet
noch keine einheitliche Handlung und eine Figur, die man durch alle diese Anekdoten bloß als
Zuschauerin hindurchgehen läßt, ist noch nicht poe- tisch belebt und menschlich interessant.’
Gugitz, (n. 1), 182. Hermann Korff referred to Faustin as ‘eine absolut humorlose Tendenzschrift
zur Verherrlichung der friderizianischen und josephinischen Ära’ (Griep, 40), and Leslie Bodi,
while praising the ‘flott erzählter sartirischer Roman’, sees the novel as ‘ein etwa plumpes und
grobschlächtiges Erstlingswerk’. Leslie Bodi, Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen
Aufklärung 1781-1795, Frankfurt 1977, 190.
See Gugitz, 169.
Schmid-Bortenschlager (n. 3), observes that Pezzl is excessive in his critique of religion, its
institutions, and its leaders, 214. His criticism may have much to do with the fact that
unenlightened behavior was prevalent among the clergy and that the institution of the church
was fair game in the early years of Joseph's rule. It may also reflect his own modus operandi,
that is, he continues the critical commentary of his Briefe aus dem Novizziat. His definition of
Enlightenment, offered a few years later in Skizze von Wien, suggests that he is not
fundamentally anti-clerical in his stance. He writes, for example, ‘Viele Leute glauben, der
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einzige und vollendete Gegenstand der Aufklärung sei eine gereinigte vollkommene Religion,
die Mißbräuche der Kirche einsehen und sich von denselben losmachen, heiße aufgeklärt sein.
Dieses Glaubens bin ich nicht.’ Johann Pezzl, Skizze von Wien. Ein Kultur- und Sittenbild aus
der josefinischen Zeit, eds. Gustav Gugitz, Anton Schlossar, Graz 1923, 381 - 82. An English
translation of passages of Pezzl's Skizze von Wien is available in H.C. Robbins Landon, Mozart
and Vienna, New York 1991, 128-129.
These aspirations are perhaps more forcefully asserted in Pezzl's Marokkanische Briefe. Aus
dem Arabischen (1784), which continues the tradition of Montesquieu's Lettres persanes and
more explicitly exposes the contradiction between Enlightenment thought and social practice.
Knigge wrote ‘Faustin [sei] mit größerer Kühnheit geschrieben..., als eines meiner besten
Bücher.’ See Griep's Nachwort, 3.
Zeyringer (see n. 1) argues convincingly that the novel fell out of favor because it was too
realistic in its critique of the church and sociopolitical institutions. See Zeyringer, 146-150.
That the critique may have been too harsh is suggested by the fact that the book was included
in the writings that led to the prohibition of the Illuminatenorden in Bavaria in 1785.
Johann Pezzl, Skizze von Wien (see n. 27), 382.
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Naar de maan met Kinker in 1838 (deel 2)
Een kladbrief en een onbekende imaginaire reis
André Hanou
Nadat ook zij haar verhaal, hetwelk den lezer reeds bekend is, geëindigd had, zag ik
tranen in de oogen van mijn' voogd opwellen; en schoon hij het scheen te willen
ontveinzen, bemerkte ik echter duidelijk, dat hij pogingen deed om een' aanval van
droefgeestigheid van zich af te weren. - Zij stond op; de baron lag geknield voor
haar; de Poolsche-Rus riep, in verrukking, ja, zij is overwaardig om door een'
viergevlerkten Luneaan als eene godin van Tellus gekroond te worden! De overige
gasten (er waren er nog vijf, behalve de baron en zijn vriend) schenen verlegen als
of zij niet wisten, welk eene houding bij dit tooneel aan te nemen; en, nadat
MATHILDA met ongemaakten ernst gezegd had: - ‘De maanziekte of misschien
wel maanige gezondheid schijnt van eenen overerflijken aard te zijn: want ook ik
ben heden nacht met mijne ziel in de maan geweest’ - zeide mijn voogd, op eenen
eenigzins naargeestigen toon: - ‘Spreek op, MATHILDA!’
MATHILDA. Ja, ik was er wel, en met geheel mijn hart en ziel! Nog nimmer had
ik zulk een' levendigen droom. - Ook ik heb door de dansende en zingende reijen
eener heilige plaats onze, mij schrikbarende, aarde hooren begroeten; en nu begrijp
ik zeer duidelijk de reden, waarom wij (gelijk de baron ons dit uitgelegd heeft) in
geestvervoering, met ligchaamlijk afwezende wezens in onze moedertaal kunnen
spreken, gelijk SWEDENBORG in het Zweedsch met zijne geesten, en DAVY
Engelsch met zijnen Genius sprak.
Een geestelijke, gelijk ik uit zijne houding en kleeding meende te mogen opmaken,
naderde mij eerbiedig, en sprak: ‘hetgeen gij zaagt, was een onzer exoterische
erediensten. Eens zullen zij, even als, na eeuwen, bij u, in eene algemeene esoterische
opgelost worden. Uw grootere planeet is nog ver van de haar bestemde volmaaktheid
verwijderd, en, schoon gij ons eenmaal ver overtreffen zult, zijn wij u thans nog ver
vooruit. Uw vijftigmaal grootere bol heeft, om die reden, meer tijd noodig, om tot
de volkomenheid, waarvoor zij vatbaar is, te rijpen; en als uwe kundigste en
regtgeaardste wijzen zich bij ons kwamen oefenen, zouden de rijpheid uwer planeet
en de volmaakbaarheid harer bewoners daardoor ten sterkste bevorderd worden.’
Hier nam hij een in één gewonden tafereel van onder zijn regter arm, ontrolde het,
en ging toen daarmede op een kleinen afstand van mij staan.
‘MATHILDA,’ vroeg hij mij vervolgens: ‘kent gij de Aardelingen, die hier
afgebeeld zijn?’
De Baron (opstaande, en haar eenigzins ongeduldig in de rede vallende), en wie
waren deze begunstigde, en door de Luneanen vergode stervelingen?
MATHILDA. Gij schijnt ontroerd, baron. Ik zal u zeggen, wie zij waren. Ik zag
mijn' meester, de regterhand van zijne dochter in die van zijn' pupil leggende; de
levensgroote afbeeldingen waren van eene treffende en voorbeeldelooze gelijkenis.
Zij waren, zeide mij de geestelijke, door een' dubbelgevleugelden Maneling
geschilderd, naar de levendige voorstelling zijner verbeeldingskracht. Ik geloof, dat
de baron ook een' droom, misschien wel uit zijne vroegere jeugd gehad heeft.
CHRISTOFFEL. (Terwijl de baron met de kennelijkste trekken van wrevel zich
naar zijne plaats begeeft) Ook hiermede stemmen mijne maangezigten (en niet zonder
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de smartelijkste aandoeningen) overeen. Ik gevoel maar al te zeer, dat mijn pligt
mijne ligchamelijke reis naar de maan gebiedend vordert. Gaarne zou ik die eerst
alleen willen ondernemen, om, na mijne wederkomst, mij, bij eenen tweeden togt,
door mijne dochter en FERDINAND te doen vergezellen. Maar hoe zal het haar
bedroeven, wanneer ik...
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De Baron Laat dit u niet ontrusten, mijnheer CHRISTOFFEL; uwe beminnelijke
dochter heeft mij toegestaan, die reis voor u (en zekerlijk ook ter uitbreiding mijner
maankennis) te ondernemen.
CHRISTOFFELINA en ik. Neen, vader! (want beiden mogen wij u thans dus
noemen) alles is thans veranderd, Wij zullen u niet alleen laten vertrekken, maar u
reeds op uwe eerste reis vergezellen, daar wij van u vernomen hebben, dat er in uw
luchtgevaarte plaats voor drie reizigers is!
Hierop vormde zich in minder dan één oogwenk de groep van ons drieën; mijn
voogd omhelsde ons, en sprakeloos van aandoening, plaatste hij zich toen tusschen
ons beiden, terwijl MATHILDA, in de hoogste spanning van geestvervoering, uitriep:
- ‘ô Ja! - Dit is, dit is... zonder dat er iets aan ontbreekt... dit is hetzelfde
oogbetooverende tooneel, dat mij de geestelijke op onze Luna aanschouwen deed.’
- Nu ging mijn voogd weder zitten, en met meer plegtigheid dan hij anders, zelfs in
de ernstigste gesprekken, gewoon was, deed hij de volgende toespraak: - ‘Nu kan ik
het gisteren afgebroken gesprek over de staatkundige gesteldheid der maan weder
opvatten. Ik zal zeer kort kunnen zijn. De nu op eenen vasten voet geregelde
erfelijkheid, in alle Rijken, en onder alle instellingen en inrigtingen op de Maan, van
de Koninklijke familiën en het algemeen Vorstelijk Maancongres af, tot de vrije,
maar dienstbare klasse toe, heeft voor altijd den vrede met het evenwigt der Staten
op deze onze nachtvorstin gevestigd. Met regt spreken wij, als door een donker
instinctuëel besef daartoe genoopt, van ondermaansche aangelegenheden, van ons
ondermaansch bestaan, en in het algemeen van al het ondermaansche; dit woord is
zeer wel gekozen: want tot nog toe zijn wij in onzen onrijpen toestand, in rang, en
zedelijke waarde, beneden de redelijke maanbewoners. Sedert kort is er in hunne
staatkundige inrigtingen eenige verandering en merkelijke verbetering gekomen.
Zoo hunne casten erfelijk, en, naar de algemeenen regel, uitsluitend blijven, kan men
echter, mits met goedkeuring van den hoogen raad van bestuur van het Rijk, waartoe
men behoort, van eene hoogere caste in eene lagere, en omgekeerd, van eene lagere
in eene hoogere overgaan. - Wanneer wij nu al het gezegde van gisteren en heden
bij elkander opsommen, zal men geloof ik overtuigd zijn, dat eene reis naar de Maan
voor onze ondermaansche aangelegenheden nuttig kan zijn, en dat het tevens
verëerend voor ons Vaderland zou zijn, wanneer de eerste proef daarvan door
Nederlanders genomen werd.
Doch ik gevoel rust noodig te hebben, zoowel voor het hart als het hoofd. Allen
stonden van tafel op; en het voor ons beslissende tafelgesprek nam een einde.
MATHILDA zeide, in het heengaan tot den baron: ‘Zoudt gij u waardig achten,
de reis mede te doen? - Ik geloof het niet.’
De baron en zijn vriend bleven nog eenigen tijd in de eetzaal, beschouwende,
misschien om zich tot eene goede houding voor te bereiden, eene zeer groote, door
mijn' voogd geteekende, maankaart, namen vervolgens een beleefd en plegtstatig
afscheid van CHRISTOFFELINA, met een' groet aan haar' vader, en zoo werden wij
op het landgoed van mijnen voogd van twee lastige lieden ontslagen. De vijf overige
gasten, de zich, ieder op zijne wijze, gedurende de rust van den heer CHRISTOFFEL,
vermaakten, lieten ons drieën (want MATHILDA was teruggekomen) aan onze
overdenkingen en nalezingen, over al het gebeurde, over, en wij maakten daarvan
gebruik, om elkander onze onderlinge gewaarwordingen en gedachten over den
aanstaanden maantogt mede te deelen. MATHILDA, welke in zulk eene reis nog
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veel minder gevaar zag, dan in die van eene gewone stoomboot, speet het slechts,
dat zij het eerste uitstapje niet mede kon doen, dewijl, gedurende onze afwezigheid,
haar verblijf op aarde gevorderd werd. Ook meende zij, gedurende onze reis, op den
baron en zijn' vriend het oog te moeten houden. Zij wist, dat haar heer reeds
verscheiden kleine maanbollen, bij de laatste volle maan, had opgezonden, die, gelijk
haar de Tuinmansbaas, die iets van het geheim wist, had verzekerd, eerst na verloop
van eene maand, en vervolgens in denzelfden nacht, weder op den sterrentoren
teruggekomen waren. Ook ik stelde het grootste vertrouwen in de uitgebreide
natuurkennis van mijnen voortreffelijken voogd; maar niemand was
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met zooveel moed en verlangen naar de luchtvaart bezield als mijne verloofde en
aanstaande bruid: want dit was zij door de inzegening van haren vader geworden,
en zulks op eene veel plegtiger wijze, dan dit ooit bij eene andere bruid plaats had
kunnen hebben. - Het waren nu geene in damp vervliegende luchtkasteelen, maar op
vasten grond staande maanpaleizen, welke voor onze verbeelding verrezen, en
CHRISTOFFELINA wist nog bovendien, dat zoowel de heen- als terugreis in minder
dan een uur van onzen gemiddelden tijd kon afgelegd worden. ‘Dit hebt gij,’ sprak
zij, ‘reeds uit het gezegde van mijn' vader kunnen opmaken. Maar aangenamer en
minder schokkend aan de grenzen, dat is, bij den overgang uit onzen dampkring in
die van Luna, zal het zijn, wanneer wij dien togt (door de besturing van mijn' vader,
van wien dit afhangt) in zes van die uren volbrengen.’ Hoe zij dit laatste wist, begreep
ik toen nog niet, maar zij wist nog meer; en, onder anderen, dat er aan de noordpool
van de maan nog eene groote uitgestrektheid, meestal onbewoond, land bestond,
hetwelk, wel bebouwd en ontgonnen, een van de vruchtbaarste staten zou kunnen
opleveren. Nu geleidde zij mij bij de hand naar de groote, door mijn' voogd geteekende
maankaart, en maakte mij aandachtig op eene ronde vlakte aan dat gedeelte der maan.
Ter onzer ontspanning zouden wij nu eene wandeling in het park, rondom het
laboratorium, doen, toen de heer CHRISTOFFEL ons te gemoet kwam. Hij was zeer
opgeruimd, en zeide, terwijl hij ons met hartelijkheid de handen drukte: ‘Overmorgen
zal de maansverduistering plaats hebben, en de daaropvolgende volle maan gaan wij
daarboven van den sterrentoren op reis; alles heb ik daartoe reeds in gereedheid doen
brengen. Voor dien tijd moet uw huwelijk voltrokken zijn.’
Alles had nu reeds zijn beslag bekomen, met uitzondering van de reis zelve; maar
den dag voor dien, waarop de reis bepaald was, liet de baron zich bij mijn voogd, nu
mijn schoonvader, aanmelden, om afscheid van ons, maanreizigers, te komen nemen,
en dit bezoek werd hem zonder beraad toegestaan. Hij verscheen nog denzelfden
avond, - wenschte CHRISTOFFELINA en mij geluk met het voltrokken huwelijk,
en ons alle drie eene voorspoedige reis. Op zijne dringende bede, om ons den
volgenden avond, bij volle maan, te zien vertrekken, en in het park een laatst vaarwel
te mogen toeroepen, verzocht mijn schoonvader hem dien nacht op Zonderzorg door
te brengen. Na dit met de grootste erkentelijkheid aangenomen te hebben, begon hij
het volgende gesprek:
De Baron Waarom zou ik het willen ontveinzen, dat door het huwelijk uwer dochter
mijne vurigste wenschen verijdeld zijn geworden. Ik hoop slechts, dat de vriendschap,
welke ik u en uwen kinderen opregtelijk toedraag, er niet bij lijden zal. Ik zal mij
trachten te troosten; wanneer ik mij daarvan slechts verzekerd mag houden. Na deze
betuiging zal u het niet meer vreemd voorkomen, dat ik mijn laatste bezoek zoo
plotseling, en, ik mag wel zeggen onbeleefd, heb afgebroken. Ik wilde u, mijne
vrienden, mijn afscheid schriftelijk toegezonden hebben; maar, schoon mijn hart er
ook bij lijden zal, deze overwinning heb ik, niettegenstaande den raad van mijn'
vriend, niet op mij kunnen behalen. Ik beken, dat ik veel moeite heb aangewend, om
uwe werkplaats, en vooral, om uw observatorium te bespieden. Deze schuld, hoop
ik, zult gij mij vergeven. Ik heb u zeker van mijne maankennis meer willen doen
gelooven dan ik bezit; ook daarvoor vergiffenis! Dat ik echter dikwijls maangezigten
had, en er mij niet zonder vrucht in geoefend heb, is even waar, en wanneer gij mij
vergunnen wildet u op uwe reis te vergezellen, (hetgeen ik naauwelijks hopen durf),
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zoudt gij mij zeker ten hoogste verplichten. In ulieder bijzijn, op Luna, zal mij het
leven minder tot last wezen.
Mijn Schoonvader Wat vergeeft men eenen verliefde, en nog wel eenen
maanzuchtigen verliefde, niet? - Echter ben ik van uwe voorgevens zoo geheel de
dupe niet geweest, als gij u misschien verbeeld hebt. Ons op reis te vergezellen, is
om meer dan eene reden onmogelijk. Mijn voertuig is hoogstens voor drie personen
berekend. Ook is mij in de beschouwing der laatste maansverduistering meer ontdekt,
dan ik behoef, om, al ware er ook plaats genoeg, uw verzoek af te slaan. Uwe
zoogenaamde verlichte, maar in den grond donkere staatkundige begrippen, waarin
gij ongelukkig
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door uwen vriend nog gesterkt wordt; uwe, maar vooral zijne betrekkingen tot de in
Europa verspreide landbedervers, die zich gaarne zelfs met de zinnelooste dweepers
in het godsdienstige, en, in weêrwil van hun geschreeuw van volksvrijheid, ook met
de aanhangers van den gevallen despoot1. zouden vereenigen, wanneer dit strekken
kan om hunne bekrompen uitzigten en ontwerpen te bevoderen; deze begrippen,
mijnheer de baron, maken u onbevoegd om onze reisgenoot te zijn. Duid het mij
niet ten kwade, dat ik uw verzoek, met eene openhartigheid, welke mij gewoonlijk
niet zoo scherp gepunt van de lippen vloeit, kort en bondig van de hand wijs. De
Luneanen zijn mij te dierbaar, om hen aan de bezoeken van, hetzij dan bedrogenen
of bedriegers, bloot te stellen.
De Baron Sta mij toe u te zeggen, mijnheer, dat GRODNISKI, wanneer er in zijnen
aanhang slechts of bedriegers of bedrogenen zijn, niet tot de eersten, maar tot de
laatsten behoort. Aan een' Poolschen Rus of Russischen Pool mag men misschien
zijne overdreven begrippen toegeven. Het staat mij niet vrij hem te beschuldigen;
maar ik behoor zeker niet tot de sprinkhanen, die uitgezonden zijn om te verderven;
de betrekkingen, waarin ik met mijn' oom sta, doen mij hem ontzien. Noem dit eene
zwakheid, of geef er nog een kwalijkluidender naam aan; maar ik zeg u, met dezelfde
openhartigheid, dat, al zou het mij ook uwe vriendschap kosten, ik mijn gedrag
omtrent hem niet zal veranderen; en laat ik er mogen bijvoegen, dat gij in uwe
maankennis verschalkt zijt, wanneer zij u, uit hoofde van de gevoelens van mijn'
vriend, tot de mijne doet besluiten; doch ik gevoel, dat ik na het gehoorde niet langer
zonder laagheid hier vertoeven kan.
Hij vertrok, en nam met eene koele maar fiere buiging afscheid van ons. Kort
daarna kwam MATHILDA met den tuinman binnen, en deze laatste verhaalde mijn'
schoonvader, dat iemand, welken hij voor een' bediende van GRODNISKI of van
den baron hield, met eene touwladder tegen het observatorium opgeklommen, na
eenige oogenblikken weder afgekomen, en met een' ongehoorden spoed door het
groote hek ontvlugt was. MATHILDA had het uit haar kamer gezien, en de
tuinmansbaas was op een' te verren afstand van het park geweest, om hem te kunnen
achterhalen; echter meende hij, duidelijk gezien te hebben, dat de vlugtende roover
een' kleinen maanbol in zijne hand hield. Zonder het blaffen van Sultan, zou hij
waarschijnlijk ook dit laatste niet ontdekt hebben.
Mijn Schoonvader Zij zijn dus meester van het geheim, waarvan de ontdekking
mij zoo veel onafgebroken arbeid heeft gekost. Deze miniatuurbollen zijn, in
evenredigheid, hetzelfde als het groote gevaarte, met uitzondering alleen van de
bewoonbare ruimte, welke er in den omtrek aan verknocht is, en de kwalijkgezinde
volksberoerders zullen ons dus binnen kort kunnen volgen.
MATHILDA. Maar wij zullen hen echter wel beletten, van deze plaats op te varen,
wanneer gij vertrokken zijt.
Mijn Schoonvader De plaats der afvaart doet er weinig toe. Hoe het zij, ik maak
mij er ongerust over. De baron is genoeg in de scheikunde ervaren, om uit hetgeen
hij nu reeds bezit al het overige te ontdekken.
MATHILDA. Wanneer de roof niet verder gaat dan tot den baron, bezit ik
vrouwelijke list genoeg, om het geroofde in zijne handen onschadelijk te maken.
Zelfs zie ik wel kans om hem aan den invloed der propagandisten te onttrekken. Hij
is misleid, maar niet geheel bedorven. Voorts stel ik alles op rekening van zijne
liefde. Ik heb het al zeer vroeg bemerkt, dat hij in uwe geheimen wilde dringen, om
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uwe vriendschap, en door deze het hart, ten minste de hand van uwe dochter te
winnen. En dit laatste vergrijp heeft (ik houd er mij verzekerd van) geene andere
bedoeling dan om CHRISTOFFELINA te volgen. Denk aan WERTHER! eene
maanzieke liefde is dikwijls ongeneeslijk. Ik wil niet ontkennen, dat ik vroeger, mijns
ondanks, eenige hoop voedde, dat zijne liefde eenmaal zou beloond worden,
niettegenstaande zijn verschil in jaren met uwe dochter; doch sedert het tafereel,
hetwelk haar huwelijk met FERDINAND voorspelde, liet ik die hoop geheel varen.
Ik beklaag hem; maar voor zijne ondernemingen ben ik geheel zonder vrees.
De Tuinman En ik heb mijne spoorhonden (neem het mij niet kwalijk, dat ik uwe
tuinbedienden
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dus noem) reeds uitgezonden om den dief en zijn' meester bij al hunne gangen in het
oog te houden; terwijl ik tot die expeditie de tuinknechts gekozen heb, waarop ik mij
ten volle verlaten kan. Tot na uw vertrek, mijnheer CHRISTOFFEL, zal ik alles met
dubbele zorg en oplettendheid doen bewaken.
En alsnu omtrent alles gerust gesteld, hielden wij ons gedurende den tijd, die er
nog vóór ons vertrek verloopen moest, bezig, om al het daartoe noodige in gereedheid
te brengen. Schoon ik geen het minste wantrouwen tegen MATHILDA in mijn'
boezem koesterde, meende ik echter, dat zij iets meer dan medelijden voor den baron
gevoelde. Ik herinnerde mij nu, dat zij zich met hem, meer dan met eenig ander
genoodigde, onderhield. Doch toen ik deze gedachte aan mijne echtgenoote
mededeelde, glimlachte zij, mij tevens betuigende, dat een huwelijk van den baron
met MATHILDA niet anders dan voordeelig en gelukkig zijn zou, zoowel voor hem
als voor haar, en voor ons allen; maar inzonderheid voor de correspondentie, die
tusschen ons en haar, wanneer wij eens op de maan gevestigd waren, zou moeten
plaats hebben. MATHILDA was eene verre verwante van den oom des barons, en
van dezen wist zij, dat het hem aangenaam zijn zou, wanneer zijn neef alle
gemeenzaam verkeer met GRODNISKI, die hij begon te mistrouwen, afsneed. Schoon
zij den diefstal afkeurde, was ook zij niet beducht voor de gevolgen, en hield er zich
zeker van, dat er reeds eenige verwijdering tusschen den baron en GRODNISKI,
sedert hun laatste bezoek op Zonder zorg, bestond. ‘Vraag mij, (zeide zei) nu niet
verder, ten aanzien van MATHILDA. Er zijn geheimen, die zij mij vertrouwde, en
die ik trouw en heilig in mijn hart bewaren zal. Het zij u thans genoeg te weten, dat
zij al ons vertrouwen verdient. Ik bemin haar als eene meer dan zusterlijke vriendin,
vereer haar als eene jeugdige raadgeefster, en rigt mijne daden daarnaar in.’
Eindelijk naderde de tijd, waarop wij onze hoofdplaneet Tellus, immers voor
eenigen tijd, zouden verlaten. MATHILDA beklom met ons den sterrentoren, waarop
de groote bol van het gevaarte reeds gevuld, en het daaronder vastgemaakte vertrek
voor ons drieën reeds in gereedheid gebragt was. Statig rees de volle maan aan den
onbewolkten hemel, en toen zij omtrent de hoogte bereikt had, waarop het
ontzaggelijke voertuig moest losgemaakt worden, omhelsden wij MATHILDA en
begaven ons in het bolrond betimmerde reisverblijf, hetwelk in eene ronde gedaante
zoodanig ingerigt was, dat het zich om den bovensten bol bewegen kon, wanneer
aan de grenzen van onzen dampkring ons voertuig aan eene andere zwaartekracht
gehoorzamen moest, op de wijze, als dit door mijn' schoonvader reeds boven
beschreven is. Ik zal het niet wagen de aandoeningen te beschrijven, die MATHILDA
bij dit voorval bestormden. Zij barstte in tranen uit, toen zij het voertuig op een sein
van mijn' schoonvader losmaakte.
Gedurende het eerste kwartier rezen wij langzaam. Uitziende, zagen wij den baron
op eenen afstand van het hek, hetwelk Zonderzorg van den publieken weg afscheidt;
doch eensklaps begon nu het gevaarte zich met eene telkens vermeerderende snelheid
te verheffen; keerde, aan het indifferenspunt met het verblijf, waarin wij zaten, zich
naar de maan, en terwijl op hetzelfde oogenblik de gevulde bol zich naar de aarde
wendde, ondervonden wij een' geweldigen magnetischen schok, welke niet te verduren
zou geweest zijn, wanneer de heer CHRISTOFFEL er ons niet op voorbereid, en
bevolen had, ons hoofd op een aan de tafel vastgemaakt kussen te leggen, onze handen
aan de tafelrandhengsels vast te houden, en onze voeten tegen den bodem vast te
klemmen; en zoo kwamen wij dan eindelijk in deze onmgekeerde rigting te land in
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het midden van de onbewoonde maanstreken, die CHRISTOFFELINA mij op de
groote maankaart van haren vader aangewezen had. Zoodra het gevaarte den
maanbodem aanraakte, stapten wij er uit, en de geestelijke, welke aan MATHILDA
het tafereel vertoond had, ontrolde het nu met meer wezenlijkheid dan in haar
nachtgezigt, en na ons met de drie beelden vergeleken te hebben, sprak hij: - ‘Ziet
hier voorloopig uwe woning, in dit nog weinig bewoonde maanland; gij zult er al
het noodige tot uw levensonderhoud en vermaak in vinden; ontvangt voorts eenige
maanbewoners uit de mindere klassen, die u dienen zullen.’
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Deze woorden sprak hij nu niet in het Nederduitsch, gelijk dit in onze droomen plaats
had, maar in de algemeene maantaal. Wel wetende, dat wij hem niet verstonden, gaf
hij ons door gebaren te kennen, dat hij ons, en wel binnen één maan-dag, d.i. binnen
nagenoeg 29 onzer aardsche dagen, deze taal grondig zou leeren verstaan en spreken.
De eerste bezigheid van mijn' schoonvader was het schrijven van een' brief aan
MATHILDA, welke hij met een' kleinen bol naar Zonderzorg verzond, waarin hij
haar onze behouden aankomst op de maan meldde, en tevens kennis gaf, dat hij na
twee maanden haar hoopte te zien. De jonge echtgenooten (wij namelijk), voegde
hij er bij, zullen ten minste een jaar in ons nieuw verblijf doorbrengen.
Toen wij reeds eenige vorderingen in de maantaal gemaakt hadden, vernamen wij
van onze geestelijke, dat er even als er verschillende soorten lunatieke aardelingen
zijn, er ook velerlei tellurische maanlingen op onze nachtverlichtster gevonden
worden. Hij zelf was een der meestverlichtsten onder deze soort; zonder hem zou
mijn vader het op onze hoofdplaneet nooit zoo ver in de lunatica gebragt hebben.
Ook hem had hij het te danken, dat de kleine maanbollen met eene
verwonderingswaardige regelmatigheid weder naar Zonderzorg terugkeerden. Hij
was door eene astronomische sympathie de alter ego van mijn' schoonvader geworden.
Tegen het einde van den tweeden maandag, toen mijn vader zich voor zijne terugreize
gereed maakte, sprak hij ons, maar voornamelijk mijn' vader, op de volgende wijze
aan: - ‘Gij wilt, in deze streken, welke u door het hooge maancongres toegestaan
zijn, een tellurisch koningrijk stichten, en ik verheug er mij van harte over. Doch
wees omzigtig in het kiezen van hen, die gij ter bevolking van deze uwe volkplanting
van uwe planeet tot ons overbrengen zult. Zij behooren alle niet lunatiek, maar naar
ziel en ligchaam welgestelde aardbewoners te zijn. Vooral moet gij u wachten voor
zoogenoemde radikalen in het staatkundige en godsdienstige. Ik wil niet zeggen, dat
onze maatschappijen voor geene verdere volmaking vatbaar zouden wezen; maar
wat deze uwe ellendige aardelingen voortgang in de beschaving noemen, is eene
alleronwijsgeerigste teruggang, en wij zijn reeds tot zulk eene rijpheid van ons
geslacht gekomen, dat wij duidelijk inzien, dat wij van deze of dweepende of
huichelende slechthoofden, wanneer hun invloed iets kon te weeg brengen, wel nadeel
maar geen voordeel zouden te wachten hebben.
Gedurende de twee maanden, dat mijn schoonvader nog op de maan vertoefde,
waren wij reeds ver gevorderd in de daar gebruikelijke algemeene maantaal.
Bij zijne terugreis reikte mijn schoonvader ons en hem de hand, beloofde hem
plegtig zijne vermaning met naauwkeurigheid op te volgen, omhelsde ons met
vaderlijke hartelijkheid, en vertrok.
Het paleis, ons ter woning door het hooge Maan-congres toegestaan, was geheel
ingerigt, en in zijne afmetingen geëvenredigd naar degrootte en behoeften der
aardelingen. De verlichte en brave geestelijke kwam er ons dagelijks bezoeken; en
toen wij reeds de noodige vorderingen in de taal gemaakt hadden, om er ons met
duidelijkheid in te kunnen uitdrukken, stelden wij hem voor, ons ten gids te
verstrekken, bij eene reis in de naastbij gelegen Maan-staten. - ‘Dit zal ik volgaarne
doen,’ was zijn antwoord, ‘maar ik geloof, dat het u niet dan nuttig zal zijn, u en uwe
echtgenoot voorloopig eenige narigten omtrent onze planeet en hare bewoners te
geven, voor zoo ver ik onderstellen mag, dat gij daar nog niet, of nog niet genoeg,
van onderrigt zijt. Ook zult gij, gedurende uw verblijf alhier, opgemerkt hebben, dat
gij, sedert uwe komst op de Maan, geene inwendige maangezigten meer hebt, en dat
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gij dus uwe lunatische kennis alleen door uw wakend verstand en uitwendige zintuigen
zult moeten vermeerderen. Om dit des te beter te kunnen doen, zal het u zeker van
dienst zijn, wanneer ik u vooraf daaromtrent eenige inlichtingen geef.’
Gretig namen wij zijn aanbod aan, en hij vervolgde op deze wijze:
‘Volgens onze oudste, eenigzins mythische berigten niet alleen, maar ook naar
aanwijzing der geologische waarnemingen en nasporingen omtrent alles, wat den
bouw van onzen bol aangaat, is het
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boven allen twijfel, dat deze wachter uwer aarde vroeger eene komeet is geweest,
die, in haren loop, te veel de aarde genaderd en daardoor tot haar aangetrokken zijnde,
in plaats van haren gewonen weg, als komeet, te vervolgen, gedwongen is geworden
in het vervolg rondom uwe planeet te wentelen.
Uit de versteende overblijfsels van vroeger bestaan hebbende hoog- en laagvliegers,
welke in de menigvuldige diepe holen der maan gevonden zijn, terwijl er nergens
zulke overblijfsels van ongevleugelde maanbewoners, of iets het allerminste, dat hun
vroeger bestaan zou kunnen doen vermoeden, ontdekt zijn, trekt men natuurlijk dit
besluit, dat deze laatsten eerst, na de verandering der komeet in eene maan, hun
bestaan ontvangen hebben. Onze tegenwoordige gevleugelde planeetgenooten schijnen
bovendien spelingen, of hervatte pogingen eener vroegere natuur te zijn. Somtijds,
echter zeldzaam, brengen ongevleugelde ouders gevleugelde kinderen, maar
omgekeerd, gevleugelde zeer dikwijls ongevleugelde zonen en dochteren voort.
Wettige, of ook onwettige, gemengde verbindtenissen zijn meestal onvruchtbaar, en
die van enkel- met dubbelgevlerkten zijn het altijd. De hoogvliegers, of
dubbelgevleugelden, om het even, uit welke zamenparingen voortgesproten, zijn en
blijven ten uiterste schaarsch; en deze mag men, met weinige uitzonderingen, als
wezens beschouwen van een' verhevener aard dan de overige maanbewoners. - Van
dezen beloven wij ons alles goeds; want schoon zij zeer eergierig, sommigen
heerschzuchtig zijn, en velen hunner bij de laatste staatsomkeeringen zich als
aanvoerders der laagvliegers en hunne aanhangers plaatsten, zijn zij grootendeels
van hunne dwalingen teruggekomen, en bezitten te veel verstand en doorzigt, om
niet te beseffen, dat zij, elk in zijnen rang en stand, juist dan het meest aan hunne
hoofdneigingen bot kunnen vieren, wanneer zij de inrigting, tot welke zij door hunne
geboorte of eventuële standverwisseling behooren, helpen verbeteren en verëdelen.
De doelmatige aaneenschakeling en ineengrijping der verschillende rangen en standen
onzer maatschappij maakt de vastheid en zekerheid, zoowel der onderdanen als der
regeerders, uit: ieder staat, afzonderlijk genomen, zoowel als het hoogere
staten-verbond van allen, is, na vele omwentelingen en lotverwisselingen, een
zamengesteld staatkundig raderwerk geworden, van hetwelk alle bezielde raderen
en schakels op de doelmatigste wijze zamenwerken, tot de geleidelijke
verwezenlijking en instandhouding van de orde en rust der zamenleving, in verband
met het stoffelijk en zedelijk doel aller maatschappelijke vereeniging; en daartoe is
geen zoogenaamd maatschappelijk verdrag noodig, hetwelk juist, omdat het een
verdrag is, zoo wel ontbonden als aangegaan zou kunnen worden; maar het vloeit
als van zelve, en uit een in het redelijk wezen aangelegd verbondsbegrip, voort, dat
heilig en verbindend is als eene ingeschapen wet, die door geene toestemming of
aanneming bekrachtigd behoeft te worden.
Van deze wijze van zien houden zich de meesten der dubbeld gevleugelden, in
weêrwil van hunne eer- en heerschzugt, zoo zeer overtuigd, dat zij (het geen anders
eene tegenstrijdigheid zou schijnen) in het betrachten van dezen pligt hunne grootste
eer stellen. Ik ken een dezer bevoorregte wezens, die, door zijne geboorte in een' der
lage standen geplaatst, door zijne kunde, aangeboren schranderheid, vooral ook door
zijne begaafdheden in al, wat kunst en vinding is, een heerschend gezag in en op de
hoogere rangen en standen uitoefent, en die, schoon daartoe door zijnen Landvorst
aangezocht, geene de minste neiging gevoelt, om in eenen hoogeren kring opgenomen
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te worden. Hij wil, namelijk, alles aan zich zelven, en niets aan zijnen toevalligen
of verkregen rang verpligt zijn.
Deze soort mijner planeetgenooten kan ik u niet te zeer aanbevelen; maar ik kan
u ook niet genoeg waarschuwen tegen de enkel-gevleugelden. Gelukkig is, na het
doorworstelen onzer staatkundige onlusten, hun rijk voorbij, wat de groote
staatsaangelegenheden betreft; maar in het klein zijn hunne kunstenarijen nog zeer
te duchten bij onervaren, goedhartige en geen kwaad vermoedende lieden, zoowel
in de hoogere als lagere kringen. Naar uwe wijze van tijdberekening, is het nu bijna
driehonderd jaar geleden, dat zij in een' onzer grootste staten bijna het ongeluk van
onze geheele maan zouden veroorzaakt hebben, wanneer de hevigheid der kwaal
zelve geene genezing had te
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weeg gebragt. In de hoofdstad van dat rijk had zich een overgroot getal
enkel-gevleugelden uit alle maangewesten nedergezet en genesteld, toen twee elkander
in de regering opvolgende Vorsten, tot dezelfde soort van wezens, dat is tot de
enkel-gevlerkten, behoorende, met behulp dezer volkssoorten en hunne aanhangers,
onder de verschillende ongevleugelde volksklassen, hun' invloed overheerschende
maakten, en hun voorbeeld, voor zoo ver zij niet in het geheim brouwden en
smeedden, door het hof, de stad en de volksmassa's, elk naar gelang zijner vermogens
en inzigten, gevolgd werd. Hoezeer hun aanzien en hunne magt onder zulk, voor hen
gunstige, omstandigheden stijgen moest, laat zich ligtelijk inzien. Zij werden de
orakels en vraagbaken aller ongevlerkten, die, uit eigenbelang of andere drijfveeren,
hunne gunst zochten. Onder dezen wordt de navolgingszucht zoo overdreven, dat
zelfs zij, die den minsten aanleg tot vliegen bezaten, door hunne kleedermakers
kunstig nagemaakte vlerken lieten vervaardigen, welke zij door de schoudergaten
hunner tabbaarden staken, terwijl zij door hunne springmeesters de kunst leerden,
om, terwijl zij hunne valsche vlerken door middel van stalen veeren deden klapwieken,
over tafels, stoelen, zelfs over paarden te springen. Sommigen hadden het daarin
reeds zoo ver gebragt, dat zij, op eenen afstand van eenige ellen, van de eene hoogte
op de andere konden springen, en dit moest vliegen heeten. Ook vele voorname
vrouwen hadden hare aanbidders niet meer noodig, om haar uit het open rijtuig ter
afklimming de hand te bieden, maar sprongen, als zweefden zij door de lucht, van
hare calèche in hare huizen, of in die, waar zij bezoeken kwamen afleggen. De
dienstbare en behoeftige speldenzoekers lieten zich uit speculatie, door daarin
geoefende heelmeesters, de vleugels afzetten, om die, tegen hooge prijzen, aan
mannelijke en vrouwelijke hovelingen te verkoopen; met één woord, de spring- en
vliegwoede was, dat men niet alleen daarin, maar ook in het gebruik maken van
allerlei kunstenarijen, deze toongevende laagvliegers navolgde, en dat zelfs de
hoogvliegers, om niet geheel verdrongen te worden, zich naar den gang van het werk
moesten schikken. Naburige vorsten, wanneer zij tot deze soort van maanbewoners
behoorden, konden zich niet geheel aan dien heerschenden invloed onttrekken, en
moesten (dacht hun), voor zoo veel zulks, zonder hun gezag te kwetsen, kon
geschieden, aan het fatsoenlijk volksbeschavend werk (zoo als men het toen noemde)
toegeven, want de stroom, die uit de maan, die alles beheerschende groote hoofdplaats
naar alle oorden kwam afzakken, was te geweldig, om er tegen in te roeijen. - Gij
weet zeker reeds door uw' schoonvader, dat de laagvliegers slechte voetgangers zijn,
en dat zij het, nog minder dan de hoogvliegers, lang met vliegen kunnen uithouden.
Deze laatsten zijn, behalve dat zij eene hoogere vlugt kunnen nemen, sterk gebeend,
en zoowel naar lijf als naar ziel tot groote ondernemingen bekwaam. Toen nu, na de
regering der twee enkel gevleugelde vorsten van het groote land, een ongevlerkte
goede, maar weinig doorziende vorst2. den troon beklom, en de laagvliegers, onder
zijne regering, met hunne aanhangers onder de te voet gaande naäpers, alles in dit
halfrond in vuur en vlam zetten, en deze laatsten als werktuigen gebruikten, om eerst
binnen 's lands, maar ook weldra bij hunne naburen den baas te spelen, vonden de
gevlerkten het geraden, de hand aan den grooten ploeg te slaan; en nu zal het genoeg
zijn, u te zeggen, gelijk uw schoonvader u dit reeds verhaald heeft, dat het ons ging,
zoo als bij u het geval is geweest, en ongelukkig nog is, en misschien nog lang zijn
zal, wanneer zij, die aan het roer der zaken zijn geplaatst, ons voorbeeld niet volgen,
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immers zoo veel het verschil van stoffelijke en zedelijke toestanden tot uwent dit
toelaat.’
Ik. Er zijn verscheiden omstandigheden, die het de onzen moeijelijk maken, voor
als nog uw voorbeeld te volgen. Mijn schoonvader, die zich ongaarne met gesprekken
over politieke of kerkelijke zaken inlaat, drukt zich, als hij dit niet vermijden kan,
daarover zeer kort uit:
‘Zoo lang de volkverleiders en landverdervers in ons wereldddeel (om het even,
of zij ter goeder of ter kwader trouw hun heilloos beroep uitoefenen) in hunne
zinnelooze ontwerpen vereenigd blijven, en daartoe al, wat zich tegen de regeringen
verzet, onder hunne oproervanen weten te scharen en te rangschikken, terwijl de
hoofden der volken (om het even, onder welke benaming zij dit zijn),
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door uiteenloopende belangen verdeeld, elkander, het zij dan met de wapenen, of
wel met diplomatieke kunstenarijën, bestrijden, zullen wij nog zeer lang
ONDERMAANSCH, dat is, nog ver beneden onze buurvrouw geplaatst blijven.’
Zeldzaam wil hij er zich verder uitlaten; maar als men hem dan het HEILIG
VERBOND tegenwerpt, wordt hij nog kortspreukiger, zelfs boos, en antwoordt, half
lagchende: ‘Als het HEILIG VERBOND zoo getrouw aan zijn' naam was, als het
ONHEILIGE aan den zijnen, dan zou de groote zaak, in geschil, reeds lang een goed
einde genomen hebben.’
Na nog eenige onderrigtingen van onzen braven en verlichten geestelijke ontvangen
te hebben, gingen wij met hem op reis, en bevonden weldra, dat al, wat hij ons van
de hoog- en laagvliegende maanbewoners gemeld had, maar al te waar was. De
laatstgenoemden, die, gelijk reeds gemeld is, ook speldenzoekers genoemd worden,
zijn nog dezelfde als toen zij in het groote land de omwenteling tot stand, en een
groot gedeelte der maangewesten in gevaar bragten. Maar zij verrigten thans hun
bedrieglijk beroep in het klein; ook heerscht er onder hen die eensgezindheid niet
meer, die voor staatkundige ondernemingen vereischt wordt. Op reis vernamen wij
van onzen goeden geestelijke, dat zij in de laatste maanverwarringen, welke thans,
gelukkig, een einde genomen hebben, nog veel kwaad hadden berokkend, door een
verbond tusschen allerlei soorten van misnoegden, (al waren zij overigens ook nog
zoo vijandig tegen elkander) te doen sluiten. Dweepende geestelijken, van allerhande
sekten, reikten elkander broederlijk de hand, en maakten met de buitensporigste
vrijgeesten, die zich wijsgeeren noemden, gemeene zaak: alles, wat zich, dikwijls
om tegenstrijdige redenen, tegen de elkander opvolgende regeringen verklaarde, was
van hunne gading. Wat zij voor het overige mogten denken of beweren, was
onverschillig; wanneer zij het slechts in dit ééne punt ééns waren. Velen der
eedgenooten, vooral diegenen, welke niet regt wisten, wat de geheime raddraaijers
voor zich en de hunnen bedoelden, en wie zij eigenlijk waren, die, achter de schermen,
de marionnetten in beweging bragten, werden diep ongelukkig. - Maar ongelukkigen
zijn dikwijls nog gemakkelijker dan gegoeden en gelukkigen door beloften te paaijen,
en verliezers zijn meestal de ijverigste spelers. - Aan kunstenarijën onder de rijk
geworden enkel gevlerkten ontbrak het niet, evenmin als aan de listen en lagen der
armen, zoo onder de gevleugelden als ongevleugelden; terwijl onder deze en andere,
in hunnen hoop te leur gestelden, de verbroederingen, onder de zinspreuk: Solamen
miseris socios habuisse malorum,3. en meer andere leuzen, zich hoe langer hoe meer
in de meeste maangewesten uitbreiden. - ‘Doch wat behoef ik u,’ sprak onze gids,
‘nog meer te verhalen van de stuiptrekkingen der opgewonden Luneanen; uw oom
heeft dit alles ook op zijne hoofdplaneet, mutatis mutandis, kunnen opmerken. Wij
hebben die waarheden sedert drie eeuwen reeds achter den rug; maar bij u is deze
politieke epidemie, schoon dan ook aan het afnemen na uwe laatste rechute, nog niet
geheel geweken’
Hier werd ons gesprek door den reeds bekenden dubbelgevleugelde, die ons
uitnoodigde eenige dagen bij hem door te brengen, afgebroken. Door zijne verhalen,
betreffende de maangeschiedenis, en nog meer door zijne rijke boekenverzameling,
werd ik overtuigd, dat alles, wat tot de geschiedenis en lotgevallen van onze
hoofdplaneet behoort, grootendeels, en nagenoeg drie eeuwen te voren in de maan,
hoezeer slechts in het klein, had plaats gehad; en dat, wanneer dit zoo voortging,
men uit hetgeen dáár voorvalt, eene soort van voorspelling zou kunnen opmaken van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

hetgeen er bij ons nog zou moeten gebeuren. IJzeren spoorbanen en stoomschepen
hebben zij echter nooit bezeten; maar om meer dan ééne reden hebben zij die ook
minder noodig. In de astronomie en wat daaraan vast is, zijn zij ons (naar het gevoelen
van onzen dubbel-gevlerkten gastheer) ver vooruit. Met onze volkplantingen in de
maan scheen hij minder ingenomen dan onze geestelijke; doch hierin komen de
meeste lunistische geleerden met elkander overeen, dat wij, eenmaal de volkomenheid
der maanbewoners, vooral in het staatkundige, bereikt hebbende, hen nog veel meer
zullen overtreffen, dan zij ons thans op den weg der volmaking vooruit zijn.
Gedurende ons verblijf bij dezen geleerde,
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hadden wij gelegenheid bij de executie van een' laagvlieger tegenwoordig te zijn.
Zijne straf bestond in eene ontvleugeling en ------Het handschrift van FERDINAND, den schoonzoon van CHRISTOFFEL ***, gaat
niet verder. De toezender van dit fragmentarische stuk is een vriend van onzen
zeldzamen maanzieke, die het hem ter hand stelde, hem toestond er een afschrift van
te nemen, en er den inhoud van, des verkiezende, aan het publiek kenbaar te maken.
‘Ik heb (zoo berigt ons de vriendelijke zender), den braven maanzieke moeten beloven,
zijn' eigenlijken naam, dien zijner nabestaanden en van zijn buitenverblijf te
verzwijgen. Zijn laboratorium, starrentoren en een gedeelte van zijn kasteel is eene
prooi der vlammen geworden. Zijne dochter en zijn schoonzoon bevinden zich nog
op Luna Zijne gewezen huishoudster is met den geestelijke, die de dochter en
schoonzoon van CHRISTOFFEL ten gids verstrekte, in de maan getrouwd. Zijn
tuinmansbaas en knechts, en zoo ook zijne overige bedienden hebben hem na den
brand verlaten. Hij heeft veel verloren; maar hij bezit echter nog genoeg, om, zonder
zich veel te verminderen, voort te leven. In zijnen meer vermogenden toestand heb
ik hem niet gekend. Zijne vroegere tafelvrienden bezoeken hem niet meer; en hij
gelooft, dat de baron en diens vriend GRODNISKI langs een' anderen weg naar de
maan gereisd zijn. In dat geval beklaagt hij zijne goede Luneanen
Schoon ik aan al deze zijne verhalen en gissingen weinig geloof hecht, houd ik
mij echter ten volle verzekerd, dat hij alles, in de beste trouw ter wereld, voor waarheid
houdt en dat het eene wreedheid zou zijn, hem in zijnen waan te storen. Na de theorie
der Droomen van Dr. G.H.V. Schubert4. gelezen te hebben, kan men, zonder zijn
verstand veel geweld aan te doen, ook wel aan het bestaan van zulke hooggestemde
maanzieken gelooven.
Hoe hij echter, in zijne wakende of halfslapende toestanden, het bestaan zijner
dochter en schoonzoon (om van anderen niet te spreken) voor waarheid kon houden,
wanneer deze slechts in zijne verbeelding bestonden, gaat mijn begrip te boven. Hij
beklaagt zich zeer, dat hij door den brand zijnen laatste reis-luchtbol verloren heeft,
en nu, door dit gemis, zich in de onmogelijkheid bevindt, een bezoek aan zijne
kinderen te geven, daar hij geene kans ziet, eenen nieuwen te vervaardigen, en twee
van de drie, welke hij gemaakt had, zich op de maan bevinden. Op den brief, welke
hij met het eenige luchtbolletje, dat hij nog bezat, aan zijne kinderen verzonden heeft,
had hij nog geen antwoord ontvangen. Daar zij nu nog twee reis-luchtbollen bezaten,
en noch tijding van zich gaven, noch zelve overkwamen, maakte hij op, dat zij
gestorven waren, of geen voornemen hadden, om spoedig weêr te huis te komen.
Hetgeen hem nog wel het meest ontrust, is, dat zijn maandroomen hoe langer hoe
zeldzamer en verwarder worden, en dat hij in die nachtgezigten noch zijne kinderen,
noch MATHILDA, noch haren echtgenoot, den goeden geestelijke, ontmoet heeft,
terwijl hij zijne vijanden, den baron, en GRODNISKI, en wel in de nabijheid zijner
twee reisballonnen, meent gezien te hebben.
Toen ik hem eens vroeg, of hij wel zeker was, dat het handschrift door zijn'
schoonzoon geschreven was, scheen hij eenigzins misnoegd; maar verzekerde mij
echter op eenen beleefden, doch tevens plegtigen toon, dat het grootste gedeelte door
zijn' schoonzoon bij tusschenpoozingen op Aarde, en dat slechts de drie laatste
verzendingen op de Maan geschreven, en door een luchtbolletje hem van daar
toegezonden waren. Hij had die zonder begeleidenden brief zijner kinderen ontvangen,
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en wist dus ook niet, wat de reden kon zijn, dat het laatste gedeelte van dit handschrift
zoo plotselings met het vermelden van de teregtstelling eens laagvliegers was
afgebroken. Hij nam mij mijne ongeloovigheid niet kwalijk, dewijl hij, zich in mijne
plaats stellende, al het verhaalde in dit handschrift voor droomen zonder wezenlijkheid
houden zou.
De maankennis daargelaten, is hij een man van een zeer gezond verstand, helder
doorzigt en meer dan gewone schranderheid. Schoon hij (gelijk ook uit het handschrift
kan opgemaakt worden) on-
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gaarne over staatkundige of kerkelijke aangelegenheden spreekt, en er zich, als hij
dit niet geheel vermijden kan, kort, en meestal met geheimzinnige bewoordingen,
van afmaakt, heb ik hem echter onlangs wat minder kortspreukig dan gewoonlijk
zijne gedachten doen uiten over de 24 artikelen, die thans zoo algemeen, zoo hier
als elders, aan de orde van den dag zijn.5. Na veel vragen aan mijne, - en onwijkende
antwoorden aan zijne zijde, kwam zijn gevoelen daarover kortelijk hier op neêr: ‘Het
is een met verschillende inzigten, maar door vijf handen gebreid net, en de man, die
er de eerste steken van gelegd en het met veel kunst opgezet heeft, is dood. Het was
altijd zijne gewoonte zich aan de aangelegde zaken te onttrekken als hij zag, dat er,
naar zijn inzien, geen goed garen meer van te spinnen was; en wie zal het hem dan
kwalijk nemen, dat hij nu voor goed zijn afscheid genomen heeft? Daar ik te weinig
van de strik- of breikunst versta, om er enig gevoelen over te hebben, zoo weet ik
ook niet, of het gebreide een schrobnet of een totebel is, dan of het eene fuik genoemd
moet worden, waarin een of twee der nettenbreijers ons en onze vrienden hebben
willen vangen. Zijn wij dan nu door het aannemen dier artikelen in de fuik? Ik hoop
het niet, maar ik geloof het ook niet. Misschien zijn er wel uit onhandigheid of
onberadenheid anderen ingekropen, die de groote nettenbreijer er niet gaarne in
gevangen zou gezien hebben, Ik hoop maar, dat wij bij de hand zullen zijn, als de
fuik opgehaald zal moeten worden, hetzij dan, dat het net scheurt, of iemand der
breijers het zich zelven over het hoofd haalt, en dus de stof tot een blijspel zal geleverd
hebben, onder den titel van: DE VANGER GEVANGEN. Tot nog toe is alles nog
onder water.’ Meer zeide hij niet; maar hij schijnt wel tevreden en zelfs vrolijk te
zijn over de bokkensprongen van de Zuidelijke belhamels.
Ik hoop slechts, dat hij mij in het vervolg van tijd tot tijd iets van zijne magnetische
nachtgezigten zal willen mededeelen, omdat hij mij ernstig verzekert, dat zij, in
vroeger tijd, toen hij meer helder dan nu zag, hem dikwijls toekomende gebeurtenissen
voorspeld hebben. In dat geval zal ik de visioenen van onzen maanzieke gaarne aan
den Avondbode mededeelen, wanneer hij (CHRISTOFFEL namelijk), die ook een
Avondbode, zelfs wel een Nachtbode is, er mij verlof toe geeft.
Ik ben inmiddels met ware achting:
DE TOEZENDER VAN HET CHRISTOPHORISCHE HANDSCHRIFT.
P.S. De naam van CHRISTOPHORUS COLUMBUS heeft FERDINAND
aanleiding gegeven om zijn' gewezen voogd CHRISTOFFEL *** te noemen.

Nawoord
De Avondbode van 1837 en begin 1838 staat vol met berichten over de ervaring van
het vervoer met een ‘stoomvoertuig’ op de ‘stoomweg’. In België reed de eerste trein
al in 1835; in ons land pas in 1839. Misschien heeft deze atmosfeer Kinker
geïnspireerd om zijn geleerde Christoffel een ‘vaartuig’ te laten uitvinden dat
geïnspireerd is door Christoffels kennis van de magnetische en elektrische
eigenschappen van de elementen in de natuur. Overigens is en blijft dat vaartuig
weinig meer dan een ‘luchtbol’, al vanaf de jaren tachtig in de achttiende eeuw
populair, vooral bij de progressieven en patriotten, en in imaginaire reizen al vele
malen gebruikt om onbekende gebieden en de daar bestaande maatschappijvormen
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te verkennen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Janus (1787) en in de Janus Verrezen
(1795-1798),6. en bij Bilderdijk in zijn Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis
(1813).7. Deze atmosfeer van vooruitgang bepaalt beslist mede de gang van zaken
bij Kinker.
Tegelijkertijd echter demonstreert diens verhaal, hoezeer de auteur bevangen is
door bezorgdheid over extremisme van verschillende aard, zo verstorend voor de
onvermijdelijke ‘weg der volmaking’ van de mensheid. Kinker gebruikt dat laatste
begrip woordelijk in dit verhaal. Hij blijft altijd
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aanhanger van de (conservatieve) Verlichting.
Die bezorgdheid is de belangrijkste inspiratie voor deze tekst. Het gevaar in 1838
wordt volgens hem vooral veroorzaakt door extreme idealen van dat slag democraten
/ liberalen die slechts een herhaling wensen van de Franse Revolutie (hij laat hier
niets merken van het feit dat ook in het eigen land al vóór 1789 een revolutie gaande
geweest was). Zij zijn het die gevaar opleveren voor werkelijke ontwikkeling en
rustige vooruitgang. Diezelfde bezorgdheid is al zichtbaar in zijn correspondentie
uit die tijd (zie zijn gepubliceerde Briefwisseling). Toen Kinker echter nog te Luik
woonde, had hij althans tot 1830 zo mogelijk meer oog voor de dreiging die uitging
van de christelijke reactie. In het Noorden zag hij namelijk een groep bij de
protestantse orthodoxie die streefde naar een soort theocratie en een christelijke
sharia. Dergelijk gedachtegoed kan men, ook buiten Kinker om, gedemonstreerd
vinden in Da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) waarin deze
bijvoorbeeld de trein karakteriseert als een duivels voertuig. Daarnaast zag, in het
Zuiden vooral, Kinker zich geconfronteerd met het roomskatholieke ultramontanisme.
Hij achtte een verbond tussen deze twee religieuze groeperingen goed mogelijk. In
de dagelijkse gang van zaken had hij echter nog veel meer te maken met de zuidelijke
liberalen en revolutiegezinden, die tot zijn afgrijzen een onheilig verbond sloten met
genoemde katholieken. Het gevolg is bekend; opstand en afscheiding. In de loop van
de jaren dertig zag hij, nu vanuit Amsterdam, voordat de scheiding in 1839 definitief
een feit werd, hoe de nieuwe staat steeds nieuwe territoriale eisen bleef stellen, terwijl
de positie van het Noorden zijns inziens verzwakt werd doordat hier het liberalisme
het centrale (verlichte) gezag onderuit probeerde te halen. Het door hem voorgestane
Heilige Verbond, of Heilige Alliantie van vorsten die beoogden de status quo te
handhaven, slaagde er te weinig in opstanden en revolutionaire bewegingen van
allerlei aard te bedwingen.8. Vandaar dat hij hier als geheime machinator van een
beweging die onrust op aarde en maan poogt te zaaien, het personage van Grodniski
ten toneel voert: een ‘Russische’ Pool die er na de mislukte Poolse opstand van 1830
blijkbaar op uit was overal de kiemen van revolutie te zaaien en
veranderingsgezindheid te bevorderen. Via deze door hemzelf geschapen ‘Lenin’
anno 1838, ziet Kinker overal een complotterend valsgezind liberalisme aan het werk.
Het is nieuw in dit soort imaginaire reizen dat aardse samenzweringen zich nu ook
uitstrekken tot de bewoonde planeten! Het conspiratie-element moet een van de
factoren geweest zijn die voor de tijdgenoot, toch al gewend aan de idee van
machinaties door vrijmetselaars, jezuïeten, carbonari of bonapartisten, de juiste
spanning in het verhaal gebracht hebben.
Dat leidt tevens tot de vraag naar structuur en originaliteit van het verhaal. Ik denk
te mogen zeggen dat de vorm betrekkelijk weinig nieuws biedt. De verteller heeft
een manuscript gevonden van ene Ferdinand waarin diens verhaal te vinden is van
de gebeurtenissen op het Nederlandse buiten Zonderzorg van zijn voogd Christoffel.
Deze heeft een bijzonder contact met de maan en haar bewoners en kan aldus
informatie geven over de maatschappelijke inrichting aldaar. Dit wordt gevolgd door
een reis van Christoffel, Ferdinand en diens geliefde, Christoffelina, naar dat
hemellichaam om meer te leren over de machtsverhoudingen tussen de verschillende
groepen bewoners. Uiteraard is daartoe een speciaal voertuig nodig, en een verklaring
hoe dat voertuig de afstand kan overbruggen.
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Dit alles is qua thematiek, doelstelling, manuscriptfictie niet nieuw. In zijn
algemeenheid is dit allemaal al eerder gebeurd in de imaginaire reizen van de lange
achttiende eeuw, of zelfs eerder.9. Nieuw is misschien: de weergave van Kinkers
eigen opvatting van de ideale samenleving. Daarover straks nog een ogenblik. Een
voor mij nieuw element is ook het liefdesthema - dat verder niet van wezenlijk belang
is. De ‘ik’ in het manuscript, Ferdinand, vertelt namelijk over zijn zich ontwikkelende
gevoelens voor Christoffelina, met wie hij trouwt en met wie hij op de maan blijft.
Dit thema ‘liefde’ komt bij mijn weten tot dan toe in imaginaire reizen niet of
nauwelijks voor. Mis-
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schien is het in de negentiende eeuw, in een feuillleton - want zo mag het ook wel
genoemd worden - wel onontbeerlijk. Het doet dan ook wat plichtmatig aan, alsof
de grijze auteur wist dat in deze dagen een liefdesgeschiedenis nu eenmaal moest
Blijkbaar wist hij ook geen andere naam voor de verliefde jongeman te verzinnen
als ‘Ferdinand’. Deze naam is al sinds rond 1780 en de dagen van Feith een tamelijk
sleetse naam voor een minnaar.10. Feitelijk had de liefdesgeschiedenis best gemist
kunnen worden.
Nieuw is dus ook de thriller-spanning die in het verhaal gebracht wordt door de
mede-minnaar, de baron en diens oom, de Pool Grodniski. Geleidelijk aan wordt
duidelijk (zonder dat dat zekerheid wordt) dat zij uit zijn op de geheimen van
Christoffel, eerst wegens hun pogen in te huwen in diens familie, later wegens hun
aandrang mee te willen reizen naar de maan. Daar belandt tenminste één van hen
ook tenslotte. Wat is hun doel daarbij? De conclusie wordt aan de lezer overgelaten.
Maar die kan tot niets anders besluiten dan dat er gedacht moet worden aan een
geheim genootschap dat ten doel heeft in het heelal overal de revolutie te bevorderen.
Dat verklaart waarom er uiteindelijk geen nieuws vernomen kan worden van de
geliefden op de maan. Zij moeten het slachtoffer geworden zijn van een onwenselijke
ontwikkeling: een deel van de Luneanen zal geluisterd hebben naar boze
influisteringen en is in opstand gekomen. De lezer is gewaarschuwd: dat kan ook op
aarde gebeuren. De terroristen, de samenzweerders zijn onder ons. Hij kan na lezing
niet anders meer dan argwanend om zich heen kijken en alle aardse gebeurtenissen
met achterdocht bezien.
Het belangrijkste intussen blijft natuurlijk de impliciete propaganda door Kinker
voor zijn ideale samenleving. Dit komt al in de eerste afleveringen aan de orde, nog
op aarde, in tafelgesprekken. Het is de oude socratische manier om door middel van
discussie te zoeken naar waarheid in een symposium.
De wijze waarop hoogvliegers, laagvliegers en anderen op de maan precies
samenleven, laat ik ter bestudering aan de lezer over. Essentieel is het gegeven dat
de verschillende lunaire groepen na eerdere oorlogen of botsingen besloten hebben
dat de talenten van de betrokkenen het beste tot hun recht komen, als iedereen blijft
behoren tot de groep waartoe hij behoort. Doorstroming van de ene groep naar de
andere is echter mogelijk;11. maar niet dan na toestemming van een hoge raad van
bestuur, of van het maancongres (een soort wereldregering). Kinker lijkt hierin een
wat jozefistische visie te demonstreren; een elite, een groep van wijzen beslist wat
goed is voor anderen.12. Zijn meritocratie heeft wel wat weg van een oplossing zoals
ook door Smeeks in diens Krinke Kesmes (1708) voorgestaan. Toch zijn er allerlei
aanwijzingen dat Kinkers visie niet zo statisch is als zij in eerste instantie lijkt, maar
verband houdt met inzichten over geleidelijke ontwikkelingen zoals die in de
Kantiaanse leer over de al genoemde weg der volmaking voorkomen, en zoals hij
ook zelf demonstreerde in zijn epos De Wereldstaat van 1810.13. In die tekst is
duidelijk sprake van een eeuwige evolutie Ook hier evolueren de maanbewoners,
blijkens fossiele evidentie. Naar een ander vlak overgebracht: Kinker is tegen
opgedrongen revolutionair-liberale veranderingen die uiteindelijk slechts
contraproductief zijn.
Met dat evolutionaire denken moet men misschien ook verbinden de in dit verhaal
hier en daar terugkomende gedachten over magnetisme, losse verwijzingen naar de
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aantrekkingskracht of de aaneenschakeling van elementen en personen. Dit zijn
gedachten die verband houden met het denken tussen 1780 en 1840 zoals ook in de
romantische natuurfilosofie voorkomend, waarin elementaire gegevens of krachten
in de natuur alsook in en tussen de mensen bestaan, waarbij die entiteiten elkaar
aantrekken en ontmoeten, en bij vereniging een hoger stadium of wezen worden.
Dat dynamische proces heeft ook betrekking op de maatschappij. Vandaar, vermoed
ik, dat Christoffel op zeker moment met verachting spreekt over het dwaze denkbeeld
van het ‘maatschappelijk contract’ (Rousseau) als basis voor een samenleving. Het
lijkt mij dat in het denken van Christoffel de idee van zo'n contract als volstrekt
statisch en niets-oplossend beschouwd wordt. Een in het voor-
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bijgaan gemaakte opmerking door Christoffel over een ‘donker instinctuëel besef’
bij de mens over wat belangrijk is, past veel meer bij een evolutionair denken. Een
instinct kan zich ontwikkelen. - Ik laat het echter graag aan onze negentiende-eeuwse
cultuurhistorici over te beslissen of ik hier geen ‘lunatieke’ denkbeelden ontwikkel.
Bij ‘lunatiek’ komen we hier vanzelfsprekend op de dromen en visioenen, soms op
Luna betrekking hebbend of door Luna veroorzaakt. Het heeft wellicht zin op te
merken dat voor de verlichters van rond 1800 dromen en visioenen behoren tot de
zaken (net als elektriciteit, magnetisme enzovoorts) die wellicht waardevolle
elementen bevatten en die, als het ware, empirische inzichten kunnen opleveren. De
bekende Freudiaanse wartaal heeft later de voortgang van onderzoek op dit gebieed
lang geblokkeerd. Mensen als Swedenborg (die ook hier genoemd wordt) werden
indertijd niet op voorhand voor leugenaars uitgemaakt. Zo had Kant er een complete
studie voor nodig om te besluiten dat er in het geval-Swedenborg echt van onzin
sprake was.14. Auteurs als Swedenborg, Jung Stilling werden hier vaak gelezen.15.
Kinker noemt verder in zijn tekst herhaaldelijk Humphry Davy; en verder ene
Schubert. Bij de laatste verklaart hijzelf in een noot welk boek van deze auteur, over
de betekenis van dromen, hij op het oog heeft. Humphry Davy (1778-1829) is een
zeer beroemd Brits natuurkundige, een waardige opvolger van Newton. Aan het
einde van zijn leven schreef hij zijn Consolations in travel, or the last days of a
philosopher. In het eerste hoofdstuk daarvan vertelt hij van een visioen waarin hij
kennis maakt met bewoners van de kometen, Saturnus, en nog andere planeten.
Kinker zelf had ook vrienden16. die, arts, of scheikundige, exemplarisch waren voor
het brede soort Verlichting waarover we zelden horen. Deze stroming wordt helaas
nog steeds in de geschiedschrijving vaak gereduceerd tot een schraal en
hyperrationalistisch denksysteem.
De Verlichting is daarentegen altijd geïnteresseerd geweest in het totaal van het
menselijk bestaan. Kinker is goed voorbeeld van de veelzijdigheid van ook de
Nederlandse Verlichting. De herpublicatie van dit verhaal over Christoffel helpt
misschien een beetje dat te begrijpen.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Bonaparte.
Lodewijk XVI.
Voor ieder die lijdt is het een troost metgezellen in het ongeluk gehad te hebben. Bron onbekend.
[Noot van de auteur:] Die Symbolik des Traumes, von Dr. G.H.V. Schubert, Hofrath und
Professor in München. Mit einem Anhange aus dem Nachlasse eines Vissionärs: des J.F.R.
Oberlein, gewesenen Pfarrers im Steinthale, und einem Fragment über die Sprache des Wachens.
Leipzich: F.A. Brockhaus, 1837.
5. Het betreft een voorstel in 24 artikelen van de grote mogendheden waarbij koning Willem I
zich zou moeten neerleggen bij grenzen die ook tegenwoordig ongeveer de grenzen
Nederland/België zijn. Hij weigerde, waarna de Fransen de door Nederlanders bezette citadel
van Antwerpen belegerden. De eindregeling volgde in 1839.
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6. Over deze reizen kort in mijn ‘De literator als politiek commentator. Het geval Janus (1787)’
in: Spektator 19 (1990), p. 35-72.
7. Heruitgave door P.E.L. Verkuyl, Groningen 1995.
8. Kinker laat zich hierover, bij monde van Christoffel, nogal teleurgesteld uit.
9. Vgl. mijn ‘Verlichte vrijheid. Iets over een denkbeeld in imaginaire reizen’, in: Nederlandse
literatuur van de Verlichting (1670-1830), Nijmegen 2002, p. 73-94.
10. Tamelijk vervelend zijn ook alle, voor de negentiende eeuw typerende, zinnen waarin iedereen
buitengewoon beleefd en formeel doet. Wellicht betreft het echter mijn eigen vooroordelen.
11. Dat laatste lijkt een toevoeging geweest te zijn, in een latere aflevering van het verhaal. Werd
Kinker erop geattendeerd dat zijn samenleving tot dan toe te statisch was?
12. Heet daarom Christoffels buiten: Zonderzorg? Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar het Sans
souci van de verlichte Frederik II.
13. Vgl. mijn ‘Kinkers Wereldstaat (ca. 1810). Een Verlichtingsepos als reactie op Bilderdijks
Ondergang der eerste wareld (1809)’, in: Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830),
Nijmegen 2002, p. 233-244.
14. Zie: Immanuel Kant, Dromen. Kritiek van de paranormale ervaring. Vertaling & inleiding
Chris Doude van Troostwijk, Kampen 2005.
15. Vgl. Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeëenwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831),
Hilversum 1998. Over de ideeën van Rijklof Michael van Goens met betrekking tot dromen,
zie Viktoria Franke. ‘Het stokpaardje van een hoogleraar en regent in ruste. R.M. van Goens
(1748-1810) en de psychologie’, in: Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman
28(2005), p. 1-12.
16. Zoals Deiman en Doornik. Over hen, mijn Sluiers van Isis.
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Weyerman in Westdongeradeel?
Een ontmoeting met de Friese edelman Hessel Aylva, circa 1734*
Joop W. Koopmans

Herinneringssteen boven de westingang van de kerktoren van Holwert. Het opschrift luidt: ‘H[essel]
D[ouwe] E[rst] van Aylva Grietman over Westdongeradeel etc. etc. heeft deze toren laten repareren:
Met de kerkvoogden Sake Minnes en Jan Sjoerds in 't jaar MDCCXXXIX’ (foto J.W. Koopmans).

Tijdens de grondvergadering van januari 2006 kreeg ik van de archivaris van onze
stichting Jan Bruggeman enkele kopieën toegestopt met daarbij de vraag: ‘Is
Weyerman in Friesland geweest?’ Voor mij als Fries uiteraard een intrigerende
kwestie, temeer omdat een bevestigend antwoord op deze vraag voor het
Weyermangezelschap aanleiding zou kunnen zijn de expeditievergadering een keer
in Friese oorden te organiseren. De afgelopen vier jaar telde uw bestuur twee Friezen
en onderling hebben zij herhaaldelijk de wens geuit de expeditievergadering ook
eens in het noorden van ons land te laten plaatsvinden. Maar het was hen duidelijk
dat daarvoor dan wel voldoende reden zou moeten zijn.1. Vorig jaar bracht uw andere
Friese bestuurslid, Sytze van der Veen, ons gezelschap met zijn observatie al wel bij
zijn voorouders in het noordoostelijk deel van Fryslân. Maar met zijn eigenlijke
onderwerp, de Glaneur historique van Jean Baptiste La Varenne, raakte hij de kwestie
van Weyermans mogelijke aanwezigheid in deze contreien niet. Als aftredend
voorzitter wil ik de kans niet voorbij laten gaan dit onderwerp voor mijn observatie
aan te roeren.2.
Waarvan gaf Jan Bruggeman mij kopieën en waartoe brengen deze ons? Het gaat
om een tekst van Weyerman uit 1734, getiteld ‘Opdragt aan den hoog edelen
welgebooren heere Hessel Aylua3., griet-
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man op Westdongeradeel4. &c. &c.’ Wie was deze Hessel Aylva en wat was zijn
relatie met Weyerman? Over het antwoord op de laatste vraag kan ik slechts
speculeren, want daarover informeert Jacob Campo ons niet. Hij vermeldt in deze
opdracht alleen dat hij de Friese edelman Hessel Aylva heeft ontmoet en - wat
belangrijk is voor het doel van deze observatie - ook waar: in Friesland. Dit blijkt
uit de openingszin van de opdracht, die begint met de aanhef ‘Hoog Edel Welgebooren
Heer’ en als volgt luidt:
Van nu voortaan zal ik my niet beklaagen over de Lukgodin,5. hoe algemeen
die klachten ook zyn onder de Schryvers, dewyl zy my onlangs zo
beleefdelyk heeft behandelt in Vrieslant; onder welk beleeft onthaal, de
eere en het geluk van Uw Wel Edele Hooggebooren te hebben ontmoet,
by my staat geboekt voor het aldergrootste gunstbewijs.6.

Eén van de twee klokken in de kerktoren van het tussen Holwert en Dokkum gelegen Foudgum. Op
de klok staat onder andere ‘Joncker He[s]sel Douwe Ernst van Aylva / Grytman over Westdongeradeel’
(foto J.W. Koopmans).

Wanneer we deze woorden van Weyerman geloven - en reden tot twijfel heb ik
niet, want waarom zou Jacob Campo in een opdracht aan een tijdgenoot hierover
liegen? - dan vormen zij het bewijs dat hij in Friesland is geweest. Maar Weyerman
laat in het midden waar hij in dit gewest Hessel Aylva heeft ontmoet. Ook het
antwoord op deze vraag laat zich dus slechts raden, aangezien andere aanwijzingen
voor Weyermans verblijf in Friesland tot nog toe ontbreken.7. Daarom terug naar de
vraag wie Hessel Aylva was, want diens biografische achtergronden brengen ons
wellicht op een spoor.
Hessel Douwe Ernst baron van Aylva was geboren op 6 november 1700 in een
van de landhuizen van de familie, de Aylvastate in Ternaard. Weyerman was toen
al 23 jaar. Het geboortedorp van Hessel was de hoofdplaats van de toenmalige grietenij
Westdongeradeel. De inmiddels afgebroken Aylvastate stond naast de kerk van het
dorp, waarin nog altijd diverse familiewapens te vinden zijn. Hessel was het vierde
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kind van Ernst baron van Aylva (1659-1714) en Elisabeth barones van Aylva
(1662-1734). Op zijn zeventiende ging hij naar de Franeker universiteit, waar hij
vier jaar studeerde. In 1722 volgde hij zijn broer Hans Willem (1695-1722) op als
grietman van Westdongeradeel en werd hij, aldus Yme Kuiper, de informele politieke
leider van het Friese kwartier Oostergo.8. Zeven jaar later, in 1729, trad hij in het
huwelijk met een telg uit een andere bekende Friese adellijke familie, Bouwina van
Burmania (1702-1771). Zij was een dochter van Frans Eysinga van Burmania en
diens tweede vrouw Wilhelmina van Tamminga.9. Hun huwelijk bracht drie zonen
en twee dochters, van wie alleen de jongste na 1734 is geboren.10. Hessel zou naast
zijn functie van grietman diverse taken vervullen. Zo was hij van 1731 tot zijn dood
curator van de Franeker universiteit. Ook had hij zitting in de Staten van Friesland
en was hij gedeputeerde en commissaris politiek bij enkele provinciale synodes. In
1748 werd hij betrokken bij de instelling van het erfelijk stadhouderschap van Willem
IV in Fries-
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land. Toch wordt Hessel tot het kamp van de staatsgezinden gerekend, zeker na de
dood van Willem IV in 1751. Het einde van Hessels ambtelijke carrière ligt in 1772
toen hij voor de tweede keer zijn grietmanschap neerlegde. Tien jaar eerder had hij
dat ook al gedaan, ten gunste van zijn zoon Frans Ernst. Na diens overlijden in 1768
had hij het ambt echter opnieuw aanvaard.11. Hessel van Aylva is op 27 maart 1774
overleden, ‘na een langduurige verzwakking, en een eindelyk totaal verval van
kragten’, aldus de door een van zijn kinderen ondertekende rouwbrief.12. Hij stierf
op het eveneens inmiddels afgebroken familieslot Haniastate te Holwert, het landhuis
waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond.13.
Het geslacht Aylva was een van de oude en invloedrijke families in de Friese
kwartieren Oostergo en Westergo. Zo had Hessels verre voorvader Tjaerd Aylva in
de vijftiende eeuw de onafhankelijke positie van zijn gewest verdedigd tijdens de
conflicten tussen de Schieringers en Vetkopers en was Wybrand van Aylva in 1566
een van de ondertekenaars van het Verbond van Edelen dat tegen de strenge
kettervervolging ageerde. Rond 1680 hadden de Aylva's, die inmiddels twee
hoofdtakken in hun geslacht kenden, zes van de dertig grietenijen in Friesland in
handen. Eén van de bekende Aylva's uit de zeventiende eeuw was de hoge militair
Hans Willem (1633-1691), bijgenaamd ‘de ontzaglijke’. Deze grootvader van Hessel
van moederskant was luitenant-admiraal van het Friese eskader tijdens Michiel de
Ruyters beroemde tocht naar Chatham in 1667 en gaf leiding in de strijd tegen de
Munsterse troepen in 1672 en de Franse legers in de Zuidelijke Nederlanden aan het
begin van de Negenjarige Oorlog.14. Wellicht kende Hans Willem van Aylva de ruiter
Hendrick Weyerman, de vader van Jacob Campo die in deze tijd ook in de Spaanse
Nederlanden als militair diende.15. Het Friese regiment van Hans Willem heeft in elk
geval in 1681 bij Breda gebivakkeerd. Jacob Campo's moeder, Lysbet Someruell,
was in die tijd als marketentster buiten de stadspoort van Breda werkzaam. Het
contact tussen de Weyermans en de familie Aylva kan dus ook via haar zijn gelegd.16.
Hoe het ook zij, vele familieleden van Hessel hebben politieke en militaire functies
in en voor Friesland tijdens de Republiek bekleed.17.
Hessel Aylva wordt in de biografische literatuur getypeerd als een gematigd en in
godsdienstig opzicht verdraagzaam persoon die de wetenschap bevorderde. Hij
onderhield vriendschappelijke contacten met diverse hoogleraren in Franeker, onder
anderen de theologen Hermannus Venema (1697-1787) en Petrus Conradi (1707-1781)
en de classicus Tiberius Hemsterhuis (1685-1766). Met Venema zou hij bijvoorbeeld
de doopsgezinde predikant Johannes Stinstra (1708-1790) verdedigen toen deze in
1741 van socianisme werd beschuldigd.18. Deze contacten ontstonden ongetwijfeld
door zijn curatorschap bij de universiteit.19. Ook bevorderde hij de contacten tussen
de gereformeerden en doopsgezinden in zijn woonplaats Holwert.20. Weyerman
bevestigt het bestaande beeld van Hessel Aylva in zijn opdracht impliciet door hem
te typeren als een beschaafd edelman met wie een wijze conversatie te voeren valt.
Verder schieten we niet zoveel op met Weyermans woorden. Het is een tekst waarin
Weyerman hoog opgeeft van de omgang met adellijke personen. Zo schrijft Jacob
Campo ‘uyt [z]yn Boekvertrek’:
[...] ik ben overtuygt, dat gelyk als den ommegang met Hofjuffers een
goede opvoeding geeft aan de Jeugd, desgelyks de beschaafdheyd wort
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geleert in den ommegang met den Adel. Het eerste maakt ons deelachtig
aan een onbedwongen zwier; en het laatste zuyvert het onderling gesprek
van alle waanwyze schoolzwetsery.
Waarlyk, het is te gelyk schande en schade, dat den gemeenzaamen
ommegang zo min wort geacht, waar in echter het fynste zout des geests
legt verhoolen. Den gemeenzaame ommegang behoorde een Hoogeschool
te zyn beyde voor de geleerdheyt en voor een goede opvoeding; en alle
Schryvers behoorden de konst fix te hebben [de kunst te verstaan], om
hunne Meesters te konnen hervormen in Vrienden, door de vermenging
van 't vermaak van een aangenaam mondgesprek, met het nut van een
voordeelig onderwys. Dan zou het voordeel wederzyds zyn tusschen
mannen van geboorte en mannen van geleerdheyt: de laatsten zouden
worden beloont door de goedkeuring van de eersten; en de
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eersten zouden worden gesticht door de woorden der laatsten.
Vervolgens maakt Weyerman duidelijk dat het voor schrijvers belangrijk is nieuwe
paden te betreden door nieuwe bronnen te exploreren:
Het past geen onvertzaagt man, van altoos te blyven hangen op de
leybanden der Hoogeschool Leeraars, ofte rusten op de lompe lesten van
de Tuchtmeesters onzer eerste jeugd: Daar langs krygt ons oordeel de
kramp [...].21.
In deze stijl vult hij nog enkele pagina's, waarna hij afsluit zijn waardering uit te
spreken voor de niet nader omschreven ‘zeldzaame verdiensten’ van Hessel Aylva.
Weyerman zal zijn reis naar Friesland waarschijnlijk vóór of in 1734 vanuit zijn
toenmalige woonplaats Vianen hebben gemaakt.22. Zoals aangegeven woonde Hessel
Aylva destijds te Holwert op Haniastate en daar kan hij Weyerman hebben getroffen.
Maar hun ontmoeting kan evengoed elders in het Friese land aan de orde zijn geweest,
bijvoorbeeld in Leeuwarden of Franeker, en kan bovendien een toevallig karakter
hebben gehad.23. Voor een expeditievergadering geven deze onduidelijkheden de
nodige speelruimte. Aangezien de graftombe van de familie te Holwert in 1795 is
vernield - ondanks het feit dat de Dongeradeelse Aylva's patriots waren -, hun
Haniastate in hetzelfde dorp later is afgebroken en er in Ternaard van Hessels tak
van de Aylva's slechts familiewapens in de kerk zijn overgebleven heeft het weinig
zin af te reizen naar deze twee dorpen.24. Het is kortom interessanter en zinvoller de
oude universiteitsstad Franeker of het stadhouderlijke Leeuwarden en eventueel de
admiraliteitsstad Dokkum te bezoeken, en daar de achttiende-eeuwse sferen te proeven
die Weyerman er mogelijk ook heeft ervaren.

Eindnoten:
* Observatie gehouden tijdens de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman
op 13 januari 2007 in de Gevangenpoort, Den Haag.
1. Voor onbekenden met de gebruiken van de Stichting Jacob Campo Weyerman: de tweede
jaarlijkse bijeenkomst van de stichting, die de expeditievergadering wordt genoemd, vindt altijd
plaats op een locatie waar Weyerman ooit heeft vertoefd.
2. Met dank aan Jan Bruggeman voor zijn inspirerende aanzet en voorbereidende werk.
3. Weyerman schrijft de naam ‘Aylua’ deels fonetisch, want hij gebruikt de letter u in plaats van
de gebruikelijke schrijfwijze met een v - waardoor de meesten tegenwoordig ten onrechte de
familienaam als ‘Ailva’ uitspreken. Weyerman wist ongetwijfeld dat de letter y een lange a-klank
betekent en hij heeft zich verder dus aan de juiste uitspraak van de naam gehouden.
4. De voormalige grietenij en latere gemeente Westdongeradeel is in 1984 opgegaan in de huidige
gemeente Dongeradeel, waarvan de stad Dokkum nu de hoofdplaats is. Friesland telde in de
periode van de Republiek naast de elf steden dertig grietenijen. De uitdrukking ‘op zijn
elfendertigst’, die voor langzaam handelen staat, refereert aan deze getallen. Een grietman had
het bestuur en de rechtspraak in zijn grietenij in handen. De benamingen ‘grietenij’ en ‘grietman’
zijn in 1851 afgeschaft. Hierover J.W. Koopmans, ‘Fuort mei de grytman. In Fryske aksje út
1849’. In: Lustrumalmenak 1982 fan de federaasje fan Fryske jongerein-ferienings, Grins
[Groningen], 1982, p. 88-92.
5. De geluksgodin Fortuna.
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6. De opdracht staat voorin het tweede deel van Jacob Campo Weyerman, Eenige scherpe
aanmerkingen over de Historie des pausdoms, opgestelt by een Karthuyzer monnik, en in een
brief overgeschikt aan den autheur Jakob Campo Weyerman; en deszelfs andwoort; verzelt
door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den text des evangelists. Lukas 14. v.
20. en Ecclesiastes 2. v. 11. Amsterdam, 1734.
7. De inventarissen van de (familie)archieven van de Aylva's in Tresoar te Leeuwarden en het
Gelders Archief te Arnhem (inv. nrs. 697 en 778, archief van de huizen Waardenburg en
Neerijnen, 1288-1827) bieden geen hoop op stukken die iets zouden kunnen verhelderen.
8. Y. Kuiper, ‘Friese edelen op patriotse wegen’. In: W. Bergsma e.a. (red.), For uwz lân, wyv en
bern. De patriottentijd in Friesland, Leeuwarden, 1987, p. 43-48, aldaar p. 47; H.M. van den
Berg, Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen, 's-Gravenhage, 1983, p. 175-178.
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Weyerman in IJsselstein
op zoek naar ‘De Gulden Wagen’
Fred Vogelzang

De Benschopperpoort, 1799, Tekening door A. Claterbos. (Collectie Het Utrechts archief)

In Den vrolyke tuchtheer van 27 maart 1730 doet Jacob Campo Weyerman verslag
van zijn bezoek aan IJsselstein.1. Met een gehuurde koets waren Weyerman en zijn
reisgenoten vertrokken vanuit Utrecht, waarna ze rond elf uur arriveerden bij de
IJsselpoort van het stadje dat Weyerman zou omschrijven als ‘een nest dat meer
insekten uytlevert en inslaat binnen een jaar, als een koopman in yzerwaaren haaken
en oogen verhandelt geduurende zyn leeven’.2. Weyerman werd al direct
geconfronteerd met een van die vele ‘insekten’ in de persoon van Goris Kromneus,
de herbergier van het etablissement waar Weyermans koets was gestopt. Weyerman
verwachtte niet veel goeds van IJsselstein en werd in die verwachting niet
teleurgesteld. Het bier dat hem werd voorgezet door Goris was ‘zo zuur als het pynlyk
opslag van zyn tandeloos wyf’ en de wijn was ‘zo gezwavelt als de pynstillende
pomade waar mee een bergschot zyn jeukerige landziekte geneest’.3. Goris Kromneus,
ook wel genaamd Haviksdomp, moet het op meer plekken in zijn werk ontgelden.
Hij stond model voor de kroegbaas in het algemeen, een slag mensen met wie
Weyerman het niet hoog op had.4. Weyermanvorsers hebben getracht deze persoon
en de kroeg, door Weyerman aangeduid als De Gulden Wagen, te identificeren maar
zijn daar niet in geslaagd. Dat komt omdat Weyerman een beproefd procédé toepaste:
hij husselde namen en plaatsen door elkaar. Maar met enig puzzelwerk kan toch een
redelijk onderbouwde gok worden gewaagd over wie en wat Weyerman het had.
Het ‘wie’ is simpel: tijdens zijn bezoek aan IJsselstein ontmoette Weyerman de
broer van Krom-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

141
neus, burgemeester 't Hoen en dat geeft een goede aanwijzing over wie het gaat.
Burgemeester Goris 't Hoen bezat de grote brouwerij De Klok, nabij de
Benschopperpoort.5. Naast de brouwerij bevond zich de gelijknamige herberg, waar
zijn broer Johannes als tapper werkzaam was.6. Goris Kromneus is dus de broer van
burgemeester 't Hoen.
Het ‘wat’ lijkt problematischer, want De Klok lag niet bij de IJssel-, maar bij de
Benschopperpoort. Dat zou een vreemde vergissing zijn, want uit zijn reisverslag
blijkt hoe dicht Weyerman bij de werkelijkheid bleef. Zo merkte hij op, dat het
uithangbord van de herberg St. Joris, de plek die hij na De Gulden Wagen bezocht,
geschilderd zou zijn door de lokale schoolmeester om diens schamel inkomen wat
aan te vullen. De onderwijzer was daarna alsnog uit IJsselstein vertrokken om elders
zijn geluk te beproeven. De herberg St. Joris bestond echt en lag aan de Plaats,
tegenover het stadhuis. Op die plek is nog steeds een horecagelegenheid gevestigd.
En inderdaad had een paar maanden voor het bezoek van Weyerman schoolmeester
Anthonij Bonebakker de stad verlaten om in Rhenen onderwijs te gaan geven. Hij
werd opgevolgd door Jan Blokzijl afkomstig van De Vaart.
Weyerman vergiste zich niet. IJsselstein beschikte over een handvol herbergen,
de meeste net buiten de stadspoorten gelegen of net er binnen. Aan de Plaats lag
zoals gezegd het grote logement St. Joris, bij het stadhuis. Andere herbergen droegen
namen als De Strik, De Zwaan, De Vogelzang, De Viskort en De Steenen Kamer.
Behalve deze waren er ook diverse tapperijen in de stad, die meestal genoemd waren
naar de uitbater. Dit waren vaak niet meer dan kleine voorkamers in woonhuizen,
waar de bewoner wat vaten bier en flessen wijn had staan. Het aantal etablissementen
varieerde tussen 15 en 25. Bevond zich daaronder ook De Gulden Wagen? De
oplossing bleek zich te bevinden in een van de belastingarchieven: in een kohier van
het huisgeld uit 1734 wordt in de Kerkstraat een aanslag gesteld op de naam van
Johannes 't Hoen, tapper in... De Vergulde Wagen.7. De Kerkstraat ligt dichterbij de
IJsselpoort en dit etablissement zal dus wel de plek zijn geweest die Weyerman
bedoelde. Later blijkt de naam ‘De Vergulde Wagen’ te zijn verhuisd: een kroeg
nabij de Benschopperpoort wordt dan als zodanig aangeduid. Ook de uitbater is dan
iemand anders.

Een stad van doodslagers en oplichters?
Het wie en wat zijn opgelost, maar waarom kreeg IJsselstein zo de wind van voren
van Weyerman? Hij ergerde zich vooral aan het feit, dat de stad een vrijplaats was,
een plek waar mensen die elders werden vervolgd, asiel konden krijgen. In de ogen
van Weyerman waren degenen die daar gebruik van maakten wezens van het
allerlaagste soort: ‘koopluyden, maakelaars, getabberde ligtemissen, doodslagers,
vergiftigers, degenluyden’ en meer van dat tuig. Boontje kwam om zijn loontje zou
je denken, want Weyerman beschrijft vervolgens dat dit geboefte in IJsselstein zeer
slecht behuisd werd, dat het voedsel er niet deugde en dat de huizen er zo vochtig
waren als de nesten van bevers en de wanden bedekt met een dikke laag salpeter.
Het brood leek er meer op klei. Burgemeester 't Hoen was geen haar beter dan de
misdadigers die zijn stad onder dak bood: Weyerman beschrijft een dialoog die hij
opving tussen een nieuw aangekomene en de burgervader, waarin de laatste uit de
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doeken doet via welke oplichterspraktijken men het snelste rijk kan worden. 't Hoen
zelf brouwde ondrinkbaar bier en lengde zijn wijn aan met slootwater, aldus de
satiricus.
Zoals vaker gedijt humor bij overdrijving. IJsselstein, net als Vianen en Culemborg
bijvoorbeeld, door Weyerman alle drie vergeleken met roversholen en piratennesten
zoals Algiers, Tunis en Tripoli, had een eigen status binnen de Republiek en fungeerde
op grond daarvan als een bijna zelfstandige staatje.8. Dat gaf niet alleen de
mogelijkheid om asiel te verlenen, maar ook om een eigen economische politiek te
voeren. En dat laatste was voor de baronie IJsselstein veel belangrijker dan het
asielrecht; voor de periode 1640-1795 heeft Marijke Gijswijt-Hofstra de
asielaanvragen van
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onder meer IJsselstein onderzocht en komt tot een schamel aantal van 56 voor die
ruim 150 jaar.9. En aangezien daarvan bijna de helft rond de Patriottentijd asiel
aanvroeg, heeft Weyerman deze categorie inwoners waarschijnlijk met een lantaarntje
moeten zoeken.

IJsselstein als vrijplaats
Na de stichting van het kasteel IJsselstein in de veertiende eeuw door de familie Van
Amstel stimuleerde zij de aanleg van een stadje bij hun slot. Zo werd de IJsselsteinse
kerk tot parochiekerk verheven en kregen de inwoners tolvrijheid voor Holland. Het
stadje werd in een regelmatige rechthoekige vorm uitgezet en kwam tot bloei, ondanks
diverse oorlogshandelingen in de vijftiende eeuw, die onder meer tot verwoesting
van de stadsmuren leidden. Via de Van Amstels kwam de stad in bezit van de Van
Egmonds. Floris van Egmond gaf zijn artilleriemeester, Alexander Pasqualini,
opdracht de St. Nicolaaskerk te verfraaien met een nieuwe toren. Zijn zoon
Maximiliaan was een beroemd generaal onder Karel V.10. Nadat in 1556 IJsselstein
door Filips II als soevereine heerlijkheid was erkend, kwam het stadje via
Maximiliaans dochter Anna van Buren in bezit van prins Willem van Oranje. Daarmee
had IJsselstein zijn aparte status gekregen.11. Want hiermee was IJsselstein zelfstandig,
‘van niemand releverende, nog onder geen provincie, veel minder onder de
Generaliteit resorterende, maar alleen haar eigen souverain’.12. Via Maurits en Frederik
Hendrik bleef IJsselstein in het huis Oranje. Zij waren zelfstandig baron van
IJsselstein. Die waardigheid stond los van hun benoeming tot stadhouder en dat
betekende dat ook tijdens stadhouderloze tijdperken een Oranje baron van IJsselstein
was. In het bestuur van hun verschillende bezittingen werden de Oranjes bijgestaan
door de Nassause Domeinraad, die in Den Haag zetelde. De Domeinraad beheerde
alle goederen van de Oranjes en oefende namens hen de soevereiniteit uit13.. Een keer
per jaar kwam een lid van die raad op bezoek om over het wel en wee van de baronie
te spreken en vooral om de financiële situatie in ogenschouw te nemen. Voor de
dagelijkse leiding werd een drost aangesteld. Die zelfstandige positie betekende dat
IJsselstein ook asiel kon verlenen.
Asiel kan worden opgevat als een ‘in een bepaalde plaats of gebied geboden
bescherming aan van elders komenden tegen bedreiging, geweld, arrest, vervolging,
bestraffing van buitenaf’.14. Het was niet automatisch zo dat men zich in IJsselstein
kon vestigen en daarmee asiel had verkregen. Men diende aan de baron, en in diens
afwezigheid de drost, een verblijfsvergunning aan te vragen en bescherming van de
heer. Het eerste gold voor iedereen die zich van buitenaf in de baronie vestigde; vaak,
zeker bij niet-kapitaalkrachtige aanvragers, werd daarbij een acte van indemniteit
gevraagd van de plaats waar men vandaan kwam. Zo werd voorkomen dat, mocht
de persoon in kwestie tot armoe vervallen, IJsselstein moest opdraaien voor de
onderstand. Het tweede, de bescherming van de baron, werd niet heel vaak toegezegd.
En zonder toezegging werd men zonder pardon uitgeleverd. Dat merkte Nicolaas
Hubert. In december 1752 verzochten de schout en schepenen van Amsterdam om
zijn uitlevering. Hubert had enorme schulden gemaakt met scheepszaken en werd
door schuldeisers achtervolgd. Amsterdam liet beslag leggen op zijn eigendommen,
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maar Hubert was er al vandoor en bleek in IJsselstein staat te houden ver boven die
van de gewone burger. Dit ‘leugenachtig persoon’ diende gedwongen te worden zijn
crediteuren te betalen, zo benadrukte de Amsterdamse schout. De magistraat van
IJsselstein ontdekte dat Hubert zich weliswaar in hun stad ophield, maar zonder
deugdelijk vrijgeleide en ze nodigde de Amsterdammers dan ook uit hem te komen
arresteren.15. In de tussentijd namen zij zijn goederen in beslag. De zaak kreeg echter
een vreemde wending: Hubert vluchtte naar Vianen maar kon de verleiding blijkbaar
niet weerstaan terug te keren naar Amsterdam. Daar liep hij prompt zijn schuldeisers,
de bekende literator Pieter Merkman en diens vrouw Isabella van Leeuwarden tegen
het lijf, die zich nogal hardhandig aan zijn persoon en zijn eigendommen vergrepen.
Het gevolg was dat Hubert op zijn beurt tegen zijn aan-
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vallers een rechtszaak aanspande. Intussen wist IJsselstein niet wat aan te vangen
met de in beslag genomen boedel.16.
Dit soort mensen gaf IJsselstein een slechte naam als vrijplaats voor criminelen.
Een vergelijkbaar voorbeeld was Johanna Lamb Lagerstont uit Utrecht. Na de dood
van haar man ontdekte ze nog een uitstaande schuld van 200 gulden. Toen de
schuldeiser bij haar verhaal kwam halen, trof hij daar slechts Comelis van Rheenen
aan, een apotheker. Deze wist niet beter of Johanna was naar IJsselstein vertrokken.17.
Weyerman had dus gelijk zou je zeggen, met zijn kritiek op vrijplaatsen als IJsselstein
als roversholen. Maar zo eenvoudig was het niet. De toelating ging behoorlijk
zorgvuldig. Dat merkte Jan van der Hel, die slechts voorwaardelijk vrijgeleide kreeg:
als boven water zou komen dat hij niet de waarheid had gesproken, zou zijn asielrecht
vervallen.18. Dit past in het beeld dat IJsselstein ‘fatsoenlijke’ burgers wenste op te
nemen en geen potentiële oplichters. Aanvankelijk moest de asielzoeker een recognitie
betalen aan de drost, waarbij bedragen van 100 tot 200 gulden niet zeldzaam waren.
Vanaf 1730 ging die betaling naar de baronesse19., en kreeg de drost een
schadevergoeding van 400 gulden per jaar.20. Asielzoekers mochten niet zonder
toestemming een huis betrekken, een beroep uitoefenen of land pachten. Zo werden
de eigen burgers tegen oneerlijke concurrentie beschermd. De reden om asiel aan te
vragen was vaak om een soort adempauze te verkrijgen. In die pauze werd getracht
door eigen inzet, steun van familie en vrienden of door rechtszaken, de schuldeisers
tevreden te stellen of zijn gelijk te halen, waarna het leven weer kon worden
opgenomen. In tegenstelling tot wat Weyerman in zijn geschriften ons wil doen
geloven, ging het dus vaak niet om beroepsoplichters, maar kooplieden die door
omstandigheden aan lager wal waren geraakt en hun best deden, hun naam weer te
herstellen. Die omstandigheden konden misoogsten zijn, een schip dat was vergaan,
een lening die door de schuldenaar niet meer werd terugbetaald, het bieden van een
onderpand aan een bij nader inzien onbetrouwbare handelspartner of familielid. Soms
lukte het inderdaad om het fortuin te herstellen en kon men met opgeheven hoofd
de oude positie weer innemen.

De stad IJsselstein vanuit het zuidwesten. Vanaf de Benschopperpoort (links) tot de IJsselpoort (rechts).
Gravure door H. Spilman naar J. de Beyer, 1744.
(Collectie Het Utrechts archief)

Gijswijt-Hofstra wijt de slechte reputatie van IJsselstein aan het relatief grote
aantal ‘doodslagers’ namelijk 13, dat door IJsselstein werd opgenomen. Toch
relativeert zij de betekenis van het asielrecht voor IJsselstein: men nam veel minder
mensen op dan Vianen of Culemborg maar werd wel op een lijn gesteld met deze
slecht bekend staande vrijsteden. En ook bij de doodslagers moet men zich geen
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doorgewinterde moordenaars voorstellen. Een voorbeeld is de zaak tegen Ariaen
Gorissen. Hij had met ene Coen Jacobssen woorden gekregen toen ze beiden wat
aan het drinken waren in de kroeg van Cornelis Jan Petersen in Benschop. Ariaen
was ‘doer den dronck sonder nochtens eijnlick te weten wat woerde ofte die reden
vandien’ boos geworden op zijn kompaan en had hem
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op zijn hoofd geslagen. Tijdens de worsteling die volgde trok Ariaen een mes en stak
Coen in zijn buik, die de volgende dag, tot groot leedwezen van zijn aanvaller, aan
die wond overleed.21.
Dronkenschap was vaker de reden voor dit soort vechtpartijen, die gelukkig niet
altijd een dodelijke afloop kenden. In februari 1739 werd Jan van der Pol nog net op
tijd uit het water gevist. Hij was de IJsselsteinse schipper op Utrecht maar had zo
stomdronken aan het roer van zijn schuit gestaan, dat hij ter hoogte van de molen
van de heer Van Aken, toen hij daar wat vracht moest laden, overboord was gevallen.
Gelukkig hadden een paar mensen hem uit het water gehaald maar in zijn
dronkenschap was hij hen bijna te lijf gegaan. Ook daar had een moord uit kunnen
voortvloeien. Van der Pol was doorgevaren, maar had in Jutfaas zijn schuit verlaten,
die vervolgens op de stroom naar Utrecht was gedreven.22.
Een betere verklaring voor de hekel die Weyerman ten toon spreidde jegens de
vrijsteden is de windhandel, die zo'n tien jaar voor zijn bezoek aan het IJsselstadje
de Republiek in zijn greep had gehouden. In navolging van het buitenland waren
ook hier rond 1720 vele handelscompagnieën opgericht die aandelen gingen uitgeven.
Grote winsten werden beloofd en veel spaargeld verdween richting speculanten.
Toen echter de beloofde gouden bergen uitbleven, spatte de zeepbel uiteen. Direct
al was het voer voor satires en spotprenten. En de vrijplaatsen werden afgeschilderd
als de plek, waar deze oplichters een goed heenkomen hadden gezocht en nu een
lange neus konden maken naar de slachtoffers van hun doortraptheid.23. Vooral Vianen
moest het daarbij ontgelden. De grote ironie is dat nog geen jaar na zijn bezoek aan
IJsselstein en zijn met vitriool geschreven reisverslag, Jacob Campo Weyerman zelf
wegens faillissement de veiligheid van een vrijstad moest opzoeken en voor Vianen
koos. En daar ging hij gewoon door met schulden maken. Zijn chantagepraktijken
maakten hem zo impopulair dat Vianen hem in 1738 aan Holland uitleverde, waar
hij na negen jaar gevangenisstraf overleed.24.
IJsselstein intussen gebruikte haar status aparte vooral om een gunstig
belastingklimaat te creëren en de stad zo aangenaam mogelijk te maken. Dat wierp
zijn vruchten af: terwijl in het midden van de achttiende eeuw grote delen van de
Republiek gebukt gingen onder de gevolgen van veepest en overstromingen, wist
IJsselstein een kapitaalkrachtige groep van renteniers, predikanten met emeritaat en
officieren in ruste aan zich te binden, die niet alleen werk bood aan dienstboden en
middenstanders, maar ook bereid bleek te investeren in lijnbanen en vlasfabrieken,
waardoor het IJsselstadje tot redelijke welstand kwam. Het imago van de stad als
prettige woonplaats was daarbij van groot belang: wijkplaats te zijn voor criminelen
zou dat beeld alleen maar aantasten.

Eindnoten:
1. Dit artikel komt voort uit een promotie-onderzoek naar de geschiedenis van IJsselstein tussen
1720 en 1820, dat in 2008 zal worden afgerond.
2. J.C. Weyerman, Den vrolyke tuchtheer, 27 maart 1730, p. 303 e.v. Met vriendelijke dank aan
prof. Dr. A.J. Hanou, die me attent maakte op het werk van Weyerman.
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3. J.C. Weyerman, Den vrolyke tuchtheer, p. 307.
4. A.J.M. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob
Campo Weyerman (1677-1747), Amsterdam 1990, p. 199.
5. IJsselstein ligt als een rechthoek tegen de rivier de IJssel, met in beide korte zijden een stadspoort.
De poort bij de rivier heet niet verrassend IJsselpoort, de poort aan de andere kant
Benschopperpoort. Die laatste poort geeft toegang tot de Lopikerwaard, met onder meer de
plaatsen Benschop en Noord-Polsbroek, die in de achttiende eeuw ook deel uitmaakten van de
baronie IJsselstein.
6. Om het nog ingewikkelder te maken was ook broer Claes 't Hoen tapper in de Benschopperstraat.
Een Marie 't Hoen bezat een herberg buiten de IJsselpoort, richting 't Gein, die later door haar
weduwnaar Willem Resant werd verkocht. Onduidelijk is haar verwantschap met de IJsselsteinse
't Hoenen.
7. Het Utrechts Archief [HUA], Baroniearchief IJsselstein 210, inv. nr. 21.
8. De vergelijking van IJsselstein, Culemborg en Vianen met Algiers, Tripoli en Tunis in J.C.
Weyerman, De voorlooper van de kronyk der bankrotiers, Rotterdam 1738, p. 17-18. Het
pamflet wordt volledig weergegeven in: Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor
altoos. Het proces Jacob Campo Weyerman (1739), Leiden 1997, p. 91-105.
9. M. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen,
Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw, Dieren 1984, p. 117.
10. J.J. Abbink Spaink, IJsselstein, verleden en heden, IJsselstein 1962, p. 49 e.v.
11. Al langer was IJsselstein de facto behoorlijk onafhankelijk van Holland, zie W.F.J. den Uyl,
De Lopikerwaard. Dl. 1. Dorp en Kerspel tot 1814, Utrecht z.j., p. 305.
12. Abbink Spaink, IJsselstein, p. 52.
13. Den Uyl, De Lopikerwaard, p. 303, 306.
14. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen, p. 12.
15. Samenwerkende Archiefzorg Lopikerwaard [SAL], Stadsbestuur IJsselstein 1285-1811, inv.
nr. 696, 21-12-1752.
16. SAL, Stadsbestuur IJsselstein 1285-1811, inv. nr. 696, 9-2-1753.
17. HUA, notarieel archief stad Utrecht, inv. nr. U 173al, acte nr. 161, notaris A.H. van Munster,
22-12-1726.
18. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen, p. 123.
19. Marie-Louise van Hessen-Kassel kreeg in dat jaar de baronie als weduwgoed. Zij zou drie
decennialang de baronie met veel inzet besturen.
20. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen, p. 127. Gezien het aantal asielzoekers moet dit een lucratieve
deal zijn geweest voor de schout.
21. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen, p. 140.
22. SAL, Stadsarchief IJsselstein 1285-1811, inv. nr. 695, 21-2-1739.
23. Zie voor Vianen in deze zaak J.A.L. de Meyere, Vrijstad Vianen, Vianen 1987, p. 31 e.v.
24. Zie Bostoen en Hanou, Geconfineert voor altoos.
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Het tijdschrift Het schouwburg der hartstogten van Jacob Campo
Weyerman
Jan Bruggeman
In de Leydse courant van woensdag 10 december 1738 staat, dat er vanaf die dag
een nieuw weekblad te koop is met de titel: Het schouwburg der hartstogten.1. De
naam van de auteur wordt in de advertentie bewust of onbewust weggelaten en
waarschijnlijk heeft geen enkele krantenlezer uit die tijd dit nieuwe tijdschrift in
verband gebracht met Jacob Campo Weyerman. Weyerman, die op dat moment in
Vianen woont, zal een goede week later de turbulentste dag uit zijn leven meemaken.
Op 18 december wordt hij in zijn woonplaats gearresteerd en enkele dagen later, op
24 december 1738, wordt hij overgebracht naar Den Haag en opgesloten in wat wij
nu de Gevangenpoort noemen. Op 30 december wordt Weyerman voor de eerste
maal verhoord. De arrestatie betekent een keerpunt in het leven van de schrijver,
want hierna zal hij nooit meer een vrij man zijn.
Van het tijdschrift dat op 10 december uitkomt, zijn in de rest van de maand vier
afleveringen verschenen: op 10, 17, 24 en 31 december. Dit wordt bevestigd door
een advertentie die op 7 januari 1739 in de krant staat.2. Op die dag zou het vijfde
nummer uitkomen, maar dat gebeurde niet. Wel verschijnt er een advertentie van de
boekverkoper Pieter Aldewerelt, waarin hij nogmaals het uitkomen van het tijdschrift
meedeelt. Nu staat in de advertentie wèl de naam van de auteur vermeld. De vier
reeds verschenen afleveringen zijn te koop voor twee stuivers per stuk of tezamen
ingenaaid voor acht stuivers.
De advertentie laat zich op verschillende manieren interpreteren. Aan de ene kant
vermoed ik dat Pieter Aldewerelt, die ongetwijfeld vernomen heeft dat Weyerman
is gearresteerd en naar Den Haag is getransporteerd, de aandacht wil vestigen op een
publicatie van Weyerman nu diens naam op ieders lippen ligt. Aan de andere kant
heeft de boekverkoper zich waarschijnlijk afgevraagd hoelang deze zaak zal gaan
duren. Weyerman heeft, naar ik aanneem, begin december de kopij van vier
afleveringen naar Pieter Aldewerelt gestuurd, maar nu ziet hij geen kans meer nieuwe
kopij te leveren en het verschijnen van het tijdschrift stagneert. Als Weyerman binnen
een week weer op straat staat, is er niets aan de hand en kan hij de draad weer gewoon
oppakken, maar wat als dit niet het geval is en hij voor langere tijd opgesloten zit.
Dan blijft Aldewerelt zitten met een partij onverkoopbare afleveringen van een
tijdschrift dat een vroege dood is gestorven. Vandaar dat de boekverkoper de vier
afleveringen ook tezamen ingenaaid aanbiedt.
Als Pieter Aldewerelt in augustus 1739 een nieuw werk op de markt brengt, lezen
we in de advertentie daarvoor dat ook de vier afleveringen van het tijdschrift nog
altijd te koop zijn. Aldewerelt noemt Het schouwburg der hartstogten overigens geen
tijdschrift meer, maar ‘de laatste Schriften die de voorn. Weyerman voor zyn
Gevangenis geschreeven heeft.’3.

Bewerking van oude kopij
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Als we de advertenties in de krant mogen geloven, zijn er in de maand december
1738 vier afleveringen verschenen van het tijdschrift Het schouwburg der hartstogten.
Vier afleveringen van wat misschien wel een hele jaargang had moeten worden.
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Aangezien de vier afleveringen tot op heden niet zijn teruggevonden, is er eigenlijk
niets over de inhoud ervan te vertellen. Toch waag ik me aan een voorzichtige
speculatie. De titel van het tijdschrift doet heel sterk denken aan de titel van een werk
dat Weyerman in 1730 aankondigde, maar dat nooit is verschenen: De ontleedkunde
der hartstogten. Dit werk zou deel uitmaken van een vierdelig compilatiewerk, waarin
verschillende titels zouden worden opgenomen. Voor deze uitgave verschenen enkele
advertenties in de krant. In het eigen tijdschrift Den vrolyke tuchtheer besteedde
Weyerman een hele aflevering aan deze nieuwe uitgave. Hierin zouden worden
opgenomen een vertaling van de vertellingen van Jean de la Fontaine, de gedichten
van Anacreon en Sappho, het toneelstuk Amphitryon of de twee Sosias van Plautus,
De kronyk der paruiken, De ontleedkunde der hartstogten en een biografie van
Weyerman. Afgezien van het laatste onderdeel, zijn de andere werken veelal
vertalingen. Alleen voor De ontleedkunde der hartstogten is dit nog niet vastgesteld.
In de aflevering van Den vrolyke tuchtheer zijn twee kleine fragmenten van dit werk
opgenomen. Het eerste draagt de titel Blooheyt of lafhartigheyt, en het tweede heet
De deugd en de wysheyt. De teksten doen vertaald aan; ze missen het vertrouwde
taalgebruik en de uitgebreide als-vergelijkingen, die zo kenmerkend zijn voor
Weyerman. Verder staan er nergens verwijzingen in naar bekende tijdgenoten, zoals
Hermanus van den Burg, Pieter Poeraat, de Baron van Syberg of andere slachtoffers
van Weyermans pen. De teksten zijn korte bespiegelingen van de in de titel genoemde
onderwerpen. Door een toevallige ontdekking heb ik de bron van deze teksten
gevonden. Tijdens zijn gevangenschap vraagt Weyerman in een brief aan zijn zoon
of hij hem twee boeken wil opsturen: Les vanités du monde en Resolves: divine,
moral and political van Owen Felltham uit 1623.
Dit laatste werk is dankzij het ECCO-project op internet in te zien. Inmiddels is
ook een latere druk op internet beschikbaar.4. In de inhoudsopgave zag ik verscheidene
hoofdstuktitels met onderwerpen die ook door Weyerman worden aangesneden. Zo
ontdekte ik dat het hoofdstuk Resolves of Memory de tekst bevat van de eerste pagina's
van de Redenvoering over het geheugen, een werk dat Weyerman tijdens zijn
gevangenschap publiceerde.5.
Ook de twee fragmenten uit De ontleedkunde der hartstogten, die in Den vrolyken
tuchtheer zijn opgenomen, zijn terug te vinden in het Engelse werk.6. En hoewel het
bewijs flinterdun is en gebaseerd op slechts twee kleine fragmenten durf ik toch te
veronderstellen dat De ontleedkunde der hartstogten uit 1730 een vertaling/bewerking
is geweest van de Resolves. Omdat het intekenproject uit 1730 niet is doorgegaan,
heeft Weyerman de kopij later gebruikt in andere werken. Zo vinden we enkele
fragmenten uit De kronyk der paruyken terug in Den kluyzenaar in een vrolyk humeur
[1733] en in Laurens Arminius (1738). Ook de afleveringen over het bijgeloof, die
opgenomen zijn in het tijdschrift De naakte waarheyt (1737) gaan voor een gedeelte
terug op het hoofdstuk Superstition in het werk van Owen Felltham.7.
Het werk van Owen Felltham telt 672 pagina's (editie 1709) en hoewel Weyerman
na 1730 hier en daar iets van de kopij van De ontleedkunde der hartstogten voor
andere werken heeft gebruikt, vermoed ik dat Weyerman de kopij van dit werk eind
1738 aan het omwerken is tot tijdschriftafleveringen voor Het schouwburg der
hartstogten. Van dit tijdschrift zijn door de omstandigheden slechts vier afleveringen
verschenen en daarom is het niet vreemd dat ook na zijn veroordeling in juli 1739
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de Resolves telkens als bron opduikt in het werk dat Weyerman in de gevangenis
schrijft. De eerder genoemde Redenvoering over het geheugen is hier een voorbeeld
van, maar ook het fragment over de ijdelheid in Eenige letterlievende, zeedekundige,
historische en stichtelyke betrachtingen [1742] vinden we terug bij Owen Felltham.8.
Het vereist nog een veel grondiger studie om de invloed en de betekenis van de
Resolves voor het oeuvre van Weyerman te kunnen vaststellen. Samen met The
anatomy of melancholy van Robert Burton uit 1621 is het werk van Owen Felltham
van grote betekenis geweest. Na dertig jaar bestudering van het werk van Weyerman
is het niet alleen tijd voor een nieuwe biografie en een nieuwe
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bibliografie, maar ook voor een gedegen overzicht van de vertalingen die Weyerman
heeft gemaakt, en van de werken die hem hebben beïnvloed.

Eindnoten:
1. Leydse courant, 10 december 1738. Te Amsterdam by Pieter Aldewerelt, Boekverkoper in de
Wolvestraat, is te bekomen, en by de voornaamste Boekverkopers in de Nederlandse Steeden:
Een Weekelyks Schrift, getytelt het SCHOUWBURG der HARTSTOGTEN; dat Schrift vervat
allerhande Treur-eindende en Vrolyke Geschiedenissen, geestryke Antwoorden, zeldsaame
Gedagten, en voor al een Schat van keurlyke Zedelessen, in Onrym en Rym: de Prys is 2 St.
2. Leydse courant, 7 januari 1739. Te Amsterdam by Pieter Aldewerelt, Boekverkoper in de
Wolvestraat, is gedrukt een weeklyks Papier, getyteld: Het Schouwburg der Hertstogten; Dat
Schrift vervat allerhande Treur-eindende en vrolyke Geschiedenissen, geestige Antwoorden,
zeldsame Gedagten, en voor al een Schat van keurlyke Zeedelessen, in Rym en Onrym, door
Jacob Campo Weyerman; Hier van zyn reets vier Bladen van No. 1. tot 4. afgedrukt, en ingenaait
a agt Stuyvers, en ieder Blad a twee Stuyvers te bekomen.
3. Leydse courant, 3 augustus 1739. Te Amsterdam by Pieter Aldeweerelt, Boekverkoper op de
Keyzersgragt op de hoek van de Wolvestraat, is gedrukt en te bekomen: Dr. THEOD. VAN
ZELST, byzondere Genezinge van de PODAGRA- en COLYK-PYNEN &c., opgedragen aan
het Collegium Medicinalum van Amsterdam: de Prys is 14 Stuyvers. En zyn mede te bekomen
te Saardam by Ketel, Hoorn Duyn, Alkmaar van Beyeren, Haarlem van Lee, Leyden Brullaart,
Delft Beman, 's Hage van Zanten, Rotterdam Kentling, Utrecht Eveld, Dord Walpot, en
Middelburg Meerkamp. By gem. P. Aldeweerelt is noch gedrukt en te bekomen: Het Schouburg
der Hertstogten, door JACOB CAMPO WEYERMAN: de Prys is agt Stuyvers. NB. Dit zyn
de laatste Schriften die de voorn. Weyerman voor zyn Gevangenis geschreeven heeft.
4. www.archive.org/details/resolvesdivinemo00feltuoft
5. Resolves of Memory, p. 299 (editie 1709)
6. Resolves of Cowardice, p. 361 (editie 1709); Resolves of Virtue and Wisdom, p. 177 (editie
1709)
7. Resolves of Superstition, p. 358 (editie 1709)
8. Resolves of Idleness, p. 115 (editie 1709)
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Recensieartikelen
Neerlands Israel of Israel in Nederland
Jonathan Israel, In strijd met Spinoza. Het failliet van de Nederlandse
Verlichting (1670-1800). Vertaald door Hans van Cuijlenborg. Amsterdam,
Bert Bakker, 2007. ISBN 978-90-351-3209-2. 88 blz. Prijs 12,50 euro.
Jonathan Israel, Gedachtevrijheid versus godsdienstvrijheid. Een dilemma
van de Verlichting. Met essays van Inger Leemans, Siep Stuurman en
Marin Terpstra. Budel, Damon in samenwerking met Soeterbeeck
Programma Nijmegen, 2007. ISBN 978-90-5573-810-6. 99 blz. Prijs 12,90
euro.
In de laatste maanden van 2006 en in de eerste helft van 2007 was Jonathan Israel
in Nederland alomtegenwoordig. Om te beginnen in de Koninklijke Bibliotheek
waaraan hij als ‘fellow’ verbonden was. In de zaal ‘oude drukken’ van de KB had
hij zijn vaste plaats, voor zich een stapel boeken. Op elegante gymschoenen liep hij
rond, met een glimlach nodigde hij uit tot gesprek, een uitnodiging die gezien het
grote aantal interviews gretig werd aanvaard: het leek er op of Israel in Nederland,
in de KB ‘ontving’.
Vrucht van zijn KB-fellowship was een lezing, die hij op 21 juni voor een
overkropte zaal hield onder de titel In strijd met Spinoza. Het failliet van de
Nederlandse Verlichting (1670-1800). In die lezing nam Israel uitdrukkelijk stelling
in het debat over de patriottentijd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de tekst van de
lezing een plaats krijgen in het derde deel van Israels monumentale
Verlichting-trilogie, waarvan met The radical Enlightenment en Enlightenment
contested de eerste twee delen intussen zijn verschenen.
Ook buiten de KB waagde Israel zich. Zo sprak hij in Deventer over Simon Tyssot
de Patot en verdedigde hij zich in Nijmegen tegen de filosoof Marin Terpstra en de
historicus Siep Stuurman, die hem hadden aangevallen op de stellingen die hij onder
meer betrokken had op 11 november 2006 in zijn Thomas More-lezing. De tekst van
die lezing was prominent in NRC/Handelsblad verschenen en later ook nog zijn
bespreking van Henk Nellens Hugo de Groot-biografie. Israel was als Killroy ‘here’.
Twee boekjes zagen in de loop van zijn ‘fellowship’ het licht: Gedachtevrijheid
versus godsdienstvrijheid, waarin de tekst van genoemde Thomas More-lezing is
opgenomen, geflankeerd door kritische beschouwingen van Marin Terpstra en Siep
Stuurman. Inger Leemans tekende in het boekje voor twee bijdragen: niet alleen
interviewde zij Israel, daarnaast schreef zij een inleidende beschouwing over Israels
receptie in Nederland. Het korte betoog, waarmee de historicus James Kennedy in
NRC Handelsblad (20 november 2006) reageerde op de Thomas More-lezing, had
overigens in het boekje niet misstaan. Vrijwel gelijktijdig met de KB-lezing verscheen
ook de tekst van die lezing: In strijd met Spinoza.
Jonathan Israel kwam, zag en overtuigde lang niet iedereen. Althans niet in Nederland.
Het zijn in het bijzonder de vakgenoten, de specialisten, filosofen en historici, die
van hun reserve geen geheim maken en de gast met verwijten bestoken. Als we
Terpstra mogen geloven heeft Israel niets van Spinoza begrepen, Stuurman schrijft
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op wat hoffelijker wijze dat Israels visie op John Locke niet juist is, Kennedy beweert
dat Israel a-historisch te werk gaat. In De achttiende eeuw laat Hanco Jürgens in een
uitgebreide reactie uitschijnen dat het betoog van Israel in Enlightenment contested
op belangrijke punten, hem althans, niet overtuigd heeft. Tijdens het aan In strijd
met Spinoza ge-
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wijde seminar plaatste Stephan Klein kanttekeningen bij de rol van Spinoza bij de
theorievorming in de patriottenbeweging, terwijl Joost Rosendaal juist het belang
van die theorievorming en dus ook die van Spinoza relativeerde, in de alledaagse
revolutie van dorp tot stadje woog de wijsbegeerte niet, zo betoogde Rosendaal. In
NRC Handelsblad werd In strijd met Spinoza intussen ‘gesignaleerd’, maar nauwelijks
als zodanig beschouwd, juist vooral als voorwendsel gebruikt om een reeks van
eerder gehoorde bezwaren tegen Israels Verlichting te herformuleren.
In geschrifte liet van de vakgenoten bij mijn weten alleen Henri Krop, in de
Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman, zich vol bewondering uit.
Het oordeel van Krop, die belangwekkend onderzoek deed naar de Spinoza-receptie
in de achttiende eeuw, mag tellen.
Die overwegend kritische distantie, in de wandelgangen escalerend tot afwijzing,
verschilt sterk van de instemming die Israel buiten de kring van ingewijden ten deel
viel. Soms is het juist dat wat de specialisten in Israel laken, wat door geïnteresseerde
en geleerde buitenstaanders gewaardeerd wordt. Wat specialisten a-historisch noemen,
zien anderen dan weer als een moedige poging om wat zinvol met elkaar samenhangt
met elkaar te verbinden. Zeer tegen het zere been is Israels herschikking van de
Verlichting: sommige auteurs kent hij in zijn werk een grotere plaats toe dan anderen.
De rangorde van toen is niet meer die van nu en Israel. Voltaire is van zijn voetstuk
gestoten, een voetnoot geworden. De prominentie van Spinoza in het geschiedverhaal
van de Europese Verlichting ontmoet in Nederland ongeloof. De Spinoza-specialisten
verdedigen hun domein, dat van de precieze Spinoza-studie, en dulden Israel maar
nauwelijks op hun terrein. Waar Israel sporen van Spinoza ziet, ziet een aantal
Nederlandse specialisten vooral niets.
De lage dunk die Israel heeft van de gematigde Verlichting en dus ook van de
christelijke of reformatorische Verlichting wordt hem begrijpelijk genoeg niet in
dank afgenomen door diegenen die hun hele werkzame leven hebben gewijd aan de
bestudering van die gematigde, christelijke en reformatorische Verlichting. Die
diegenen zijn in Nederland talrijk. Het vraagt evenmin veel verbeeldingskracht om
te bedenken hoe de trouwe lezers van de Studies on Voltaire in Frankrijk en daarbuiten
de val van hun Voltaire waarderen. In Nederland en elders stuit Israels ‘Umwertung’
op verzet.
De vrijmoedige herschikking van de Verlichting bevalt mij vaker wel dan niet.
Het kan geen kwaad om de op internationale Verlichtingcongressen al decennia
beoefende Voltairomanie terug te brengen tot verstandiger proporties. Zoals het geen
kwaad kan om in Nederland op te houden met de gewoonte om de eigen culturele
prestaties louter in verkleinwoorden te beschrijven. De ‘weg met ons’- cultuur is gek
genoeg vaak een vermomming voor stille waan: in onze bescheidenheid zijn wij
beter dan wie ook. Wie kan zich beter relativeren dan wij? Tòch!
Aan vreemd volk wordt toegestaan om ons op te hemelen. Nederlanders blozen
en geloven er vervolgens niets van.
Het plezier waarmee Israel zich in debatten over moderniteit en Verlichting mengt,
wordt hem in stilte en soms in verbetenheid euvel geduid. Dat de meeste vaderlandse
geleerden de opiniepagina van de landelijke dagbladen niet weten te halen en hun
neus dan ook voor zoiets ordinairs ophalen, is - vrees ik - verantwoordelijk voor de
zuinigheid waarmee Israels vrijmoedigheid bejegend wordt. Intussen weten
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niet-specialisten de verdiensten van Israel beter te waarderen: de hem in Nederland
en Vlaanderen toegekende ere-doctoraten liegen er immers niet om.
Vermoedelijk gaat die geschiedenis zich herhalen bij de ontvangst van Israels
‘derde’.
In de KB-lezing over de patriottentijd betrekt Israel stellingen die niet alle nieuw
zijn, maar die in combinatie spannender zijn dan de voorzichtige geleerdheid, die de
voorbije jaren vooral tot de slotsom kwam dat alles zeer ingewikkeld was en dat
echte tegenstellingen in de Republiek van de achttiende eeuw en in de Europese
Verlichting vooral nuancering behoefden. De meeste studies

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

151
over de Nederlandse achttiende eeuw missen de geestdrift die ongetwijfeld ooit, lang
geleden, aanleiding was om met het onderzoek te beginnen, maar die in de loop van
het onderzoek verloren ging in mode en methode. De patriottentijd die hartstochtelijk
was, verbleekte allengs tot weinig bijzonders, de Nederlandse Verlichting raakte
gematigd, zeer gematigd.
Het is dus geweldig dat Israel in Nederland, met de moed of de argeloosheid die
nodig is om te zeggen dat de keizer ongekleed gaat, komt vertellen hoe bijzonder,
hoe uniek de patriottentijd was.
Dat unieke wordt in de ogen van Israel pas zichtbaar als de ‘sociaal-culturele’
benadering van de patriottentijd plaats maakt voor een intellectuele. Het zijn juist de
door patriotse auteurs ontwikkelde denkbeelden die de moeite waard zijn: zij zetten
de traditie van Spinoza voort, zo betoogt Israel, en zij brachten een beweging op
gang die in de woorden van Israel beschouwd mag worden als ‘de eerste grote
democratische verlichtingsbeweging en de enige internationaal belangrijke beweging
van dien aard die voorafging aan de Franse Revolutie (en die haar hielp vormgeven)’.
Een prominente plaats in dit geschiedverhaal van de patriottentijd als ‘trait d'union’
tussen Spinoza en de Franse Revolutie gunt Israel aan Gerrit Paape, de man die in
Nederland in die jaren sneller, meer, geestiger, ja beter schreef dan wie ook. Alleen
in stoute dromen heb ik, onbezoldigd pleiten tekstbezorger van Paape, durven denken
dat Paape een zo cruciale positie innam. Op voorzichtige wijze heb ik ook op het
belang van radicalen als Paape gewezen - en op hun gewoonte om die radicale
standpunten te articuleren in kritiek op symbolen van achterlijkheid (als het
catechisatieboekje van Abraham Hellenbroek) -, maar daar werd destijds door de
toenmalige directeur van de achttiende eeuw in Nederland wat lacherig over gedaan
en dat was dan dat. In de kring van de Mededelingen van de stichting Jacob Campo
Weyerman zijn in het verleden vaker pogingen ondernomen om de radicaliteit een
grotere plaats in het geschiedverhaal van de achttiende eeuw te bezorgen - ik herinner
aan artikelen van André Hanou en Ton Jongenelen -, maar veel meer dan beleefd
knikken hebben die pogingen niet opgeleverd. Wat ‘radicaal’ was, was immers
marginaal, omdat de meeste Nederlanders zo niet dachten en wat marginaal was,
deed eigenlijk niet erg terzake. Alsof wat de meeste Nederlanders nu aan denkbeelden
koesteren de moeite van het naar huis schrijven waard is.
Mijn eigen plezier wil ik niet onmiddellijk zelf bederven, maar de relatie tussen
Spinoza en Paape mag niet anders dan indirect heten. Het is echter onloochenbaar
dat radicale ideeën ook tot Paape kwamen, ‘doorsijpelden’. Die radicale ideeën
vonden niet slechts voedsel in de kennismaking met radicale milieus en auteurs, maar
óók in het Oude Testament. Aan het Oude Testament ontleende Paape
onverzoenlijkheid en onverdraagzaamheid, al golden die bij hem dan niet de
godloochenaars, maar de ‘Grooten’ en de domoren, de traditionele machthebbers
van stad en kerk en de onverlichten.
De Verlichting kreeg in Paape vorm dankzij de poëzie en de vriendschap, die hem
te lezen en te denken gaven en hem ideologisch schoolden. In haar boek Beschaven!
heeft Marleen de Vries laten zien hoe veel Verlichting en patriottisme in de
dichtgenootschappen broeide. In zijn autobiografie Mijne vrolijke wijsgeerte wijst
Paape op het aandeel van lectuur in zijn scholing, maar misschien is wel belangrijker
om vast te stellen waar Paape die lectuur betrok. Hij mocht boeken lenen uit de
bibliotheek van het Delftse regentenechtpaar Maximiliaan 's Gravesande en zijn
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echtgenote Anna van der Aar de Sterke, beiden in poëzie met hem bevriend, en hij
las de uitgebreide collectie reisbeschrijvingen van de naburige bakker Maarten.
In reisbeschrijvingen school als bekend veel Verlichting, vele gedurfde denkbeelden
gingen mee op reis. Wat Paape uit de regentenbibliotheek leende, weet ik niet - ik
denk vooral poëzie, maar misschien ook wel historiografie en filosofie -, maar dat
er in de kringen van Hollandse regenten avontuurlijk gedacht en gelezen werd, is
geen nieuws. Op huize Santhorst, het buiten van Petrus Bur-
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mannus Secundus, verzamelden zich rond 1770 heren van stand als de Haagse
burgemeester Johannes Hudde Dedel (later beschermheer van het Haagse
dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’) die de gordiaanse knoop van God
en Oranje in gedachte en gedicht doorhakten en nieuwe helden vonden in Vondel,
Oldenbarnevelt en Grotius. In de kring van Hollandse regenten bestond veel
(heimelijke) sympathie voor deze Santhorstse denkbeelden. De 's Gravesandes
bijvoorbeeld beijverden zich in de beginjaren van de patriottentijd voor een aan Hugo
de Groot gewijd gedenkteken. De Groot werd niet alleen als groot Delftenaar
gehuldigd, maar ook als verlicht denker en vertegenwoordiger van vrijzinnig
Nederland. Vondel was door de overlevering een heterodoxe dwarskop geworden.
In de autobiografie van Paape komt naar voren dat zelfstandig denken,
eigenhoofdige lectuur en studie niet het privilege van de academisch gevormde en
bestuurlijke elite was. Zijn vriend Thomas van Dijk las onder het genot van een pijpje
in het werk van Thomas Browne, de bakker Maarten verzamelde en verslond
reisbeschrijvingen, in de boedelcatalogi van heel wat ‘ongeletterde’ Delftenaren
bevonden zich onverwacht veel geleerde boeken. Dat stemt overeen met een treffende
observatie, die Justus van Effen in 1714 deed in het Journal litéraire, in zijn
‘Reflexions sur la Poësie Hollandoise’. Er was geen land in de wereld waar de
wetenschap zo ‘universellement’ beoefend werd als Nederland:
On y trouve un nombre prodigieux de simples Bourgeois, qui ont fort bien
étudié leur Religion, qui savent les Histoires, & qui s'adonnent même à
l'étude de la Philosophie la plus abstraite.
Misschien dacht Van Effen daarbij aan zichzelf, maar hij verwees naar ‘un Bourgeois
Hollandois’ die diverse boeken over theologie en metafysica had geschreven, meer
dan eens de orthodoxie uit het oog verloren had, maar niettemin bewondering en
vertaling verdiende. Deze heterodoxe denker was de Amsterdammer Willem Deurhoff,
die meer dan eens voor Spinozist uitgekreten is.
Zoals Deurhoff waren er meer in de Republiek en er waren er nog meer die het
bij lectuur, studie en bespreking hielden en zich niet in boekvorm tot lezers wendden.
Zeker speelt daarbij mee dat de diskwalificatie ‘Spinozist’ of ‘Spinozistisch’ zo vaak
viel en zo gevaarlijk was dat wie zijn leven lief was verzweeg dat hij ‘in Spinoza’
was. Tegelijkertijd moeten al die banvloeken de nieuwsgierigheid geweldig
aangewakkerd hebben.
Israel reconstrueert de lijn van voortgezette Spinoza-studie, waarbij hij op gezag
van Henri Krop filosofen als Hemsterhuis, tot voor kort onverdacht, een rol laat
spelen. Daarbij associeert Israel nu en dan waar bewijzen ontbreken of schaars zijn,
zoals daar waar hij de patriotse publicist Antoine-Marie Cérisier op grond van één
zinnetje in het Spinozistische kamp loodst. Dat is niet geheel overtuigend, maar ik
neem het voor lief, omdat niemand in die jaren graag te koop liep met sympathie
voor het ‘systeem’ van Spinoza. Israel heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de
eisen die het openbare leven aan schrijvers stelde, bijvoorbeeld waar hij een zeker
traditionalisme in patriotse geschriften als het Leidse ontwerp als retorisch glijmiddel
zag: zonder vertrouwde denkbeelden geen meerderheid.
Of er veel Spinozisme in het denken van Gerrit Paape is gesijpeld, is moeilijk uit
te maken. Het denken van Paape is een ‘melting pot’, waarin stoïcisme, christendom,
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rationalisme en afkeer van machthebbers en uniformen samen komen. Van harte
hoop ik dat vervolgonderzoek, door geschiedschrijvers van de wijsbegeerte in
Nederland, scherpere lijnen zal trekken. De opvatting dat de wijsbegeerte van Paape
- in het licht van de ‘Grote Denkers’ - weinig voorstelde, kan niet meer volgehouden
worden: hij was de alchemist, die de radicale filosofie zo hervormde dat die door
grote groepen begrepen kon worden.
Bange vraag is of de invloed van de geschriften van Paape wel zo groot was als
Israel lijkt te ver-
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onderstellen. Herdrukt is zijn belangrijkste werk vrijwel niet. Maar in omvang was
zijn werk zo overweldigend dat velen er mee in aanraking zullen zijn gekomen: Paape
klopte en klopte op de deur en na verloop van tijd zal aan weinigen die onrustbarende
klop ontgaan zijn.
Een van de prikkelendste stellingen van Israel is dat er niet alleen een
chronologische relatie tussen de patriottenrevolutie en de Franse Revolutie bestond,
maar ook een causale. Sleutelfiguur daarbij is de figuur van Mirabeau, die de patriotse
revolutie voor Fransen verklaarde. Het zou mij niet verbazen indien nader onderzoek
laat zien dat de Franse Revolutie meer Nederlandse voeding en inspiratie kende. Het
is bijvoorbeeld opvallend dat het Journal encyclopédique, een van de belangrijkste
periodieken van de Verlichting, in de periode 1787-1789 een explosieve groei kent
van boekbesprekingen van werk van Nederlanders. Die besprekingen, de meeste
geschreven door Paul-Henri Marron, de predikant van de protestantse kerk in Parijs,
werden gebruikt om de woede te ventileren over de patriotse nederlaag. Marron deed
zijn best om de Fransen te informeren, maar de Franse lezers waren ook benieuwd.
Na 1789 valt het Nederlandse aandeel in het Journal terug, terwijl Marron nog genoeg
te melden had. Israel kon in de toekomst nog wel eens meer gelijk krijgen dan hij
nu lijkt te hebben.
In zekere zin geldt dat ook voor een element van radicaliteit, dat Israel ongenoemd
laat: het feminisme. Mij lijkt dat in de intellectuele strijd voor de rechten van de
vrouw, zoals die door vrouwen als Betje Wolff en vrouwenvrienden als Gerrit Paape
gestreden werd, heel wat radicalisme te vinden is. Het hoofdstuk over de
patriottenrevolutie verdient een mooie feministische paragraaf.
De geschiedenis zou tegelijk droeviger en vrolijker mogen eindigen. Het ‘failliet’
waarvan sprake is, werd in de openbaarheid beklonken door de tweede, restauratieve
staatsgreep, maar - ondanks de polonaise van sterfgevallen van radicalen in 1803 en
1804 (Paape, Bosch, Wolff en Deken) - feitelijk uitgesteld. De radicale Verlichting
werd geknipt en geschoren en vond een vrijplaats in de Agentschappen, in de
ministeries van die tijd. Wie de overzichten van ambtenaren bekijkt, ziet er zeker
vanaf 1798 grote aantallen radicale patriotten. De Schoolwet van 1806 is een
overwinning van de intussen trefzeker getaboeïseerde radicale Verlichting.
Met spanning wacht ik op het derde deel van Israels nieuwe geschiedenis van de
Verlichting. Met dat deel ligt een herwaardering van de patriotse revolutie voor een
internationaal forum in het verschiet. Het zou mooi zijn als Nederlandse geleerden
zich niet verschansten in tegenspraak op punten en komma's, maar Neerlands Israel
zouden durven prijsgeven om het Nederland volgens Israel te omarmen. Dat laatste
land is wel zo prettig om in te wonen.
PETER ALTENA

Frans Thuijs, Op zoek naar de ware Jaco.
Jacob Fredrik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn
berechting en de mythe na zijn dood. Academisch proefschrift, Vrije
Universiteit Amsterdam, 2007. Een handelseditie verschijnt bij Verloren.
Den vrolyke tuchtheer nummer 7 van 15 augustus 1729 merkte op dat berispers van
geschriften net zo noodzakelijk zijn als scherprechters en verklikkers, maar toch had
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niemand ooit het ambt van meester Nicolaas van Haarlem of de ‘jaarlijksche
erkentenissen van Mul** aanbrengers’ benijd. Met die passage zinspeelde Weyerman
op de dubieuze rol die informanten zouden hebben gespeeld in de arrestatie van Jacob
Fredrik Muller.
Jacob Fredrik Muller was een onverbeterlijke crimineel. Vanaf 1712 duikt hij
onder allerlei namen op in de juridische archieven. Eerst maakte hij zich samen met
zijn stiefvader en andere familieleden schuldig aan het met valse vergunning
collecteren voor ‘liefdadige doelen’. In 1712 en 1713 spraken de schepenen van
Groningen en Leeuwarden hem dan ook vermanend toe. Daarna leek het
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hem veiliger steeds weer van naam te wisselen: in december 1713 stelde hij zich aan
de schepenen van Den Bosch voor als Johan Weijtig en drie maanden later ging hij
in Zwolle door het leven als Jacob Jacobse. Helaas ging die vlieger niet altijd op.
Onder zijn ware naam Jacob Balck werd hij in april 1714 in Den Haag veroordeeld
tot geseling en brandmerking en 25 jaar tuchthuisstraf. Deze straf heeft hij nooit
uitgezeten, want hij slaagde erin te ontsnappen, waarna hij in 1714-1715 op het
zuidhollandse platteland een reeks van berovingen pleegde. Jacob en zijn complicen
schuwden het geweld niet en bij een van de overvallen kwam een zeventigjarige
vrouw om het leven.
Uiteindelijk werd hij in een Amsterdamse herberg van zijn bed gelicht. De
daaropvolgende strafzaak nam de nodige tijd in beslag, aangezien zelfs de tortuur
niet mocht baten: Jacob Frederik Muller - de verdachte gebruikte in Amsterdam de
familienaam van zijn moeder - bleef alles ontkennen, waardoor een lijfstraf formeel
uitgesloten was. Dit bracht de hoofdofficier en de schepenen in ernstige verlegenheid,
vooral ook omdat tegelijkertijd collega-overheden soortgelijke strafzaken wél tot
een succesvol einde brachten en hen en passant overlaadden met allerlei voor Jacob
Fredrik Muller belastende verklaringen. Tot overmaat van ramp slaagde de arrestant
erin te ontsnappen. Hij was echter zo dom om de volgende avond langs de stadsmuur
te wandelen, zodat hij vlak voor de Leidse Poort kon worden opgepakt.
Geconfronteerd met de dreigende blamage - een simpele gevangenisstraf voor een
notoire roverhoofdman - koos Amsterdam voor een procedurewijziging: op 11
november 1716 werd de strafzaak omgezet in een ordinaris proces, waarna de
Amsterdamse schepenbank op 15 januari 1717 tot een uitspraak kwam: radbraking
van onderop, waarbij Jaco minstens een half uur moest blijven liggen voordat hij
genadiglijk zou worden onthoofd. Het ordinaris proces bood echter een mogelijkheid
tot appèl. De verdediging bedacht zich geen moment, greep die mogelijkheid aan en
pas na een lange strafzaak voor het Hof van Holland en voor de Hoge Raad kon het
vonnis op zaterdag 6 augustus dan toch ten uitvoer worden gelegd - overigens zonder
dat wrede uitstel van de coup de grâce.
Met de dood van Jaco was het niet gedaan. In de optiek van hoofdofficier Van
Collen, voor wie dit gespuis het geld van een fatsoenlijk proces niet waard was, had
de langdurige procedure de stad veel te veel geld gekost. Zijn onvrede kreeg een
nasleep in de vorm van het Edictum Jacotianum: in 1718 bepaalden de Staten van
Holland dat aan recidivisten voortaan geen appèlmogelijkheid mocht worden geboden.
Jaco zou echter niet alleen voortleven in dit wetsartikel, maar ook in de
schelmenliteratuur. In 1717 en 1718 verschenen de Sententie van den vermaarden
Jacob Frederik Muller, alias Sjaco en het Uitvoerig verhaal van alle feyten en
schelmstukken, gepleegt door Jacob Fredrik Muller, alias Jaco. Enkele jaren later
koppelde Gijsbert Tijssens in zijn blijspel Sjako en Cartouche in de Elizeesse velden
de Nederlandse roverhoofdman aan zijn Franse confrater Louis Dominique de
Cartouche, die in 1721 in Parijs geradbraakt was. Tien jaar later ontstond er zelfs
een bescheiden Jaco-hausse toen twee concurrerende Amsterdamse uitgevers hun
herdrukken van het Uitvoerig verhaal opleukten met apocriefe grappen en grollen
van de om commerciële redenen als olijke kwant gepresenteerde hoofdpersoon. Later
kwamen er nog meer doldwaze elementen bij: in 1887 publiceerde de schrijvende
tabakshandelaar Justus van Maurik zijn vertelling Het fort van Sjaco over een heus
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roversnest aan de Elandsgracht, vol geheime gangen, waar Jaco en zijn
medecriminelen zich hadden verschanst.
De bizarre vondsten van Justus van Maurik werden deel van de volksoverlevering.
Thuijs herinnert zich de verhalen van zijn oom Paul, met wie hij als kleine jongen
ging vissen, over Sjaco en diens fort. En ook hij vergaapte zich aan het naar men zei
door Jaco bij zijn uitbraak gebruikte uitschuifbare laddertje van het Amsterdamse
Historische Museum. Zijn besluit die verhalen eens aan de waarheid te toetsen
resulteerde in een minutieuze reconstructie van het leven van Jacob Fredrik Muller,
zijn familie en de overige bendeleden, waarin hij het proces in perspectief plaatst.
Thuijs signaleert een reeks van gelijkvormige strafprocessen, niet alleen in
Amsterdam, maar ook elders in
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Holland en zelfs daar buiten. Op zoek naar de ware Jaco is dan ook meer dan een
biografie. Het is een geschiedschrijving van de criminaliteitsbestrijding in de eerste
decennia van de achttiende eeuw.
De vormgeving is echter bij tijd en wijle toch wel problematisch. De barrage van
gedetailleerde beschrijvingen en de vele uitweidingen maken Op zoek naar de ware
Jaco als leesboek minder geslaagd. Het onderwerp had wat strakker kunnen worden
aangesneden vanuit de onderliggende thematiek, dus vanuit de heikele vragen met
betrekking tot de criminaliteitsbestrijding waarvoor de autoriteiten zich omstreeks
1716 gesteld zagen. Er werd in deze jaren veel gesteggeld over de noodzaak tot
stroomlijning van het strafrecht in theorie en praktijk, met een betere uitwisseling
van informatie, mogelijkheden tot voortgang van de achtervolging op het grondgebied
van een andere overheid en vooral kortere, goedkopere processen om de plaatselijke
autoriteiten ertoe te stimuleren werk te maken van het oppakken van vagebonden.
Een dergelijke invalshoek zou wellicht ook hebben geleid tot minder gemopper
over het selectief wetswinkelen en het arbitraal gebruik van de pijnbank. Thuijs laat
zich kennen als een kritische Amsterdammer. Hij toont meer sympathie voor de
kleine man die noodgedwongen op het dievenpad ging dan voor de regent die zich
over dat criminele gedrag een beslissend oordeel moest vormen. De inconsequenties
van de Amsterdamse rechtsgang worden breed uitgemeten. Grotendeels ben ik het
daar mee eens: de confessieboeken geven al te vaak een vertekend beeld van de
bewijsvoering omdat de chronologie van de bewijsvoering is weggemoffeld. De
hoofdofficier werkte met betaalde tipgevers en met kroongetuigen die
strafvermindering kregen, maar hun aandeel in de bewijsvoering wordt in de
confessieboeken systematisch verdonkeremaand. Cynische beschouwingen over de
integriteit van de Amsterdamse justitie zijn toegestaan.
Toch is de kritiek van Thuijs niet altijd terecht. Zo noemt hij de overgang van het
extra-ordinair naar het ordinair proces onbegrijpelijk, ook naar Amsterdamse
begrippen. De vraag is echter wat die Amsterdamse begrippen dan wel waren. In de
stellingname van Thuijs weerklinkt het pleidooi van de verdediging, die zich beriep
op de laatromeinse Digesten, op de Constitutio Carolina en de Criminele ordonnantie
en op rechtsgeleerden als Anthonius Matthaeus en Simon van Leeuwen. Dat pleidooi
was echter niet bijzonder overtuigend, aangezien aan geen enkele van de door de
verdediging aangevoerde bronnen een formeel gezag mocht worden toegekend. Het
is een typisch probleem van het Ancien Régime dat de Amsterdamse rechters en
advocaten het niet bij voorbaat eens hoefden te zijn over de van toepassing zijnde
rechtsbronnen. Die advocaten hadden mooi praten, maar de schepenen hadden naar
ik aanneem meer vertrouwen in hun private verzamelingen van voorgaande
Amsterdamse vonnissen en in hun eigen discretionaire bevoegdheid.
Met zijn kritiek op het opportunistische Amsterdamse optreden lijkt Thuijs ook
te vergeten dat trendbreuken altijd plaatsvinden. Onderzoeksmethoden en
straftoemetingen zijn nog steeds onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Mooie
recente Nederlandse voorbeelden zijn de IRT-affaire met het nog steeds niet afgesloten
debat over de toelaatbaarheid van kroongetuigen en het inmiddels toch wel enigszins
gedateerde vonnis wegens het aanzetten tot onverdraagzaamheid tegen wijlen Hans
Janmaat. En houdt elke rechter in alle zaken onverkort vast aan de letter van de wet?
Ik ben geen jurist, maar het zou me niet verbazen als het toewerken naar een billijke
of billijk geachte uitkomst, met terzijdestelling van belemmerende formele regels
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iets van alle tijden is. Misschien moet er altijd wel een beetje gefoezeld worden. Dat
Jaco - een hardnekkige ontkenner tegen wie het bewijs zich opstapelde en die
bovendien door zijn poging zich door een uitbraak aan de justitie te onttrekken
volgens de destijds gangbare normen nog meer verdenking op zich laadde - linksom
of rechtsom veroordeeld moest worden, kan ik wel billijken.
Het verschil van mening mag de pret niet drukken. Op zoek naar de ware Jaco is
een bewonderenswaardig staaltje van gedegen rechtsgeschiedenis. Niemand hoeft
ooit nog grootschalig archiefonderzoek te doen, want Thuijs reisde stad en land af
en beschrijft elke overval en elke wending in
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het proces aan de hand van een lange reeks van archiefbescheiden. Het boek wemelt
dan ook van de prachtige details. Zo maakte de Hoge Raad bezwaar tegen het
uitstellen van de coupe de grâce, niet om humanitaire redenen, maar omdat dit de
veroordeelde de gelegenheid zou geven het publiek te ontstichten met blasfemische
uitlatingen - een dwarsverband waar ik nooit aan heb gedacht: die achttiende-eeuwse
juristen waren geen vertegenwoordigers van een verlichte ‘nieuwe menslievendheid’,
ze wilden gewoon niet en plein public vervloekt en verwenst worden.
Structureel zwak wordt het boek wanneer Thuijs de achttiende-eeuwse
mythevorming reconstrueert. Terecht relativeert hij de veronderstelde bijzondere
status van zijn hoofdpersoon: Jaco had geluk. Ook andere achttiende-eeuwse
criminelen kregen een criminele biografie, maar eerst werd Jaco's verhaal gekoppeld
aan de vertaalde bestsellers over de Franse boef Cartouche en later was het de
tweederangs literator Justus van Maurik die met zijn ongebreidelde fantasieën het
onderscheid maakte. Maar over die verschillende edities, met al hun aanslibbingen,
uit het begin van de jaren dertig zou heel wat meer te vertellen zijn geweest. Uitgever
Johannes de Ruyter herdrukte in 1729 het Uitvoerig verhaal. In 1731 kwam hij met
een gecombineerde uitgave van het uit het Frans vertaalde Cartouche, of de gestrafte
booswigt én het Uitvoerig verhaal. In datzelfde jaar bracht zijn concurrent Willem
van Egmond een soortgelijk product op de markt, 't Leven van Cartouche, aangevuld
met datzelfde Uitvoerig verhaal. Van Egmont liet het er bij zitten, maar drie jaar
later, bij de volgende druk, voegde De Ruyter er nog wat jolige heldendaden aan toe.
Thuijs neemt aan dat de Amsterdamse stadsbestuur volmaakt gelukkig was met deze
publicaties, maar dat mag worden betwijfeld: Johannes de Ruyter was bepaald geen
brave boekhandelaar. In maart 1734, dus vrijwel onmiddellijk na het uitbrengen van
de herdruk van de Cartouche-Jaco-combi, zou hij wegens zijn betrokkenheid bij de
Keurdichten voor vier jaar uit Amsterdam verbannen worden. Het lijkt me ook niet
ondenkbeeldig dat al die publicaties een verborgen politieke agenda hadden in die
zin dat ze tussen-de-regels-door-lezend konden worden opgevat als een steunbetuiging
aan burgemeester Van Collen, de zo succesvolle boevenjager die bij de aanhangers
van Willem IV meer sympathie genoot dan de andere leidende politici, met name de
Corvers. Thuijs gaat echter niet in op deze mogelijke dubbele bodem.
Dat gebrek aan ervaring in lezen van literaire teksten blijkt ook uit de behandeling
van de Brief van Jacob Frederik Muller alias Sjaco, geschreven in de onderaardsche
wereld uit 1773, waarin een onbekende auteur zonder scrupules Jaco en tal van andere
criminelen met elkaar in verband brengt. Volgens Thuijs liet de briefschrijver zijn
misnoegen blijken over de lafhartigheid van een verklikker die een bende van negen
inbrekers had verraden. Dat lijkt me een onjuiste weergave van de inhoud. De
anonymus, in wie ik Nicolaas Hoefnagel herken, prees Jan Muf als een oprecht
burger, die het allerminst verdiende zo heftig gekritiseerd te worden.
Het doet niets af aan de verdiensten van dit boek. Wel hoop ik dat de handelseditie
zal worden opgetuigd met een klassieke personenindex met paginaverwijzingen. Tot
besluit nog even iets over Den vrolyke tuchtheer. Niemand, ook Thuijs niet, is er
ooit in geslaagd het recherchetraject van het proces volledig uiteen te rafelen. Wie
waren die verklikkers die tien jaar later nog steeds een jaarlijkse toelage genoten?
Volgens Thuijs kwam de Amsterdamse justitie in actie toen graaf Adolph van
Regteren, die in Vollenhove een strafzaak leidde, de stad in kennis stelde van de
door hem ingewonnen belastende getuigenverklaringen. Ook speculeert hij op een
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verradersrol van Jacob's wettige echtgenote (van wie overigens zelfs de naam
onbekend is) die het niet zou hebben kunnen verkroppen dat hij zijn gezin verlaten
had. De tekst van Weyerman suggereert dat de verklikkers, in meervoud, met wél
een zinspeling op geldelijke motieven, maar niet op de wraakzucht van een bedrogen
echtgenote, in 1729 nog steeds in leven waren. Wist hij van de hoed en de rand, of
deed hij alleen maar gewichtig?
TON JONGENELEN
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Sytze van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko.
De levens van Johan Willem Ripperda (1682-1737). Amsterdam, Bert
Bakker 2007. 677 blz. ISBN 978-90-351-3132-3 677 blz. Prijs 39,95 euro
(gebonden)
Sytze van der Veen heeft een prachtige biografie geschreven over een bijzonder
personage, waarbij de meer dan 500 pagina's tekst -verdeeld over 34 korte en krachtige
hoofdstukken- nooit gaan vervelen. In mijn geval paste het boek uitstekend bij een
Italiaanse strandvakantie. Van der Veen houdt het tempo erin, voert kleurrijke
bijfiguren op, zet regelmatig leuke weetjes in, trekt boeiende vergelijkingen, legt
originele dwarsverbanden en sluit paragrafen af met een meestal geslaagde
beeldspraak. De bijna 150 bladzijden annotatie en literatuurlijst achterin het boek
verraden echter al bij doorbladeren de wetenschappelijke grondigheid van de auteur.
Het gaat hier dan ook om een als proefschrift aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
verdedigde studie, al valt dit aan de handelseditie in het geheel niet af te lezen.
Waarom zijn auteur en uitgever niet gewoon trots op de academische oorsprong en
erkenning van het boek?
Johan Willem Ripperda was een politieke avonturier, een ‘picaro’ van Groningse
makelij, die in zijn eigen tijd een bekende Europeaan was geworden en die zowel
tijdens zijn leven als daarna het onderwerp werd van mythevorming, waarbij hij
vooral werd neergezet als een op roem, macht en sex beluste intrigant. Doel van deze
moderne biografie is het terugvinden van de historische Johan Willem en die blijkt
natuurlijk minder afschuwelijk te zijn geweest dan het personage uit de
levensbeschrijvingen, de tijdschriftartikelen en de schimpgedichten uit de achttiende
en negentiende eeuw. Ripperda beleeft zijn avonturen achtereenvolgens in Groningen,
Den Haag, Madrid, Wenen, opnieuw Madrid, Segovia, Londen en Den Haag, om
uiteindelijk aan zijn einde te komen in Marokko. Steeds weer werkt hij zich omhoog
om dan vervolgens weer terug te vallen. Het is het verhaal van iemand die zich met
bluf een positie weet te verwerven, maar die zijn bluf nimmer tot het einde kan
volhouden. In de woorden van zijn biograaf: ‘de Groninger was onbesuisd en geneigd
zichzelf voorbij te draven’ (p. 118). Hij brengt het van kale katholieke jonker tot
protestants statenlid en van protestante ambassadeur tot katholieke eerste minister
van Spanje met een hertogelijke titel, maar eindigt zijn leven dan toch weer als relatief
arme ‘balling’ in Marokko.
Hoewel Ripperda een bijzonder figuur was in het politieke leven van de achttiende
eeuw, laat de auteur zien dat veel van zijn gedrag toch niet zo vreemd was. Er waren
meer van dergelijke politieke avonturiers in het Europa van zijn tijd (het boek zit vol
met dergelijke kleurrijke figuren) en het opportunisme dat hem kenmerkte was ook
aan vele andere politici niet vreemd. Bij hem was het echter allemaal wat sterker
aangezet. Het boek vormt dus op die manier zelfs voor universitaire studenten een
uitstekende en aanstekelijke introductie tot de Nederlandse en de internationale
politiek van de tijd rond 1700, waarin vooral persoonlijke verhoudingen de diplomatie
beheersen. Aan de andere kant, iemand als Ripperda die, zelf niet veel te bieden had
en alleen kon overleven dankzij zijn contacten, zou het dus uiteindelijk steeds niet
bolwerken.
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In de Nederlandse geschiedenis speelt Ripperda een aardig rolletje ten tijde van
Johan Willem Friso van Nassau, prins van Oranje, die een gooi deed naar het
stadhouderschap van alle gewesten maar op 14 juli 1711 verdronk in het Hollands
Diep. Hij steunde de prins om zo zelf omhoog te komen, maar na diens dood zou hij
de zaak van Oranje volledig afvallen. Ook dat is een kenmerk van Ripperda. Hij kan
makkelijk van kant veranderen als hem dat opportuun lijkt.
Hoogtepunt van macht en faam bereikt hij bij het tot stand brengen van een verdrag
tussen de Spaanse Bourbons en de Oostenrijkse Habsburgers in 1725. Dit was een
door hem in Madrid gepropageerde politiek die hij min of meer tot een goed einde
wist te brengen. Het feit dat zo kort na de Spaanse Successieoorlog de Spaanse en
de Oostenrijkse heersers tot een verdrag waren gekomen,
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beheerste de diplomatie van zijn tijd en maakte Groot-Brittannië tot zijn voornaamste
vijand. Dit laatste met alle gevolgen van dien voor zijn latere beeldvorming. Dit is
denk ik meteen de voornaamste conclusie van het boek. Dat de Britse vijandschap
een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het zwarte beeld van onze
Groninger waarin tevens zijn politieke betekenis ondergewaardeerd wordt.
Als een soort eerste minister van Spanje probeert hij daarna dat land weer tot een
eersterangs mogendheid te maken door grootscheepse hervormingen door te willen
voren die Spanje tot een moderne Europese natie moeten omvormen, vooral door
een effectieve benutting van het eigen koloniale rijk en de ontwikkeling van handel
en nijverheid. De Amsterdamsche courant vergeleek hem in deze tijd zelfs met
Richelieu, Mazarin en Colbert. De Spaanse staatskas bood hem echter niet de
financiële middelen om een nieuwe koers te varen en zijn eigenhandige optreden
bezorgde hem steeds meer vijanden. Lang heeft hij dus niet aan het hoofd van de
Spaanse regering gestaan.
Ripperda had als eerste minister vrij toegang tot de Spaanse koning en koningin,
maar over het functioneren van het vroegmoderne hof blijft de auteur vrij vaag. Hij
noemt de hertog de belangrijkste hoveling, maar tegelijkertijd had hij geen specifieke
hoffunctie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn tegenstander Patiño, die als kamerheer
altijd in de nabijheid van de vorst te vinden was. Een korte paragraaf over de
verhoudingen binnen het paleis had hierover meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
Het stuk over zijn verblijf in Marokko is duidelijk het moeilijkste deel van de
biografie. Er is erg weinig over bekend en Van der Veen vult deze lacune op door
de verhalen over Nederlandse slaven in Marokko centraal te stellen, ondermeer aan
de hand van de berichten van slavin Maria ter Meteelen. Ripperda had echter weinig
met de Nederlandse slaven te maken en het is eigenlijk de enige keer in het boek dat
de hoofdfiguur langdurig buiten beeld verdwijnt.
Op bladzijde 363 roept de auteur uit dat hij het op den duur vervelend vond ‘van
allerlei negentiende-eeuwse heren te moeten vernemen dat Ripperda een fantast was
en een ijdeltuit’. Hij gunt de Groninger het voordeel van de twijfel, zonder nu meteen
al diens gebreken goed te praten en hij levert vooral kritiek op diens botheid, een
ondeugd die overigens vaker aan Nederlanders wordt toegeschreven. Op deze manier
wordt Ripperda een toonbeeld van de Nederlandse volksaard, zoals die zich in
contacten met buitenlanders vaker vertoont. Denk maar aan het ‘Auris Batava’ van
Martialis. Aan de andere kant is de hertog ook zeer onnederlands, met al zijn vleierij
en zijn voorliefde voor koetsen, eretitels en opzichtig vertoon.
De fraaie biografie van Ripperda door Sytze van der Veen - die dus eerst als
academisch proefschrift is verdedigd - toont aan dat het mogelijk is een boek te
schrijven dat goed leesbaar is voor een groot publiek en dat bovendien voldoet aan
alle wetenschappelijke eisen.
RAYMOND FAGEL

Montesquieu, Over de geest der wetten.
Vertaling en nawoord van Jeanne Holierhoek. Amsterdam, Boom 2006,
ISBN 978-90-8506-072-7. 888 blz. (gebonden) Prijs 64,50 euro.
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Montesquieu behoort met Rousseau tot de politieke denkers van de Franse Verlichting
waarmee vroegere generaties al op de middelbare school kennismaakten. Hun nàmen
diende de Nederlandse intellectueel toch tenminste te kennen. Maar wat kreeg die
scholier-van-weleer eigenlijk van Montesquieu mee? Waarschijnlijk niet veel meer
dan dat hij het ‘leerstuk’ van de trias politica had gepostuleerd. Zó is hij gecanoniseerd
en zoals dat met meer heiligverklaringen gaat: er schuilt een foutje in de overgeleverde
interpretatie. Met de trias politica bedoelde Montesquieu niet een rigou-
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reuze scheiding der - wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende - machten maar
een evenwichtige spreiding ervan (p. 219 en het Nawoord van vertaalster 858 en
861).
Montesquieu (1689-1755) is jurist en staatsman geweest. Behalve zijn satirische
Lettres persanes (1721, ook door Jeanne Holierhoek in het Nederlands vertaald) en
zijn Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
(1734, onlangs door Ivo Gay in het Nederlands vertaald) en een paar kleinere
verhandelingen is Montesquieu's faam vooral gevestigd door het omvangrijke De
l'esprit des loix uit 1748.
De titel van dat boek laat niet direct raden dat het gaat over de beste staatsinrichting
en over de pro's en contra's van monarchie en republiek, aristocratie en democratie.
In Montesquieu's visie is de drijfveer voor de monarchie eer, voor de republiek deugd,
wat wil zeggen: de politieke deugd bestond uit de liefde voor het eigen land en voor
de gelijkheid. Dat Montesquieu wetten als basis voor zijn politica kiest, zoals Plato
in zijn Nomoi, is niet zo vreemd: de wet is immers een belangrijke pijler voor de
(rechts)staat; ze is bepaald door een instantie die we in het Nederlands fraai aanduiden
als wet-gever. De wetten regelen de betrekkingen tussen de leden van een samenleving
onderling en tussen de burgers en de overheid. Daarnaast zijn er nog andere
rechtsbronnen zoals rechtsgewoonte en -gebruik en rechtspraak. (Merkwaardig is
het toch dat historici zo weinig benul hebben van die fundamenten van de menselijke
samenlevingen!)
Montesquieu analyseert de soorten wetgeving die bij de verschillende typen
staatsinrichting behoren. Hij komt daarbij tot normatieve oordelen die niet op pure
eigentijdse observatie berusten. Heel veel aandacht besteedt hij aan de geschiedenis,
vooral van het Romeinse rijk maar ook neemt hij zijn voorbeelden uit de relazen van
reizigers die andere volken bezochten en bestudeerden. Ons is zo'n potpourri van
argumenten uit heden en verleden vreemd geworden; het heeft weinig
overtuigingskracht meer. Jammer, want Montesquieu geeft heel wat observaties en
oordelen ten beste die behartenswaardig en actueel genoeg zijn. One liners bij de
vleet die zijn zware stof zo leesbaar maken: ‘In landen waar het volk geen deel heeft
aan het bestuur, kan het warm lopen voor een toneelspeler zoals het zich anders zou
hebben opgewonden over de politiek.’ (p. 53) Kortom: een omgekocht volk is niet
meer geïnteresseerd in de politiek! ‘Voor elke publieke functie geldt dat de macht
korter moet duren naarmate ze groter is.’ (p. 55) ‘Te allen tijde dienen de wetten de
arrogantie van de macht terug te dringen.’ (p. 100) ‘Het grondbeginsel van de despotie
is de angst. Voor een angstig, onwetend en geknecht volk zijn maar weinig wetten
nodig.’ (p. 105)
De mate van vrijheid van de burger in relatie tot de staatsvorm en -inrichting gaat
Montesquieu natuurlijk zeer ter harte. Welke soort belastingheffing garandeert die
vrijheid het beste? (p. 99, 285) Wat is de invloed van wetgeving op de demografische
ontwikkeling? Welke is het verband met de gevestigde religie, waarover Montesquieu
overigens terughoudend is: ‘Omdat ik dit werk niet schrijf als theoloog maar als
staatkundige...’ (p. 557) En nog veel meer onderwerpen snijdt Montesquieu aan: de
positie van de vrouw, slavernij, de pijnbank (in het kader van het bewijs in de
strafprocedure), polygamie, echtscheiding en verstoting, het ‘natuurlijke’
schaamtegevoel enz.
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Sommige onderwerpen komen op meerdere plaatsen ter sprake. Uitvoerig gaat
Montesquieu tegen het einde van zijn verhandeling in op het Romeinse erfrecht (p.
625), op de historie van het Franse burgerlijk recht (p. 637) en op de relatie tussen
feodaliteit en Frankische monarchie. (p. 738, 794) Opmerkelijk is het dat Montesquieu,
die vaak bij Plato en Aristoteles te rade gaat, zelden of niet teruggrijpt op moderne
grote voorgangers als Thomas More, Hobbes, Macchiavelli, Harrington of Locke.
Summa ‘Mijn stelling is - en het komt mij voor dat ik dit hele werk slechts heb
geschreven om deze stelling te bewijzen - dat in de wetgever een geest van
gematigdheid dient te huizen; het politiek goede ligt evenals het moreel goede altijd
tussen twee grenzen.’ (p. 718)
De invloed van dit werk van Montesquieu is groot geweest, ook in Nederland.
Hoewel de elite in de achttiende eeuw Frans las en sprak, verschenen er al spoedig
volledige Nederlandse vertalingen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 30

160
van (1771 en 1783). Geen wonder dat de rechtsgeleerden die in 1799 geroepen werden
een nationale codificatie van het ‘Nederlandse’ recht te maken, ook bij Montesquieu
te rade gingen, vgl. de editie der Bronnen van de Nederlandse codificatie I (1968)
en II (1975).
Ongetwijfeld is deze nieuwe vertaling een aanwinst voor een Nederlands publiek
dat amper meer Frans kent en nog niet helemaal verengelst is. De stijl van Jeanne
Holierhoek is zeer verzorgd en soepel, haar annotatie is adequaat. Hooguit kan men
een vraagteken zetten bij haar identificatie van Ragusa als een stad ‘Op het eiland
Sicilië’: zou Montesquieu niet eerder aan de republiek Ragusa aan de Dalmatische
kust hebben gedacht, het tegenwoordige Dubrovnik in Kroatië? Vertaalster is blijkbaar
niet vertrouwd met de verwijzing ‘ff’ voor de Digesta, een onderdeel van het Corpus
juris van keizer Justinianus; de verwijzing bijvoorbeeld in noot 54 op 539 ‘wet 19,
ff De ritu nuptiarum’ wordt door de rechtshistorici ‘opgelost’ als [D. 23,2,19]. De
typografie is duidelijk en de uitgave sierlijk. Uitgever en vertaalster verdienen de
hoogste lof.
A.H. HUUSSEN JR.

Siegfried Huigen, Verkenningen van Zuid-Afrika.
Achttiende-eeuwse reizigers aan de Kaap, Zutphen, Walburg Pers 2007;
ISBN 90-5730-464-3, 287 blz. Prijs 24.95 euro.
Ooit van een Hottentot-schortje gehoord? In plaats van de binnenste schaamlippen
te verkleinen (nu de belegde boterham van menig plastisch chirurg), werden de labia
minora bij de Khoikhoi juist verlengd. In het boek van Huigen staat een zeldzame
afbeelding (p. 16) van een zwarte deerne die besmuikt in haar vuistje schijnt te lachen,
terwijl ze de kijker het volle zicht op haar ‘schortje’ gunt. Die afbeelding is ontleend
aan de spannende reisverhalen van de Surinaamse Fransman François le Vaillant die
in 1795 in het Frans werden gepubliceerd.
Of kent u soms het beruchte gebruik, ‘flogging by the pipe’ geheten? Dit was een
vinding van de Hollandse trekboeren om de Bosjesmannen voor een of ander vergrijp
te tuchtigen. Zolang het pijpje van de boer nog rookte, mocht men niet ophouden
met afranselen. Waarlijk een fraaie tijdmaat, vooral omdat de wrede Hollander
kalmpjes wel eens meer dan één pijpje rookte! Een Engelse reiziger signaleerde dit
inhumane gebruik, wat de Kapenaren in Europa de reputatie bezorgde van uitschot
te zijn, ja, op redelijke gronden werd vervolgens in 1804 door de reiziger John Barrow
bepleit om de Boeren zo snel mogelijk het gezag over de Kaapkolonie te ontnemen
zodat dit in handen van de beschaafde Britse natie kon worden gegeven.
Wist u dat de giraffe een onbekende diersoort was totdat de olifantenjager Jacobus
Coetsé Jansz. ze in 1760 ontdekte in het zuiden van Namibië. Zijn verhaal werd
opgepikt door kapitein Hendrik Hop die in 1761-62 op expeditie naar Namibië zou
trekken om dit wonder der natuur zelf te zien. De eerste ‘kamelopardi’ werd
vervolgens op 5 oktober 1761 geschoten en een kalfje werd gevangen. De huid van
dit laatste werd naar Leiden gestuurd en de directeur van het Cabinet van Natuurlijke
Historie zou het dier in 1770 beschrijven. Het dagverhaal van de expeditie werd door
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landmeter Carel Frederik Brink in 1778 gepubliceerd, toen er nog niets bekend was
over het gebied ten noorden van de Oranjerivier.
Al deze en andere fenomenen worden gesignaleerd in achttiende-eeuwse reisteksten
die door verlichte geesten worden geproduceerd. Studies over die teksten zijn
zeldzaam, of nog erger: die weinige studies zijn gebaseerd op veelal verkorte Engelse
vertalingen van oorspronkelijk in het Nederlands, Frans of Duits geschreven teksten.
Met de monografie van Huigen is daar nu verandering in gebracht. Hij doceert
Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Stellenbosch en heeft een flink aantal
reisteksten met betrekking tot Zuid-Afrika in hun oorspronkelijke uitgave onderzocht.
Het genre begint met reisverslagen over VOC-expedities in de zeventiende eeuw.
Het jaar 1719
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geldt vervolgens als mijlpaal omdat toen het Caput Bonae Spei Hodiernum van Peter
Kolb verscheen, een fors encyclopedisch werk in-folio dat tot ver in de eeuw het
standaardwerk over Zuid-Afrika zou blijven. Daarna kwamen vele anderen wier
teksten omwille van etnografische inzichten door Verlichtingsfilosofen zoals Diderot
en Rousseau werden gebruikt. Voor de huidige lezer geven die teksten inzicht in de
koloniale wetenschapsbeoefening. Dankzij Huigens zorgvuldige studie, goed ontsloten
door een uitvoerig register en met vele toepasselijke illustraties, kunnen ze nu een
nieuw leven leiden.
Het interessantst vond ik hoofdstuk 7 over de ‘zwarte legende’ (lees: de wreedheid)
van het Nederlandse kolonialisme. Hierin betoont Huigen zich terecht uiterst kritisch
over de gezaghebbende studie uit 1992, Imperial Eyes getiteld, van de hand van de
Canadees-Amerikaanse onderzoekster Mary Louise Pratt en over de reistekst van
John Barrow, de Engelse koloniale ambtenaar die door Zuid-Afrika is getrokken ten
tijde van het Britse Interregnum (1796-1803). Pratt meende dat de achttiende-eeuwse
reisteksten ‘lege’ landschappen beschreven (hier komt de associatie met Het lege
land uit 1987 van Auke van der Woud op) met als enige doel zoveel mogelijk
kolonisten aan te trekken. Met andere woorden: hun geschriften zouden louter
koloniale propaganda bevatten. Huigen laat zien dat Pratt niet alleen verkeerde
interpretaties geeft en onvolledige Engelse vertalingen van die teksten gebruikt, maar
vooral dat ze geen oog heeft voor typische achttiende-eeuwse wetenschapsopvattingen.
Die zijn enerzijds encyclopedisch gericht en houden anderzijds sterk rekening met
het belangstellingsveld en de vooroordelen van geïntendeerde lezers. Daardoor
ontgaat het Pratt ook dat John Barrow een Engels koloniaal standpunt inneemt,
wanneer hij de inheemse bevolking voorstelt als slachtoffer van het kwaadaardige
Nederlandse bewind. Niet alleen Pratts denkbeelden, ook Barrows uitlatingen
verdienen om uiterst kritisch te worden benaderd. Zo worden de Kapenaren door
Barrow graag voorgesteld als lui, volvet, onontwikkeld en wreed. Wanneer de
Kaapkolonie in 1804 weer in Nederlandse handen komt, bepleit Barrow dan ook een
Britse herovering, want de Engelsen koloniseren beter dan die indolente, gevoelloze
‘Dutchmen’. Uiteraard valt hier het begrip ‘flogging by the pipe’ (p. 150). Op die
wreedheid is iets af te dingen, wanneer men beseft dat Barrow ooit een expeditie op
touw zette, speciaal om te bewijzen dat de Boeren zich onnodig wreed gedroegen
tegenover de San (Bosjesmannen). Het was zogenaamd de bedoeling om met de
hoofden van de San te confereren en ondanks Barrows uitdrukkelijke bevel om niet
te schieten, schoten de Boeren toch. Verontwaardiging bij de lezer is het gevolg.
Slechts enkele bladzijden verder komt die lezer erachter dat de Boeren meteen bij
aankomst op een regen van pijlen werden onthaald, zodat ze niet voor hun plezier
maar uit zelfverdediging hun wapens lieten spreken. Barrow lijkt hier een staaltje te
geven van de spreekwoordelijke hypocrisie van het perfide Albion, zonder dat hij
het zelf beseft.
Het blijkt dat kritische lectuur en een goede kennis van oudere reisteksten in hun
oorspronkelijke uitgave tot verrassende inzichten leidt in achttiende-eeuwse
wetenschapsopvattingen en in de valkuilen van de hedendaagse politieke correctheid.
KAREL BOSTOEN
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Maarten 't Hart, Het psalmenoproer.
Amsterdam, De Arbeiderspers 2006; ISBN 90-295-6408-3, 288 blz. Prijs
49,95 euro.
Als historicus heb ik wel eens overwogen de Helicon hogerop te klimmen en een
roman te schrijven. Soms balanceer ik bij biografische schetsen al op de rand van
dat genre, maar onverbiddelijk moeten daar feiten tellen en vermoedens uiterst schaars
blijven. Anders vergaat het de romancier die voor zijn gefingeerde verhaal een
historische context kiest. Hij mag nieuwe verbanden leggen,
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personages samenvoegen en ongedocumenteerde conclusies trekken. Maar hij doet
er verstandig aan zich in grote lijnen aan het beeld van de geschiedenis te houden.
Daarom deed Maarten 't Hart voordat hij aan Het psalmenoproer begon research.
Over het verzet in Maassluis en Vlaardingen tegen het invoeren in de gereformeerde
kerk van een nieuwe berijming en trant van zingen is ruimschoots documentatie
aanwezig. Wel mis ik Roel Bosch' actuele boek En nooit meer oude Psalmen zingen,
zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (1996). Historisch was het aardig
geweest nog te vermelden dat remonstranten en doopsgezinden de publieke kerk
vóór waren met een nieuwe berijming door gebruik te maken van het werk van het
genootschap Laus Deo Salus Populo (1760). De gereformeerde, door de
Staten-Generaal betaalde uitgave, roofde en amendeerde ongegeneerd daaruit. Tot
woede van de remonstrantse dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken, schepper
van de onsterfelijke regels ‘'t Hijgend hert, der jacht ontkomen...’ (Psalm 42), nu o ironie der geschiedenis - nog slechts gezongen in enkele zwartekousenkerken.
Wie Maarten 't Hart in de loop der jaren heeft gevolgd weet dat hij uitgesproken
voorkeuren heeft. Hij is wild van muziek van Bach en Mozart. Davids psalmen zijn
door zijn orthodoxe opvoeding in zijn hoofd, maar ook blijvend in zijn hart gegrift.
Hij verlustigt zich graag in een kinderlijke bijbelkritiek en drijft het liefst de spot
met dominees. Die laatsten zie je in zijn boek dan ook uitsluitend zwetend onder hun
pruiken op de kansel staan. Als opinieleiders in de psalmenkwestie spelen ze bij
Maarten geen enkele rol. Geloofwaardig? Dat een predikant over de hertog van
Wolfenbüttel, de mentor van Willem V, op de preekstoel zou spreken als over ‘de
dikke’ is in dit oranjegezinde gezelschap niet erg waarschijnlijk. Meer dan met
predikanten is Maarten gek met vogels. De zompige rietlanden tussen Delft,
Vlaardingen en Maassluis is zijn thuisland. Behalve een verhaallijn over de
hoofdpersoon, de reder Roemer, en het conflict over het psalmzingen in de achttiende
eeuw (1773-1776) vult hij met deze voorkeuren zijn verhaal. Om met de vogels te
beginnen: van de eerste tot de laatste bladzijde vliegen u voorbij vuurgoudhaantje,
ekster, papegaai, schuiffuit, woudaapje, kwak, kievit, leeuwerik, krakernaat, spotvogel,
grote en kleine karekiet, rietzanger en bosrietzanger, fitis, snor, rietgors, knoet, gril,
hoedje, strandje, witvod, slikmus en huismus, stuntel, buizerd, torenvalk, vele mantelen kokmeeuwen, visdiefje, moeraszwaluw, ook de witvleugel- en de zwarte
moeraszwaluw, de huiszwaluw, vink en krabbelaar, grote burgemeester, aalscholver,
lepelaar, zanglijster, koolmees, groene specht, roodborst, heggerienk, nachtreiger,
blafhond, grutto, kraai en grote stern. Wat kent die Maarten toch veel vogels! Maar
ik mis pijnlijk de ooievaar. Het was aardig van hem geweest als hij deze bijna
Biesheuveliaanse opsomming in een bijlage had toegelicht. Dat geldt ook voor de
historische context van de patriottentijd en een verklarend lijstje bij de vele termen
van vroeger en de bedrijfstaal van de haringvisserij. Met een verwijzing naar de dikke
Van Dale had je je er niet vanaf mogen maken, Maarten! Voor straf wordt je roman
nu stroever op de tong dan anders!
Die vogels doen hem ook een keer struikelen. Wanneer een overspannen jongen
reder Roemer temidden van de relletjes een bericht brengt en in paniek wegholt,
schrijft Maarten:
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‘Maar de knaap rende al weg [...] en hij zag een loom, onverantwoord vroeg uit het
zuiden teruggekeerd visdiefje naderbij komen dat precies midden boven de Noordvliet
wiekte en bij de Monsterse sluis sierlijk keerde en aan zijn lange terugweg over de
trekvliet begon, weer zorgvuldig...’
Hier gaat de ornitholoog zich te buiten ten koste van de geloofwaardigheid van het
verhaal. Niet de enige keer. Veel hangt van toeval aan elkaar. Roemer en zijn vriend,
schoolmeester Spanjaard, afstammeling van een Oranje-bastaard, vertolken verlichte
bijbelkritiek. Maartens opvattingen worden prachtig samengevat, wanneer Roemer
tegen hem zegt: ‘Lach maar, mij is het lachen al lang vergaan, die Bijbel... er klopt
niks van, het is beuzelpraat, het is dat je die mooie psalmen nog
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hebt...’. Vele malen komen ongerijmdheden van bijbelverhalen - hoeveel en welke
dieren zaten er in de ark; liet Noach zijn grootvader buiten staan - in hun gesprekken
aan de orde. We kennen de spottende ondertoon daarvan maar al te goed uit Maartens
columns in NRC/Handelsblad. Mij lijkt die progressieve schoolmeester weinig
historisch. Al in 1730 zou hij die plaats bekleden in het orthodoxe Maassluis? Zou
men daar de sterk door de kerk gecontroleerde dorpsschool aan zo'n verlicht man,
nota bene van ongeveer 27 jaar, hebben toevertrouwd? Zijn levensduur wordt flink
opgerekt. Evenals de hoofdpersoon bereikt hij een zeer hoge leeftijd voor die eeuw.
Hij doet mij meer aan de negentiende-eeuwse meester van het Nut denken dan aan
de man die verplicht was de Heidelbergse Catechismus erin te rammen. Voor het
contrast met donker Maassluis vervult deze alter ego van de auteur met zijn spitse
opmerkingen een nuttige rol. Hij vult het zwakke karakter van de reder aan.
Dat is toch wel de belangrijkste lacune en de doodsteek voor een historische roman:
het ontbreken van sterke, goed uitgewerkte karakters. Die zijn er in Het psalmenoproer
niet. Roemer, 19 jaar oud, gaat te gemakkelijk mee in een hem opgelegd
verstandshuwelijk. Wanneer dat na twee nachten strandt, wordt zijn vrouw voor
vrijwel de rest van het boek in haar bedstee opgeborgen. Spel noch tegenspel is er
tussen die twee. Anna, het meisje van Roemers hart, krijgt hij maar eenmaal in de
groene bedstee en zij is meteen zwanger. Het nu volgende drama tussen vader en
zoon komt niet uit de verf omdat het gebrek aan perspectief van die onmogelijke
raddraaier, net als van het hele proletariaat uit de vissersteden aan de Maas,
onvoldoende wordt uitgewerkt. Alle hoofdfiguren blijven op grote afstand van elkaar.
Hun confrontatie levert slechts een gering aantal verrassende of ontroerende momenten
op. Als in een Heideggeriaans Schicksal blijven zij in de afwikkeling van
psalmenoproer en patriottenstrijd gevangen. Er is in de persoonlijke posities
nauwelijks beweging, de roman kent geen katharsis. De hoofdpersoon betreurt zelfs
enkele malen überhaupt geboren te zijn. Dat tekent het deprimerende bevindelijke
geloofsklimaat, maar voor een roman schiet dat niet echt op. Het laatste beeld, uit
1811 te Amsterdam, de 81-jarige Roemer in de regen op de Dam met zijn zoon, meer
dan zestig jaren oud, als de onverwachte koetsier op de bok sprak mij in dit toch
onderhoudende boek het meest aan. Geef mij toch maar liever een vlucht regenwulpen.
SIMON VUYK

Jan K.H. van der Meer m.m.v. Lotte C. van de Pol (ed.), Van de prins
geen kwaad.
De dagboeken van S.P.A. van Heiden Reinestein, Assen, Van Gorcum
2007, Stichting Vrienden van het Drents Archief. ISBN 978-90-232-4330-4.
Prijs 32,50 euro.
Philippus Verbrugge, querulant in hart en nieren, de broodschrijver die een debat
nooit uit de weg ging, naar verluidt afperste waar hij kon, kon zijn bloed wel drinken.
't Bloed van Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806), bedoel
ik, de kamerheer van prins Willem V, drost van Drenthe, maar vooral intimus van
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de stadhouder. In het rijke archief van De Milly van Heiden Reinestein, dat het Drents
Archief beheert, komt onder meer een anoniem stuk voor waarin vermoedelijk de
drost omstreeks 1785 nog wat voorbeelden van Verbrugge's gedrag geeft: hij zwierf
politiek gezien van links naar rechts, schreef kwaadaardige pasquillen tegen alles en
iedereen, en deed zich tegelijkertijd als ‘victime’ voor, alsof iedereen juist hèm
beentje wilde lichten. Vooral de stadhouder en zijn vriendjes Van Heiden Reinestein
en thesaurier-generaal Reigersman die hem zijn pensioen hadden afgepakt, moesten
het ontgelden. Flip de huilebalk wilde maar niet deugen, maar werd daarmee wel
een van die kleurrijke achttiende-eeuwse figuren over wie we nu wel het een en ander
weten, maar niet genoeg. Met Van Heiden had Verbrugge in 1782 afspraken gemaakt
over de
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verschijning van een weekblad, dat we als De post naar den Neder-Rhijn kennen,
een tijdschrift dat anderhalf jaar later de geest gaf.
Datzelfde archief herbergt het vijfdelige dagboek van de Drentse drost, dat hij
tussen 1777 en 1785 in het Frans bijhield. Wie nu hoopt met rode oortjes te kunnen
lezen over allerlei intieme, smakelijke of onsmakelijke details van het hofleven, komt
bedrogen uit. Verbrugge figureert slechts marginaal in de dagboeken, terwijl Van
Heiden Reinestein ‘alles’ over hem wist en daarover regelmatig schreef. Dat hoeft
natuurlijk niet per se in een dagboek terecht te komen, maar over iemand wiens bloed
je wel zou willen drinken verwacht je wel opmerkingen. Op de vraag wat er dan wel
en niet in het dagboek staat kom ik dadelijk nog even terug. Zoveel is wel duidelijk
dat de drost zijn aantekeningen filterde en dat er bladzijden uit de dagboeken zijn
verdwenen. Van het totaal van 645 bladzijden omvat de periode 1783-1785 er slechts
26. Blijkbaar bevatte het verdwenen deel (politieke?) details die niet publiek gemaakt
mochten worden. Maar wat er over blijft is de moeite waard, afgezien van zijn
plichtmatige varianten op het thema ‘geen nieuws’. Hij begint zijn dagboek fraai met
de opmerking: ‘Er is niets van belang gebeurd.’ (zie p. 20-21) of elders: ‘Geen nieuws
behalve dat Majoor Matta de dochter van Generaal Lewe heeft geschaakt’, zonder
dat we verder op de hoogte worden gesteld, of deze: ‘Geen nieuws. Een jongen in
Spijkerboor verdrinkt’ (p. 74). Ook over zijn gevoelens is hij uiterst terughoudend,
tenzij zijn betrouwbaarheid in het geding is. De Larrey, geheimsecretaris van de
prins, twijfelde daaraan toen hij vernam dat Van Heiden correspondeerde met de
(patriotse) Amsterdamse burgemeester Rendorp. De drost slaat terug: ‘Ik grijp de
gelegenheid aan om hem op ferme toon onder ogen te brengen, dat het hard was, dat
een bewezen trouw van twintig jaar een kwartier van twijfel moest lijden, veroorzaakt
door valse schijn’ (p. 184). Zelfs de prins was onder de indruk.
Jan van der Meer voert in zijn inleiding Colenbrander op om Willem V te typeren
om vervolgens te constateren, dat Colenbranders oordeel te weinig recht doet aan
Willems verdiensten op andere gebieden. Waarom niet een contemporaine getuige
over de stadhouder aan het woord gelaten, bijvoorbeeld De Beyer of Van de Spiegel?
Van Heiden maakte aantekeningen, waaruit hij de ‘in het net’ gedistilleerde
vermeldingen als zijn dagboek presenteerde. Hij formuleerde voorzichtig, liet zich
niet in de kaart kijken, maar liet vooral veel weg.
Van der Meer tekent ook voor de vertaling in het Nederlands. Van Heiden schreef
Frans met typische Nederlandse, bijna onvertaalbare uitdrukkingen erin, zoals we
die wel vaker in de correspondentie tussen achttiende-eeuwse Nederlanders
tegenkomen: pinkje, vroegpreek, etstoel en schout bijvoorbeeld. Zijn Frans is volgens
het boekje, grammaticaal correct, beschrijvend en feitelijk in een vormelijke,
ambtelijke stijl, zodat er wel veel tekst vertaald moest worden, maar geen erg
ingewikkelde. Overigens is ‘raadspensionaris’ wel consequent gespeld, maar is de
schrijfwijze met verbindings-s minder gebruikelijk.
Scans van de originele in het Frans geschreven dagboeken zijn op aanvraag op
CD verkrijgbaar, zo wordt voorin gemeld. Dat leek - zo geformuleerd - een aardige
service van het Drents Archief, maar bij navraag bleken er wel degelijk kosten aan
verbonden te zijn, maar het was nog niet bekend hoeveel. Het ware wellicht aardiger
om een CD-rom of DVD met de scans meteen met het boek mee te leveren en de
(toch geringe?) kosten van het scannen al dan niet door te berekenen.
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Lotte van de Pol behandelt het (sub)genre hofdagboeken en zij vergelijkt Van
Heidens dagboeken met de aantekeningen van de superieure roddelaar Gijsbert Jan
van Hardenbroek, wiens Gedenkschriften nog altijd een bron van vermaak en lering
zijn. Dat is zinvol, want zijn dagboek beslaat dezelfde periode en speelt zich in
hetzelfde Haagse hofmilieu af. Waar Van Heiden slechts een enkele keer over Van
Hardenbroek rept, komt de drost zelf honderden keren bij de Utrechtse edelman voor.
Hij is bij Van Hardenbroek een aartsintrigant, die een slechte invloed op de prins
had, bereid
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om voor zijn zaak (trouw aan Oranje) middelen als bedrog, omkoping en opruiing
in te zetten (een opvatting die Verbrugge zeker zou onderschrijven). Met die kennis
ga je de dagboeken toch wat anders lezen.
Ten onrechte meent Van de Pol dat Van Goens De post naar den Neder-Rhijn
schreef (p. xliii). Hoewel Van Heiden in de totstandkoming van De post een aandeel
had, schreef hij met dezelfde distantie over het verdwijnen van een ander orangistisch
blad, de Ouderwetse Nederlandsche Patriot. ‘De schrijvers en drukkers van de
Ouderwetsche Patriot, een periodiek, nemen, ontmoedigd door belemmeringen van
allerlei soort die men hen in de weg legt, het besluit deze wekelijkse productie te
staken’, zo deelt hij op 13 december 1781 mede. Zijn betrokkenheid bij dat blad staat
buiten kijf.
De donkere kant van Van Heiden komen we tegen in zijn correspondentie met
bijvoorbeeld Van Goens en de muntmeester Nicolaas ten Hove, niet in zijn dagboeken.
Daarin komt wel het formele, vorstelijke leven met zijn cercles, ceremonies, parades,
manoeuvres, jubilea, verjaardagen, diners en andere feestelijkheden - en wel zeer
ruim - aan bod. Ook kun je het verloop van de Amerikaanse vrijheidsoorlog en ‘onze’
oorlog met Engeland via zijn aantekeningen volgen, waarbij de geruchtenmachine
overuren maakt. Interessant zijn ook de met zorg geformuleerde mededelingen over
de ondergang van zeekapitein Andries de Bruyn en zijn schip bij Texel, wat immers
voor de ontluikende patriotten een van de eerste stokken werd om de stadhouderlijke
hond mee te slaan. Daaruit kan men concluderen dat de drost er rekening mee hield
dat zijn schrijfsels wel eens openbaar zouden kunnen worden.
De toelichtingen zijn terecht beperkt gehouden tot vooral personen, met de Nieuwe
Nederlandsche jaarboeken als de belangrijkste bron. Soms wordt te weinig gegeven.
Als Van Heiden op 21 januari 1777 meldt dat ‘Een kind van Molière sterft na
inenting’, is het aardig te lezen wie deze Molière was, maar ik ben ook nieuwsgierig
naar de doodsoorzaak. Daarover wordt echter niets gezegd, maar op dezelfde pagina
wordt wel weer gewag gemaakt van Burmans gedicht over inenting. Complicaties
bij de inenting tegen pokken? Dat kan, want Van Heiden schrijft regelmatig over
inentingsproblematiek, ziekten, aderlaten en andere medische kwesties: ‘De zieke
Hoogheden voelen zich beter’ (p. 55).
Het is opvallend dat vacatures, ontstaan als gevolg van sterfgevallen, nooit lang
bestaan. In de ambtelijke, trage molen die het Hof ook is blijkt de vacature vaak een
of enkele dagen later al weer vervuld. Jammer genoeg blijft ongewis welke
overwegingen tot bepaalde benoemingen de doorslag gegeven hebben. Dat geldt ook
voor de bijna achteloze mededeling dat de heer Metelercamp te Gouda erin was
geslaagd om in de magistraat van die stad door te dringen (p. 44). Hoe deed hij dit
dan, vraag je je af, en waarom vindt Van Heiden het van belang dit op te merken.
Had hij daar de hand in? Een enkele maal schrijft hij iets over de achtergronden van
ontslagen, zoals dat van Van Brantsenburg in 1778 als kamerheer (p. 67).
De toelichting bij personen lijkt wat beperkt gebleven tot de meest bekende, zodat
andere figuren onbekend blijven, als je ze niet kent (Desmartines, p. 7), of pas veel
verder in de tekst toegelicht worden (Bisdom, p. 7, zie p. 254). Het notenapparaat
zou de hoofdtekst bij nog meer toelichting gaan overwoekeren, terwijl dat voor het
begrip van de tekst niet nodig is. Bekend maar wel weer aardig is het feit dat veel
vermaak werd gevonden in het spelen van toneelrollen, waarbij de stadhouder zich
bepaald niet onbetuigd hield. Van Heiden evenmin. Sommige opmerkingen nodigen
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tot een verder onderzoek(je) uit: ‘Er worden heel wat spotverzen verspreid over zeker
voorval met een huisonderwijzer, genaamd Kan, te huize van Bouwens, vanwaar hij
plotseling naar Engeland vertrok’ (p. 57) of: ‘De vorige nacht was een zekere Heer
van Assendelft naar de Stadsgevangenis gebracht op beschuldiging van s...’(p. 58),
waarbij Van Heiden ‘sodomie’ niet wil of durft te vermelden.
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Vanaf de jaren tachtig wordt het, zoals gezegd, allemaal wat interessanter en komen
de opmerkingen over ‘geen nieuws’ aanmerkelijk minder voor. Zo heeft Van Heiden
waardering voor de schrijfstijl van Van der Capellen tot de Poll, de auteur van Aan
het volk van Nederland (‘door een meesterhand’), maar het blijft in zijn ogen natuurlijk
een ‘lasterlijk pamflet’. Van Heiden zag het stuk als ‘sein tot omwenteling’ (p. 204),
een opmerking die denk ik later toegevoegd is. Spaarzaam blijven de aantekeningen
over Oranje al dan niet welgezinde bladen, zoals Le politique Hollandais (p. 196)
en de Ouderwetse Nederlandsche patriot (p. 216). Het druk- en verspreidingsverbod
en de boeten voor de boekhandelaar Van Os en drukker Rogatsnik vond Van Heiden
een ‘hard vonnis, en dat voor het drukken en verkopen van no. 81 van de Post naar
den Neder-Rijn’ (p. 281). Toch enige bekommernis voor het blad van Verbrugge die
voor de rest van zijn leven (en daarna) onlosmakelijk met De post werd verbonden.
Het boek is mooi uitgegeven, met een ruime bladspiegel (altijd handig om eigen
aantekeningen toe te voegen) en (kleuren)afbeeldingen. Een register verhoogt de
toegankelijkheid, maar daar staat tegenover dat de noten in een erg klein lettercorps
zijn opgenomen en een deel van de titel op het titelblad is weggevallen.
PIETER VAN WISSING
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Verschenen boeken en signaleringen
In voorbereiding: Encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften
1600-1815.
Onder redactie van: Dr. E.M. van Meerkerk, Dr. P.J.H.M. Theeuwen,
Prof. dr. J.J.V.M. de Vet, Dr. M. van Vliet, Dr. P.W. van Wissing
(redactiesecretaris).
De groeiende wetenschappelijke belangstelling voor tijdschriften heeft de laatste
jaren naast een keur van onderzoekers ook een aantal degelijke monografieën en
artikelen opgeleverd. Maar wie ooit een studie heeft verricht naar Nederlandstalige
periodieken, weet dat het gebrek aan lexica en andere overzichtswerken het historisch
onderzoek aanzienlijk bemoeilijkt. Zelfs een eenvoudige inventarisatie van
periodieken in een bepaald jaar of periode, laat staan een onderzoek naar een
inhoudelijk thema, is geen sinecure.
Ook in het buitenland bloeit het pershistorisch onderzoek getuige enkele gedegen
studies. Zo kent Frankrijk over de periode 1600-1789 de Dictionnaire des journaux
en de Dictionnaire des journalistes. Het zijn belangrijke naslagwerken voor het
pershistorisch onderzoek, óók voor Nederlands- en Franstalige tijdschriftauteurs die
in de vroegmoderne tijd in de Republiek werkzaam waren.
Hoewel er binnen het Nederlands taalgebied een indrukwekkend aantal periodieken
is verschenen, zijn pershistorische naslagwerken nauwelijks beschikbaar. Om die
reden heeft de redactie het initiatief genomen in die lacune te voorzien en
voorbereidingen te treffen om tot een uitgave te komen die de vergelijking met de
Franse Dictionnaires kan doorstaan: de Encyclopedie van Nederlandstalige
tijdschriften. Met de verspreiding van deze aankondiging in november 2007 treedt
de redactie voor het eerst in de openbaarheid.

Inhoud
De Encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften wil voor het Nederlandse
taalgebied worden wat de Dictionnaire des journaux voor Frankrijk is. Het naslagwerk
zal uiteindelijk informatie bevatten over alle periodieken die tussen circa 1600 en
1815 in het Nederlands zijn verschenen. Met periodieken bedoelen we uitgaven die
een vaste, minstens halfjaarlijkse periodiciteit nastreefden.
De redactie heeft uit de STCN-database Periodieken een groslijst samengesteld
waaruit verhandelingen, prijsboeken en vreemdtalige tijdschriften zijn gefilterd. Zo
is een bestand van ongeveer 400 periodieken ontstaan. Het is een dynamisch bestand,
waaraan steeds nieuwe titels zullen worden toegevoegd. Aangezien de groslijst
bewerkt wordt is deze momenteel niet beschikbaar.
Seriewerken worden buiten beschouwing gelaten, kranten daarentegen worden
wel opgenomen. De encyclopedie zal voorts beschrijvingen van almanakken bevatten,
voorzover ze als politiek kunnen worden gekenschetst of een belangrijke rol vervulden
in het culturele domein. Ook eenmalige uitgaven, waarvan aannemelijk is dat ze
bedoeld waren als periodiek, worden bij het project inbegrepen. Nederlandstalige
tijdschriften uit bijvoorbeeld Oost-Indië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika zullen
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eveneens worden opgenomen. Dat Zuid-Nederlandse periodieken tot het
onderzoeksgebied behoren, spreekt vanzelf. Andere gebieden met Nederlandstalige
cultuursegmenten, zoals Berbice, Demerary, Formosa, Oost-Friesland en Oost-Indië,
dienen nog nader op het voorkomen van periodieken te worden onderzocht.

Opbouw lemmata
De informatie over deze periodieken wordt verzameld aan de hand van een vast
format. Dit vormt de basis voor de gedrukte en digitale publicatie van de Encyclopedie
van Nederlandstalige tijdschriften. Alle relevante informatie kan hierin schematisch
en systematisch worden verwerkt. Op deze manier hoopt de redactie binnen enkele
jaren - met úw hulp! - de evidente achter-
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stand op de cultuurgebieden die Nederland omgeven, in te lopen en het pershistorisch
onderzoek een belangrijke impuls te geven.
De redactie nodigt u dan ook van harte uit aan het project deel te nemen door één
of méér lemmata voor uw rekening te nemen. U kunt, bijvoorbeeld op basis van
eigen onderzoek, uw voorkeur voor een of meer titels kenbaar maken. U kunt ook
een titel in overleg met de redactie kiezen. Zodra overeenstemming over de keuze
met de redactie is bereikt, sturen we u het format en de auteursinstructie toe. De
deadline is 1 november 2008. De bijdragen zullen worden beoordeeld op volledigheid,
correctheid en schrijfstijl. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
encyclopedie berust bij de redactie.
Hoewel de Encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften uiteindelijk online
raadpleegbaar zal zijn, wil de redactie een honderdtal lemma's in een bundel laten
verschijnen. Afhankelijk van de verkoopresultaten zal in overleg met de uitgever
worden besloten of er meer delen op papier zullen verschijnen, dan wel of er
uitsluitend digitaal zal worden gepubliceerd. In het laatste geval kunnen aanvullingen
gemakkelijker worden verwerkt.
Wij vernemen graag of u uw medewerking aan dit project wilt verlenen. Voor uw
reactie of vragen kunt u zich richten tot de redactiesecretaris Pieter van Wissing
(p.vanwissing@geldersarchief.nl).

Digitaal Vrouwenlexicon Nederland
Natúúrlijk is de DVN-website www.vrouwenlexicon.nl bekend bij de leden van de
Stichting Jacob Campo Weyerman! Of toch niet ècht? - als ik tenminste alleen afga
op het handjevol leden op de lijst van auteurs die een lemma hebben aangeleverd.
Vreemd, want die zijn er doorgaans als de kippen bij als ze de inhoud van een site
kunnen meebepalen. En ze staan er toch juist om bekend anderen gul te laten meedelen
in mooie vondsten. Daarom nog eens aandacht gevraagd voor dit bijzondere, mooi
vormgegeven en goed leesbare biografische woordenboek online.
DVN is een samenwerkingsproject van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
(ING) in Den Haag en het Utrechtse Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en
Cultuur (OGC). Standplaats is Den Haag. Projectleider Els Kloek is tevens
verantwoordelijk voor de zestiende en zeventiende eeuw, Anna de Haas coördineert
de achttiende en Els Naaijens de negentiende eeuw. Doel is vrouwen die in Nederland
en de overzeese gebiedsdelen op cultureel, sociaal, economisch of politiek terrein
tot 1850 een bepalende of opmerkelijke rol hebben gespeeld, bij elkaar te brengen
op het uiterst toegankelijke worldwideweb. Zoals uit de bescheiden redactie blijkt,
is het DVN in hoge mate afhankelijk van de medewerking van externe auteurs en
daarom voortdurend op zoek naar snel werkende specialisten die een lemma voor
hun rekening willen nemen. Op de site staat hoe je je kunt aanmelden en wat er van
je wordt verwacht.
Via de homepagina kun je inmiddels ruim 300 biografiëen raadplegen, of als
veteraan meteen doorklikken naar de nieuwe aanwinsten. Uiteraard kom je tal van
auteurs en beeldend kunstenaars tegen, maar ook vrouwen die haar bekendheid
ontleenden aan succesvol zakendoen, doeltreffend gifmengen of die spil waren in
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een politieke of sociaal-culturele kring, die de geschiedenis ingingen als
godsdienstfanaat, weldoenster, of dame du bon ton. Sinds kort kun je alle
online-levensbeschrijvingen tegelijk ook doorzoeken op geografische namen,
jaartallen, locaties, gebeurtenissen en personen die in relatie tot de besprokene worden
genoemd (voor alle helderheid jongens: ook jullie wel- en minder bekende mannen
komen voor). Daarnaast kun je sleutelbegrippen invoeren als opgehangen, veroordeeld,
gevangenis, verkracht, ongehuwd (niet celibatair), remonstrants - doopsgezind enz.,
beroep, politiek, dichteres, toneelspeelster, schil-
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deres, koopvrouw enz., succesvol (níet bekroond, gelauwerd, prijsverzen), erfenis
en dergelijke meer. Dit zal zeker leiden tot verrassende en onverwachte
sociaal-culturele cercles en godsdienstige leefkringen. Via dezelfde homepagina is
een groslijst oproepbaar van honderden vrouwen die nog in de wacht staan. Het is
de moeite waard deze te controleren: mogelijk heb je over één van de genoemden
een vrijwel kant en klare tekst voorradig? Ook is je eigen wensenlijst met vrouwen
die absoluut een lemma verdienen welkom bij de redactie.
Overtuig jezelf hoe oud biografisch materiaal is geactualiseerd met tal van nieuwe
gegevens. Zelfs recente naslagwerken zijn al aangevuld. Maak kennis met Aal de
Dragonder, Wendela Bicker, Joanna Merkx, Engeltje van der Vlies, Titia Bergsma,
Marie-Anne Collot, Hester Rebecca Nepping, Catharina Geertruida Schrader en
Isabella van Leeuwarden. Hernieuw je kennis over Magdalena Moons, Sara Troost,
Johanna Corleva, Britta Beyer en Johanna Racer. Verlustig je aan de spraakmakende
‘Vrouwe van Slabata met een dikke zwarte hond’ ofwel Amalia Margaretha gravin
van Brederode, grootmeesteres van de Haagse l'Ordre de l'Union de la Joye, op wie
Huygens zijn ogen verstuiterde.
Onder ieder lemma is mogelijkheid om te reageren. Hopelijk zullen talrijke
Weyerman-archieftijgers deze link graag aanklikken om die ene snipper eindelijk
goed onderdak te brengen, een obscure maar prachtige bron toe te voegen, toevallig
gevonden data door te geven. En deel in een volgend nummer drie van je favoriete
en bijzondere sites mee. Zoals:
• www.vrouwenlexicon.nl (= idem als
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN)
• www.womenwriters.nl (+ werkbestand onder www.databasewomenwriters.nl)
• www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html (geeft online 84.000 pagina
DTB-archieven)

W.R.D. VAN OOSTRUM

Nop Maas, Seks!... in de negentiende eeuw. Nijmegen 2006. ISBN
90-77503-40-4. 240 blz. ill. Prijs 22, 50 euro.
Een penis in erectie en tien blote dames die elkaar een voetje geven om langs de
schacht naar de eikel te klimmen. Met deze feestelijke tekening op het omslag van
Seks! onderstreept Maas dat de nu in zoveel kranten besproken pornoficatie van de
samenleving op een bepaalde manier ook in de negentiende eeuw al gaande was. De
Victoriaanse preutsheid is een mythe. Juist het aantrekken van de teugels wijst op
het bestaan van een losbollige moraal. Een wetenschappelijke verhandeling daarover
beoogt de auteur niet te geven. Daarvoor verwijst hij naar studies van anderen, zoals
Jan H. Kompagnie, Marita Mathijsen en Gert Hekma. In zijn voorwoord presenteert
Maas zich als ‘een liefhebber die aan geïnteresseerden meedeelt wat voor leuks hij
nu weer tegengekomen is’. Ondertussen werpt hij op erudiete wijze licht op een bonte
en zeer uitgebreide verzameling van documenten en afbeeldingen. Zijn gespit en
naspeuringen in de meest subversieve en obscure uithoeken van de literatuur zal de
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lezersdoelgroep van de Mededelingen zeker aanspreken, ook al gaat het dan vooral
over de tweede helft van de negentiende eeuw. Het merendeel van de in het boek
verzamelde stukken bestaat uit bewerkte herdrukken van eerder verschenen artikelen.
Maas groepeerde ze rondom thema's als voorlichting, geestelijken, prostitutie en
pornografie. Door alles heen blijkt dat Nederland op seksueel gebied een
standenmaatschappij was. Gehuwde mannen uit de hogere standen konden zich
minder permitteren dan de gewone man. In zijn Sexueele hygiëne uit 1894 schreef
Seved Ribbing dat de echtelijke omgang voor intellectuelen slechts een keer per
zeven tot tien dagen was toegestaan. Of dat ‘slechts’ hier op zijn plaats is laat ik maar
voor rekening van Maas. Rondom zwangerschap en geboorte dacht Ribbing aan een
periode van onthouding van ongeveer twee en een half jaar. Masturbatie als alternatief
was natuurlijk geen optie. Onanie werd
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gezien als een bron van allerlei fysieke en psychische kwalen en was daarmee zelfs
nog schadelijker dan de bijslaap. Het systeem van het celibaat stond garant voor
misbruik. Geestelijken die zich vergrepen aan jonge jongens vormden een welkome
aanleiding om te kunnen pleiten voor sluiting van de kloosterscholen. De predikant
H.J. Schouten was hierin zeer fanatiek, maar ook hypocriet. Contacten met
minderjarige jongens hadden hem meerdere malen met justitie in aanraking gebracht.
Ook het Oranjehuis werd van losse zeden beticht. Dat gebeurde in het tijdschrift
Asmodée, waarvan op 3 mei 1854 de eerste aflevering verscheen. Maar het geschrijf
tegen de seksuele praktijken van kroonprins Willem was in feite een vorm van
politieke oppositie. De redacteurs waren fel gekant tegen de heersende klasse en de
monarchie. Aan de bestrijding van de prostitutie zat paradoxaal genoeg ook een
prikkelende kant. Het tijdschrift Middernachtzendeling bedoelde de betaalde liefde
tegen te gaan, maar prijzen en adressen werden er zo uitvoerig in beschreven dat de
hoerenloper er een goede bordelengids aan had. Porno werd gepresenteerd onder
titels die op het eerste gezicht geen aanstoot gaven, zoals het boekje Jeanne d'Arc.
De Maagd van Orleans uit 1893. Maas heeft een verdwenen schat weten op te delven:
een catalogus van de Amsterdammer Albert van Klaveren, een belangrijke uitgever
van erotische titels. Helaas zijn van een groot gedeelte van zijn uitgaven geen
exemplaren meer terug te vinden. Maas schreef een bijzonder en informatief boek
en liet met opzet wetenschappelijke pretenties achterwege. Het wachten is nu op een
wetenschapper die er nog wat langer en diepgaander zijn onderzoekslust op wil
bevredigen.
EDWINA HAGEN

Hans Bots en Sophie Levie [red.], Periodieken en hun kringen. Een
verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen.
Nijmegen 2006. ISBN 90-77503-43-9. 343 blz. Prijs 29,90 euro.
Een tijdschriftredacteur heeft weinig kans van slagen als hij niet ook een handige
netwerker is. Wie zijn blad van een gevarieerde inhoud wil voorzien is afhankelijk
van een brede kring van medewerkers en informanten. Dat is nu zo en dat was ook
zo in de zeventiende en achttiende eeuw. De voorliggende bundel met dertien
tijdschriftstudies is het eerste resultaat van de opvolger van het Pierre Bayle-Instituut,
het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen Historische, literaire
en culturele studies. De gekozen titels bestrijken een periode van 250 jaar, de meeste
aandacht gaat echter uit naar de achttiende eeuw. Vijf artikelen gaan over Franse
tijdschriften, twee over Engelse. Van de in totaal zes besproken Nederlandse
tijdschriften zijn er voor achttiende eeuw specialisten drie van belang. Inger Leemans
en Viktoria Franke probeerden netwerkgegevens te achterhalen rondom de Boekzaal
der geleerde wereld (1750-1816) met alleen het tijdschrift zelf als bron. Zij komen
tot een ontluisterende conclusie: de Boekzaal kon het zo lang uithouden omdat de
redacteuren steeds bereid waren inhoudelijke concessies te doen ten gunste van de
op commercie gerichte uitgever, de kerk en de correspondenten. Doorwrocht is Peet
Theeuwens analyse van de Courier van Europa (1783-1785), geschreven en
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geredigeerd door Willem van Irhoven van Dam. Deze politieke journalist kon voor
zijn artikelen terecht bij een grote groep van geestverwanten, met vertakkingen naar
bondgenoten in het buitenland, met name in Frankrijk en de Verenigde Staten. Zijn
basisnetwerk bestond uit invloedrijke Amsterdamse kooplieden, regenten en patriotten,
zoals de leden van de Vaderlandsche Sociëteit. Theeuwen levert hiermee een schat
aan gegevens die ook goed voor ander onderzoek zijn te gebruiken. André Hanou
gaat in op de Schouwburg van in-
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en uitlandsche letter- en huishoudkunde (1805-1810), een tijdschrift met een sterk
idealistische inslag. De oprichters Johannes Immerzeel Junior en Jacobus Didericus
Janssen beoogden een soort cultureel en (staat)huishoudkundig handboek voor de
burger te maken. Zij kregen medewerking van grote namen als Lublink de Jonge,
Scheltema en Kinker. De oplagecijfers bleven laag, maar het tijdschrift is daarom
zeker niet minder interessant. In de inleiding van de bundel schrijven Levie en Bots
dat tot 1760 journalisten elkaar makkelijk vonden in gemeenschappelijke
uitgangspunten en dat dit anders werd aan het einde van de achttiende eeuw, met de
opkomst van bladen met een meer uitgesproken karakter, bijvoorbeeld op het gebied
van politiek of cultuur. Toch is de invloed van de praktische samenwerking op de
inhoudelijke samenstelling van de tijdschriften en vice versa wel een punt waarover
wat meer getheoretiseerd had mogen worden.
EDWINA HAGEN

De slapende philosoof in 't harnas gejaagt door den Goliath J.C.
Weyerman, ed. André Hanou. Zoeterwoude, Astraea 2007. Marollenreeks
4. ISBN 978-90-75179-27-9. 12 blz. Prijs 5 euro.
Schimpdicht tegen Weyerman, geschreven door een zekere ‘Philomathes’ als reaktie
op De leevens byzonderheeden van Johan Hendrik, baron van Syberg (1733). De
dichter verwijt Weyerman in het gekkenhuis dat hij met het bespotten van Syberg
ook de eer van ‘d'Eedle maagd Chimy’ (p. 4) heeft geschonden. En dat niet alleen:
Weyerman heeft ook een verkeerd idee van alchemie: ‘Gy sogt geen God, maar
Sybergs goud.’ Het ontbreekt hem ook aan zelfkennis (‘yge kennis’) die tot godskennis
kan leiden. De ware alchemist zoekt geen steen waarmee goud gemaakt kan worden.
In een ‘toesang’ wordt een en ander aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. Een
gezelschap van steggelende alchemisten kan het maar niet eens worden over de
principes die de materie vormgeven. Aan de daarmee gepaard gaande Babelse
spraakverwarring wordt door ‘God Aeool’ (p. 5), de wind, een einde gemaakt. De
alchemisten worden gescheiden. Een van hen is van mistroostigheid in slaap gevallen.
Is hij de slapende filosoof uit de titel van het gedicht? De patroonheilige van de
alchemie, Hermes Trismegistus, de vader van alle filosofen, ontving allerlei arcane
kennis in een visioen terwijl hij half sliep, zo meldt de eerste verhandeling van het
Corpus Hermeticum. De slapende alchemist ziet in een droom bronnen en kristallijne
beken, ‘Waar in een saalge schaar doorlugte mannen keeken’ (p. 5). Een filosoof uit
deze groep legt de slapende alchemist uit dat hij het zaad voor de steen der wijzen
niet in de dode metalen moet zoeken maar in de levende wereld. Om de steen te
vinden moeten de tegenstellingen, vuur en water, het droge en het natte, het zure en
het zoete worden verenigd, maar die eenheid kan niet zonder ‘Middelaar’ (p. 7)
worden bereikt. Dit ‘medium’ tussen de tegenstellingen stamt uit de Fysika van
Aristoteles, maar verwijst binnen de spiritueel gekleurde alchemistische allegorieën
ook naar Christus, de spiegel van Gods wijsheid.
Na de ‘toesang’ neemt de wijsheid het woord (p. 8), om haar dochter, de alchemie
in bescherming te nemen. Ze verwijt Weyerman hoogmoed en raadt hem aan zich
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beter op ‘Apollo’ te oriënteren, god van de zelfkennis en god van de kunsten. Dan
zal de wijsheid een schilderij vervaardigen:
‘Een maalwerk, dat met ligt des Heemels is doorstraalt,
Daar 's wysen eedlen steen mee pronkt in 't hoogste schoon
Waar meede sy braveert een diamante throon. Een ligt nog eens, dat Son, Maan,
en Sterren evenaart,
Dat euwig siels vermaak in hare vinder baart, Een onuitputbre bron, die maat nog
palen kent, Van aardsche seegeningen, duursaam sonder end.’ (p. 9-10)
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Het licht van wijsheid en inzicht is de ware steen der wijzen. Het gedicht besluit met
een ‘toegift’ waarin de ‘Magia’ wordt aangeprezen als ‘Suster van Theologia, Moeder
van Philosophy.’ Wat is magia eigenlijk in de achttiende eeuw? Inzicht? Intuïtie?
Fantasie?
FRANK VAN LAMOEN

Sophie Gee, The scandal of the season. New York [etc.], Scribner 2007.
ISBN 978-1-4165-4056-4. 351 blz. Prijs 20,95 euro.
Intelligente roman over de ontstuimige affaire tussen Robert Lord Petre en de
beeldschone Arabella Fermor die de aanleiding vormde voor The rape of the lock
(1712) van Alexander Pope. Sophie Gee (1974) schreef met aandacht voor detail een
hedendaagse roman zonder rare achttiende eeuwse woorden, met goede dialogen
waarin Pope van zijn ‘wit’ blijk geeft wanneer hij zich probeert te handhaven in het
chique Londense milieu dat voor hem als katholieke plattelander eigenlijk
onbereikbaar was. De affaire speelt zich af tegen de achtergrond van een
samenzwering die als doel had een katholieke vorst op de troon te zetten. Deze
achtergrond wordt door de schrijfster in minder dan een pagina uiteengezet, waarna
de proloog van de roman begint met de moord op een priester. Of was het iemand
die vermomd als priester naar een gemaskerd bal was geweest?
De afloop van het verhaal is bekend: ze krijgen elkaar maar niet voor lang. Pope
werd beroemd en rijk door de verkoop van zijn boeken. In een nawoord vertelt Gee
- als in de aftiteling van een film - hoe het verder ging met haar personages. Daarna
volgt de tekst van Pope's gedicht en wordt de lezer verwezen naar de nieuwe ‘Vintage
Classics edition’ met een inleiding van Sophie Gee. De promotie van de roman was
voorbeeldig: bij het uitbrengen van de Nederlandse vertaling door Prometheus
verscheen een interview met de schrijfster in De groene Amsterdammer van 14
september 2007. Het gratis dagblad De pers besteedde op 9 oktober ruimschoots
aandacht aan het vermeende pornografische gehalte van de roman: ‘Veel plezier had
ze in het schrijven van de seksscènes. “Eerlijk gezegd ging dat me gemakkelijk af.
Ik kan altijd nog een tweede carrière als pornoauteur beginnen.”’ Op een tweekoloms
foto ontwijkt de jonge schrijfster het oog van de camera en kijkt peinzend in de verte:
‘Hopelijk geniet iedereen net zo van die tijd rond 1700 als ik.’ Zo verkoop je een
historische roman.
FRANK VAN LAMOEN

Craig Nelson, Thomas Paine, his life, his time and the birth of modern
nations, London, Profile Books Ltd, 2006. ISBN-10-86197-638-0. 396 blz.
Prijs 30 euro.
Met veel gevoel voor de kwaliteiten en de tekorten van Thomas Paine geschreven
biografie. Met teksten als Common Sense, Rights of Man, the Age of Reason trok
Paine (1737-1809) in de tweede helft van de achttiende eeuw in Europa en Noord
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Amerika een ongekend aantal lezers. Hij vertoefde kritiserend, stimulerend en
polemiserend in het politieke leven van Engeland, de Nieuwe Wereld en Frankrijk.
Hij werd bejubeld en verguisd, zat op de eerste rij van de Nationale Assemblee in
Parijs en verbleef een jaar in de schaduw van de guillotine gevangen. Telkens keerde
hij terug in het hart van de politiek van de Verenigde Staten in statu nascendi. Paine
werd een van de sleutelfiguren bij het populariseren van fundamentele en radicale
ideeën uit de Verlichting. Vooral zijn deïsme leidde tot verontwaardiging en tot zijn
verdwijnen naar de zijlijn. Nelson beschrijft dit spannende leven met een goede
balans tussen werk, invloed, persoonlijk drama en de historische context in fraai
proza.
SIMON VUYK

Charles Spencer, Blenheim, battle for Europe, how two men stopped the
French conquest of Europe. London, Weidenfeld & Nicolson 2004. ISBN
0-297-84609-4. 365 blz. Prijs 30 euro.
Van de twee grote nederlagen die Frankrijk in
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de lange achttiende eeuw leed is de slag bij Waterloo (1815) wel, die bij Blenheim
(Hochstädt) (1704) niet in het collectieve geheugen opgenomen. Charles Spencer (ja
zeker, de broer van prinses Di) heeft aan deze veldtocht van Marlborough (voor
Engeland en de Republiek) en Eugène van Savoye (voor de Habsburgse keizer) tegen
de legers van Lodewijk XIV en Maximiliaan II van Beieren een heldere studie gewijd.
De lange mars van de Engelse hertog, John Churchill, vanuit de Hollandse
winterkwartieren, met een magistrale schijnbeweging rond Koblenz, wordt
gedetailleerd, maar boeiend beschreven. Het treffen in de velden rond Blenheim in
Beieren (13 augustus 1704) duurde van de vroege uurtjes tot in de late avond en
kostte grote aantallen officieren en manschappen het leven. De slag verhinderde
definitief Lodewijks triomf in de oorlog rond de successie op de Spaanse troon.
Marlborough profiteerde van de politiek van koning-stadhouder Willem III (gestorven
in 1702), maar werd gehinderd door de gedeputeerden van de Staten-Generaal. Op
weg naar Beieren wist hij ook die van zich af te schudden en kreeg hij de handen
vrij. Als beloning liet koningin Anna voor hem bij Oxford het immense kasteel
Blenheim bouwen waar de Churchills sindsdien resideerden. De slag wordt er in vele
gobelins zichtbaar gemaakt (ill.) Daar kost het fraai uitgegeven boek slechts 9, 99
pond.
SIMON VUYK

Adam Zamoyski, 1812, Napoleons fatale veldtocht naar Moskou, vertaling
Han Meyer. Amsterdam, Balans, zesde druk 2007. ISBN 978-90-5018-6537.
560 blz. Prijs 15 euro.
Wie kent deze veldtocht niet zoals deze door Tolstoi in Oorlog en vrede verwoord
werd? Zamoyski heeft aan de hand van alle nu beschikbare Franse en Russische
archieven het drama waarmee een halt aan Napoleons successen werd toegeroepen,
opnieuw beschreven. Alle geslaagde en mislukte manoeuvres van beide
oorlogvoerende naties, alle politieke en militaire posities van deelnemende generaals,
alle zich opeenstapelende strategische fouten van de man op wie de Franse legers
vertrouwden, passeren de revue. Het gevolg, de misère van een onbeschrijfelijk
bloedbad, laat zich soms het beste vergelijken met de concentratiekampen van de
twintigste eeuw. In die zin is het lezen van deze magistraal geschetste geschiedenis
een betwistbaar genoegen. Maar vooral dit beeld is nu eenmaal onmisbaar voor wie
veel uit de eeuwen daarna wil begrijpen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd op
18 juni (de dag van Waterloo) in Maassluis nog een orgelconcert gegeven. In die
oorlog troostten wij ons opnieuw met de herinnering aan het einde van een tiran die
honderdduizenden tegelijk de dood injoeg.
SIMON VUYK
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Verschenen
Joost Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de
plattelandssamenleving in Weert. Leuven 2007. ISBN 978-90-58264-99-2. 751 blz.
Prijs 39,50.
Ernestine van der Wall en Leo Wessels [red], Een veelzijdige verstandhouding.
Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. Nijmegen 2007. ISBN
978-90-77503-73-7. Prijs 29,90 euro.
John Exalto en Fred van Lieburg [red.], Neerlands laatste ziener. Leven en werk van
Theodorus van der Groe (1705-1784). Rotterdam 2007. ISBN 90-70355-44-2. 208
blz. 32,50 euro.
Dick Kranen, Advertenties van alternatieve genezers in de ‘Oprechte Haerlemsche
courant’ 1656-1732. Ede 2007. Prijs 12,25 euro. (te bestellen bij de auteur:
adk@solcon.nl)
Joop W. Koopmans, ‘Politics in title prints. Examples from the Dutch news book
“Europische Mercurius” (1690-1756)’, in: Selling and rejecting politics in early
modern Europe, ed. by Martin Gosman and Joop W. Koopmans. Leuven [etc.] 2007.
ISBN 978-90-429-1876-4. 197 blz. Prijs 45 euro.
Raimondo de Sangro, Supplica a Benedetto XIV, ed. Leen Spruit. Napoli 2006. ISBN
88-88247-28-9. 213 blz. Prijs 25 euro.
Simon Stijl, Leven van Jan Punt; bezorgd door F. Boulangé. Amstelveen 2007.
Fotomech. herdr. van de uitg. 's-Gravenhage, Fuhri 1851. Oorspr. uitg.: 1781.
Jean-Paul Bled, Friedrich der Grosse, vert. uit het Frans door Wolfgang Hartung.
Düsseldorf 2006. ISBN 3-538-07218-3. 383 blz. Prijs 28 euro.
Robin Harris, Talleyrand, betrayer and saviour of France. London 2007. ISBN
978-0-7195-6486-4. 436 blz
Caroline Weber, Queen of fashion. What Marie Antoinette wore to the revolution.
New York 2006. ISBN 978-0-8050-7949-4. 412 blz.
Craig Nelson, Thomas Paine. Enlightenment, revolution, and the birth of modern
nations. London 2007. ISBN 978-1-86197-638-3. 396 blz.
Glenn Willemsen, Dagen van gejuich en gejubel. 1 juli 1863: afschaffing van de
slavernij in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Den Haag [etc.] 2006.
ISBN 90-75897-460. 327 blz.
Hoangh Anh Tuan, Silk for silver. Dutch-Vietnamese relations, 1637-1700. Leiden
[etc.], Brill 2007. ISBN 978-90-04-15601-2. 296 blz. Prijs 73 euro.
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G.J. Johannes, Dit moet U niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het
Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900. Nijmegen 2007. ISBN
978-90-77503-81-2. 224 blz. Prijs 22,50 euro.
René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van
de Republiek (circa 1550-1800). 2e dr., Amsterdam 2007. ISBN 978-90-351-2693-0.
351 blz. Prijs 49,95 euro.
Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff, onder red. van Joris van Eijnatten,
Fred van Lieburg en Hans de Waardt. Amsterdam 2007. ISBN 978-90-351-3210-8
geb. 437 blz. Prijs 29,95 euro.
Held, onder red. van Gijs van der Ham. Amsterdam, Rijksmuseum 2007. ISBN
978-90-8689-025-5 geb. 240 blz. Prijs 25 euro.
Random slavery along the Ottoman borders (early fifteenth-early eighteenth
centuries), ed. by Geza David and Pal Fodor. Leiden [etc.], 2007. ISBN
978-90-04-15704-0. 253 blz. Prijs 89 euro.
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Nienke Lammersen-van Deursen, Rhetorische Selbstporträts. Nationale
Selbstdarstellung in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit. Amsterdam 2007.
ISBN 978-90-8659-101-5 323 blz. Prijs 43,50 euro.
Gisbertus Voetius, Over de noodzaak van het opsporen, verzamelen en bewaren van
Oude Drukken, tekstred., vert. uit het Latijn en toelichting Jos van Heel. Amstelveen
2007. ISBN 978-90-77246-19-1. 16 blz. Prijs 10 euro.
George Hollard, 1752-1823, beroepsmilitair, belastingambtenaar, stadsbestuurder,
red. Cees Claessen, Frank Claessen, Ben Hollard. Zoetermeer 2007. ISBN
978-90-8708-009-9. 165 blz. Prijs 24,95 euro.
Willem Bilderdijk, Het nachtspook & Nachtwandeling, uitg., ingel. en toegel. door
Marinus van Hattum. Amstelveen 2007. ISBN 978-90-77246-16-0. 48 blz. Prijs 7,50
euro.
Eric van der Steen, Het graf van Heinrich Heine, bezorgd en uitgeleid door Kees
Aarts [et al.]. Amsterdam 2007. 12 blz.
Het cahier Ludwig van Beethoven, vert. uit het Engels en Frans A. Greshoff-Brunt
[et al.]; tekstkeuze E.J.P. Brand. Amsterdam 2007. ISBN 90-75483-43-0. 119 blz.
Prijs 17,50 euro.
‘Een oorlogsman van dezen tijd en beminnaar der sexe’, de autobiografie van Casimir
graaf von Schlippenbach (1682-1755), vert. uit het Frans en bew. door Hans Vogel
en Marjan Smits. Amsterdam [etc.] 2007. ISBN 978-90-457-0110-3 geb. 591 blz.
Prijs 37,50 euro.
Jos Palm, De vergeten geschiedenis van Nederland, waarom Nederlanders hun
verleden zouden moeten kennen. Amsterdam 2007. ISBN 978-90-417-0708-6. 120
blz. Prijs 4,95 euro.
Jacco Verburgt, De radicaliteit van het kwaad, over Karl Barths gesprek met
Immanuel Kant en Martin Heidegger. Gorinchem 2007. ISBN 978-90-5263-919-2.
182 blz. Prijs 18 euro.
Birth and death in nineteenth-century French culture, ed. by Nigel Harkness [et al.]
Amsterdam [etc.] 2007. ISBN 978-90-420-2260-7. 260 blz. Prijs 52 euro.
Marijke Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje, de strijd van de Friese Nassaus
voor erkenning van hun rechten, 1702-1747. Hilversum 2007. ISBN
978-90-6550-945-1. 480 blz. Prijs 35 euro.
Robert Misrahi, 100 woorden over de Ethica van Spinoza, vert. uit het Frans door
Frans van Zetten. Amsterdam [etc.] 2007. ISBN 978-90-450-0004-6. 319 blz. Prijs
24,90 euro.
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Rebecca Goldstein, De onbekende Spinoza, vert. uit het Engels door Henk Schreuder.
Amsterdam [etc.] 2007. ISBN 978-90-450-0072-5. 269 blz. Prijs 22,50 euro.
Marita Mathijsen, De gemaskerde eeuw, 3e dr. Amsterdam [etc.] 2007. ISBN
978-90-214-3334-9. 268 blz. Prijs 15 euro.
Bart Wallet, Nieuwe Nederlanders, de integratie van joden in Nederland (1814-1851).
Amsterdam 2007. ISBN 978-90-351-3130-9. 322 blz. Prijs 24,95 euro.
Jonathan Israel, Stuart B. Schwartz, The expansion of tolerance, religion in Dutch
Brazil (1624-1654). Amsterdam 2007. ISBN 978-90-5356-902-3. 59 blz. Prijs 17,50
euro.
Cor Trompetter, Eén grote familie, doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek
1600-1850. Hilversum 2007. ISBN 978-90-6550-977-2. 334 blz. Prijs 29 euro.
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A. Frank van Westrienen, Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout,
vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden.
Hilversum 2007. ISBN 978-90-6550-980-2. 288 blz. Prijs 29 euro.
Ben Speet, De tijd van burgers en stoommachines 1800-1900. Zwolle 2007. ISBN
978-90-400-8359-4. 160 blz. Prijs 17,95 euro.
Peter Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, vert. uit het Engels door Alwin van Ee [et
al.]. Utrecht 2007. ISBN 978-90-6131-814-9. 207 blz.
Prijs 16,50 euro.
Romantic women poets, genre and gender, ed. by Lilla Maria Crisafulli, Cecilia
Pietropoli. Amsterdam [etc.] 2007. ISBN 978-90-420-2247-8 geb. 271 blz. Prijs 56
euro.
Herman Pleij, De eeuw van de zotheid, over de nar als maatschappelijk houvast in
de vroegmoderne tijd. Amsterdam 2007. ISBN 978-90-351-3141-5 geb. 96 blz.
J.T. Hey, Niet qualyk besteet zyn: liefde gaven ons toevertrouwt; [...] Aanhangsel
van brieven, betreffende de overstroomde landen in 't land van Heusden, ed. Ernst
Jansen. Breda 2007. ISBN 978-90-75476-14-9. 14 blz.
Gerda Rossel, Hofje van Hoogelande, 1669-2007. Den Haag 2007. ISBN
978-90-8570-294-8. 98 blz. Prijs 10 euro.
J. de Vries, Inventaris van het archief van de gemeente Barradeel, 1609-1920 (1968).
Franeker [etc.] 2007. 205 blz.
A.W.A. Bruins, Hoe geet 't in Holthuuzen. Meer dan 300 jaar familiegeschiedenis
in buurtschap Holthuizen bij Babberich. Zevenaar 2007. ISBN 978-90-78651-02-4
geb. 350 blz.
Lia van Burgsteden, Kasteel Stoutenburg rond 1800, erfenis van Lucia van Lilaar.
Leusden 2007. ISBN 978-90-802573-5-1. 96 blz.
C.M. Hogenstijn, Van Arnold van Suchtelen tot James van Lidth, achttien
burgemeesters van Deventer (1816-2007). Deventer 2007. ISBN 978-90-78994-01-5.
47 blz.
Wim Kops, 's-Hertogenbosch, een rijke, roerige en roemruchte historie.
's-Hertogenbosch 2007. ISBN 978-90-8680-062-9. 143 blz. Prijs 7,95 euro.
Henk Thewissen, De (goede) ambachten van Maastricht, 1135-1795, organisatie,
regulering, economische en charitatieve ambities. Maastricht 2007. ISBN
978-90-810313-2-5. 551 blz. Prijs 32,50 euro.
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Samuel van Huls, Een reijse naar Brabandt, hoe florissent Antwerpen eertijts. Breda
2007. ISBN 978-90-75476-12-5 in ringband. 24 blz.
Samuel van Huls, Een reijse naar Haerlem, in goede gesontheit gearriveert. Breda
2007. ISBN 978-90-75476-13-2 in ringband. 8 blz.
Hollanders en het water, twintig eeuwen strijd en profijt, onder red. van Eelco
Beukers. Hilversum 2007. 2 dln. ISBN 978-90-6550-973-4 geb. Prijs 39 euro.
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