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Kinderen op het toneel van de achttiende eeuw: wonderkinderen of
toneelspelers in opleiding?1
Anna de Haas
Op 22 mei 1720 waren de regenten van de Amsterdamse Schouwburg in vergadering
bijeen ten kantore van het Burgerweeshuis. Dit weeshuis en het stedelijke Oude
Mannen- en Vrouwenhuis werden deels gesubsidieerd uit de schouwburginkomsten
en om die reden werden schouwburgregenten gerecruteerd uit de bestuurlijke kringen
van die twee ‘godshuizen’. Een van de dingen waar de heren op die dag met ‘eenparige
stemmen’ toe besloten, was om ‘de aankoomende meijsiens en jongens die reets aen
de schouburg zyn, en nog zoude mooge koomen, voo[r] soo verre onder dezelve
bequaeme subjecten gevonden werden deselve bequaem te maeken en te doen
instrueeren tot acteuren en actrices’, met name ‘in de zang en dans kunst’.2 Deze
resolutie leert ons een aantal dingen: er waren meisjes en jongens aan de schouwburg
verbonden, ze waren ‘aankomend’ - waarmee vermoedelijk bedoeld is: aankomende
toneelspelers - en er was geen speciale opleiding voor hen. Of er iets van dit plan
terechtgekomen is en of de heren regenten inderdaad ‘ordentlijke en bequaeme
meesters’ hebben aangesteld, zoals in de resolutie bepaald staat, onttrekt zich helaas
(vooralsnog) aan onze waarneming. Wie die kinderen waren en hoe de praktijk er
zo ongeveer uitzag, daar valt wel een en ander over te achterhalen.

Kinderen op het toneel
Het lijkt erop dat kind-acteurs vooral uit toneelfamilies afkomstig waren. Ze kregen
de kneepjes van het vak thuis met de paplepel ingegoten en wanneer de ouders
meenden dat ze enig talent hadden, probeerden ze hen op het echte toneel te krijgen.
Daarmee hadden ze niet altijd puur artistieke bedoelingen. Het inkomen van een
volwassen acteur of actrice was geen vetpot, en kinderen konden daar iets, hoe weinig
ook, aan bijdragen.
Tot ongeveer 1760 is het feitelijk verschijnen van kinderen op het toneel meestal
alleen te reconstrueren op grond van biografische gegevens. Die liggen gewoonlijk
niet voor het oprapen, omdat veel acteurs(families) als leden van reistroepen een
zwervend bestaan leidden.3 Het vroegst bekende optreden van een kind op het toneel
is dat van Maria Nozeman, die in het seizoen 1658/59 als zesjarige onder meer de
rol van Grimaldus in Casandra speelde.4 En hoewel het niet bewezen is, denk ik dat
we veilig kunnen aannemen dat bijvoorbeeld de zusters Maria en Catharina Petit die
in de jaren 1670 door de Amsterdamse Schouwburg op hun zeventiende werden
geëngageerd, Johanna Brinkhuijsen, in 1697 op haar vijftiende aangenomen, en
Elizabeth Bor, in 1720 aangenomen op dezelfde leeftijd, allemaal een loopbaan als
kind-acteur achter de rug hadden.5 Het speelloon waarvoor ze werden aangenomen
- variërend van één gulden per optreden voor Johanna Brinkhuijsen tot tweeënhalve
gulden voor de gezusters Petit - wijst erop dat ze op die leeftijd goede (of in ieder
geval geoefende) toneelspeelsters waren.6 Hun training hoeven ze niet noodzakelijk
aan de Amsterdamse Schouwburg genoten te hebben; het kan zijn dat bijvoorbeeld
de gezusters Petit hun ervaring hadden opgedaan in een of andere reizende troep.
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Voor de tweede helft van de achttiende eeuw zijn er meer gegevens beschikbaar,
deels vanwege het gestaag groeiende aantal gedrukte bronnen, zoals pamfletten en
tijdschriften. Ook zijn de affiches van de Amsterdamse Schouwburg vrijwel compleet
bewaard gebleven vanaf 1759.7 Daarvan weten we dat in januari 1766 ‘het zoontje
van juffr. Bouhon;
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en [...] het dogtertje van monsr. Van der Stel’ optraden in de klucht Het orakel.
Johannes Bouhon jr. was toen negen jaar oud, Johanna Susanna van der Stel dertien.
Beiden waren kinderen van toneelspelers.8 Vanaf september 1766 is Johannes'
voornaamste tegenspeelster zijn dan achtjarige zusje Cornelia.9 Hun eerst bekende
gezamenlijke optreden vond plaats op 20 september, toen ze als tussenspel een
‘hornpijp’ (horlepiep) dansten. Ook hun volgende optredens worden vaak apart
vermeld op de affiches, naast die van de (volwassen) eerste danser en eerste danseres
van de Schouwburg.
In Rotterdam was het Johanna Lindeman die als kind ten tonele kwam. Ze was
net vijf geworden toen ze in 1773 optrad als het zoontje van Gijsbrecht van Amstel
in het gelijknamige treurspel van Vondel. In de daaropvolgende jaren speelde ze
verschillende kinderrollen. Johanna moet een zekere faam genoten hebben, want er
bestaat een portretje van haar in de rol van een jongetje in vermoedelijk een pastoraal
stuk:10
Een Kind, dat naar 't Tooneel elks aendacht weet te trekken,
Schaers ses jaer oud nogthans vol Geest en aertigheit,
Doet ons de Teekenkunst, naer 't leven, hier ontdekken
In schyn van Thatly's Zoon, die om zyn Moeder schreit.

Aldus de lovende dichtregels die aan het portret zijn toegevoegd. Johanna heeft
overigens, voorzover bekend, als volwassene geen toneelcarrière gemaakt.

Kinderrollen in toneelstukken
De meeste kinderen begonnen hun openbare toneelcarrière waarschijnlijk als
danser(es) in bijvoorbeeld de zogeheten ‘tussenspelen’ - divertissementen opgevoerd
tussen het eerste en tweede toneelstuk van vrijwel ieder achttiende-eeuws
schouwburgprogramma. Deze tussenspelen bestonden gewoonlijk uit een pantomime,
een dans, een ballet of een enkele keer een instrumentaal of vocaal concert. Dansen
en zingen werden vaak gecombineerd, bijvoorbeeld in een ballet, en de pantomimes
werden meestal gedanst. Genres en titels van deze tussenspelen kennen we
voornamelijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw, toen dansen het
hoofdbestanddeel van de tussenspelen gingen uitmaken. Er zijn ‘ballets-pantomime’,
‘serieuze balletten’ en ‘serieuze dansen’, en ‘entree's’. Als dansen vinden we een
‘tambour de basque’, een ‘angloise’, veel ‘pas de deux’ enzovoort. Dergelijke
tussenspelen werden overigens lang niet altijd door kinderen uitgevoerd. Decennia
lang worden, althans in Amsterdam, alleen volwassen dansers genoemd.11
Dansen en zingen waren niet voorbehouden aan de tussenspelen. Er bestaan allerlei
soorten toneelstukken die zijn ‘versierd’ - zoals dat in de achttiende eeuw heette met dansen en ook liedjes. Ongetwijfeld zijn er kinderen opgetreden in sommige van
deze ‘versieringen’. Een goed gedocumenteerd geval is Het eeuwgetyde, een
allegorisch gelegenheidsspel van Jan de Marre, geschreven voor en gespeeld bij de
viering van het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse Schouwburg in 1738. Ter
illustratie van de band tussen schouwburg en weeshuis was er een dans met vier
rollen als weeskinderen: twee jongens en twee meisjes. De jongensrollen werden
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gedanst door Hendrik en Jan Fokke, zoons van een acteur en op dat moment
respectievelijk vijftien en achttien jaar oud.12 Volgens mij vallen zij niet meer onder
de kind-acteurs (maar daarover later). De meisjesrollen werden uitgevoerd door Jan
Soetendaal en Lubertus Wouthuyzen, door jongens dus. Over deze twee is niets
bekend.13 Gezien het feit dat ze meisjes moesten spelen, kan het zijn dat ze wat jonger
waren dan Hendrik Fokke en op die manier wel binnen de categorie van kindacteurs
vielen. Wie zeker daarin viel, was de elfjarige Catharina Fokke, die in de zwijgende
rol van Leerzaamheid optrad.14
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Kinderen hebben waarschijnlijk wel gezongen op het toneel, maar ze lijken toch
vooral te hebben gedanst. Toch was dat niet het enige. Er zijn ook heel wat
toneelstukken met zwijgende of zelfs sprekende rollen voor kinderen. En soms zijn
er rollen die niet expliciet voor kinderen bestemd zijn, maar wel door kinderen
gespeeld werden. Zo bijvoorbeeld in de Toverijen van Armida, treurspel met kunsten vliegwerken en allerlei andere verrassingen, en een wat bizarre lijst van personages,
met een zeemeermin, een leeuw, een beer en een ‘sim’ (aap).15 Rond 1750
waarschijnlijk moet de aap gespeeld zijn door de ongeveer tienjarige Izaak Schmidt
en het publiek was extatisch. Althans, volgens de herinneringen van de toneelspeler
Martin Corver. Mensen namen een loge, zo schreef hij,
enkel om den Aap te zien, die door het Kind van Schmit zeer aardig
gemaakt wierd: de gantsche Stad was vol van het Aapje in Armida; ja men
kwam bij het uiteinde van het Spel met heele Gezelschappen achter het
Tooneel het Aapje visite geven: de Dames riepen, dat is een lief Aapje!
kijk kijk wat een aardig Aapje! kom hier Aapje, kom bij mij! De arme
Jongen liep des Avonds ten tien uuren noch in zijn Apenpakje, de
complimenten van zijn Aapenkuren ontvangen, en kwam 'er zo nat als
water uit.16
Een onbedoeld komisch effect werd bereikt in 1763 in Leiden, tijdens een voorstelling
van Reinier Bontius' Beleg en ontzet der stad Leiden, een blij-eindend treurspel.17
Tegen het eind van het tweede bedrijf is er een scène waarin de Leidenaars in gevecht
zijn met hun belegeraars. Voor op het toneel liggen de lijken van mannen, vrouwen
en kinderen, ongetwijfeld gespeeld door figuranten. Een van de ‘dode’ jongens kreeg
genoeg van het stilliggen en ‘begon weder te leven, grypende een, welke by hem
lag, by de hairen, en tysterde hem wakker af, dat een kortswylige vertooning
opleverde’. Maar, voegde de recensent eraan toe, ‘byaldien deze Knaap tot het Toneel
wierd opgebragt, gelooven wy, dat hy een bekwaam voorwerp in het Comique of
blygeestige zou kunnen worden’.18 Jammer genoeg vertelde hij niet wie die knaap
was.
Echte kluchten en blijspelen, maar ook andere genres, bieden soms kinderrollen
of beter misschien: rollen die ook geschikt waren voor kinderen. In het seizoen
1658/59 speelde Jacob van Rusting, dan rond de dertien, veelal de rol van Cupido,
minnegodje of page.19 Men mag aannemen dat dergelijke rollen ook in de achttiende
eeuw geschikt voor kinderen werden bevonden. Johanna Lindeman speelde tenminste
in 1774, op haar zesde, ook tweemaal Cupido.20 Lucinde, de ‘jonge princesse’ in de
klucht Het orakel, werd in het seizoen 1746/47 gespeeld door de ongeveer tienjarige
Anna van Hattum,21 in 1766 door de dertienjarige Johanna van der Stel en in 1767
door Cornelia Bouhon, tien jaar oud. Johanna speelde in 1766 ook Zaïde, de
vrouwelijke hoofdrol in de klucht Arlekyn hulla, tegenover de Arlekyn van Johannes
Bouhon, negen jaar oud (ze moesten een verliefd stel spelen!). Het gaat in alle gevallen
om sprekende rollen, net als in de klucht De vermakelyke tweegevechten, waarin
Johannes in 1767 weer voor Arlekyn speelde. In deze stukken moesten de spelertjes
ook zingen en dansen.
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Het lijkt niet meteen voor de hand te liggen, maar er blijken ook kinderrollen te
zijn in treurspelen. Zo was er in het ‘treur- en blij-einde spel’ Casandra van Theodore
Rodenburg de rol van het jongetje Grimaldus, in het seizoen 1658/59 gespeeld door
de zesjarige Maria Nozeman. Niet alleen moest Grimaldus in het tweede bedrijf
knikkeren en een flink aantal regels spreken, maar ook moest hij zich op het toneel
bijna laten vermoorden door Casandra. Deze scène van kinderlijke onschuld versus
volwassen moordlust was natuurlijk bedoeld om het vileine karakter van Casandra
te benadrukken.22 Toch haalde dit stuk het achttiende-eeuwse repertoire niet. Wel
vinden we daar het buitengewoon populaire treurspel De gekroonde na haar dood
(1701) van Christiaan van Heulen, waarin
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Johanna Lindeman, op zesjarige leeftijd in kopergravure afgebeeld door Robbert Muys naar Nicolaas
Muys, 1775 (collectie en foto: Stadsarchief Amsterdam, Collectie tekeningen en prenten)
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twee zwijgende rollen voor kinderen, jongens, waren weggelegd. Ze verschijnen in
een scène waarin ze afscheid moeten nemen van hun moeder vlak voordat zij ter
dood gebracht zal worden. Helaas weten we (nog) niet door wie deze rollen werden
vervuld in de talloze voorstellingen van dit treurspel.23 Twee sprekende rollen voor
kinderen zitten in het treurspel Hester dat regelmatig werd opgevoerd rond Poerim,
de joodse feestdag ter nagedachtenis van Esther (Hester) die de joden redde van
moord door Haman.24 Ook daar wordt kinderlijke onschuld gecontrasteerd met
dreigende vernietiging.
Het optreden van kinderen in treurspelen is dus helemaal niet zo verrassend: ze
zijn er om de dramatiek van een al dramatisch moment te verhogen.25 Een nogal
extreem voorbeeld hiervan vinden we in Thomas Asselijns veel gespeelde treurspel
De dood van de graven Egmond en Hoorne (1685), over de terdoodveroordeling van
beide graven op last van de hertog van Alva. In het derde en laatste bedrijf komt
Sabyna, Egmonds vrouw, op om voor eeuwig afscheid van haar echtgenoot te nemen.
Zij wordt vergezeld door hun elf kinderen, allen in rouw gekleed. (Die elf kinderen
zijn overigens een historisch feit.) Over een voorstelling in 1764 schreef een criticus:
‘Hy [Egmond] omhelsd met de allerdiepste aandoening zyn vrouw en kinderen, en
dat afscheid is al wat teder en beweeglyk kan genaamd worden’.26 Bij een opvoering
in 1774 was deze scène zeer dramatisch aangezet: het toneel was gedrapeerd in het
zwart, wat ‘de harten tot meedoogen [moest] wekken, gelyk het ook deet, daar de
rouwkleeren en kinderen van Egmont &c en het fraay spelen, niet weynig tot die
beweging geholpen heeft’.27 Theatraal gesproken zijn dit natuurlijk dramatische
momenten bij uitstek.

Kindertroepen
Op 29 oktober 1742 werd op de Amsterdamse Schouwburg een pantomime gespeeld
door ‘de kleine Hollandsche kinderen’ onder leiding van de in zijn tijd internationaal
befaamde dansmeester Grimaldo Nicolini.28 Ze moeten vaker op het podium gestaan
hebben, zoals blijkt uit een bundeltje met beschrijvingen van vijf pantomimes dat
hetzelfde jaar nog verscheen: volgens de titelpagina werden die allemaal door de
kinderen van Nicolini gespeeld.29 Het jaar daarop verscheen Arlequin Endimeon, een
klucht die waarschijnlijk ook op hun spelprogramma stond. Aan deze klucht was een
voorspel toegevoegd, dat zich afspeelt in de schouwburg in 1743, toen Nicolini en
zijn kinderen allang weer vertrokken waren.30 Enkele bezoekers praten over hun
favoriete genres. Een gravin, liefhebster van pantomimes, herinnert zich hoe de
kinderen van Nicolini ‘met geest’ hadden gespeeld en betreurt het dat ze ‘van de
schouwburg af zijn’. Een ander, liefhebber van ‘equilibres’ (evenwichtskunsten),
vertelt: ‘Wat was 'er fraayer te sien, dan dat Monsieur Nicolini dat kleyne
Koordedansertje als een veer van de grond nam en op de Tafel zette om hem de
Equilibres; die wonderbaarlyk fraay waaren, te laaten doen’. Het koorddansertje kon
ook op z'n hoofd staan op de vuist van Nicolini. En vooral ‘'t draayen [jongleren]
van het meysje met de deegens’ was ‘fraay en konstig’. ‘Show’ lijkt een beter woord
voor deze voorstelling, of misschien zelfs ‘circusvertoning’, ware het niet dat het
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circus pas in de negentiende eeuw tot wasdom kwam. Geen wonder dus dat een derde
personage in het voorspel protesteert: ‘die Postuuren en Equilibres betaamden niet
vertoond te worden op een Tooneel, gesticht tot de verbeetering van Taal en zeeden’.31
Deze kritikaster drukte zich bescheiden uit vergeleken met Lessing, die in 1747
een optreden van Nicolini's kinderen bijwoonde. ‘Ich glaubte vom Himmel zu fallen’,
schreef hij, ‘als ich Männer vor seine [nl. Nicolini's] Bühne antraf, die ich sonst nicht
anders als mit Ehrerbietung genennt habe. Und als ich Gesichter durch ein
unanständiges Lachen sich verzerren sahe, von welchen ich geschworen hätte, dass
sie Areopagiten zugehören
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müssten; wahrhaftig, so schämte ich mich, weil sie sich nicht schämen wollten. Ich
verkroch mich hinter einen grossen Officier, welcher vor mir stand, und sagte mehr
als einmal: Der kleine Narr spielt; die grossen sehen zu. Allein, ich sagte es ganz
sachte [...] [denn ich hatte] noch einem bärtigen Husaren zum Nachbar. Und so gar
eifrig bin ich für den guten Geschmack nicht, dass ich mir seinetwegen den Hals
wollte brechen lassen’.32 Met plaatsvervangende schaamte zag Lessing deftige en
geleerde heren genieten van een schouwspel dat hij ver beneden hun waardigheid
achtte. Rousseau daarentegen had vooral oog voor de behendigheid en lenigheid van
de kinderen, die daarin niet onderdeden voor geheel gevormde volwassenen. Hun
natuurlijke gratie zag hij als een bevestiging van zijn opvoedkundige ideeën.33
Niettemin, wat we hier hebben is een troep die voornamelijk of uitsluitend bestaat
uit kinderen, die - dat wel - optreden voor een volwassen publiek. Dat geldt ook voor
een andere kindertroep, die ruim vijftien jaar later in Amsterdam opdook: die van
monsieur Frederic. Eind 1758 en gedurende het hele seizoen van 1759/60 werd het
schouwburgpubliek getracteerd op dans- en zangvoorstellingen, zowel in intermezzo's
als in toneelstukken, door deze ‘kinderen van monsieur Frederic’.34 Hun voorstellingen
werden speciaal vermeld op de schouwburgaffiches. De kinderen, de negenjarige
Carolina en de zevenjarige Charlotta, waren toen wellicht heuse sterren. De
beroemdste acteur van dat moment, Jan Punt, tevens graveur van beroep, maakte in
1759 een prent van de gezusters als dansertjes in het ballet Pygmalion, of het beeld
bezield door de liefde. De prent ging vergezeld van enkele dichtregels:
Aanminnig zusterpaar, zo kunst- zo vindingryk!
't Welk, danssend, lauwren wint, u door geen' nyd te ontrooven!
Uw zwier, uw houding, die uw jaaren streeft te boven,
Maakt elk, die u beschouwt, PYGMALION gelyk.35

Na hun ene seizoen bij de Amsterdamse Schouwburg huurde hun vader - men neemt
tenminste aan dat monsieur Frederic hun vader was - een theater aan de Overtoom.
Dat lag uiteraard buiten de jurisdictie van Amsterdam, aangezien de Schouwburg
het monopolie had op toneelopvoeringen in de stad.36 Als ‘de kinderen van monsieur
Frederic’ zongen en dansten ze daar nog twee seizoenen in Franse operettes of opéras
comiques als Raton et Rosette, Les ensorcelées, Ninette à la cour en Le peintre
amoureux. Met eenzelfde programma gingen ze ook op reis, naar Haarlem, Den
Haag, Utrecht, Leiden en Vlissingen. Ze moeten echt publiek getrokken hebben:
waarom anders zouden uitgevers hun uitgaven van deze en dergelijke operettes
adverteren met de aanbeveling dat ze door Frederics kinderen gespeeld waren?
De troep van monsieur Frederic, vermoedelijk in 1758 ontstaan, bestond
aanvankelijk waarschijnlijk alleen uit Frederic zelf, zijn vrouw en Charlotta en
Carolina,37 maar al vroeg in 1759 wordt melding gemaakt van nog ‘een meisje van
14 à 15 jaar’ dat een rol had en van ‘een Italiaansche’ die goed zong.38 In 1761 en
1762 waren monsieur De Launay, de muziekmeester van het gezelschap39 die zelf
ook optrad, en een mlle Molin erbij betrokken. Over de laatste is niets bekend, laat
staan over haar leeftijd.40 Ook de dansmeester Saint-Léger is korte tijd (in 1762) aan
de troep verbonden geweest.41 In maart 1762 komt er een nieuw kind bij de troep.
Frederic, zo schrijft de Observateur des Spectacles dan, heeft ‘un nouveau sujet agé
d'environ dix à onze ans’ aangetrokken, dat debuteerde als Bastien in Le devin du
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village. Een jongensrol dus, maar dat zegt niets over de sekse van het ‘nouveau sujet’.
Zoals de Observateur opmerkt: ‘comme les sexes ne sont pas absolument developés
au théatre de Sieur Frederic, le parterre n'a pû demeler encore
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de quelle espéce étoit le Nouveau Bastien’. Het publiek had dus niet kunnen uitmaken
of er een jongetje dan wel een meisje onder de jongenskleren school.42
Aan de kindertroep van monsieur Frederic kwam begin 1763 een eind, dat al in
1762 aangekondigd was. Overigens was er in de krantenadvertenties voor Frederics
voorstellingen in en buiten Amsterdam al sinds augustus 1761 geen sprake meer van
‘enfans du sieur Frederic’, maar van ‘les demoiselles Frederic’, en in 1762 en 1763
slechts van ‘la troupe du sieur Frederic’. Omstreeks juli 1762 verscheen met het
laatste nummer van de Observateur des Spectacles een ‘Plan des abonnemens pour
la comedie Française, dont les sr. Brochard & d'Alainville seront entrep[r]eneur à
l'Overtoomse Weg, l'anné prochaine a commencer du lundi 11 avril 1763’.43 Het lijkt
erop dat Brochard en d'Alainville, acteurs van de Franse Comedie in Den Haag,
Frederics theater overnamen. In 1763 engageerden de heren ook Charlotta en Carolina
- inmiddels rond de dertien en de vijftien.44 Over deze troep is verder niets bekend.45
De voorstellingen van Charlotta en Carolina bleven echter in het geheugen van de
mensen hangen. In mei 1763 presenteerde Pietro Nieri, de nieuwe eerste danser en
choreograaf van de Amsterdamse Schouwburg, zijn nieuwste ballet, Vermakelijkheden
der vrede. Een criticus van de Hollandsche Tooneelbeschouwer merkte op dat de
pastorale scène waarin een herderinnetje opkomt met ‘een Schaapje aan een bantje’
er wel erg bekend uitzag: ‘Zommige Aanschouwers verbeelden zich, deze zelve
Scéne, door de Kinderen van Sr. Frederic, te hebben zien vertoonen, in zeker klyn
Balletje genaamt le Mouton Chéri’.46 Ze hadden gelijk: dat ballet hadden de kinderen
op 23 april 1761 en daarna nog eens opgevoerd.47
Bijna twintig jaar later, in 1780, lijken er twee kindertroepen te zijn. In Rotterdam
is er in november van dat jaar sprake van een ‘concert door “het kinderen gezelschap
van juffrouw Fleury”’.48 Dit kan een concert in de moderne zin van het woord zijn
geweest, maar waarschijnlijker is dat het om een opera-uitvoering ging.49 Datzelfde
jaar, in oktober-december, werden in Den Haag opéras comiques gespeeld door ‘les
petits comédiens élèves du sieur Bernardi’.50 Over beide troepen is verder niets
bekend. In 1783 kreeg madame Fleury een contract voor bespeling van de Rotterdamse
Schouwburg, maar dat lijkt niet goed verlopen te zijn. Van kinderen wordt deze keer
niet gesproken en wat voor gezelschap zij ook had, ze hield het in december 1784
voor gezien.51 Toch lijkt de troep niet ter ziele gegaan: in 1792 nog trad een
kindertroep van madame Fleury met opera op aan het stadhouderlijk hof.52 In de
tussentijd waren ze waarschijnlijk elders aan het reizen.53

Recensenten en toeschouwers
Veel weten we niet over de reacties van het theaterpubliek op het dansen, zingen of
acteren door kinderen op het toneel. Het eerste recenserende tijdschrift dateert pas
van 1762. Iemand herinnerde zich later de spraakmakende première in 1738 van
Sabinus en Eponina, een door J. Haverkamp vertaald treurspel: ‘de twee Kinderen
die in het laatste deel van het stuk voorkoomen, hebben veel tot deszelfs goeden
uitslag geholpen; want het stuk maakte veel geruchts, toen het voor het eerst te
Amsterdam vertoond wierdt’.54 Hierboven zijn al een paar van de schaarse uitspraken
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over kind-acteurs aangehaald: over de kinderen van Nicolini (1742), over het publiek
dat weg was van Izaak Schmidt als aapje (ca. 1750), het gedichtje op de meisjes
Frederic (1759), over de elf kinderen van graaf van Egmond (1764), en het gedichtje
op Johanna Lindeman (1774). Ze klinken allemaal positief tot lovend, al had iemand
wel principiële bezwaren tegen wat hij beschouwde als de kunstjes van Nicolini's
kinderen.
Over een ballet (in augustus 1764) waarin twee niet met name genoemde kinderen
de ‘voornaamste Entrées’ dansten, schreef het Schouwburg Nieuws dat ‘de twee
jonge Dansseren gansch niet kwalyk behaagd [hebben]; het Meisje zou noch vry
meêr behaagd
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hebben, byaldien zy wat min styf gerégen en gekleed was geweest, en wat het Jongetje
aanbelangd, 't is jammer dat hy wat haperd aan 't rechterbeen, 't welk iets binnewaarts
schynt te staan’.55 Wat het publiek kennelijk zag was een meisje dat niet soepel genoeg
kon bewegen vanwege haar te strak dichtgesnoerde keurslijfje en een jongetje met
een licht mankement. Het publiek schijnt toch welwillend te hebben gereageerd.
Overigens laten Chevrier, auteur van de Observateur des Spectacles (1762), en de
auteurs van De Hollandsche Toneelbeschouwer (1762-1763) en het Schouwburg
Nieuws (1763-1764) zich nauwelijks uit over (de kwaliteit van) de balletten.
Van de kinderen van monsieur Frederic staat vast dat ze niet alleen dansten, maar
ook acteerden en zongen. Bengt Ferrner, een Zweedse geleerde die ons land bezocht
in 1759, woonde een voorstelling bij en was vollof: ‘De bevallige gebaren, het zuivere
zingen en de vaardigheid in het dansen van deze meisjes waren verwonderlijk en
bijna ongelooflijk’.56 Chevrier, of liever: zijn Amsterdamse correspondent, lijkt vooral
Charlotta's prestaties te waarderen: hij spreekt van haar vooruitgang in ‘le chant &
l'expression’ en wat haar dansen betreft van ‘la force, le brillant & la précision [qui]
passent beaucoup son jeune âge’.57 Een idee van hoe het publiek hen waardeerde
krijgen we vrijwel alleen maar

Charlotta (links) en Carolina Frederic, respectievelijk 7 en 9 jaar oud, in het ballet Pygmalion of het
beeld bezield door de liefde. Gravure door Jan Punt naar G. van der Myn, 1759. Punt adverteerde
deze prent in de Amsterdamse Courant van 10 maart 1759 (collectie en foto: Stadsarchief Amsterdam,
Collectie tekeningen en prenten).

indirect, via hun portret, het versje, het feit dat uitgevers operateksten adverteerden
en uitgaven met de aanbeveling dat ze door Frederics kinderen gespeeld waren of
werden,58 en het feit dat hun optredens met naam en toenaam aangekondigd stonden
op de biljetten van de Amsterdamse Schouwburg (1759-1760). Dat laatste was geen
usance. Vooral werd daarop vaak vermeld welke stukken zang, dans, kunst- en
vliegwerken, vertoningen of andere bijzonderheden hadden. In dat licht bezien lijken
kinderen zo'n bijzonderheid geweest te zijn: de biljetten vermelden ook de optredens
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van de kinderen Bouhon, van Johanna van der Stel en - in november en december
1761 - van de ‘Kinderen van Monsr. Bruyere’ met twee opéras comiques. Over
laatstgenoemden is verder niets bekend.59
Het is vooral de Compleete verzameling van vijftig brieven van een Rotterdamsch
heer (1773-1774) waarin we uitspra-
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ken over kinderen op het toneel vinden. Regelmatig schrijft de auteur over Johanna
Lindeman, die vanaf haar vijfde in Rotterdam op de planken stond. Hij begint heel
bescheiden, wanneer hij schrijft dat ze (in 1773) ‘allerliefst aardig en beweeglyk
[speelde] voor Venerik’, het zoontje van Gijsbrecht van Amstel in Vondels
gelijknamige treurspel.60 Bij de tweede voorstelling van de Gijsbrecht gaat hij verder:
‘het staat over aardig, zulk een klein en jong Kind, zo accuraat, wel van passe en net
op tyd, zo duidelyk en verstaanbaar, zonder enige de minste aanporring, met ene
zekere beweging des gemoeds, te horen spreeken’.61 In januari 1774 speelde zij
Lisaura in het treurspel De beklaaglijke dwang, tegenover ‘het zoontje van Mr. van
der Stel’ als Mauritius, ‘beide buiten verwachting en zeer goet’.62 Vervolgens stond
Johanna als Alet in De ingebeelde zieke. Dat blijspel heeft een hele scène met een
dialoog tussen Alet en haar vader, Manshart (II.8). Men moet toegeven, schrijft de
auteur van de Compleete Verzameling, ‘dat zulk een jong kint, wel sprekende en haar
partytje zo wel observerende, als zy deet, altoos meer bekorelykheit heeft, dan
wanneer de kinderen groter zyn’.63 Hier verwoordt de auteur waarschijnlijk iets, wat
velen met hem vonden. In een andere bespreking vangen we iets op van de reactie
van het publiek. Wanneer Johanna het jongetje Bononi speelt in De standvastige
Genoveva, wordt ze ‘toegejuigt’.64 En toen ze Jantje in de klucht Het bedurven
huishouwen speelde werd ze ‘byna op yder reeden toegejuygt’.65

Jongens en meisjes als meisjes en jongens
Louis Grijp constateerde in zijn onderzoek naar kind-acteurs in de jaren 1638-ca.
1670 dat nogal wat jongens/jonge mannen de rollen van meisjes/vrouwen vervulden.
Uitzondering is Maria Nozeman die op haar zesde een jongensrol speelde. Vanaf op
z'n laatst 1655 waren er actrices aan de Amsterdamse Schouwburg verbonden, dus
men kan zich in redelijkheid afvragen of er daarna niet meer meisjes waren die
meisjes- dan wel jongensrollen speelden. Het probleem is alleen: is dit te achterhalen?
Uit het bovenstaande blijkt dat in de achttiende eeuw jongens in meisjesrollen
optraden (Jan Soetendaal, Lubertus Wouthuyzen) en meisjes in jongensrollen
(Carolina Frederic, Johanna Lindeman). Uiteraard speelden de kinderen ook rollen
in hun eigen sekse. Intrigerend is de opmerking in de Observateur des Spectacles,
dat het publiek van Blaise le savetier door de troep van Frederic, niet had kunnen
uitmaken of het daarin debuterende nieuwe kind een jongen of een meisje was.
Maakte het wat uit? Waarschijnlijk was de criticus vooral nieuwsgierig. Mijn indruk
- maar het is niet meer dan dat - is dat schouwburgen in voorkomende gevallen
gebruik maakten van ‘het materiaal’ dat beschikbaar was: de kinderen van acteurs
die ze in dienst hadden.

Wonderkinderen?
Beschouwde men deze jonge acteurs en actrices - bijvoorbeeld de meisjes Frederic
- als wonderkinderen? De vraag is, in deze formulering, wat anachronistisch. Het
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woord ‘wonderkind’ verscheen pas aan het begin van de negentiende eeuw in onze
taal.66 Tot en met de eerste helft van de achttiende eeuw lijken kinderen op het toneel
niet als uitzonderlijk te zijn beschouwd, al is de enige aanwijzing die we daarvoor
hebben de zakelijk te noemen resolutie van de schouwburgregenten uit 1720 (geciteerd
aan het begin van dit artikel). Die inschatting kan er natuurlijk naast zitten, maar bij
gebrek aan bronnen moet ik het hier voorlopig op houden.
Zodra meer bronnen beschikbaar zijn - en die betreffen de tweede helft van de
achttiende eeuw - blijkt dat kinderen op het toneel in ieder geval soms een bijzondere
attractie waren. ‘Heeft men’, memoreert een anonymus, ‘zelfs den Schouwburg niet
tot berstens toe opgevuld gezien, zo lang de Kinderen van Sr. Frederic daer gedanst
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hebben?’.67 Ook het feit dat de kinderen van monsieur Frederic en later de
Bouhonkinderen uitdrukkelijk vermeld werden op de schouwburgaffiches wijst op
populariteit, op een speciale aantrekkingskracht. Verder laat het beetje informatie
dat we over de toeschouwers hebben zien dat ze de kinderoptredens bekeken met
een mengeling van bewondering, verwondering en soms vertedering. Dat zijn wel
de gevoelens waarmee wij kijken naar wat we tegenwoordig wonderkinderen noemen.
Kind-acteurs werden echter óók beschouwd als leerlingen, als talenten die zich
nog moesten perfectioneren. Hoewel de prestaties van Charlotta Frederic ‘passent
de beaucoup son jeune âge’ meent de Observateur des Spectacles dat zij met een
goede leermeester en ‘d'excellens modèles’ op een dag de Franse danseres Catinon
zal evenaren.68 De Hollandsche Toneelbeschouwer oordeelde dat het elfjarige ‘Kind
van Mr. Padulli’ ‘netjes’ danst, ‘zo dat het te denken is, dat, indien zy aan 't Toneel
blyft, en dus voortgaat, een goede Danseuse zal worden’.69 Veel praktijkoefening is
een goede leerschool. Zo verwacht de auteur van de Compleete verzameling dat er
van Johanna Lindeman veel te verwachten is, als men haar ‘slegts zo veel mogelyk,
op het Toneel laat koomen, en in de excersitien die het Toneel nodig heeft, boven al
in de Dans en Spreekkunde, behoorlyk instrueert, en [haar] der beweginge en houding
kundig maakt’.70 Een goede training is onontbeerlijk, maar een officiële opleiding
zou nog heel lang op zich laten wachten. De eerste echte toneelschool werd pas in
1874 opgericht.71 In de tussentijd kregen aankomende acteurs en actrices les van hun
ouders of ook wel van andere toneelspelers, die daarmee wellicht een centje
bijverdienden.
De onvermijdelijke vraag is natuurlijk: op welke leeftijd hielden kinderen op
kind-acteurs te zijn? Hoewel er redelijk veel informatie is over kinderrollen in
toneelstukken, is er heel wat minder over de kinderen die deze rollen ooit speelden.
Om daar achter te komen, is verder onderzoek vereist langs de lijnen uitgezet door
Louis Grijp, dat wil zeggen: een combinatie van biografisch onderzoek en nader
onderzoek in de schouwburgarchieven. Op dit moment nog wijzen mijn voorlopige
- en Grijps - onderzoeksresultaten erop dat kinderen rond hun vijftiende ophielden
kind-acteur te zijn. Uit de gegevens die inmiddels verzameld zijn over zeventiendeen achttiende-eeuwse actrices is in ieder geval aantoonbaar dat sommigen hun carrière
rond die leeftijd begonnen.72

Eindnoten:
1 Dit is een bewerkte en uitvoeriger versie van een lezing gehouden op 7 februari 2009 in het
Amsterdamse Conservatorium bij ‘The Dutchman and the Honeybees. An international baroque
dance symposium’. Met veel dank aan Jed Wentz, die mij de gelegenheid gaf de lezing te houden
en aldus inspireerde tot dit verkennende onderzoek, aan Louis Grijp voor het beschikbaar stellen
van zijn artikelen (zie n. 3), en aan Malou Nozeman voor haar enthousiaste meedenken. Dank
ook aan Anneke Bliek en Kornee van der Haven voor aanvullende tips.
2 Het Utrechts Archief, toegang 67 (Familiearchief Huydecoper), inv. nr. 314 (map met met vele
papieren, waaronder deze resolutie - in afschrift? - van de schouwburgregenten).
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3 Louis Grijp deed verkennend onderzoek naar kind-acteurs in de zeventiende eeuw, waarbij hij,
door biografische gegevens te combineren met gegevens uit de schouwburgarchieven, veel
informatie boven water kreeg. Een Engelstalige versie van zijn onderzoek verscheen onder de
titel ‘Boys and female impersonators in the Amsterdam theatre of the 17th century’, Medieval
English Theatre 28 (2006). De Nederlandse versie, ‘Dorilea in falset? Travestiespelers, pubers
en kinderen op het Amsterdamse toneel in de Gouden Eeuw’, verschijnt hopelijk nog in 2009
in Hubert Meeus (red.), Hier wordt gespeeld.
4 Maria Nozeman (22/9/1652-1729?), dochter van het toneelspelersechtpaar Gillis Nozeman
(1627-1682) en Ariana van den Bergh (1626/1628-1661). Voor moeder en dochter zie de
lemmata van Malou Nozeman op www.vrouwenlexicon.nl. Voor Maria's optreden: C.N.
Wybrands, ‘De Amsterdamsche Schouwburg gedurende het seizoen 1658-59’, Het Nederlandsch
Tooneel 2 (1873), p. 246-322, aldaar p. 281. In datzelfde seizoen speelde ook een Jacob van
Rusting, volgens Wybrands (p. 249) ‘zeer jong’, volgens Grijp geboren ca. 1645 (afgeleid uit
Van Rustings ondertrouwakte), dus toen ongeveer 13 jaar.
5 Van Maria (1661-1722) en Catharina (ca. 1660-1740) is de artistieke herkomst onbekend, maar
het feit dat vier van de vijf kinderen Petit aan het toneel gingen, doet een toneelfamilie
vermoeden. Johanna Brinkhuijsen (1682-1717) was een dochter van Maria Petit, en de ouders
van Elizabeth Bor (1705-1767) waren beiden toneelspelers. Zie hun lemmata op
www.vrouwenlexicon.nl.
6 Uit fig. 1 van Grijp, ‘Dorilea in falset?’ (n. 3) blijkt dat halverwege de 17de eeuw kind-acteurs
onder de 13 maximaal 6 stuivers verdienden. Het bedrag van één gulden (20 stuivers) komt pas
in zicht als ze de 16 gepasseerd zijn. Gezien het feit dat lonen tussen 1650 en 1750 niet of
nauwelijks veranderden, kunnen we die cijfers wel aanhouden.
7 Deze bevinden zich in de Bijzondere Collecties van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
Uit 1731 is een reeks affiches bewaard gebleven in Het Utrechts Archief, toegang 67 (Familie
Huydecoper), inv. nr. 353.
8 Johannes Bouhon (28/5/1756-?), zoon van het toneelspelersechtpaar Johannes Bouhon
(1729/1730-1791) en Cornelia Ghijben (1733-1790?). Johanna Susanna van der Stel
(26/12/1752-1818), dochter van Willem van der Stel (1715-1788) en Isabella de Gruyter
(1716-1787), toneelspelers. Voor hun optredens: Anna S. de Haas, Het repertoire van de
Amsterdamse Schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001), p. 166-167.
9 Cornelia Bouhon (16/11/1757-1823). Zie haar lemma op www.vrouwenlexicon.nl. Voor hun
optredens: De Haas, Repertoire (n. 8), o.a. Bijlage A.
10 Johanna Magdalena Lindeman (27/7/1768-1822), dochter van Jan Lindeman (1743-?),
toneelspeler, en Johanna van Baar (1741-?), naaister. Zie Malou Nozemans lemma over haar
op www.vrouwenlexicon.nl.
11 Zie De Haas, Repertoire (n. 8), Bijlage A.
12 Jan (1719-1760) en Hendrik (1722-?), zoons van Arend Fokke (1680-1734), toneelspeler, en
Dijna Levit. Ook hun dochter Catharina Elisabeth (1727-1793) ging aan het toneel. Voorzover
bekend heeft Hendrik, anders dan Jan en Catharina Elisabeth, geen toneelcarrière gemaakt.
Voor de voorstellingen van Eeuwgetyde zie R.J.H. Veltkamp, Het Eeuwgetyde van den
Amsteldamschen Schouwburg. Een schouwburgfeest in 1738 naar zijn bronnen geschreven en
geanalyseerd (ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, 1984; ex. aanwezig
in de Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties), p. 43; De Haas, Repertoire (n. 8), p.
112-113. In het ballet figureerden ook een oude man en een oude vrouw als representanten van
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis.
13 Jan Soetendaal en Lubertus Wouthuyzen heb ik, in wat voor spelling ook, niet kunnen vinden
in de Amsterdamse doopregisters. Als toneelspelers komen ze ook niet voor in Joh. M. Coffeng,
Lexicon van Nederlandse tonelisten (Amsterdam 1965).
14 Zie Veltkamp, Eeuwgetyde (n. 12), p. 42a, 75. Catharina Elisabeth Fokke (n. 12) werd op haar
19de aangenomen bij de Amsterdamse Schouwburg tegen 2 gulden per optreden. Zij trouwde
in 1772 met de toneelspeler Jan Punt.
15 A. Peys, De toveryen van Armida. Treurspel met kunst- en vliegwerken (Amsterdam 1751;
oorspr. 1695). De zeemeermin - niet genoemd in de lijst van ‘vertoners’ - verschijnt in III.4,
waar ze een lied zingt. Genoemde dieren verschijnen in V.1; dit vijfde bedrijf opent met een
‘vertoning’ (tableau vivant), waarin de aap figureert als een secretaris. Na de vertoning hebben
de dieren in de eerste scène ook nog tekst.
16 Marten Corver, Tooneel-aantekeningen vervat in een omstandigen brief aan den schrijver van
het Leven van Jan Punt (Leiden 1786), p. 179-180. Deze herinnering van Corver is problematisch,
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hoe realistisch zij ook klinkt. Hij heeft het (p. 179), zonder een jaar te noemen, over een reeks
van zeven opeenvolgende voorstellingen van Armida, maar een dergelijke reeks is niet bekend
in het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg; zie De Haas, Repertoire (n. 8), p. 243. Met
‘het kind van Schmit’ kan hij echter niemand anders bedoeld hebben dan Izaak (1740-?), zoon
van Rieuwert Schmidt (1714-1775) en Maria Duim (1712-1781), beiden toneelspelers, die
voorzover bekend alleen maar op de Amsterdamse Schouwburg gespeeld hebben (zie Malou
Nozeman, lemma Maria Duim op www.vrouwenlexicon.nl). De datering van deze gebeurtenissen
rond 1750 (Armida werd bijna jaarlijks opgevoerd) is dus een gok mijnerzijds.
Bontius' Beleg en ontzet van de stad Leiden (1645, waarna talloze herdrukken) werd in
Amsterdam om het jaar in oktober opgevoerd.
Schouwburg Nieuws, of merkwaardige berichten wegens den inhoud der fraaiste en deftigste
treur- bly en kluchtspellen, die op den Amsterdamschen Schouwburg gespeeld worden I, oktober
1763, p. 195.
Zie Wybrands, ‘De Amsterdamsche Schouwburg’ (n. 4), p. 260, 263, 264, 267 enz.
Compleete verzameling van vyftig brieven, van een Rotterdamsch heer, over het spelen van de
aldaar zynde acteurs en actrices (z.p. [1773-1774]), p. 245.
Anna van Hattum (5/9/1736-1759), dochter van het toneelspelersechtpaar Maurits van Hattum
(1696-voor 1753) en Anna Maria de Vos (1706-?). De opvoering staat vermeld in de voorrede
van N.W. op den Hooff bij Het orakel. Blyspel, versierd met zang, dans en verandering van
toneelen (Amsterdam 1747). Voor de Amsterdamse Schouwburg zijn over het seizoen 1746/47
geen titels van tweede spelen overgeleverd.
Casandra hertoginne van Borgonie en Karel Baldeus. Treur-bly-eynde-spel (Amsterdam 1617;
5de dr. 1646). Knikkerspel in het tweede bedrijf; Casandra dreigt Grimaldus te vermoorden in
het derde. Over dit spel: Wouter Abrahamse, Het toneel van Theodore Rodenburgh (Amsterdam
1997), p. 88-95, aldaar p. 92, noot 60. Knikkeren = onschuld, de bijna-moordscène dus zoiets
als bijna vermoorde onschuld.
De gekroonde na haar dood (Amsterdam 1701), bewerkt door Christiaan van Heulen naar Vélez
de Guevara's Reinar después de morir, is vanaf de première op 21-11-1701 zeker tot en met
1768 vele malen opgevoerd; zie De Haas, Repertoire (n. 8).
Joannes Serwouters, Hester oft Verlossing der jooden (Amsterdam 1732; oorspr. 1659), IV.2.
Dit dramatisch principe is zo oud als het toneel. Kinderen komen voor in de tragedies van
Euripides, in zwijgende rollen, maar ze ‘verhogen [...] juist door dat zwijgend aanwezig-zijn
het effect van het tragische gebeuren’, zoals Hella Haasse al constateerde in haar boekje Dat
weet ik zelf niet. Jonge mensen in boek en verhaal (Amsterdam 1959), p. 18.
Schouwburg Nieuws (n. 18) II, april 1764, p. 382. De rol van Sabyna werd gespeeld door
Catharina Fokke (zie n. 12), dan inmiddels 37 jaar oud. Zie over haar Coffeng, Lexicon (n. 13).
Compleete verzameling (n. 20), p. 293.
Voor Nicolini zie Jean-Philippe van Aelbrouck, Dictionnaire des danseurs, choréographes et
maîtres de danse à Bruxelles de 1600 à 1830 (Luik 1994), lemma (Jean-Baptiste) Grimaldi, dit
Nicolini. Volgens dit lemma maakte Nicolini, Italiaan van origine, met zijn troep een ‘Europese
tour’ (vgl. ook volgende noot) en stond hij op 7 juli in Parijs en op 1 november in Londen.
Tussen die data moet hij dus in Amsterdam zijn geweest (niet vermeld door Van Aelbrouck).
Het is dan ook de vraag hoe ‘Hollandsch’ zijn kinderen waren. Die aanduiding kan best een
reclametruc zijn geweest. Nicolini komt ter sprake bij Lessing (zie n. 32) en Rousseau (zie n.
33), en ook in 1757 bij Diderot, Entretiens sur le Fils naturel, ed. Alain Ménil (Parijs 1995),
Troisième entretien, p. 140: ‘moi: J'ai entendu parler d'un spectacle dans ce genre, comme de
la chose la plus parfaite qu'on pût imaginer. dorval: Vous voulez dire la troupe de Nicolini?
moi: Précisément. dorval: Je ne l'ai jamais vue’. Dat Diderot nooit zelf Nicolini's kinderen heeft
zien optreden, blijkt uit zijn bespreking van Cochin, La pantomime dramatique: ‘Ceux qui ont
assisté aux pantomimes d'un certain Nicolini, je croix, et qui m'ont assuré qu'ils n'avaient jamais
vu de spectacle plus parfait, ne seront pas tentés de contredire l'auteur [nl. Cochin]’. Diderot,
‘Sur la pantomime dramatique’ [1779], in: idem, Oeuvres complètes. Edition chronologique,
XII (Parijs 1971), p. 749-757, aldaar p. 757.
Vyfpantomimes, versiert met vele konstwerken, zangen en dansen. Door de vermaarde
Hollandsche jonge kinderen, in verscheidene hoven van Europa, onder veel toejuiching vertoont
(Alkmaar 1742). Van maar één van deze pantomimes, Yder heeft zyn beurt, is een opvoering
bekend, namelijk op 29-10-1742 in Amsterdam onder de titel Elk zijn beurt. Zie De Haas,
Repertoire (n. 8), p. 256.
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30 Arlequin Endimeon. Kluchtspel. Uyt het Fransch van de heeren Le Sage, Fuzelier & d'Orneval;
uyt Le Theatre de la Foire, ou l'Opera Comique. Verrykt met een voorspel. Het Fransche van
deselve heeren van verre gevolgd, en op onse tyden en zeeden toegepast. Onder de zinspreuk
Le bon sens corrige les mauvaises moeurs (Amsterdam 1743). Het ‘Voorspel van Arlequin
Endimeon’ op p. 5-18.
31 Alle citaten uit ‘Voorspel van Arlequin Endimeon’ (n. 30), p. 7, 10-11.
32 Lessing, Schriften II (Berlijn 1753), Zwölfter Brief, an den Herrn A**, p. 73-75, aldaar 74-75.
33 In 1762 schreef hij: ‘Qui est-ce qui n'a pas oüi parler en Allemagne et en Italie de la troupe
pantomime du célèbre Nicolini? Quelqu'un a-t-il jamais remarqué dans ces enfans des
mouvemens moins dévelopés, des attitudes moins gracieuses, une oreille moins juste, une danse
moins légère que dans les danseurs tout formés?’; Rousseau, Emile, in: idem, Oeuvres complètes
IV (Parijs 1969 = Pléiade-editie), p. 402 (ook op p. 147).
34 Over de maanden tussen december 1758 en augustus 1759 is geen repertoire bekend van de
kinderen Frederic. De in ons land in 1759 rondreizende Zweedse geleerde Ferrner zag drie van
hun voorstellingen: twee in Amsterdam op 20-2 en 24-4-1759, een in Leiden op 26-6-1759.
‘Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759’, ed. G.W. Kernkamp, Bijdragen
en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 31 (1910) p. 314-509, aldaar p. 338-339,
386, 484.
35 De dichtregels zijn ondertekend ‘L.P’., i.e. Lucas Pater. De Franse vertaling ernaast is
ondertekend ‘H.J.R.’, i.e. H.J. Roullaud. Over de inhoud van het ballet is niets bekend. Bijna
vijftien jaar later gaf de auteur van de Compleete Verzameling (n. 20), p. 76, een uitvoerige
beschrijving van een gelijknamig ballet als gedanst (niet door kinderen) in 1774 in Rotterdam.
Onbekend is of het om hetzelfde ballet gaat.
36 Over Frederics theater: Rudolf Rasch, ‘Operatroepen in Amsterdam, 1750-1763’, De Achttiende
Eeuw 29 (1997) 169-190, aldaar 176-178. Voor Carolina en Charlotta Frederic zie hun lemmata
op www.vrouwenlexicon.nl.
37 Zie ook Rasch, ‘Operatroepen’ (n. 36), p. 181-182. De vrouw van Frederic - nooit bij name
genoemd - staat alleen vermeld op de biljetten voor De Chinezen, ballet pantomime, opgevoerd
in januari en februari 1760, en in de rolverdeling voor Georget et Georgette, opéra comique,
waar in ‘Mad. Frederic’ Nicole speelde. Zie De Haas, Repertoire (n. 8), p. 257, en Georget et
Georgette in Théatre d'Amsterdam (n. 40). Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar
het gezin Frederic, dat hopelijk spoedig nieuw licht zal werpen op deze familietroep.
38 ‘Bengt Ferrner's dagboek’ (n. 34), p. 339 (d.d. 20-2-1759).
39 Aldus de schouwburgaffiches voor 8 en 12-1-1760; zie De Haas, Repertoire (n. 8), p. 257.
40 Zie Théatre d'Amsterdam ou Recueil des operas comiques. Données depuis peu par la troupe
du sr. Frederic (Amsterdam 1763). Bij sommige stukken in deze bundel staat een rolverdeling,
waarin ook Charlotta en Carolina als ‘mlle.’ gekwalificeerd staan. Mlle. Molin (ook: Moylain)
kàn dus een kind zijn geweest. Andere daar genoemde spelers zijn de heren Minnois, Prevo(s)t,
Malterre (danser), Monet, en demoiselles Laurent (zangeres) en d'Alençon (voor hen geldt
hetzelfde als voor mlle. Molin). Vgl. Van Aelbrouck, Dictionnaire (n. 28), lemma Laurent.
41 Zie [François-Antoine] de Chevrier, Observateur des Spectacles ou Anecdotes théatrales, 2
delen (Den Haag 1762) II, p. 185-186 (aldaar ook een mons. Poloni genoemd); Van Aelbrouck,
Dictionnaire (n. 28), lemma Saint-Léger, p. 217.
42 Observateur des Spectacles (n. 41) I, p. 222.
43 Ibid. II, p. 320 [ca. juli 1762]. Het ‘Plan des abonnemens’ is een soort prospectus.
44 Zie Schouwburgs almanac voor den jaare MDCCLXXXVI (Amsterdam [1785]), p. 66-69, aldaar
p. 67. Van de aan de troep verbonden spelers (zie n. 40 en 41) was mlle. Laurent in 1762
vertrokken naar de Franse Comedie in Den Haag (Observateur des Spectacles (n. 41) II, p. 110;
Lieffering, De Franse Comedie (n. 50), p. 324; idem, The French Comedy (n. 50), p. 416), en
Saint-Léger naar de Amsterdamse Schouwburg (De Haas, Repertoire (n. 8), p. 158, 260), waar
in 1766 ook Malterre opduikt (vgl. De Haas). Monet zat in 1765 in Den Haag (Lieffering, t.a.p.).
45 In de Oprechte Haarlemse Courant van 9-4-1763 staat de volgende advertentie (duidelijk een
vervolg op het ‘Plan des abonnemens’ (n. 43)): ‘L'Ouverture du THEATRE FRANÇOIS à
l'Overtoomse Weg se fera environs huit jours plus tard que le onze Avril [...]. On annoncera le
jour du debut dans la même Gazette’ en wie kaartjes voor 11 april heeft kan zijn geld
terugkrijgen. Het is onbekend of de troep van Brochard en d'Alainville daadwerkelijk op de
Overtoomseweg heeft gespeeld.
46 De Hollandsche Toneelbeschouwer (z.p. 1763), nr. 19 (10-5-1763), p. 308-309 (abus. 508-509)
noot.
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47 Advertenties in de Amsterdamse Courant van 25-4 en 23-5-1761.
48 P. Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotterdamsche Schouwburg (Rotterdam 1882), p. 227-228.
49 (Jan) Frederik Schreuder (alias Frederic?) diende in juni 1760 en in mei 1762 bij de
burgemeesters van Utrecht een aanvraag in om ‘concerten’ te mogen geven met ‘zijn twee
kleine kinderen’. Hier moeten de ‘opéras comiques’ van hun repertoire bedoeld zijn. Het woord
‘concert’ moet kennelijk ruim opgevat worden.
50 Aldo Lieffering, De Franse Comedie in Den Haag 1749-1793. Opera, toneel en het
stadhouderlijk hof in de Haagse stedelijke cultuur (diss. Utrecht 1999, typoscript), p. 27, 312;
idem, The French Comedy 1749-1793. Opera, drama and the stadholder court in The Hague
urban culture (Utrecht 2007), p. 42, 395. Haverkorn van Rijsewijk (n. 48), p. 228, vermoedt
dat de troep van Fleury dezelfde is als die van Bernardi. Hij zou best gelijk kunnen hebben.
Bernardi, eigenlijk Charles-Alexandre Bernard, was een reizend danser, choreograaf en
dansmeester. Zijn dochter Marie-Denise trouwde met de toneelspeler Joseph Nones, dit Fleury.
Zij was dus madame Fleury. Zie Van Aelbrouck, Dictionnaire (n. 28), lemma Bernardy.
51 Haverkorn van Rijsewijk (n. 48), p. 256-257, 288. Zie ook Henk Gras, ‘“Taal, poëzij en
kunstbeleid/met behoud, liefst van uw maagd'lijkheid”. Nieuw licht op de vroege
schouwburggeschiedenis van Rotterdam, 1781-1792’, Rotterdams Jaarboekje (2002), p. 244-282,
aldaar p. 246; Lieffering, De Franse Comedie (n. 50), p. 83; idem, The French Comedy (n. 50),
p. 108.
52 Lieffering, De Franse Comedie (n. 50), p. 422; idem, The French Comedy (n. 50), p. 627.
53 Vgl. Van Aelbrouck, Dictionnaire (n. 28), lemma Bernardy.
54 Iets voor oom en neef, wegens hunne geëerde zamenspraaken, gehouden over de Tooneel
aanteekeningen (Den Haag 1787), p. 52 noot.
55 Schouwburg Nieuws (n. 18) II, p. 20, over een ballet op 18-8-1764 in Amsterdam.
56 ‘Bengt Ferrner's dagboek’ (n. 34), p. 339.
57 Observateur des Spectacles (n. 41) II, p. 185, 186.
58 Voorbeeld is de bundeling van teksten in Théatre d'Amsterdam (n. 40) van uitgever Adriaan
Hupkes. Advertenties van boekverkopers-uitgevers: bijv. Amsterdamse Courant 22-11-1760,
19 en 29-9-1761 (E. van Harrevelt), 's-Gravenhaagse Courant 14-5-1760 (H. Constapel).
59 Volgens Rasch, ‘Operatroepen’ (n. 36), p. 181, bestond Bruyères troep slechts uit twee zangertjes.
Zie ook De Haas, Repertoire (n. 8), p. 155.
60 Compleete Verzameling (n. 20), p. 118. Dit is het vroegst bekende optreden van Johanna
Lindeman (n. 10).
61 Ibid., p. 140.
62 Ibid., p. 255; het ‘zoontje’ is wellicht de dan 16-jarige Nicolaas van der Stel.
63 Ibid., p. 266.
64 Ibid., p. 305.
65 Ibid., p. 378.
66 WNT, lemma ‘wonderkind’; eerste voorkomen in 1801. Vgl. Bertha Harrison, ‘Musical
prodigies’, The Musical Times (1 mei 1906), p. 309-313, aldaar p. 309: ‘The musical prodigy
is a comparatively modern phenomenon [...]. A product of the youngest of the Arts, he did not
appear in England until the 18th century’. Het tweede en laatste deel van Harrisons artikel staat
in The Musical Times van 1 juli 1906, p. 461-465. Zoals de titel al aangeeft, gaan deze artikelen
alleen over muzikale wonderkinderen.
67 Vrymoedige aanmerkingen over de Hollandsche Toneelbeschouwer (z.p. [okt. 1762]), p. 14.
68 Observateur des Spectacles (n. 41), p. 186. Catherine Foulquier, dite mlle. Catinon, eerste
danseres van het Théâtre Italien in Parijs, trouwde met de danser en balletmeester Jean-Pierre
Bigot, dit La Rivière (1721-1791). Zie Van Aelbrouck, Dictionnaire (n. 28), lemma La Rivière.
69 Hollandsche Toneelbeschouwer (n. 46) nr. 17 (12-4-1763), p. 285. Padulli's kind, kennelijk een
dochtertje, trad slechts enkele keren op in de Amsterdamse Schouwburg. Zie De Haas, Repertoire
(n. 8), p. 261. Over Padulli is mij verder niets bekend.
70 Compleete verzameling (n. 20), p. 140; en op p. 266: ‘door den tyt belooft dat kint [nl. Johanna
Lindeman] zeer goet te zullen worden, indien zy maar wel wort voortgezet, dikmaals speelt en
een goede onderregting erlangt, waar van al veel leyt en veel van afhangt’.
71 Paul Post, ‘[...] Oprichtingsvergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond. De strijd om
de verheffing van het toneel’, in: R. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der
Nederlanden (Amsterdam 1996), p. 446-453, aldaar p. 448. Intrigerend gegeven is dat de
theaterentrepreneur Jacob Dessauer rond 1800 een ‘joodse muziek-annex toneelschool’ had;
zie Paul Blom, ‘[...] Opening van de Salon des Variétés in de Nes in Amsterdam. Kleine theaters
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voor aanstormend talent in Amsterdam’ in genoemde bundel van Erenstein, p. 410-417, aldaar
p. 414.
72 Zie de verschillende biografieën van toneelspeelsters op www.vrouwenlexicon.nl.
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Catharina Rebecca Woesthoven: een kwaadaardig mens?
Dini M. Helmers
Als we op de verhalen af mogen gaan, is er niet veel goeds te ontdekken in het
karakter van Catharina Rebecca Woesthoven (1763-1828), de eerste vrouw van de
dichter en advocaat Willem Bilderdijk (1756-1831). De hele negentiende en twintigste
eeuw door wordt zij in verschillende publicaties, van wetenschappelijke bijdrage tot
krantenartikel, afgeschilderd als een vrouw die slachtoffers maakte en het leven van
anderen in een hel kon veranderen.
In dit artikel laat ik een aantal met elkaar samenhangende publicaties de revue
passeren. Maatgevend voor mijn keuze is of Woesthoven zelf of een gebeurtenis
waarin zij een groot aandeel had een prominente rol speelt in de publicatie. Er zijn
nog talrijke andere boeken en artikelen waarin zij voorkomt, maar die blijven nu
buiten beschouwing. Deze zullen in een ander kader uitgebreid aan de orde komen;
zij zullen stellig deel uitmaken van het bronnenmateriaal dat ik zal benutten voor
mijn biografie van Catharina Rebecca Woesthoven.1

Kennismaking
Zoals gezegd, Catharina Rebecca Woesthoven was de eerste vrouw van Willem
Bilderdijk, de bekende achttiende-eeuwse dichter en vader van het Reveil.2 Zelf was
zij ook dichter, maar van zeer bescheiden formaat. Catharina Rebecca bracht haar
jeugd op diverse plekken in Nederland door. Haar vader, Johannes Woesthoven
(1722-1794), was vaandrig in het leger van de Verenigde Nederlanden en hij werd
geregeld overgeplaatst. Haar wieg stond in het Friese dorp Dantumawoude. Met haar
familie verhuisde zij als peuter naar Holland. Kort daarop stierf haar moeder, Wiepkje
Jacobs (?-1766). Het gezin woonde een korte tijd in Oostzanen waar vader Johannes
in 1767 in ondertrouw ging met Hendrika Blommendal (1736-?). Hij bracht het
uiteindelijk tot majoor en streek met zijn gezin voorgoed in Wageningen neer.
Stiefmoeder Hendrika nam de opvoeding van haar stiefdochters Catharina Rebecca
en haar oudere zuster Maria Petronella (1760-1830) - zij zou wél een bekende
dichteres worden - voortvarend ter hand.3 De meisjes werden thuis onderwezen in
Engels, Frans, Duits, geschiedenis en de letterkunde. Catharina verbleef echter vaak
in Den Haag, waarschijnlijk bij haar kinderloze tante Rebecca Luninck - Woesthoven
(1718-1785), die haar in haar testament bedacht met 300 gulden en een bijbeltje met
gouden knipsloten.4
In 1784 ontmoette Catharina Willem, die van haar verschijning zo onder de indruk
raakte dat hij zijn toenmalige verloofde Anne Luzac (1766-1839), dochter van de
bekende Leidse uitgever Elie Luzac, in de steek liet. Woesthoven werd door de
dichter Bilderdijk als Odilde bezongen. In de verlovingstijd begon Bilderdijk met
het schrijven van vurige gedichten en over en weer stuurden zij innige brieven. Het
stel trouwde in juni 1785. Hun eerste dochter Louise Sybille (1785-1832) werd
geboren op 8 september 1785.5 Het huwelijk was dus een ‘moetje’. Zorgvuldig heeft
men dit gegeven trachten te verdoezelen, waarbij Bilderdijk zelf een belangrijke rol
heeft gespeeld. Hij zette het jaartal 1784 onder het kniegedicht ‘Mijne echtviering’.
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Vereerders hebben later deze datum dankbaar opgepakt.6 Louise zou dan keurig
binnen het huwelijk verwekt en geboren zijn.
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Het huwelijk van Catharina

Portret van Catharina Woesthoven door Charles Howard Hodges, ca. 1793 (Bilderdijk Museum,
Amsterdam)

en Willem bleek niet onder een gelukkig gesternte te zijn gesloten. Er werden vijf
kinderen geboren, van wie er uiteindelijk maar twee, Louise en Elius, de luiers
ontgroeiden en volwassen werden. Behalve het verdriet om de vroeg overleden
kinderen waren er voortdurend hooglopende ruzies, waarbij Willem zijn handen vaak
niet kon thuishouden.7 Het huwelijk werd vanaf 1793 - de geboorte van het laatste
kind, Willem Ursinus - niet meer geconsumeerd en in 1795 kwam aan de onhoudbare
situatie een einde omdat Willem Bilderdijk verbannen werd. Als vurig
Oranje-aanhanger had hij bij de inval van de Fransen in 1795 de verplichte eed niet
willen afleggen, waarop hij binnen acht dagen Holland moest verlaten. Via Duitsland
zou hij uiteindelijk in Engeland terecht komen.8 Catharina bleef achter met zijn
enorme schuldenlast, waaraan zij niet kon ontkomen omdat ze in gemeenschap van
goederen waren getrouwd.9 In 1802 werd op haar verzoek de echtscheiding
uitgesproken op grond van kwaadwillige verlating en in 1804 ging Woesthoven bij
haar demente maar steenrijke achterneef Christiaan Woesthoven wonen. Vanaf die
tijd kwam zij in goeden doen. Zij erfde na het overlijden van Christiaan het grote
huis aan de Binnen Amstel en een zeer grote som geld. Haar tweede huwelijk met
Johan Liebrecht van Westreenen (1774-1855) gesloten in 1809 eindigde al in 1810
in een scheiding van tafel en bed. Hij zou nog wel zijn leven lang de vruchten plukken
van haar puissante rijkdom want volgens de scheidingsakte zou hij jaarlijks 2000
gulden alimentatie van haar ontvangen.10
Catharina Rebecca Woesthoven stierf onverwacht op 1 mei 1828. Zij stond op het
punt om te verhuizen naar Wassenaar.

De eerste periode: vlak na de dood van Willem Bilderdijk
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Hoewel Bilderdijk tien jaar ouder was dan Woesthoven en naar eigen zeggen altijd
ziekelijk en depressief, overleefde hij haar toch nog drie jaar. Onmiddellijk na zijn
dood begon de geruchtenstroom over haar onaangename en kille karakter op gang
te komen. Natuurlijk wist iedereen wel dat Bilderdijks levenswandel niet door de
beugel kon. Al in zijn jonge jaren hield hij een tijdje twee vrouwen aan het lijntje:
Anne Luzac en Catharina Rebecca Woesthoven. Pas toen Catharina in verwachting
bleek, liet hij Anne vallen.
Zijn gedrag tegenover Catharina tijdens hun huwelijk kon in het geheel de toets
der kritiek niet doorstaan. Hij mishandelde haar regelmatig - zelfs toen zij net was
beval-
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len - en eiste van haar volledige aanhankelijkheid en toewijding. Toen zij bijvoorbeeld
hoogzwanger's avonds in haar stoel eens in slaap viel terwijl hij zat te werken, gooide
hij een kandelaar naar haar die maar net zijn doel miste. Niet alleen zijn vrouw kreeg
klappen, ook de dienstboden moesten regelmatig een veilig heenkomen zoeken of
werden midden in de nacht door hem op straat gezet. Kortom, een makkelijk
echtgenoot voor Woesthoven was hij niet.
Dat is nog niet alles. Tijdens zijn verblijf in Londen (1796) viel hij als een blok
voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt (1776-1830), de oudste dochter van de
schilder Hendrik Willem Schweickhardt (1746-1797). Ook zij - ongehuwd zijnde raakte van hem in verwachting. Zij baarde hun eerste kind in juni 1798. Er zouden
er nog vele volgen, waarvan de eerste drie geboren werden in de jaren dat Bilderdijk
nog wettig getrouwd was met Woesthoven. Vóór de wettige scheiding van 1802 was
hij dus een overspeler en omdat een wettig huwelijk met Katharina Wilhelmina nog
steeds niet is gevonden, moeten we misschien ook vaststellen dat hij in concubinaat
leefde. We zouden hem echter ook als bigamist kunnen bestempelen, want zelf had
hij het idee sinds 1797 met Katharina Wilhelmina getrouwd te zijn. In zijn huisbijbel
schreef hij op 18 mei van dat jaar:
Anno 1797, die 18 Maji Londeni uxorem accepi nobilissimam virginem
Catharinam Gulielminam Schweickhart quam mihi incolumem servet Deus
Optimus Maximus!.11
Wat moesten zijn aanbidders - heiligverklaarders zoals Van Vloten hen zou noemen
- aan met deze levenswandel van hun held?12 Hoe konden zij, die leefden in de tijden
van het Reveil - en ook veelal tot die stroming behoorden - in de eeuw die later
geboekstaafd werd als het Victoriaanse tijdperk, bekend om zijn overdreven
preutsheid, hiermee in het reine komen, deze verklaren en verdedigen?
H.W. Tydeman (1778-1863) huisvriend van Bilderdijk en een van zijn eerste
biografen, verdedigde hem twee maanden na zijn dood in een toespraak voor de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden als volgt:
De zedenleer en de burgerlijke wet mogen dit ontucht en echtbreuk noemen,
maar die wet en die zedenleer zijn voor gewone mensen, niet voor den
genialen Willem.13
Hier wordt nog niets gezegd over het aandeel van Catharina, maar dat zal spoedig
veranderen.
Isaac da Costa (1798-1860) kende het uitzonderlijke karakter van Bilderdijk uit
de eerste hand, want ook hij kwam bij hem over de vloer. Hij kende echter evengoed
de innemende schoonheid van Woesthoven, die zij ook nog bezat toen zij al op leeftijd
begon te komen. Hij ontmoette haar met enige regelmaat toen hij in zijn jonge jaren
samen met haar zoon Elius op het Amsterdams gymnasium zat.14 Da Costa schreef
dat haar zelfstandigheid en eigenzinnige karakter hem niet onbekend waren. Hij
begreep Bilderdijk maar al te goed toen deze in het gedicht De Echt (1812) verzuchtte
dat zij zijn Lilith was. Lilith was volgens de joodse traditie de eerste vrouw van Adam
en net zoals hij gemaakt van stof en niet van plan zich aan hem te onderwerpen.15
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Ach, hemel! Vruchtloos lacht de wellust van haar kaken,
En vruchtloos strookt zijn hand 't aanminnige gelaat,
Of legt haar de offers voor van palmbosch en granaat,
Of leidt ze door een beemd van leliën en rozen,
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En smelt van liefde en lust in 't eerbre minnekozen.
De trotsche weigert zich, en slaat zijn gaven af.

Voor Da Costa was het duidelijk dat Bilderdijk hier spreekt over de koele, in zijn
ogen frigide Odilde, die ook nog eens zeer eigenwijs was. Bilderdijk zou meer
gecharmeerd zijn van een Eva, een volgzame vrouw. Da Costa schreef dat wij niet
precies kunnen weten wat zich allemaal heeft afgespeeld, maar volgens hem had
Bilderdijk ondanks alles tijdens zijn ballingschap genoeg pogingen ondernomen om
Catharina over te halen zich bij hem te voegen. Toen zij geen gehoor gaf aan die
verzoeken, zo niet gegronde eisen voor een echtgenoot, kon de ‘rechtsgeleerde
dichter’ - Bilderdijk was immers ook advocaat - terecht de huwelijksband als
beëindigd beschouwen. Hoewel Da Costa het niet met zoveel woorden schreef,
kunnen we tussen de regels door lezen dat hij van mening was, dat Woesthoven het
op een scheiding heeft laten aankomen en dat de ‘tweede echt’ van Bilderdijk
toelaatbaar was.16
In 1868 deed J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) een duit in het zakje, met de
bedoeling de ‘heilige’ Bilderdijk en zijn volgelingen te ontlasten van de smaad van
het verleden. In zijn biografisch artikel ‘Willem Bilderdijk’ omschreef hij Catharina
als een schoonheid met een zelfstandig, bijna mannelijk karakter.17 Volgens deze
auteur diende Catharina Woesthoven in juni 1796 een eis tot echtscheiding in bij de
rechtbank. Een echtscheiding in 1796 zou Thijm en zijn mede-adepten natuurlijk
goed uitkomen, want in 1798 werd het eerste kind van Bilderdijk en Schweickhardt
geboren. De diepgelovige auteur zag de dichter door deze scheiding van 1796
gezuiverd van de verdenking van overspel.18 Als katholiek haastte Thijm zich
natuurlijk te zeggen dat voor katholieken een ontbinding van een huwelijk ten
strengste veroordeeld moest worden, maar het werd Bilderdijk aangedaan door
Woesthoven. Bilderdijk kon hij vrijpleiten, en in ‘het deugdzaam en beminnelijk
meisjen’ - Katharina Wilhelmina Schweickhardt -, dat al ‘de vertrouweling was van
de smarten des onbegrepen en kwalijk bejegenden echtgenoot van Odilde’ zag Thijm
de hand van de Voorzienigheid die reeds een balsem voor het verdriet van Bilderdijk
klaar had staan. Alle schuld werd zo in de schoenen van Catharina geschoven.
Deze periode wil ik afsluiten met de inbreng van J. van Vloten (1818-1883). In
zijn Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Bilderdijk bracht hij de eerste nuances
aan in de vermeende schuld van Catharina aan de mislukking van het huwelijk.19
Tussen de gedichten door schreef Van Vloten korte biografische aantekeningen,
waarin hij de mens Bilderdijk in al zijn eigenaardigheden schetste. Hij liet weinig
heel van die mens en noemde hem een ‘levend bedrog’. Bilderdijk verzon niet alleen
een wettig huwelijk, gesloten in 1797 in Londen met Katharina Wilhelmina, maar
ook een echtscheiding in 1796. Als bewijs had Bilderdijk het afschrift gebruikt dat
hij een notaris in Brunswijk, waar hij inmiddels woonde, in 1803 had laten maken.20
Van deze stukken zouden Bilderdijks aanhangers dankbaar gebruik hebben gemaakt
om hem vrij te pleiten, maar vooral om de schuld te leggen bij zijn eerste vrouw.
Volgens Van Vloten echter zijn al die stukken onjuist geïnterpreteerd of op valse
gronden opgemaakt.21
In zijn bloemlezing gaat Van Vloten verder vooral in op het voortdurende
gelamenteer van Bilderdijk over bijvoorbeeld zijn situatie in Brunswijk en op zijn
buitengewone kleinzieligheid. Hij wijst fijntjes op het feit dat Katharina Wilhelmina
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van haar eerste drie kinderen altijd in andere plaatsen dan in haar en Bilderdijks
woning in Brunswijk moest bevallen en dat pas het vierde kind, dat ter wereld kwam
na de echte echtscheiding van 1802, in huiselijke kring geboren mocht worden.22
Deze feiten zijn volgens Van Vloten een bewijs dat de dichter zelf niet zo overtuigd
was van de deugdelijkheid van de echtscheiding uit 1796. Veel van wat Van Vloten
te berde brengt, dankte hij aan het
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onderzoek van J.J.F. Wap (1806-1880). Wap was bevriend geweest met Bilderdijk
en wist veel uit de eerste hand.23

1873: uitgave Eerste huwelijk
Met de Bloemlezing had Van Vloten nog niet het idee klaar te zijn met Bilderdijk.
Het kwam hem dan ook bijzonder van pas dat de aangetrouwde kleinzoon van
Catharina, Johannes Cornelis ten Brummeler Andriesse (1809-1889), echtgenoot
van Christina Wijnanda Burckhart (1811-1870), persoonlijke brieven van het gezin
Bilderdijk wilde uitgeven. De brieven van Catharina waren via H.W. Tydeman bij
haar dochter Louise Sybille terecht gekomen. Vervolgens waren deze brieven en
andere persoonlijke brieven in het bezit gekomen van Christina Wijnanda en haar
zuster Johanna Emilia (1814-1872), de oudste dochters van Louise Sybille. Pas na
het overlijden van de beide vrouwen kon Ten Brummeler Andriesse de brieven aan
de openbaarheid prijsgeven, want de zusters hadden er nooit in toegestemd.24 In de
Nederlandsche Spectator van 1872 kondigde Van Vloten de uitgave aan, die volgens
hem duidelijk zou maken dat Bilderdijks ‘huwelijksliefde grotendeels een samenstel
van zinnelijke driften en zelfvergoding was’. Hieruit zou te verklaren zijn dat hoewel
Catharina Rebecca bewondering had voor de geest van haar echtgenoot, zij zich toch
niet aan zijn grillen kon en wilde overgeven. Zij was simpelweg niet gedwee genoeg.
De tweede mevrouw Bilderdijk had zich wel als een ‘voetwisch’ laten gebruiken.25
In 1873 verscheen Mr. W. Bilderdijk's eerste huwelijk, naar zijne briefwisseling
met vrouw en dochter (1784-1807).26 Van Vloten zag in de uitgave van deze brieven
een mogelijkheid Catharina Rebecca te rehabiliteren, maar meer nog een uitgelezen
kans om Bilderdijk de definitieve doodsteek toe te brengen. Hij zou zich daarbij
volgens vele auteurs uit het andere kamp niet hebben ontzien om onwenselijke
passages uit de brieven weg te laten.27 Ook in dit boek volgde hij zijn eerdere stramien:
door korte stukjes tekst tussen het materiaal - in dit geval de brieven - te voegen reeg
hij de loop van de ontwikkelingen aaneen. En weer kwam hij tot de slotsom dat
Bilderdijk zich onkies, onoprecht en bedrieglijk had gedragen tegenover zijn eerste
vrouw, die door Van Vloten toch vooral als een slachtoffer werd neergezet. De
aangetrouwde kleinzoon, Ten Brummeler Andriesse schreef in zijn woord vooraf
dat hij het doel had om ‘eene bijdrage te leveren tot eene onpartijdige
karakterbeschouwing van Mr. Willem Bilderdijk’.28
Het is te begrijpen dat het boek veel stof deed opwaaien omdat het zo onverholen
partij koos voor Catharina en Willem in een zeer kwaad daglicht plaatste. Er volgden
dan ook vele reacties in elke denkbare vorm en van verschillende kwaliteit. De
redactie van De Gids achtte het nodig om bij het artikel van Alberdingk Thijm uit
1876, ‘De eer eens grooten meesters’ in een noot te vermelden dat: ‘Onze lezers
zullen het beämen, dat, wat Bilderdijk betreft, het “hoort- en wederhoort” niet te
vergeefs kan worden ingeroepen’.29 Zoals ik hieronder laat zien heeft De Gids ruim
de gelegenheid geboden om voor- en tegenstanders aan het woord te laten.30
De eerste reactie kwam van P.J. Veth (1814-1895) in de vorm van een
boekbespreking getiteld Odilde, die in De Gids van 1873 werd geplaatst.31 Veth wierp
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allereerst de vraag op of tegenspoeden wel zo nuttig zijn voor een mens. Als Bilderdijk
in zijn jeugd meer frisse lucht had gehad en gespeeld en geravot met vriendjes, dan
was hij misschien ‘minder kwaadsappig, minder humeurig’ geweest en had hij de
wereld minder ‘met een verkleurd glas’ bekeken. Veth las de brieven aandachtig en
kwam tot de slotsom dat vooral Bilderdijk schuldig was geweest aan het ongelukkige
huwelijk. Catharina was dan misschien wel een koele vrouw geweest, maar dat haar
houding was een logische reactie op haar tirannieke echtgenoot, die zich in zijn
ballingschap niet ontzag haar constant
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valse blijken van aanhankelijkheid te sturen. De uitgave van Van Vloten moest
volgens Veth gezien worden als een welkome aanvulling op het boek van Da Costa,
De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Deze auteur had verzuimd de persoonlijke
brieven te gebruiken en was daarom tot een partijdig standpunt gekomen over de
karakters van Bilderdijk en Woesthoven, aldus Veth. Die kritiek kan terecht zijn
geweest, omdat aanvankelijk de persoonlijke brieven in handen waren van Tydeman.
Da Costa moet door hun vriendschap toegang gehad hebben tot dit materiaal.32
Ook Alberdingk Thijm klom weer in de pen. In zijn artikel ‘De eer eens grooten
meesters’ - eveneens verschenen in De Gids - bleef hij pal achter Bilderdijk staan.33
Het artikel gaat aanvankelijk over de discussie over spellingsvraagstukken en
etymologische kwesties waar Bilderdijk zich met zijn eigen visie in had gemengd.
Er was na Van Vlotens Eerste huwelijk opnieuw een kwestie gevonden om Bilderdijk
neer te sabelen, moest Thijm tot zijn spijt constateren. De filoloog Antonius van der
Linde (1833-1897) veegde in een artikel in De Nederlandsche Spectator van 1876
de vloer aan met Bilderdijks opvattingen, en Thijm sprong voor de dichter in de
bres.34 Halverwege het artikel ging Thijm echter op een onnavolgbare manier opeens
weer over op de ontrouw van Odilde, maar niet voordat hij ook Chloë (Anne Luzac)
er van langs had gegeven. Zij zou met haar goede hart en schoonheid Bilderdijk
misleid hebben. Uit haar brieven - ook uitgegeven in Eerste huwelijk - bleek namelijk,
volgens Thijm, dat zij weinig ontwikkeling had, geen fijngevoeligheid bezat en ook
niet scherpzinnig was. Kortom, geen partij voor het genie Bilderdijk.
Odilde zou de dichter geheel in haar macht hebben gehad en hij zou met zijn
‘onbedorven gemoed en onmisbruikte lichaam’ als een slaaf aan haar blikken hebben
gehangen. Odilde zou al weer snel op hem zijn uitgekeken. De verhalen over de jaren
waarin Bilderdijk zijn vrouw zwaar mishandelde, waren volgens Thijm zwaar
overdreven Hij vroeg zich zelfs af of de relatie tussen Catharina en de advocaat
Johannes van der Linden (1756-1835) - ook vriend van Bilderdijk - bij wie zij soms
een veilig heenkomen zocht wel zo zuiver was.35 Intussen twijfelde Thijm wel aan
het bestaan van een scheiding in 1796, waar hij in zijn eerdere artikel nog zo trots
melding van had gemaakt.36 Echter een vrouw die haar man niet volgt, doet afstand
van hem en in die zin was Bilderdijk wel weer ontheven van zijn echtelijke plicht
en gerechtigd een nieuwe relatie aan te gaan.
De volgende reactie kwam van Conrad Busken Huet (1826-1886). Hij schreef een
zeer uitvoerige boekbespreking met vele en lange citaten uit de brieven in zijn eigen
Litterarische fantasiën en kritieken.37 Op het eerste gezicht lijkt Huet een genuanceerd
beeld van de relatie tussen Willem Bilderdijk en Catharina Rebecca Woesthoven
neer te willen zetten. Hij schreef al meteen in een van de eerste zinnen dat nu niemand
meer kan ontkennen dat Bilderdijk zich aan echtbreuk heeft schuldig gemaakt. Ook
noemde hij het laster wat Bilderdijk over Woesthoven schreef naar aanleiding van
de dood van hun zoon Elius: zij zou nu wel tevreden zijn.38 Maar Huet was er ook
van overtuigd dat Catharina geen engel was geweest. Het huwelijk was voor hen
beiden een hel geworden en uit de brieven kwam duidelijk naar voren dat de
ballingschap als een zegen kwam. Uit de brieven blijkt voorts, aldus Huet, dat
Bilderdijk een alledaagse man is geweest met erg veel zelfmedelijden - klaagliederen
over zijn slechte gezondheid en hulpbehoevendheid zijn niet van de lucht in zijn
brieven - en iemand die tegelijkertijd erg met zichzelf was ingenomen. Hij heeft
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weinig moeite gedaan om Catharina en de kinderen te onderhouden toen hij in den
vreemde was. In feite moeten wij tot de slotsom komen, aldus Huet, dat aan het
huwelijk een noodlottig feit ten grondslag lag: de voorhuwelijkse conceptie. Dit had
Chloë - Anne Luzac - ook kunnen overkomen, maar zij bezat meer zelfbeheersing
dan Odilde - Catharina Rebecca - waardoor de uiteindelijke beoordeling
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van Huet ten nadele van de laatste uitviel. Zij heeft hem, de dichter, aangemoedigd
om haar op ‘onvoegzame’ uren te bezoeken en zij had haast, meende Huet. Bij een
langdurige verloving zou haar ware aard naar voren zijn gekomen en had Bilderdijk
ontdekt dat zij een koele vrouw was, niet gediend van liefkozingen en vooral uit op
mooie kleding en een voornaam leven. In het begin van zijn artikel liet Huet al weten
dat de tweede man van Catharina het slechts vier jaar - in werkelijkheid één jaar bij haar had uitgehouden. In feite was deze man een slapjanus, want hij liet zich na
de scheiding door Catharina onderhouden. Bilderdijk was ‘after all’ een vent, hij
voorzag met lesgeven in zijn eigen levensonderhoud. Kortom, hij had zich dan wel
niet zo best gedragen en bleek in zijn persoonlijk leven een kleinzielige man en niet
het grote genie dat hij als dichter wel was, het eindoordeel kon toch ten faveure van
hem uitvallen.

Einde van de negentiende eeuw: een ander slachtoffer
Aan het einde van de negentiende eeuw ging men het over een andere boeg gooien.
Niet langer stond het ‘Eerste huwelijk’ centraal. Men had een andere reden gevonden
om met modder te gooien naar Catharina: haar omgang met de dichter Jan Willem
Kumpel (1757-1826).
Kumpel was een studievriend van Bilderdijk en een persoon die voortdurend
opdook in het leven van het echtpaar. Hij had onder meer een huwelijksgedicht
geschreven toen het paar trouwde. Zelf was hij een brekebeen, die overal door
onhandige publicaties en schulden in de gevangenis belandde of in gijzeling werd
opgesloten.39 In 1802 was hij weer eens terug in Amsterdam en kwam opnieuw in
contact met Catharina. Zij sloot - alweer volgens de verhalen - een overeenkomst
met hem. Kumpel zou haar persoonlijk secretaris worden en ook gedichten maken,
waar vervolgens haar naam onder zou komen te staan, met andere woorden hij zou
haar ghostwriter worden. In ruil daarvoor zou Woesthoven zijn schulden afbetalen
en hem een jaargeld geven. Zij kon dat alles beloven, omdat zij een grote erfenis in
het verschiet zag liggen. Het is hier niet de plaats om uitvoerig op deze zaak in te
gaan, maar een en ander verliep niet zoals verwacht en Kumpel belandde opnieuw
in de gijzeling en zou in de krochten van het Amsterdamse stadhuis en later in het
Werkhuis langzaam wegkwijnen.40
Aan het einde van de negentiende eeuw greep men deze kwestie aan om over het
boosaardige karakter van Catharina Woesthoven te fulmineren. In 1897 schreef zowel
J.F.M. Sterck (1859-1941) als R. Fruin (1823-1899) een vernietigend artikel, waarbij
Fruin de kroon spande in de keuze van zijn titel: ‘Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven
en haar slachtoffer’.41 Catharina zou de ‘arme’ Kumpel in juni 1808 in het Werkhuis
hebben doen belanden. Zij had dat niet zelf gedaan, maar handlangers het karwei
laten klaren. In de loop van de jaren had zij dat weten vol te houden en steeds
loopjongens gevonden om Kumpel veilig achter slot en grendel te houden. Daardoor
kon het gebeuren dat Kumpel tot verbazing van regent mr. Hugo de Wildt in 1821
nog steeds in het Werkhuis zat, waarna hij prompt vrijkwam. Al met al had hij dertien
jaar gijzeling erop zitten.
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Volgens Sterck was dit allemaal te wijten aan het nietsontziende karakter van
Woesthoven. Kumpel zou er namelijk achter zijn gekomen dat Catharina op een
oneerlijke manier zo rijk was geworden. Zij zou het testament van haar demente
achterneef hebben weten te wijzigen ten gunste van haarzelf. En toen zij er
achterkwam dat Kumpel dat wel eens aan de grote klok zou kunnen gaan hangen,
had zij geheel in haar stijl, aldus Sterck, korte metten met hem gemaakt en hem op
grond van een onbenullige huurschuld in gijzeling doen nemen. Voor Sterck klopte
dit gedrag volkomen met haar houding tegenover Bilderdijk. Zij was hard, koud,
ijdeltuitig en op geld belust. Sterck zag in de beschrijving van de ‘affaire’ Kumpel
een uitgelezen mogelijkheid om
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het blazoen van Willem Bilderdijk weer wat op te poetsen. Hij mocht zich dan slecht
hebben gedragen tegenover zijn vrouw, maar haar handelwijze in deze kwestie maakte
duidelijk dat zijn gedrag volkomen verklaarbaar was uit haar grote en onverbeterlijke
karakterfouten. En passant haalde Sterck ook uit naar Van Vloten die door passages
uit brieven weg te laten Bilderdijk ten onrechte de schuld van het huwelijksdrama
in de schoenen had geschoven.
In hetzelfde jaar 1897 schreef ook Fruin een artikel over de ‘affaire Kumpel’. Hij
liet geen spaan heel van Woesthoven zoals wij uit de titel al kunnen opmaken. Fruin
wilde niet ingaan op de verdiensten van Kumpel - die vond hij van dien aard dat hij
er zijn lezers niet mee wilde bezighouden - maar desondanks wilde hij ervoor zorgen
dat Kumpel aan de vergetelheid werd ontrukt; niet alleen omdat hem zo'n lijden was
aangedaan door ‘Bilderdijk's Odilde’, maar ook omdat hij als historicus het
verschijnsel gijzeling nog eens aan de orde wilde stellen. Fruin had al door het lezen
van het kritische artikel dat Busken Huet over Van Vlotens Eerste huwelijk had
geschreven een idee gekregen van het karakter van Woesthoven, dat volgens hem
heerszuchtig, onvrouwelijk en hardvochtig zou zijn. Huet was echter nog niet op de
hoogte geweest van wat Kumpel te verduren had gehad. Er was weliswaar al in 1854
in de Navorscher een artikel van de hand van W.J.C. van Hasselt (1795-1864)
verschenen over Kumpel in gijzeling, maar deze auteur had verzwegen wie de
wraakgierige rijke dame was.42 Fruin was dat wel ter ore gekomen. Hij kon zo de
verhalen van auteurs als Da Costa en Huet onderstrepen.
Fruin en Sterck konden het goed met elkaar vinden in hun kritiek op Catharina
Rebecca. In hun briefwisseling naar aanleiding van hun beider artikelen vinden we
de volgende passage die een mooi beeld geeft van hoe men de argumenten verzamelde.
U zegt, zij was niet zinnelijk van aard, ik heb steeds den indruk gehad van
het tegendeel. Men heeft het door Van Vloten uitgegeven pastel portret
maar aan te zien om Odilde niet juist van overdreven ingetogenheid te
verdenken. Bilderdijk moge haar later verwijten dat zij koel bleef voor
zijne liefkozingen, maar voor haar huwelijk was zij dat allerminst dat is
bekend. En de erotica die zij zich door B[ilderdijk] liet opdragen (al zette
hij er ook ‘Ingetogenheid’ boven) zijn juist geen heiligen legenden. Mij
dunkt er zijn verschillende feiten aan te voeren die bewijzen dat Kumpel
wel wat meer voor haar is geweest dan een platonisch lijfdichter!43
Sterck schreef deze passage. Hij heeft enige invloed op Fruin gehad, want er zijn
enkele aanpassingen te ontdekken in de versie van Fruins ‘Mevrouw
Bilderdijk-Woesthoven en haar slachtoffer’ zoals die 1902 in zijn Verspreide
geschriften is gepubliceerd.44

Het gedenkjaar 1906
In 1906 werd er een grote tentoonstelling gehouden ter gelegenheid van de
honderdvijftigste geboortedag van Bilderdijk. Onder auspiciën van de Bilderdijk
Commissie verscheen er een vuistdik boek met artikelen van vele auteurs. Alle
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facetten van het genie Bilderdijk passeren de revue: de genealogie, de familie,
Bilderdijk als historicus, als taalgeleerde, als advocaat, zijn opvattingen over het
toneel, zijn kennis van de geneeskunde enzovoort.45 Ook Catharina Rebecca figureert
in deze artikelen zij het alleen in de hoofdstukken over de genealogie en de familie
en in een bijdrage van Sterck met de titel: ‘Hoe was Bilderdijk’. Natuurlijk komt aan
de orde dat Bilderdijk, alias de Heer van Teisterbant, had uitgevonden dat ook zij
uit een voorname familie stamde. Zij zou zelfs verwant zijn aan de Schotse koning
Jacobus I en aan de graven van Aboyne, Sutherland en Aberdeen.46
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Bij de opening van de tentoonstelling op 2 oktober 1906 hield Sterck een speech.
Het was een lofzang op de grootsheid van Bilderdijk, die in ongeveer alle disciplines
excelleerde: hij beheerste een ongekend aantal talen, oude - Sanskriet, Oud Perzisch,
Latijn en ga zo maar door - en nieuwe als Spaans, Italiaans, Frans, en zelfs IJslands.
Hij kon schilderen en tekenen, had verstand van medicijnen en was een kundig
advocaat. Catharina Rebecca werd niet met name genoemd, maar in Londen werd
het volgens Sterck wel weer lente voor de dichter die verkleumd was door zijn
moeilijk en liefdeloos huishouden in de jaren daarvoor. Een goed verstaander had
ongetwijfeld maar een half woord nodig. Het was immers met Catharina dat Bilderdijk
zijn jaren voor zijn veertigste doorbracht.
Sterck werkte zijn toespraak later uit tot een artikel.47 In de uitvoerige aantekeningen
die hij daaraan toevoegde figureert Catharina weer wel uitgebreid. Met name het al
dan niet bestaan van de eerste scheiding (1796) en de echtscheiding van 1802 neemt
hij gedetailleerd onder de loep. Sterck had ook nog enkele punten op zijn lijstje staan
die naar zijn idee in het verleden te weinig waren belicht. Als nummer één noemde
hij het feit dat nog nooit iemand de moeite had genomen om de trouwboeken in
Londen te onderzoeken.48 Een echt onderzoek naar de scheiding van 1796 was volgens
hem ook nog nooit gedaan. Sterck ging zover dat hij veronderstelde dat zulks ook
wel eens onmogelijk zou kunnen zijn omdat de vijanden van Bilderdijk de minuten
verdonkeremaand zouden kunnen hebben. Of, dat in de rommelige revolutionaire
periode en de Franse tijd de stukken van de orangist Bilderdijk minder zorgvuldig
behandeld zouden zijn. Immers de minuten behorende bij de tweede scheiding van
Woesthoven - uitgesproken in 1810, dus in de Franse tijd - waren ook niet terug te
vinden in de archieven zoals Sterck had vernomen van de genealoog Wildeman.49
Dat die scheiding wél is uitgesproken wist men uit de familiepapieren van Catharina
die Sterck in had kunnen zien. Kortom, Bilderdijk was weer het slachtoffer. Hij zou
volgens Sterck met enig leedvermaak van de tweede scheiding van zijn eerste vrouw
kennis hebben genomen. Die zou een kleine genoegdoening zijn geweest voor het
feit dat hij bij zijn terugkomst in 1806 in Nederland zich van alles verstoken zag,
terwijl zij zich als een rijke dame in het voorname huis aan de Binnen Amstel had
geïnstalleerd.
Wat de echtscheiding van 1802 betreft achtte Sterck het nodig er op te wijzen dat
alleen getuigen van Woesthoven door de rechter waren gehoord. Zij was daaruit
volgens Sterck naar voren gekomen als een toegevende en zachtaardige vrouw. Hij
kon het niet nalaten om te wijzen op de kwestie Kumpel, waaruit de ware aard van
Catharina zou blijken. Met niets ontziende daadkracht had zij er voor gezorgd dat
Kumpel in het cachot kwam, hem daarmee voorgoed monddood makende.

De twintigste eeuw
In deze eeuw verschijnen met enige regelmaat artikelen die direct of indirect ingaan
op het karakter van Catharina Rebecca Woesthoven. Over het algemeen brengen zij
niets nieuws naar voren. Het kwaadspreken over haar schijnt over het hoogtepunt
heen te zijn. Wel zijn enkele artikelen te vinden waarvan de titel een gebrek aan
kritische zin verraadt ten aanzien van de negentiende-eeuwse overlevering.
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In de jaren dertig maakte men zich druk over het verschijnsel ‘gijzeling’. De
kwestie Kumpel was een mooi voorbeeld om de afschrikwekkende kanten daarvan
te laten zien en een pakkende titel doet het dan altijd goed. Zo verscheen in 1937 in
Het Vaderland een artikel van D.S.v.Z. getiteld: ‘Dertien jaren in gijzeling. De wraak
eener vrouw’.50 Hierin wordt Catharina opnieuw afgeschilderd als een niets ontziende
dame die zich op ongeoorloofde manier meester had gemaakt van een erfenis en haar
beloften aan
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Kumpel niet was nagekomen. Hoewel de auteur zegt Fruin, Sterck maar ook Van
Vloten te hebben gelezen, vinden we alleen verwijzingen naar het artikel van Fruin
terug.
De NRC publiceerde op 16 april 1983 een artikel van de hand van Boudewijn
Büch, die natuurlijk altijd goed was in overdrijven, met de titel ‘De hel van Kumpel’.
Veelzeggend plaatste hij er een ‘I’ achter.51 Met pathetische superlatieven schildert
Büch vooral het leven van Kumpel. De hel waarin Kumpel na al zijn misère die hij
veelal aan zijn eigen stommiteiten en overmoed te danken had, terecht kwam, was
toch vooral het werk van Woesthoven. Was Bilderdijk nog zo slim door de scheiding
de dans te ontspringen, Kumpel, zo schreef Büch, moest ‘de kelk tot de bodem
uitdrinken’. Van een vervolg is het nooit meer gekomen en iets nieuws vertelt de
schrijver ons ook niet.
Niet onvermeld mag blijven het proefschrift van J. Bosch uit 1955, getiteld Mr.
W. Bilderdijk's briefwisseling.52 Het boek is een aanvulling op de brievenuitgave
Eerste huwelijk. Vele brieven worden dan ook niet opnieuw gepubliceerd, maar wel
met annotaties aangevuld. Bosch schreef een uitvoerige inleiding waarin hij vooral
uithaalt naar Van Vloten en Ten Brummeler Andriesse en hun uitgave van de brieven
hekelt. Opmerkelijk is dat hij de artikelen van Sterck en Fruin uit 1897 op geen enkele
manier bekritiseert. Daarmee geeft hij te kennen dat hij het eens is met hun visie op
Catharina Rebecca. Dat lezen we ook terug in de annotaties bij de brieven. Kumpel
zou in de netten van Catharina verstrikt zijn geraakt en zij had hem met een list laten
opsluiten en zou haar prooi pas jaren later loslaten.53 Dergelijke zinsconstructies
verraden de visie van Bosch op haar karakter en handelen.

Slot
Op 3 september 2007 verscheen in de NRC in het kader van de ‘anti-canon’-reeks
een kort artikeltje over Catharina Rebecca Woesthoven van de hand van Barber van
de Pol, onder de titel ‘De eigen wonderstem’.54 Van de Pol probeert een wat
genuanceerd beeld te geven en zich op zijn minst af te vragen of Woesthoven
misschien toch wel kon dichten, of ze misschien gewoon een handige zakenvrouw
is geweest.
Na dit artikel is het voorlopig weer even stil. Zou het vuilspuiten, klakkeloos naen overschrijven nu gestopt zijn? Er zijn weinig pogingen gedaan om een genuanceerd
oordeel over Catharina Rebecca Woesthoven te vormen. Dat men er goed aan zou
doen om zich eens serieus te verdiepen in haar karakter was wel al eerder opgemerkt.
Sterck schreef in zijn artikel van 1897 dat het ‘aan kennis van het karakter en den
aard van Odilde ontbreekt’ en Kollewijn schreef ‘om juist te kunnen beoordeelen
aan wie de grootste schuld gelegen heeft van de verwijdering tusschen Bilderdijk en
zijne vrouw, zouden wij beter op de hoogte moeten zijn van het karakter van
laatstgenoemde’.55 Bij deze opmerkingen is het gebleven.
Het wordt dus hoog tijd om een serieuze poging te ondernemen meer kennis van
en inzicht in het karakter en het leven van Catharina Rebecca Woesthoven te
verkrijgen. Zij lijkt mij een interessante persoonlijkheid. Zij wilde zich niet neerleggen
bij de eisen van haar man, wilde zich niet zomaar aan hem onderwerpen alleen omdat
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zij zijn echtgenote was en het lukte haar na zijn verdwijning zich in het leven staande
te houden. Zij lijkt op de hoogte te zijn geweest van het huwelijksrecht - zij trouwde
de tweede keer op huwelijkse voorwaarden - en het erfrecht. Zij heeft de enorme
schuldenlast van Bilderdijk weten af te lossen, weliswaar met veel hulp, maar het
ziet er naar uit dat zij daarbij niet als een bange wezel in een hoekje heeft gezeten.
Hoe zij verder als persoon gekarakteriseerd moet of kan worden zal nog veel
onderzoek vergen. Om te beginnen moet het vuil opgeruimd worden waaronder zij
bedolven is. Dit artikel is daartoe een eerste aanzet.
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‘To give you a thorough insight shall be the scope of these successive
sheets’
Enige nieuwe aanmerkingen over Weyermans Historie des Pausdoms1
Jac Fuchs
Jacob Campo Weyerman schrijft in zijn werken veelvuldig over zijn bezoeken aan
Engeland. Sinds enkele jaren probeer ik aan te tonen dat hij inderdaad Engeland
bezocht heeft, maar ook in 2008 is het mij niet gelukt het definitieve bewijs te vinden
van een verblijf van Weyerman in Engeland. Bij mijn zoektocht ben ik echter wel
over een ander verband tussen Weyerman en Engeland gestruikeld, en over dat
verband gaat deze bijdrage.

Protestanten en katholieken
In 1534 had Hendrik VIII de Engelse kerken onttrokken aan het pauselijk gezag en
in een eigen kerkgenootschap ondergebracht: de Church of England. Engeland werd
daarmee een protestantse staat. In de zeventiende eeuw legde het Engelse vorstenhuis
echter weer contacten met katholieken: Karel I trouwde met een katholieke prinses,
een dochter van de Franse koning. Ook de vrouw van Karel II was katholiek, en zijn
broer, de latere Jacobus II, ging zelfs over naar het katholieke geloof.
De protestanten keken met achterdocht naar de katholieken. Ze waren ervan
overtuigd dat de katholieke machten in Europa - Oostenrijk, Spanje, en bovenal
Frankrijk - op de onderwerping en bekering van Engeland uit waren en ze vreesden
dat Engelse katholieken daaraan mee zouden werken. In 1678 sloeg de vlam in de
pan na geruchten over een door jezuïeten beraamde staatsgreep tegen Karel II, die
de katholieke Jacobus II en op die manier dus ook de katholieken aan de macht moest
brengen: die hetze staat bekend als ‘the Popish Plot’. De aantijgingen leidden tot een
golf van antipapisme, maar ook tot verdachtmakingen tegen gematigde protestanten:
als je niet in het complot geloofde was je niet recht in de leer.

Henry Care (1646-1688)
Vorig jaar kocht ik de biografie van Henry Care, een Engelse publicist uit de jaren
1670-1688.2 Henry Care was van bescheiden komaf. Hij werd in 1646 geboren, waar
is onbekend. Ook waar hij zijn opleiding kreeg is onduidelijk, maar hij kende zijn
talen - hij beheerste in ieder geval het Frans, Grieks en Latijn. Care begon rond 1670
in Londen een carrière als broodschrijver. Hij schreef niet-politieke publicaties, zoals
een boek met voorbeeldbrieven voor vrouwen dat op een Frans voorbeeld gebaseerd
was, en ook medisch en historisch werk. De Popish Plot van 1678 was voor hem
aanleiding om een weekblad uit te brengen: de Weekly Pacquet - voluit: The Weekly
Pacquet of Advice from Rome. Hij nam daarin een fel anti-katholiek standpunt in.
Zijn kritiek richtte zich al snel ook op de door de koning aangestelde rechters, die
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volgens hem niet streng genoeg tegen de katholieken optraden, op de regering en
ook op de koning zelf.3
Met zijn Weekly Pacquet werd Henry Care het boegbeeld van de oppositiepers:
gevreesd om zijn scherpe pen en bewonderd om zijn stijl en de kracht van zijn
argumenten. Zijn Weekly Pacquet bleef bijna vijf jaar verschijnen, veel langer dan
andere oppositiebladen. De oppositiepers werd stevig aangepakt, en Henry Care
kreeg daarvan zijn deel. Hij
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uitte met enig recht de klacht: ‘I have not only been daily Libell'd by a whole Kennel
of Popish Yelpers, but also forc'd to run the Gantelope of abused Law, been Jayl'd,
inform'd against, and Convicted too, tho nothing of the Fact charg'd much less any
Criminal matter, prov'd’.4
Als pamflettist moet je van een tegenpamflet niet vreemd opkijken, maar Care's
tegenstanders gingen inderdaad verder. Het begon met een aantal gerechtelijke
verhoren over het auteurschap van de Weekly Pacquet, die in het begin anoniem
verscheen, en een voorarrest; vervolgens werd hij aangeklaagd, met opruiïng als
voornaamste beschuldiging. In 1680 werd hij door een jury schuldig bevonden,
waarop de Weekly Pacquet door de overheid verboden werd, maar een week later al
verscheen het blad onder een nieuwe titel (The Anti-Roman Pacquet). Bij de
gerechtelijke uitspraak zelf, maanden later, legden de rechters hem echter geen straf
op. Care was verder mikpunt van bedreigingen en fysiek geweld.5 In 1683 werd de
druk hem ál te groot en stopte hij met het blad dat hij na het voor hem gunstige vonnis
weer onder de naam Weekly Pacquet had uitgebracht. In 1684 werd Care uit zijn
kerkgemeente gezet - formeel omdat hij te weinig kerkte, maar zelf was hij ervan
overtuigd dat het een reactie op de door hem ingenomen standpunten was.

The Weekly Pacquet
De Weekly Pacquet is een zeer interessante periodiek, en daarom is een nadere
beschrijving ervan hier op haar plaats.
Eén Weekly Pacquet was qua omvang vergelijkbaar met een aflevering van een
periodiek van Weyerman: acht pagina's van ongeveer A5-formaat. Bijzonder is dat
in elk nummer direct na de kop een kleiner onderkopje is geplaatst dat een korte
samenvatting geeft van de inhoud van het nummer. De laatste twee pagina's van elke
Weekly Pacquet hebben een eigen titel, ‘the Popish Courant’,6 en dienden vooral ter
vermaak. In dit bijvoegsel werden in eerste instantie allerlei anecdotes over paaps
bijgeloof en paapse blunders afgedrukt, later raakte dit deel van het blad steeds meer
op de politiek en de actualiteit gericht.
In de eerste zes pagina's gaf Care de lering: in de Weekly Pacquet probeerde hij,
zoals hij dat zelf zegt, de lagere middenklasse een theoretische achtergrond te geven
bij allerlei theologische onderwerpen, zodat zij beter tegen katholieke, en met name
jezuïtische, praatjes gewapend zou zijn. Hij zette daarbij als een ware ‘Ontleeder der
Gebreeken’ het mes in alles wat hij zag als kerkelijk machtsmisbruik en verwerpelijke
rituelen. Het ging allemaal over de katholieke kerk, maar het was ongetwijfeld Care's
bedoeling dat de zittende High Church zich ook aangesproken zou voelen, en die
intentie is daar zeker overgekomen. Care sloot met zijn denkbeelden aan bij de
dissenters, een vrij grote groep andersdenkenden die kritisch was over het gezag en
de voorschriften van de High Church. De dissenters stelden gewetensvrijheid en
eigen verantwoordelijkheid boven onvoorwaardelijke trouw aan de kerkelijke leiding.
Het is dan ook heel wel denkbaar dat Care's opvattingen een rol gespeeld hebben bij
zijn kerkelijk royement.
De opeenvolgende afleveringen van de Weekly Pacquet vormen een doorlopend
verhaal. De rode draad daarin is een historisch overzicht van het papisme, wat te zien
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is aan de volledige titel van het blad: The Weekly Pacquet of Advice from Rome: or,
The History of Popery. Op de titelpagina van de gebundelde eerste jaargang staat
Care's programma in meer detail geformuleerd, in bewoordingen die verdacht veel
overeenkomst vertonen met de uitgebreide titelpagina van Weyermans Historie des
Pausdoms - voldoende reden om de inhoud van de Historie eens naast die van Care's
Weekly Pacquet te leggen.
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Historie des Pausdoms, deel 1, pagina 371: eerste bladzijde van ‘De hoofdstukken van het tweede
deel van de Historie des Pausdoms’ (coll. Jan Bruggeman, Zoetermeer).
The Weekly Pacquet, jaargang 2, nummer 17 (31 oktober 1679), p. 129 (privécollectie). Foto's: Jac
Fuchs.
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Weekly Pacquet en Historie des Pausdoms vergeleken
De eerste twee jaargangen van de Weekly Pacquet zijn ongelijk van omvang:
respectievelijk 31 en 47 afleveringen.7 Vergelijking van deze jaargangen met de
eerste twee delen van Weyermans Historie leverde globaal het volgende beeld op:8
van Weyermans ‘Opdragt aan den Heer Orsini’ (deel I) heb ik geen verwante
tekst in de Weekly Pacquet aangetroffen. Anderzijds lijkt Weyerman niet uit
Care's ‘To the Reader’ bij de gebundelde eerste jaargang van de Pacquet geput
te hebben.
de eerste drie bladzijden van Weyermans ‘Inleyding aan de Hervormde Jeugd’
(deel I) vertonen sterke gelijkenis met Care's ‘Introduction. To all True English
Protestants’ in de Weekly Pacquet, eerste jaargang, nr. 1, p. 1-3. Het slot van
deze ‘Inleyding’ vertoont overeenkomsten met het slot van ‘The Preface To the
Unbyass'd Protestant Readers’ bij de gebundelde tweede jaargang van de Weekly
Pacquet.
voor deel I van de Historie des Pausdoms gebruikte Weyerman de eerste
jaargang van de Weekly Pacquet plus de eerste zestien nummers van de tweede
jaargang. Hij nam vrijwel alle beschikbare tekst over, zodat ongeveer
acht-negende van de hoofdtekst van zijn deel I is ontleend aan de Weekly
Pacquet. Opmerkelijk is dat Weyerman in dit deel ook enkele ‘afleveringen’
van de ‘Popish Courant’ in vertaling opnam,9 en ze daarbij handhaafde op
dezelfde plekken in de tekst als waar ze bij Care ook het hoofdverhaal
onderbreken.
de merkwaardig ogende inhoudsopgave van deel II van de Historie des
Pausdoms, achterin deel I, bestaat uit een vertaling van de onderkopjes van de
resterende 31 nummers van de tweede jaargang van de Weekly Pacquet.
voor deel II van zijn Historie gebruikte Weyerman de resterende 31 nummers
van de tweede jaargang (nrs. 17-47), maar had zo dus minder brontekst ter
beschikking dan hij voor deel I had gehad. Hij heeft nagenoeg de complete tekst
van die 31 nummers van de Weekly Pacquet gebruikt, maar kon daarmee slechts
ongeveer tweederde van zijn deel II vullen. De rest van dat deel bestaat uit
uitweidingen en toevoegingen, zoals de ooit al door Frans Wetzels besproken
vagevuur-sprookjes.10
Voor beide delen van de Historie des Pausdoms geldt bovendien dat de
bronverwijzingen vrijwel geheel met die van Care overeenkomen, en dat onderwerpen
uit de Weekly Pacquet er in dezelfde volgorde aan de orde komen; Weyerman heeft
alleen in het tweede deel vaker uitweidingen en zijsprongen ingevoegd. In een enkel
geval geeft Weyerman een andere invulling aan de tekst: zo beargumenteert hij
waarom de Historie des Pausdoms als boek wordt uitgebracht en niet als periodiek,
juist daar waar Care zijn keuze voor een periodiek verdedigt, en geeft Weyerman
aan na twee delen te stoppen, op de plek waar Care juist een derde jaargang in het
vooruitzicht stelt.11
Dat Weyerman de Weekly Pacquet-afleveringen vrijwel integraal vertaalde, wijst
erop dat de sterk uitdagende stijl van Care hem goed lag: waar Care de argumentatie
met een beeldspraak heeft opgesierd vinden we vrijwel altijd hetzelfde beeld bij
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Weyerman terug, alleen zet Weyerman de tekst soms nog wat zwaarder aan,12 en in
een opsomming heeft hij een enkele keer een element minder13 of voegt hij een
(eigentijds) element toe.14 In de Historie des Pausdoms zijn ook allerlei kleinere en
grotere toevoegingen te vinden. Zo zijn de gedichtjes (bijvoorbeeld in deel I, pp. 46
en 65) nieuw ten opzichte van de Weekly Pacquet-tekst; gedichtjes uit de Engelse
tekst zijn door Weyerman niet vertaald.15 De kleine toevoegingen met
actualiteitswaarde, zoals verwijzingen naar de onlusten in Thorn, zijn eerder al door
De Vet aangeduid en besproken.16
In 1728, drie jaar na de publicatie van de eerste twee delen van de Historie des
Pausdoms, bracht Weyerman een derde deel op de markt. Er waren nog drie
jaargangen Weekly Pacquet, maar die lijkt hij niet te hebben gebruikt; ik zie althans
niet meer dan
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enige thematische overeenkomst tussen de derde jaargang van de Weekly Pacquet
en deel III van de Historie des Pausdoms.

Bronnen
Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn dat aan de Weekly Pacquet en de Historie des
Pausdoms grotendeels dezelfde bronnen ten grondslag liggen. Het is niet mijn
bedoeling een bronnenanalyse voor beide werken uit te voeren, maar ik wil er toch
enkele opmerkingen aan wijden. De belangrijkste is al door De Vet genoemd: het
Mysterium Iniquitatis. Hij heeft laten zien dat voor veel van de argumenten en de
thematiek in de Historie des Pausdoms geput is uit het Mysterium Iniquitatis seu
historia papatus van Philippe de Mornay, sieur du Plessis-Marly (1549-1623). Van
woordelijke overname uit het Mysterium is echter geen sprake. De passages in de
eerste twee delen van de Historie des Pausdoms waarnaar De Vet in deze context
verwijst zijn passages die wel vrijwel letterlijk corresponderen met passages in de
Weekly Pacquet. Van woordelijke overname uit het Mysterium is echter geen sprake.
Henry Care verwijst ook, op zeker drie plaatsen, naar dit werk, allereerst in zijn
‘Introduction. To all true English Protestants’: ‘Yet possibly some of you, (especially
the Younger or more Mechanick sort) may not have had leisure or opportunity to
inspect the whole of that Mystery of Iniquity’.17 Een verwijzing vinden we ook in
nummer 15 van de eerste jaargang.18 En later noemt hij ook de auteur, wanneer hij
verwijst naar ‘Morney's Mysterium iniquitatis, Progres. 27’.19 Schwoerer noemt dit
werk niet, maar vermeldt wel dat Care heeft geput uit bisschop Burnet's History of
the English Reformation (in meerdere delen verschenen vanaf 1679) en uit Synopsis
Papismi, That Is, A Generall View Of Papistrie: Wherein The Whole Mysterie of
Iniquitie, and Summe of Antichristian Doctrine, is set downe (1592) van Andrew
Willet. ‘Mystery of Iniquity’ is een begrip dat in de zeventiende eeuw vaker voorkomt
in titels van Engelse boeken; zo verscheen van Burnet in 1673 The Mystery of Iniquity
Unvailed, een meerdere malen herdrukt werk. De exacte route waarlangs de stof uit
het Mysterium Iniquitatis van De Mornay in de Weekly Pacquet en de Historie des
Pausdoms is terechtgekomen, is dus nog niet vastgesteld.
Bronnen die Weyerman in zijn voetnoten vermeldt stemmen vrijwel altijd overeen
met de door Care in zijn tekst vermelde bronnen. In een enkel geval vermeldt
Weyerman een bron voor een stuk tekst dat niet in de Weekly Pacquet voorkomt.
Een voorbeeld daarvan is Den Troost der Zielen van Cornelius Vrancx, voor de
pagina's 1-18 van deel II van de Historie des Pausdoms.20

Conclusie
De eerste twee jaargangen van de Weekly Pacquet van Henry Care blijken dus dé
bron waaruit Weyerman geput heeft voor de eerste twee delen van zijn Historie des
Pausdoms, en vermoedelijk beschikte Weyerman slechts over die twee jaargangen,
en niet over de derde en volgende. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat Care en
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Weyerman beiden grote passages letterlijk uit een gemeenschappelijke bron
overgeschreven hebben, maar gegeven de vorm van het werk van Care - een tijdschrift
waarin de hoofdverhaallijn op vaste afstanden wordt onderbroken door niet
gerelateerde intermezzi - en constaterend dat een aantal karakteristieke punten van
de Weekly Pacquet - zoals de subkopjes en drie teksten van intermezzi - in de Historie
des Pausdoms terugkeert, acht ik het niet aannemelijk dat er zo'n gemeenschappelijke
bron is.
De wetenschap dat Weyermans Historie des Pausdoms grotendeels een vertaling
is van Care kan bijdragen aan een verklaring waarom Weyerman het schrijven van
dit werk aankon (een vertaling is sneller uitgevoerd dan een volledig
bronnenonderzoek). Ook kan het een verklaring zijn voor de vertraging waarmee
deel II van de Historie verscheen (de resterende
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Titelpagina van de gebonden eerste jaargang van Henry Care, The Weekly Pacquet (Londen 1679)
(privécollectie). Rechts: Titelpagina van Jacob Campo Weyerman, Historie des Pausdoms, deel 1
(Amsterdam 1725) (coll. Jan Bruggeman, Zoetermeer). Foto's: Jac Fuchs.

beschikbare stof moest met passende uitweidingen op niet al te in het oog springende
plaatsen aangevuld worden tot de voor deel II vereiste omvang van 370 pagina's),
en tevens een verklaring waarom deel III van de Historie enkele jaren op zich liet
wachten. Ook werpt dit alles nieuw licht op de grillige compositie van de Historie
des Pausdoms.

De Historie des Pausdoms op herhaling
In 1734 kwam Weyerman nog eenmaal terug op de Historie des Pausdoms, met
Eenige scherpe Aanmerkingen,21 waarin een brief van een kartuizer monnik en
Weyermans antwoord daarop werden afgedrukt. Over het ‘Antwoordt’ van Weyerman
heb ik mij het hoofd gebroken, maar ik heb voor die tekst (nog) geen bronnen kunnen
vinden. Het ‘Antwoordt’ bevat niettemin een zeer verdachte passage: een ‘korte
schets der Jesuieten’. De karakterschets was een veelbeoefend genre in Engeland22
en, zoals eerder gezegd: jezuïeten waren rond 1680 in Engeland het gesprek van de
dag en dus onderwerp van vele pamfletten.
De kartuizer brief en Weyermans ‘Antwoordt’ worden gevolgd door twee
‘Godgeleerde en Zeedekundige Betrachtingen’ waarover ik wél iets kan meedelen:
dit zijn bewerkte vertalingen van twee ‘Discourses’ die op enig moment na 1647 aan
de Resolves van Owen Felltham zijn toegevoegd - Felltham en zijn Resolves zijn
dankzij Jan Bruggeman oude bekenden.23 Beide ‘Discourses’ komen in alle
Felltham-drukken vanaf 1661 voor. Van de ‘Discourse upon Eccles. II.11’ heeft
Weyerman ongeveer vijfzesde vrijwel letterlijk overgenomen, en die tekst maakt
ongeveer tweederde uit van zijn ‘Over Salomon, Pred. kap. 2 vs. 11’; de ‘Discourse
upon St. Luke 14.20’ nam Weyerman vrijwel geheel over in ‘Over Lukas kap. 14
vs. 20’, maar zijn tekst is door allerlei uitweidingen ongeveer twee keer zo lang. Ik
bezie het hele theologische werk van Weyerman inmiddels met argwaan.24
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Vragen...
De constatering dat de eerste twee delen van de Historie des Pausdoms grotendeels
een vertaling zijn roept allerlei vragen op. Een aantal daarvan heb ik op een rij gezet,
maar bij de meeste heb ik geen goed antwoord, en kom ik op zijn best tot
veronderstellingen.
Wat blijft er overeind van vorige publicaties over de Historie des Pausdoms?
Op dit punt kan ik u geruststellen. Het belangrijkste artikel hierover is dat van Jan
de Vet en dat artikel stáát.25 Hij heeft, zonder het werk van Care te kennen, met
bewonderenswaardige trefzekerheid de tekst van Weyerman als in de kern
zeventiende-eeuws aangemerkt. De Vet besteedt vooral aandacht aan de actuele
passages, die dus wél Weyermans eigen inventie zijn, zoals de verwijzingen naar de
onlusten in Thorn. Het artikel bevat bovendien een goede schets van het religieuze
klimaat ten tijde van het ontstaan van de Historie des Pausdoms, en een overzicht
van Weyermans advertenties en verwijzingen die licht kunnen werpen op de
ontstaansgeschiedenis van de Historie. Ik heb dit artikel bij het voorbereiden van
mijn observatie met genoegen herlezen en met vrucht gebruikt.
Ten tweede is er het artikel van Frans Wetzels over de vagevuur-sprookjes.26 Deze
zijn echter niet aan Care, maar aan een andere bron ontleend, dus daar heb ik geen
nieuws over te brengen.
Ten slotte zijn er de twee artikelen van Jan de Vet over Eenige scherpe
aanmerkingen. Die artikelen gaan juist over de eerste twee onderdelen van dat werk,
terwijl ik hier alleen over beide laatste onderdelen iets nieuws gemeld heb.27
Werpt deze vondst nu een schaduw over het hele theologische oeuvre van
Weyerman?
Mijn standpunt heb ik hierboven al gegeven: argwaan is gepast en het lijkt mij
inderdaad wenselijk dat het overige theologische werk nader wordt onderzocht op
directe ontleningen aan andere auteurs.
Hoe en wanneer kwam Weyerman aan de Weekly Pacquet?
Daarover is moeilijk iets te zeggen. Wel is duidelijk dat er aan het begin van de
achttiende eeuw niet zomaar aan een exemplaar te komen was. Schwoerer citeert
Daniel Defoe,28 een bewonderaar van Care, die in 1704 meldde dat de Weekly Pacquet
een zeldzaamheid geworden was. In 1714 bevond zich echter wel een exemplaar in
Nederland, namelijk in de verzameling van Benjamin Furly, zoals blijkt uit de
veilingcatalogus van zijn bibliotheek.29 Helaas vermeldt de beschrijving niet hoeveel
jaargangen van de Weekly Pacquet dit kavel omvatte.
Weyerman gebruikte in 1725 wel de eerste twee jaargangen van de Weekly
Pacquet, maar in 1728 niet de derde. Waarom niet?
Mijn antwoord is dat alles in de opzet en de inhoud van de eerste twee delen van
de Historie des Pausdoms erop wijst dat Weyerman alleen over de eerste twee
jaargangen van de Weekly Pacquet beschikte, niet over de derde.
Wanneer heeft Weyerman zich gerealiseerd dat een volledige historie er
niet in zat? De twee eerste jaargangen van de Weekly Pacquet gaan niet verder
dan het jaar 1000.
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Ik denk dat Weyerman vanaf het begin van zijn project wist dat hij met twee
jaargangen Weekly Pacquet alleen een goede aanzet voor zijn Historie des Pausdoms
had, en dat hij er snel achter kwam dat het werk veel omvangrijker zou worden dan
hij anderen wilde doen geloven: hij lijkt immers geen enkele poging gedaan te hebben
om de tekst van Care in te korten. Ook moet hij ingezien hebben dat het evenwichtig
aanvullen van de tekst van de twee jaargangen Weekly Pacquet met recentere
kerkgeschiedenis zijn krachten te boven ging. Kortom: mijn indruk is dat Weyerman
vrijwel vanaf het begin zijn publiek bedonderd heeft.
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Wist Weyerman wie de auteur van de Weekly Pacquet was?
De Weekly Pacquet verscheen aanvankelijk anoniem, maar de achterkant van de
titelpagina bij de gebundelde tweede jaargang toont een Latijns lofdicht op Care.
Mij zijn geen verwijzingen naar Henry Care in het overige werk van Weyerman
bekend, en dat doet mij vermoeden dat hij niets over Henry Care wist.
Care's publicatie was een periodiek, en zijn stijl lijkt op die van Weyerman.
In hoeverre heeft de Weekly Pacquet het werk van Weyerman beïnvloed?
Het beantwoorden van deze vraag laat ik graag aan anderen over, maar mijn
vermoeden is dat er buiten de Historie des Pausdoms geen duidelijke invloed van
Care op Weyermans werk te vinden zal zijn.
Het antipapisme van de Historie des Pausdoms blijkt nu dat van Care uit
het Engeland van rond 1680 te zijn. Anderzijds was het Weyermans vrije keuze
deze tekst uit te geven. Hoe groot was zijn antipapisme nu feitelijk?
Ook het beantwoorden van deze vraag laat ik graag aan mij voorbij gaan, maar ik
denk dat er geen aanleiding is om de visie van De Vet te herzien.
Wordt de Historie des Pausdoms een minder interessant werk nu het op de
Weekly Pacquet gebaseerd blijkt te zijn?
Ik zou zeggen: nee, integendeel. Als de Historie een vertaling is, biedt dat de
mogelijkheid de eigen inbreng van Weyerman er beter uit te halen, en geeft het
bovendien meer inzicht in hoe hij als vertaler te werk ging.

Ite missa est
Ter afsluiting: al met al heb ik alleen maar een toevalstreffer gescoord. Om het
theologisch werk van Weyerman verder op ontleningen aan andere werken te
onderzoeken is bekendheid met (Engelse?) theologische teksten van vóór 1730
vereist, en die heb ik niet. Ik hoop dan ook dat iemand zich geroepen voelt deze
uitdaging aan te gaan. Ik kan daar niet toe oproepen met de tekst die Care schreef
aan het eind van zijn tweede jaargang van de Weekly Pacquet: ‘We shall henceforth,
God affording us Life and Liberty, proceed in the Third Volume of this work, to
shew you (as the Prophet speaks) yet greater Abominations’.30 Maar ik citeer met
genoegen uit Weyermans vertaling achterin deel II van de Historie des Pausdoms:
‘Laat nu een Tweede Schryver [...] een [...] Deel op het Weefgetouw van zyn
Bekwaamheyt zetten, want wy hebben de Bron des Pausdoms niet opgesopt met
Sponssen. Daar schuylen nog vry zwaarder Gruuwelen als wy hebben ontkleet en
ontmaskert’.31

Eindnoten:
1 Naar Henry Care, The Weekly Packet (zie n. 8), jrg. 1, nr. 1 (3 december 1678), p. 2. Dit artikel
is een aangepaste versie van de observatie die ik hield op de Grondvergadering van 10 januari
2009 in Den Haag, onder de titel ‘“I have been Jayl'd, inform'd against, and Convicted too” -

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

2
3

4
5
6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

een Engelse broodschrijver uit de zeventiende eeuw’. Ik ben Rietje van Vliet en Jan Bruggeman
grote dank verschuldigd voor hun hulp bij het voorbereiden van de observatie.
Lois Schwoerer, The ingenious Mr. Henry Care, London's first spin doctor (Stroud 2004).
Het is hier niet de plaats om in te gaan op alle twistpunten waarover Care een standpunt innam,
zoals de competentiestrijd tussen koning en parlement, perscensuur, en de pogingen om te
voorkomen dat een katholiek de Engelse troon zou bestijgen. Deze onderwerpen, die voor het
begrijpen van leven en werk van Henry Care van belang zijn, komen in het boek van Schwoerer
(n. 2) uitgebreid aan de orde.
Care, Weekly Packet, jrg. 3 (1681-1682), halverwege de tweede pagina van ‘The Preface’.
Zo werd een nachtelijke aanval op zijn huis door zijn buren afgeslagen: of de aanvallers
katholieken waren of regeringsagenten is nooit duidelijk geworden.
Bij twee afleveringen uit de eerste jaargang, de nummers 2 en 22, is de verdeling vijf bladzijden
Weekly Pacquet en drie bladzijden ‘Popish Courant’.
Care's ‘history of popery’ loopt in de eerste jaargang van de Weekly Pacquet tot het jaar 600,
in de tweede tot het jaar 1000, in de derde jaargang (tachtig afleveringen) tot het jaar 1370, en
in de vierde tot 1517.
Voor het vergelijken van de Weekly Pacquet en de Historie des Pausdoms zijn gebruikt: Jacob
Campo Weyerman, Historie des Pausdoms, delen I, II en III (Amsterdam 1725-1728), collectie
Jan Bruggeman (voor een enkel detail ook: Koninklijke Bibliotheek 3145 E 1-3); Henry Care,
The Weekly Pacquet of Advice from Rome, jaargangen 1-3 (Londen 1678-1681), privébezit. Ik
heb de teksten alinea voor alinea vergeleken. Een tabel waarin de overeenkomsten tussen de
beide werken zijn vastgelegd is bij mij op te vragen, en van de hand-out met een vergelijkende
selectie van citaten uit beide geschriften, bij de Grondvergadering van 2009 uitgedeeld, heb ik
ook nog enkele exemplaren beschikbaar.
Op ECCO (Internetsite, toegankelijk voor o.a. jaarpashouders van de Koninklijke Bibliotheek)
staat een 18de-eeuwse herdruk van de Weekly Pacquet: Henry Care, The History of Popery:
with such alterations of phrase as may be more suitable to the taste of this age; and such
additions, 2 delen (Londen 1735-1736). Voor de hier beoogde vergelijking is deze uitgave,
zoals de titel al aangeeft, minder geschikt: de tekst is bewerkt, en de ‘Popish Courant’-teksten
zijn weggelaten.
Te weten uit de Weekly Pacquet, jrg. 1, nrs. 25 en 26, en jrg. 2, nr. 9.
Frans Wetzels, ‘De vagevuur-sprookjes van C.C. Vrancx en Jacob Campo Weyerman’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 17 (1994), p. 71-76. De
vagevuur-sprookjes zijn aan een andere, mij onbekende bron ontleend.
Weyerman, Historie, resp. I, ‘Inleyding van 't Werk’, en II, p. 370.
Voorbeeld: ‘And is not this stuff, think you, incomparable Divinity to edifie old Woman [sic]
with, on a long winter-night in the Chimney-corner?’ (Weekly Pacquet, jrg. 1, nr. 8, p. 59) /
‘Wat Zegje Leezers is zo een Sermoen, niet een onvergelykelyke Godgeleerdheyd, om oude
tandelooze wyven mee te stichten, op een lange Wintersche Avond, in 't Hoekje van een berookte
Schoorsteen?’ (Historie I, p. 44).
Voorbeeld: ‘Nay, there is not one of the elder Papists, such as Pighius, Gropper, Bayus, Peresius,
Cassander, Hosius, Almain and the rest [...]’ (Weekly Pacquet, jrg. 2, nr. 36, p. 285) / ‘Ja daar
is geen Een van de Oudste Papisten, dezulke als Pighius, Gropper, Bayus, Peresius, Cassander,
Hosius &c. [...]’ (Historie II, p. 258).
Voorbeeld: ‘But in deed to lay any stress on such whimsical Observations, better becomes a
Doctor of the Alcoran, or Cabalistical Rabbi, than a serious Christian Historian [...]’ (Weekly
Pacquet, jrg. 1, nr. 10, p. 74) / ‘Doch om de Waarheyd te zeggen, wy zeggen, dat het beter
voegt aan een Leeraar van den Alkoran, aan een geheymkundig Rabbi, en aan een
Maas-Paracelsist, acht te geeven op die wervelzieke Aanmerkingen, dan het een Kristen Historie
Schryver past’ (Historie I, p. 56).
Een overzicht van alle verschillen te geven is hier niet mogelijk; ik wil volstaan met een overzicht
van grotere passages in de Historie, die niet met de Weekly Pacquet in verband te brengen zijn:
deel I, pp. 133-141, 151-153, 156-160, 168-175, 190-194, 242-245 en (delen van) 334-338;
deel II, pp. 1-18, 75-93, 108-113, (delen van) 150-165, 182-185, 188-211, 219-251, 261-264,
(delen van) 272-280, 289-293, 314-318 en (delen van) 351-352.
J.J.V.M. de Vet, ‘Over Weyermans Historie des Pausdoms: een verkenning vanuit
voorgeborchten’, in: Peter Altena, Willem Hendrikx e.a., Het verlokkend ooft (Amsterdam
1985), p. 101-141.
Weekly Pacquet, jrg. 1, nr. 1, p. 1-2.
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18 Weekly Pacquet, jrg. 1, nr. 15, p. 116.
19 Weekly Pacquet, jrg. 2, nr. 37, p. 291. Dezelfde verwijzing bij Weyerman, Historie II, p. 266,
maar zonder de naam van de auteur.
20 Zie Wetzels, ‘De vagevuur-sprookjes’ (n. 10).
21 Jakob 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).
22 Weyerman heeft enkele karakterschetsen van Ned Ward vertaald, en Care heeft ook meerdere
‘karakters’ op zijn naam staan: hij schreef onder andere The Character Of A Turbulent,
Pragmatical Jesuit And Factious Romish Priest, maar die vertoont geen duidelijke verwantschap
met Weyermans ‘korte schets’.
23 Owen Felltham, Resolves, divine, morall, politicall (Londen [1623?] en latere edities). Ik heb
de drukken bekeken die op de internetsites EEBO en ECCO (n. 8) te raadplegen zijn. Op dit
werk werd gewezen door Jan Bruggeman, ‘Het tijdschrift Het Schouwburg der Hartstogten van
Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30
(2007), p. 146-148.
24 Sterker, ik vraag mij af of Weyerman eigenlijk wel in staat was om zelfstandig een non-fictiewerk
van redelijke omvang op te zetten. Was hij misschien alleen maar iemand die bij
non-fictieon-derwerpen de commerciële kansen van het uitbrengen van een vertaalde tekst
inschatte, en ook daarbij de plank nog wel eens mis sloeg?
25 De Vet, ‘Over Weyermans Historie des Pausdoms’ (n. 16).
26 Wetzels, ‘De vagevuur-sprookjes’ (n. 10).
27 J.J.V.M. de Vet, ‘Weyerman en zijn kartuizer’, Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende
Eeuw 14 (1982), p. 179-208, en idem, ‘Weyerman en zijn kartuizer’, Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman 6 (1983), p. 1-3.
28 Schwoerer, The ingenious Mr. Henry Care (n. 2), p. 289, noot 41.
29 Zie Bibliotheca Furliana (Rotterdam 1714), p. 171, kavel 95. Geraadpleegd exemplaar: Collectie
Gemeentearchief Rotterdam, XXV G 27.
30 The Weekly Pacquet, jrg. 2, nr. 47 (28 mei 1680), p. 374.
31 Weyerman, Historie II, p. 370.
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‘Iet nieuws, nuts, en vermakelijks’.
Weyermans Vermakelyk Wagen-Praatje in het licht van de traditie
van praatjespamfletten (1600-1750)*
Clazina Dingemanse
Omstreeks 1739 publiceerde Weyerman een bijzondere tekst, het Vermakelyk
Wagen-Praatje.1 Bijzonder aan deze tekst is de vorm: een praatje in een realistische
setting. In de tekst voeren drie personen, twee heren en een juffrouw, een gesprek
tijdens hun reis in een postwagen. Het blijft niet bij gezellig gekeuvel, want ze hebben
het gemunt op de commerciële aspiraties van geneesheren, kwakzalvers en
boekhandelaren. Als de juffrouw in de koets onwel wordt en de oudste heer haar een
theelepeltje goudpoeder aanbiedt, is dat een mooie aanleiding voor de jongere heer
om vraagtekens bij de kwakzalverij te zetten. Met name de onderlinge
belangenverstrengeling van boekverkopers en kwakzalvers verhit de gemoederen.
Want boekhandelaren adverteerden destijds met kwakzalversmiddelen in de krant
en verkochten ze in hun winkels.
Ruim tien jaar voor de verschijning van het Vermakelyk Wagen-Praatje had
Weyerman de dialoogvorm al toegepast in zijn tijdschrift Echo des Weerelds waarin
op 17 juli 1726 een samenspraak stond tussen Echo en Fillis. In de volgende
afleveringen maakte hij opnieuw gebruik van samenspraken, nu tussen een aantal
personificaties, zoals de dames ‘Neyging’ en ‘Reden’, of tussen een overleden spreker
(de geest van Mama Picart) en echt bestaande personen of realistische personages.
Vervolgens publiceerde hij een tijdschrift dat geheel uit samenspraken bestond,
Maandelyksche 't Zamenspraaken, tusschen de dooden en de leevenden, waarvan
zes afleveringen zijn gerealiseerd.2 Het ging in deze periodiek voornamelijk om
dodengesprekken.3
Het Vermakelyk Wagen-Praatje is geen dodengesprek, noch treden er
personificaties op of mythologische personages: het sluit aan bij de traditie van het
realistische praatje. In de periode 1600-1750 is het praatje een veelvuldig gebruikt
teksttype in pamfletten. In dit artikel laat ik zien hoe Weyerman zijn eigen draai gaf
aan het teksttype ‘praatje’.

Praatjespamfletten
Praatjespamfletten zijn fictieve, maar realistisch aandoende, gesprekken in druk. Ze
lijken realistisch, want de sprekers bestaan uit allerlei soorten herkenbare inwoners
van de Republiek, zoals boeren, schippers, kooplui, kroegbazen, Amsterdammers,
Zeeuwen of Brabanders. De situatie is al even levensecht: bijvoorbeeld een schuit,
de beurs, een markt of straat, een wachtpost of binnen in een huis. Praatjes gaan over
actuele kwesties, zoals de vraag of er oorlog of vrede moet komen, welk beleid
gunstig is, wie er de baas is in stad en land en of politici zich misdragen. De suggestie
wordt dus gewekt dat deze gesprekken echt hebben plaatsgevonden.
Praatjespamfletten lijken uiterlijk op toneelteksten. Net als bij toneel wordt de
naam van de spreker gevolgd door de tekst van die spreker. Het lettertype is in de
zeventiende eeuw vaak gotisch, met de namen van de sprekers ter onderscheiding
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in romein. In de achttiende eeuw is het hele pamflet meestal in romein gedrukt,
sprekersnamen zijn dan cursief gezet of in kapitalen. Soms is er sprake van
regie-aanwijzingen of auteurscommentaar in een afwijkend lettertype, bijvoorbeeld
om aan te geven dat iemand lacht of dat iemand in de rede wordt gevallen. Meestal
zijn de praatjespamfletten in proza,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

40
maar soms zijn ze berijmd, zoals het Boere Praetje tusschen Kees en Gys uit 1748.
Vooral komisch-satirische praatjes met sprekers van lage komaf, zoals deze boeren,
zijn vaak op rijm.
De aankondiging ‘praatje’ staat doorgaans prominent op de titelpagina. Het woord
wordt altijd voorzien van één of meerdere specificaties; titels zijn bijvoorbeeld
Hollants praatjen (1650) of Wacht-Praetje (1672). Op die manier worden de sprekers,
de locatie of het onderwerp alvast aangekondigd, in dit geval respectievelijk de
Hollandse visie op de staatsinrichting in 1650 met een Hollander als belangrijkste
spreker en de oude rechten van Amsterdamse burgers met drie burgerwachters van
verschillende rang als gesprekspartners. Het woord ‘praatje’ doet een informeel, niet
al te belangrijk alledaags gesprek vermoeden, in het kort: geklets en achterklap. Maar
zoals uit de voorbeelden blijkt zijn de onderwerpen lang niet altijd lichtvoetig en zijn
ze vaak politiek getint, al wordt het gedrag van politieke prominenten ook wel met
de nodige humor en leedvermaak bespot.
Doorgaans voeren zo'n twee tot vijf sprekers het woord. Het gaat altijd om
herkenbare types die in werkelijkheid ook best met elkaar hadden kunnen praten.
Soms worden de personages, net zoals in toneelteksten, in een sprekerslijst
aangekondigd, bijvoorbeeld op het titelblad van het Warrigh Brandewyns
Kroegspraatje (1672) waar de sprekers ook meteen met enige spot gekarakteriseerd
worden, zoals: ‘Klaes Roodt-neus, Brandewijns-Waerdt’ en ‘Glaude Perfect, Frans
Handelaer’. Heel af en toe bevat de titelpagina een illustratie, bijvoorbeeld een
afbeelding van een schuit met passagiers, zoals op het Leyds-Veer-Schuyt-Praetgen
uit 1628. De locaties waren net zo alledaags als de sprekers: een wachthuis, kroeg,
schuit en dergelijke.

Internationale traditie
Er zijn behalve praatjes meer pamfletten die gekenmerkt worden door een
gespreksstructuur of tenminste door interactie tussen sprekers. Het gaat om een vrij
heterogene groep van discoursen, catechismi, dialogen, vragen, gesprekken,
tweespraken enzovoorts.
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Titelblad van het Boere Schuit-Praatje, Gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt (1747). [Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, Knuttel 17744]

Sommige van deze pamfletten zijn fictioneler dan de praatjes, zij bevatten sprekers
als dieren, geesten, personificaties of mythologische figuren en de gesprekken hebben
bijvoorbeeld plaats in de hel of op de (mythologische) berg Parnassus. Dat geldt met
name voor dodengesprekken en varianten daarop.4 Maar de meeste gesprekspamfletten
bestaan uit vergelijkbare realistische tafereeltjes als de praatjes, ze hebben alleen een
andere naam in de titel. Praatjespamfletten worden vanwege hun duidelijke
kenmerken, zoals hun benaming, de directe rede en de realistische elementen, dan
ook beschouwd als harde kern van de categorie gesprekspamfletten.5
Praatjespamfletten zijn onderdeel van een lange internationale traditie, want ze
behoren tot het genre van de dialoog, een genre met klassieke voorbeelden als Plato,
Cicero en Lucianus. De dialoog werd later veelvuldig gebruikt door humanisten, met
name in Italië, maar ook in Nederland; vooral de dialogen van Erasmus waren wijd
en zijd bekend, maar ook die van Coornhert werden veel
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gelezen. In Duitsland werden ten tijde van de Reformatie veel dialogen gepubliceerd,
ook in pamfletten. In de zeventiende eeuw groeide de dialoog internationaal uit tot
een veel gebruikt pamfletgenre, niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk en
Engeland en niet in de laatste plaats in Nederland. De Nederlandse pamfletdialogen
vertonen zo nu en dan sporen van de werken van hun illustere klassieke voorgangers,
maar filosofie en waarheidsvinding staan niet voorop, er moest een punt gemaakt
worden.

Propaganda
Het eerste echte ‘praatje’ stamt uit 1608. Het heeft als titel Schuyt-praetgens, Op de
vaert naer Amsterdam, tusschen een Lantman, een Hovelinck, een Borger, ende
Schipper (1608). Een landman, een burger en een hoveling spreken tijdens hun reis
naar Amsterdam over de aanstaande vrede met Spanje. Zij vertegenwoordigen drie
van de vier klassieke standen: de boeren, de burgerij en de adel. De vierde stand, die
van de geestelijkheid, ontbreekt. Behalve deze drie sprekers neemt ook de schipper
deel aan het gesprek. De schuit is een geloofwaardige gesprekslocatie voor zulke
sociaal-maatschappelijk verschillende sprekers, want destijds reisden ook in
werkelijkheid mensen van allerlei pluimage met de schuit. Zij vermaakten zich
onderweg met een aangenaam gesprek.
De vier sprekers gaan in discussie over de op handen zijnde vrede met Spanje. Na
een korte uitwisseling van standpunten en argumenten over en weer, krijgt de hoveling
de overhand; hij is tegen deze vrede met de onbetrouwbare Spaanse vijand met wie
hij al veel ervaring heeft. Hij wordt ondersteund door felle uitspraken van de schipper
die de Spanjaarden haat. De voorstanders van vrede, de burger en de landman, laten
zich gaandeweg overtuigen. Ook zij bezien de vrede uiteindelijk met groot
wantrouwen. Aan het einde van het pamflet is er dus consensus, alle sprekers zijn
het nu eens dat de vrede een slechte zaak is en dat de regering op haar hoede moet
zijn.
Het is duidelijk dat de auteur van dit pamflet een tegenstander is van de vrede.
Het gesprek lijkt in eerste instantie een realistische weergave te zijn van de
tegenstrijdige standpunten die er in werkelijkheid waren, maar het gaat om een
partijdig propagandastuk. De lezer wordt door middel van het fictieve gesprek aan
de hand genomen en naar één onafwendbare conclusie geleid. In dit opzicht is dit
allereerste praatje toonaangevend voor de praatjes die zouden volgen.
Praatjespamfletten zijn propaganda: de lezer wordt altijd een bepaalde richting op
gestuurd. Dit sturen gebeurt met behulp van verschillende technieken, waarbij de
spanning tussen fictie en werkelijkheid steeds een rol speelt.

Technieken en tactieken
In de eerste plaats hebben praatjespamfletten een vaste opbouw, met een opening,
een middengedeelte en een afsluiting. In de opening, die vaak niet al te lang is,
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ontmoeten de sprekers elkaar. Aan de hand van een nieuwsvraag wordt het
hoofdthema, de centrale kwestie van het gesprek, geïntroduceerd. Het middengedeelte
bevat de argumentatie en kent vaak een klassieke retorische opbouw, zoals dat ook
gebruikelijk is in andere persuasieve teksten en redevoeringen uit die tijd. In het
zojuist besproken pamflet Schuytpraetgens wordt bijvoorbeeld eerst het betoog van
de tegenpartij, verwoord door de voorstanders van vrede, weerlegd (refutatio). Daarna
wordt het eigen standpunt tegen vrede bekrachtigd (confirmatio). Er wordt nog een
zijweg bewandeld (digressio) en daarna volgt het slotwoord (peroratio) met de
herhaling van de belangrijkste argumenten en een laatste beroep op het gevoel. De
argumentatie van de Schuyt-praetgens eindigt met een mobiliserende oproep om een
ieder in de samenleving aan te zetten tot het juiste gedrag. Na de argumentatie, het
belangrijkste gedeelte van het praatje, volgt nog
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een afsluiting. Deze is meestal verhalend met het afscheid van de sprekers, wederzijdse
groeten en dankwoorden, het drinken van een glaasje en het regelen van het drukken
van het gesprek. De Schuyt-praetgens eindigen met de aankomst van de schuit: de
schipper int zijn geld en stelt voor het gesprek te drukken.
Tijdens de afsluiting en de opening wordt meer dan in het middenstuk de natuurlijke
structuur van een gesprek nagebootst en er is meer aandacht voor de enscenering:
sprekers wisselen elkaar vlot af, er is sprake van humor en handelingen en sprekers
worden kort getypeerd.
Een heel belangrijk propagandawapen zijn de sprekers. Er wordt bijvoorbeeld
gespeeld met de verhouding tussen de sprekers. Een veel gebruikte tactiek is de inzet
van een dominante hoofdspreker die de anderen weet te overtuigen, zoals de hoveling
in de Schuyt-praetgens. Deze methode, waarbij een meningsverschil verandert in
consensus, overeenstemming, gaat terug op de socratische dialogen van Plato. In
sommige teksten wordt het meningsverschil niet opgelost en blijven de sprekers
tegenover elkaar staan, maar ook dan is er geen onduidelijkheid: de sprekers met de
juiste visie zijn in de meerderheid en de tegenstander vertrekt meestal vlak voor het
einde. Het is ook mogelijk dat de sprekers het vanaf het begin met elkaar eens zijn
en dat ze als gelijkgestemden van gedachten wisselen over een thema. Het gaat dan
om een gesloten variant van de Ciceroniaanse dialoog: de sprekers zijn wel
gelijkwaardig, maar er is geen ruimte voor alternatieve meningen, de zaak wordt dus
niet van meerdere kanten onderzocht. Een andere mogelijkheid is een didactische
leraar-leerling-verhouding. Dan heeft de één de kennis en waarheid in pacht en wordt
de ander zonder protest door hem onderwezen. Hoe de sprekersverhoudingen ook
zijn, het moge duidelijk zijn dat er voor de lezer uiteindelijk weinig te kiezen
overblijft.
Ook de typering van de sprekers ondersteunt de sturing. Sprekers worden aangeduid
naar hun maatschappelijke positie of beroep, bijvoorbeeld boer, koopman of politicus,
hun geografische herkomst (Fries, Zeeuw, Amsterdammer), hun onderlinge relatie
(buren, vrienden), of ze krijgen alledaagse namen, al dan niet in combinatie met een
veelzeggende achternaam (Jochem, Kees, Willem Waermondt). Bij hun typering
wordt rekening gehouden met het retorische principe decorum of passendheid: het
karakter van de sprekers past bij hun rol in het gesprek en versterkt hun
propagandawaarde. Zo wordt de hoveling, de hoofdspreker in het pamflet
Schuyt-praetgens, uitvoerig voorzien van een positief karakter: hij heeft als edelman
van nature al gezag en aanzien, maar hij is ook onbaatzuchtig, hij is al op leeftijd,
heeft nog gediend onder Willem van Oranje en kent de Spanjaard dus door en door.
Wie kan er dus beter oordelen over de vredesonderhandelingen? Geregeld worden
er minder serieus te nemen personen ten tonele gevoerd die vanwege hun typering
boude en ongenuanceerde uitspraken kunnen doen en zorgen voor een komisch effect:
de schipper uit de Schuyt-praetgens is hiervan een voorbeeld.
Zo nu en dan wordt er geput uit de toneeltraditie bij het karakteriseren van de
sprekers. Dit geldt in de eerste plaats voor kluchtige pamfletten op rijm waarin boeren
de woordvoerders zijn. Zij worden neergezet als boeren uit satirische kluchten: ze
spreken het volkse dialect dat bekend is uit het toneel van Bredero, ze lusten graag
een biertje, ze houden van feesten, ze roken en zijn niet al te slim of hebben
lichamelijke gebreken. Deze boeren bekritiseren stadse zaken en personen, vooral
regenten. Ze kaarten daarmee op een humoristische manier de wantoestanden aan in
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de hogere kringen zonder dat de overwegend stedelijke lezer hier aanstoot aan hoeft
te nemen: de boer is een buitenstaander waar de lezer zich superieur aan voelt. Juist
daarom kan de boer de meest felle kritiek uiten.
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Spotprent van Romeyn de Hooghe bij het Postwagen-Praetjen (1690). [Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, Knuttel 13499]
Titelblad van het Leyds-Veer-Schuyts-Praetgen (1628). [Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Knuttel
3828]

In de jaren 1747-1748, toen er hevige onvrede was met zowel de landelijke regering
als met veel stadsbesturen, werden boeren veelvuldig als sprekers ingezet om het
gedrag van de regenten aan de kaak te stellen. Bijvoorbeeld in het Boere
Schuit-Praatje, Gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt uit 1747 waarin drie boeren
opgedoft en wel naar de Amsterdamse kermis reizen en onderweg roddelen over de
stadse regenten. Humor en leedvermaak waren in dergelijke pamfletten minstens zo
belangrijk als het maken van een punt.
Af en toe worden ook technieken uit het toneel gebruikt, zoals de typering van
personages naar hun hartstochten: hun uiterlijk verraadt dan hun innerlijke
gemoedstoestand, zoals bij Klaes Swaer-hooft uit het Leger-Praetje (1672). Deze
Klaes Swaerhooft ziet er zo verward uit dat zijn gespreksgenoten denken dat hij
dronken is. Klaes ontkent dat waarop zijn vrienden een spiegel voor hem willen
halen, maar dat is niet nodig: zijn uiterlijk blijkt een weerspiegeling te zijn van zijn
hevig ontstelde en verwarde gemoed. Deze gemoedstoestand geeft kleur aan de
ellende waarin het leger hem heeft gestort en versterkt die; tegelijkertijd kan de auteur
zich verschuilen achter deze gekke mopperpot, van wie lezers niet alles serieus
hoeven te nemen. Zijn vriend Jan Goet-hart wordt juist getypeerd met behulp van
elementen uit de moraal-filosofie: Jan Goet-hart is een eenvoudige, wijze boer, vrij
van politieke beslommeringen, tevreden en gehoorzaam. Hij draagt het neostoïsche
levensideaal uit van volkomen gemoedsrust en aanvaarding van de eigen toestand.
Hij is daarmee een tegenpool van de onrustige Klaes.
De sprekers zijn dus een vehikel voor de inhoud van de dialoog en kleden die
tegelijkertijd passend aan. Datzelfde geldt voor de locatie van de gesprekken, ook
die is functioneel. De locaties zijn altijd realistisch en geloofwaardig en worden
strategisch gekozen met het oog op het gespreksonderwerp en de sprekers. Meestal
gaat het om openbare plaatsen waar mensen samenkomen, zoals markten, kroegen,
schuiten,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

44
wagens en wegen, maar soms vindt het gesprek plaats in besloten kring bij iemand
thuis, bijvoorbeeld om vrij van gedachten te wisselen over controversiële standpunten.
Een prent dient ook wel als overtuigingsmiddel bij praatjes; in dat geval
ondersteunen woord en beeld elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan is het
Postwagen-Praetjen van Romeyn de Hooghe uit 1690. De Hooghe raakte in de jaren
1689 en 1690 verzeild in een hevige pamflettenstrijd tegen Amsterdam, maar wist
zich gesteund door stadhouder Willem III. De prent bij dit pamflet is heel allegorisch
en behoorlijk blamerend. Met behulp van Frans geld en de twee hollende paarden
‘Dronkenschap’ en ‘Eersucht’ vertrapt Amsterdam het vaderland, de Unie, de
landsverdediging, de godsdienst, de burgerrechten en de Oranjestam; onschuldige
burgers zijn het slachtoffer en vallen uit de wagen; de eendracht is ver te zoeken en
vrouwe Justitia vlucht. De boodschap is duidelijk: Amsterdam wordt van landverraad
beschuldigd. De realistische elementen van de prent, de burgers en de postwagen,
komen terug in de tekst, een praatje tussen een Hagenaar, een schipper, een Franse
koopman en een Amsterdammer in een postwagen. Het praatje is veel minder fel
dan de prent. De Amsterdammer krijgt zelfs gelegenheid voor een weerwoord en
blijft het hele gesprek aanwezig. Hij zwicht niet voor zijn drie tegenstanders, maar
hij krijgt ze ook niet op zijn hand. Ondanks hun meningsverschil drinken de vier
sprekers tot slot, na een aansporing tot eendracht, in goede harmonie een glaasje op
de Unie.
Het moge duidelijk zijn: het debat wordt in praatjespamfletten allerminst neutraal
en ‘eerlijk’ van alle kanten gepresenteerd. Integendeel, alles wordt uit de kast gehaald
om lezers te beïnvloeden en naar die ene ‘juiste’ visie op de actualiteit te leiden.
Auteurs zetten hiertoe allerlei retorische en literaire technieken in, zoals een
strategische presentatie van de sprekers, een klassiek-retorische opbouw met
aansprekende argumenten, een meeslepende stijl en een functionele situatieschets.
De spanning tussen fictie en werkelijkheid speelt hierbij steeds een rol. Praatjes
vertonen net als dialogen in het algemeen een zekere ambiguïteit: ze zijn niet louter
fictie en niet louter werkelijkheid en ze balanceren tussen verschillende genres:
enerzijds argumentatieve genres, zoals de verhandeling, vanwege het opwerpen van
een centrale vraag en het beargumenteren van een standpunt; en anderzijds
dramatische en narratieve genres vanwege de karakterisering van personages, de
situatieschets en vertelde handeling. Praatjes zijn dus literaire constructies die als
doel hebben lezers te informeren en amuseren, maar bovenal te overtuigen en te
voorzien van de juiste argumenten.

Weyermans Vermakelyk Wagen-Praatje
Weyermans Vermakelyk Wagen-Praatje vertoont zeker een aantal overeenkomsten
met de praatjespamfletten, maar wijkt daar op een aantal punten ook van af. De
titelpagina bevat de elementen die gebruikelijk zijn voor praatjespamfletten: de
specificatie ‘wagen’ bij praatje, de locatie en de aanduiding van de sprekers. Het
onderwerp blijft vaag:
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Vermakelyk Wagen-Praatje, Over verscheyde gevallen; Gehouden tusschen
twee Heeren en een Juffrouw; Op den Postwagen van Utrecht op Breda.
De enscenering is dus net zo alledaags en herkenbaar als in de meeste
praatjespamfletten. Door het praatje ‘vermakelyk’ te noemen, benadrukt Weyerman
meteen het luchtige karakter ervan, alsof de inhoud niet al te serieus genomen moet
worden. Verder bevat het titelblad de naam van de auteur en de titels van twee teksten
die aan het werk zijn toegevoegd. De twee aanhangsels lijken inhoudelijk weinig
met de hoofdtekst te maken te hebben: een spottende tekst over relikwieën en een
over de pas gestorven hoofdre-
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dacteur van de Leidsche Courant, aangeduid als ‘zekere gestorve Paap, Broer Felix’.
Het drukjaar wordt in vage termen omschreven: ‘Gedrukt in 't Jaar, zey de Hagenaar,
// Toen de maat vol waar’.6 Welbeschouwd hebben het titelblad en het uiterlijk van
de tekst veel weg van een pamflet. Naast de titelpagina komen ook het octavoformaat
en de romeinse drukletter daarmee overeen.
Opmerkelijk is het verhalende karakter van het Vermakelyk Wagen-Praatje. In de
eerste plaats begint de tekst narratief, als brief gericht aan een zekere ‘Myn Heer, en
Vriend’ die zich heeft teruggetrokken op zijn buitenplaats. Aan hem vertelt een ‘ik’
de samenspraak die hij in een postwagen hoorde. Daarmee wil hij hem ‘iet nieuws,
nuts, en vermakelyks’ bieden. De verteller leidt het gesprek in met de introductie
van zijn medepassagiers, een beschrijving van de omgeving rond Vianen waar ze
door rijden en hij verhaalt de aanleiding van het gesprek, het goudpoeder dat de jonge
juffrouw inneemt tegen haar flauwte. Daarna vertelt de ‘ik’ niet verhalend, in indirecte
rede, verder, maar geeft hij het gesprek weer in de directe rede, zoals dat in praatjes
gebruikelijk is. Zelf treedt hij overigens niet als sprekende persoon op. Hij is alleen
toehoorder. Zo nu en dan wordt het gesprek onderbroken door minimale aanwijzingen
van de verteller in de trant ‘De Oudste Heer valt hem in zyn reden’ of ‘De Juffrouw
spreekt vinniglyk’.7 Aan het eind van de tekst, na het woord ‘Dixi’, houdt het gesprek
in de directe rede op en vertelt de ‘ik’ in een paar regels hoe hij de koets verliet bij
Breda. Dat is ook meteen het einde van de brief die verder niet is ondertekend.
Bepalend voor de vorm van de tekst is dan ook niet de brieffictie, maar het gesprek.8
In de tweede plaats gebruikt Weyerman in dit Vermakelyk Wagen-Praatje
verschillende narratieve genres die hij ook in zijn tijdschriften toepast. Een belangrijk
onderdeel van de argumentatie zijn de karakterschetsen van een stereotype jonge
geneesheer en van een kwakzalver.9 Ook bevat het gesprek een zogeheten
‘Vertellingje’ waarin de jonge heer de spot drijft met boekenzotten die de band meer
waarderen dan de inhoud.10 Weyerman past ook het principe van de raamvertelling
toe; de oudste heer verhaalt bijvoorbeeld woordelijk een gesprek dat hij in een
boekhandel had en het laatste gedeelte van het praatje bestaat uit een lang verhaal
waarin kwakzalvers en boekhandelaars sprekend worden opgevoerd.11 Dergelijke
praatjes met een mengeling van directe en indirecte rede, van dramatische en
narratieve elementen, komen in de periode 1600-1750 maar mondjesmaat voor.
De structuur van de tekst heeft verder veel weg van een traditioneel praatje met
een retorisch-dialectische opbouw, al springt Weyerman er vrij mee om. Na de
gebruikelijke introductie van het hoofdonderwerp, de handel van boekverkopers in
kwakzalversmiddelen, behandelen de sprekers eerst een aanverwante kwestie: wie
zijn er beter, de officiële geneesheren of de kwakzalvers? Hierover hebben de heren
onenigheid. De oudste heer vindt de moderne geneeskunst een ‘dodelijke
broodwinning’ en illustreert dit rijkelijk aan de hand van de geschiedenis van de
geneeskunst en met voorbeelden van onkundige en baatzuchtige geneesheren, inclusief
karakterschetsen. De jongste heer vindt juist dat ze levens redden en beschuldigt de
kwakzalvers van geldzucht en eigenbaat, gebruikmakend van dezelfde
argumentatiewijze (historie, voorbeelden en karakterschetsen) als de oudste heer.
Maar de heren bewaken de regie van het gesprek en gaan uiteindelijk in op het
hoofdonderwerp waarover ze het juist roerend eens zijn: de krantenadvertenties van
de boekhandelaren. Die zijn hen een doorn in het oog, evenals de onderlinge
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belangenverstrengeling. De verklaring voor die handel ligt volgens de heren in het
commerciële verval van de boekhandel dat breed wordt uitgemeten. De kwakzalvers
en boekhandelaren worden in het laatste gedeelte ook zelf sprekend opgevoerd; zo
wordt ook hun kant van de zaak belicht. These, antithese en synthese wisselen elkaar
in de hele tekst dus af.
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In tegenstelling tot de argumentatie in veel praatjespamfletten, is die in Weyermans
Vermakelyk Wagen-Praatje verre van eenduidig. Wie er nu uiteindelijk beter is, een
kwakzalver of een modern geneesheer, wordt bijvoorbeeld niet expliciet gemaakt.
Er is geen echte winnaar, noch een slotuitspraak, maar de sprekers vervolgen hun
gesprek over een verwant onderwerp, de neveninkomsten van boekhandelaren. Het
lijkt Weyerman erom te gaan niet alleen de boekhandelaren, maar ook de geneesheren
en kwakzalvers op een amusante manier te kijk te zetten en te bevitten.12 In
tegenstelling tot de meeste praatjespamfletten is er in het Vermakelyk Wagen-Praatje
dus wel ruimte voor eigen waarheidsvinding door de lezer en die is zelfs noodzakelijk,
omdat Weyerman de definitieve oplossing niet altijd aandraagt. Overtuigen was niet
zijn doel, maar spot.
De sprekers zet Weyerman functioneel in, al doet hij dat niet altijd volgens het te
verwachten patroon. De karakterisering van de twee heren is minimaal: ze worden
allebei als bejaarde, belezen heren gepresenteerd, al is de ene heer iets ouder en
ervarener dan de andere. Vandaar de benaming ‘Oudste Heer’ en ‘Jongste Heer’. De
vrouw is daarentegen jong - over haar kom ik zo dadelijk te spreken. De twee heren
zijn aanvankelijk aan elkaar gewaagd; ze staan tegenover elkaar en dagen elkaar uit.
Maar gaandeweg krijgt de ‘Jongste Heer’ de overhand. Hij krijgt meer ruimte om
zijn standpunt vóór de moderne geneeskunst en tegen de kwakzalverij te bepleiten.
Als de twee het hoofdonderwerp, de verwerpelijke praktijken van boekhandelaren,
aanroeren is hij als enige pagina's lang aan het woord. De ‘Oudste Heer’ vult hem
aan en bevestigt wat hij zegt. Twee tegengestelde types zijn het dus uiteindelijk eens,
wat Weyermans boodschap over de boekhandel extra kracht geeft. Dat de ‘Jongste
Heer’ en niet de ervarener ‘Oudste Heer’ de leiding heeft (hij begint en eindigt ook
het gesprek) is onverwacht en niet passend in termen van decorum.
De juffrouw speelt inhoudelijk geen rol, maar dient als vrolijke en pikante noot.
Ze mengt zich pas op tweederde van het praatje in het gesprek en betrekt de woorden
van de heren dan steeds op man-vrouwverhoudingen. Ze is behoorlijk fel, maar haar
uitspraken zijn volgens de heren niet terzake. Ook schertst de juffrouw met haar
mannelijke medepassagiers en maakt amoureuze toespelingen. De twee heren geven
antwoord, zetten haar desnoods op haar nummer en vervolgen dan hun discours
zonder verder aandacht aan haar te besteden. De juffrouw wordt uitgebreider
gekarakteriseerd dan de twee heren en het is van meet af aan duidelijk met welk type
we hier te maken hebben. De ‘ik’ beschrijft haar in de introductie als volgt:
een schone, welgemaakte, en gantsch niet malle jonge Juffrouw, oud twee
a vierentwintig Jaaren op het oog, welke gehoepelrokte Amasone een lid
van die susters der ernstige [doopsgezinde] gemeente scheen te zyn, welke
meer schiften [wisselen] van Minnaars als van gebedenboeken.13
Vervolgens klaagt ze over pijn aan haar hart, neemt ze het goudpoeder en blijkt ze
altijd een flinke fles brandewijn bij zich te hebben tegen hartkloppingen en angsten.
Het is duidelijk: haar hoeven we niet serieus te nemen. Dit komt overeen met de rol
die vrouwen vaker hebben in praatjespamfletten: in het uitzonderlijke geval dat ze
deelnemen aan het gesprek, hebben ze een ondergeschikte rol of worden ze door hun
typering gediskwalificeerd.14
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Opmerkelijk en a-typisch in vergelijking met praatjespamfletten is dat de sprekers
behoorlijk provocerend en fel tegen elkaar zijn. In praatjespamfletten wordt doorgaans
de onderlinge harmonie angstvallig bewaakt; botte en felle personen worden tot de
orde geroepen of vertrekken en al te grote tegenstellingen worden vermeden of tot
redelijke proporties teruggebracht. In het Vermakelyk Wagen-Praatje geven de heren
en de juf-
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frouw elkaar herhaaldelijk een sneer en scheppen daarin vermaak. Zo zegt de ‘Oudste
Heer’ in reactie op kritiek van de ‘Jongste Heer’:
Een Man die zo kreupel gaat in zyn diskoers gelyk myn Heer, behoort my
niet te schelden voor een hinkepoot. Gy die zo barvoets loopt in kennis,
behoort vooral geen doorns van verwyt te zayen. En dewyl u begrip een
glazen dak heeft, past het u niet steenen te werpen op myn huys.15
De juffrouw noemt de jongste heer zelfs ‘een gek’.16 Tegenstellingen gaan de sprekers
dus niet uit de weg, maar het gesprek eindigt wel in overeenstemming.
Een kenmerk van het Vermakelyk Wagen-Praatje is ook de intertekstualiteit. De
tekst is doorspekt met citaten uit klassieke en eigentijdse auteurs, nu eens wel en dan
weer niet voorzien van bronvermelding. Ook zijn er impliciete verwijzingen naar
andere teksten. Het is inmiddels bekend dat Weyerman vele passages uit zijn praatje
gebaseerd heeft op de tekst van een Engelsman, Robert Burtons The anatomy of
melancholy, zoals Koelewijn heeft aangetoond.17 Hij gebruikte deze bron als
citatenboek, naslagwerk en als bron voor satire, aldus Koelewijn. Het zou voor de
hand liggen als de narratieve passages, feitelijk onderbrekingen van de dialoog, ook
grotendeels ontleend waren uit Burtons boek, maar dat geldt alleen voor het laatste
gedeelte van de tekst en niet voor de karakterschetsen en het ‘Vertellingje’.18 Mogelijk
was The anatomy of melancholy niet Weyermans enige bron, immers: voor veel van
zijn werken ‘plunderde’ hij teksten van collega's.19 Intertekstualiteit is ook aan andere
praatjespamfletten niet vreemd. Ze bevatten vaak citaten van beroemde auteurs,
zowel klassieke als eigentijdse, en er worden hele passages uit andere pamfletten
geciteerd of ontleend en bewerkt.

Het praatje als satirisch wapen
In het Vermakelyk Wagen-Praatje kaart Weyerman actuele misstanden in de
boekhandel en de geneeskunst aan op een humoristische manier. Hij bouwt wel voort
op de traditie van de zeventiende en achttiende-eeuwse praatjespamfletten, maar
geeft er zijn eigen invulling aan. Het praatje geeft hem de gelegenheid om vrij om
te springen met de dialoog; met de opbouw, de inzet van sprekers en het gebruik van
andere teksten. Tegelijkertijd zorgen de alledaagsheid en directe rede, zo kenmerkend
voor praatjespamfletten, voor levendigheid en directheid. De term ‘praatje’ geeft
Weyerman daarnaast de mogelijkheid om zich in te dekken: deze suggereert dat we
de tekst niet te zwaar op moeten vatten, maar intussen bevat hij rake spot en kritiek.
Met een knipoog naar de klassieken, want de dialoog was van oudsher een
veelgebruikte vorm voor satirische teksten. Weyerman biedt de lezer - in tegenstelling
tot de meeste praatjespamfletten - geen vaststaande waarheid, maar spot, onzekerheid
en een superieure belezenheid, ‘in de geest van Lucianus’ net zoals in zijn
Maandelyksche 't Zamenspraaken.20 De klassieke betekenis van het woord satire,
‘medley’ of ‘potpourrie’, is hier van toepassing, want Weyerman gebruikt een
mengeling van verschillende genres: brief, gesprek, karakterschets en vertelling,
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verweven met talloze citaten en ontleningen. De lezer van het Wagen-Praatje krijgt
al met al wat hem is beloofd: ‘iet nieuws, nuts en vermakelyks’.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van de lezing die ik gaf tijdens de grondvergadering van de Stichting
Jacob Campo Weyerman op 10 januari 2009 te Den Haag. Het wagenpraatje is het onderwerp
van mijn proefschrift: Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire
discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750). Hilversum 2008.
1 Ik heb voor de tekst van het Vermakelyk Wagen-Praatje gebruikgemaakt van de editie van
Gerardine Maréchal uit 1985 (Dick Coutinho, Muiderberg). Zie voor het verschijningsjaar de
inleiding, p.19.
2 Zie over de samenspraken Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 21 (1998).
3 Zie hierover Frank van Lamoen, ‘In de geest van Lucianus’, in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman 21 (1998), p. 75-82.
4 Zie over het dodengesprek in Nederland Frank van Lamoen, ‘In de geest van Lucianus’, p.
75-82 en René Veenman, ‘Het dodengesprek in Nederland’, in: De Achttiende Eeuw 29 (1997),
p. 35-60.
5 Zie bijvoorbeeld Piet Verkruijsse, ‘“Gedruckt in seghwaer, op de pars der lijdtsaemheyt”.
Boekwetenschap en pamfletliteratuur’, in: José de Kruif, Marijke Meijer Drees en Jeroen Salman
(red.), Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke
aspecten van pamfletten 1600-1900 (Hilversum 2006), p. 31-43 en Craig E. Harline, Pamphlets,
printing, and political culture in the early Dutch Republic (Dordrecht 1987), p. 199-226.
6 Zie hierover ook Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 19.
7 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 60 en p. 86.
8 Zie ook Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 15.
9 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 50-53 en p. 70-77.
10 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 98-99.
11 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 81-86 en p. 117-141.
12 Zie hierover ook Theresia Koelewijn, ‘Robert Burtons The Anatomy of Melancholy als bron
van het Vermakelyk Wagen-Praatje van Jacob Campo Weyerman’. In: Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman 13 (1990), p. 9.
13 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 34.
14 Zie over de rol van vrouwen in praatjespamfletten mijn proefschrift Rap van tong, scherp van
pen, p. 301-303.
15 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 43.
16 Vermakelyk Wagen-Praatje, ed. Maréchal 1985, p. 86.
17 Theresia Koelewijn, ‘Robert Burtons The Anatomy of Melancholy als bron van het Vermakelyk
Wagen-Praatje van Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 13 (1990), p. 1-20.
18 Ik ga hierbij uit van de lijst met parallellen in Theresia Koelewijn, ‘Robert Burtons The Anatomy
of Melancholy als bron van het Vermakelyk Wagen-Praatje van Jacob Campo Weyerman’ (noot
17).
19 Het woord ‘plunderen’ met betrekking tot Weyerman ontleen ik aan Marja Geesink, ‘Verscheyde
Byzonderheden, tot nog toe by geen schryvers aangeraakt, Weyerman en Isaac Bullart’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 21 (1998), p. 116.
20 Het citaat is van Frank van Lamoen, ‘In de geest van Lucianus’.
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Het stoffige bestaan van een fraaie winkeldochter
Het schildenboek van Biagio Garofalo
Rietje van Vliet*
Toen dokter Cornelis Scriblerus zijn pasgeboren zoon wilde tonen aan de kraamvisite,
besloot hij hem te laten binnenbrengen op zijn antieke koperen schild. Dit was het
mooiste voorwerp uit zijn oudheidkundige collectie. De verzamelaar had zelfs een
geleerde verhandeling geschreven over de kleurvariatie in het roest, aan de hand
waarvan hij de opeenvolging van vroegere bezitters kon aantonen.
Op het moment suprême droeg de meid het kind op het schild, afgedekt met een
mantel, de kamer binnen. Met groot gevoel voor het theatrale gebaar trok de trotse
vader langzaam deze mantel weg. Terwijl de bezoekers slechts oog hadden voor de
spartelende boreling, staarde dokter Cornelis verbijsterd naar het tafereel. ‘Mijn
schild, mijn schild!’, riep hij uit. De propere meid had het, om haar meester te
gerieven, gepoetst en geboend totdat alle roest was verdwenen en het schild als een
scheerbekken glom.1
Deze anekdote over het roemloze einde van een bijzondere archeologische vondst
is niet terug te lezen in het eerste historische overzichtswerk van Griekse en Romeinse
schilden, De veterum clypeis (1751).2 Nu was het verhaal niet iets waar zichzelf
serieus nemende oudheidkundigen vrolijk van werden. Een numismaat krijgt ook
nachtmerries bij de gedachte dat een zeldzame dekadrachme zou kunnen worden
omgesmolten. Ook Biagio Garofalo (1673-1762), de auteur van het handboek over
antieke schilden, kon er vermoedelijk de lol niet van inzien en beperkte zich tot de
gedegen wetenschappelijke beschrijvingen van de antieke wapenuitrusting.
Geschiedenis beoefenen was immers een bezigheid waar niet mee te spotten viel.
Toch was enige kritische zelfreflectie bij Garofalo wel op zijn plaats geweest. Dan
had hij wellicht kunnen voorkomen dat zijn Leidse uitgever Elie Luzac (1721-1796)
met driehonderd exemplaren was blijven zitten.3 In dit artikel probeer ik te analyseren
hoe het komt dat het fraai geïllustreerde De veterum clypeis meer dan veertig jaar
lang in een Leids boekenmagazijn een gevecht leverde tegen het stof des tijds. Het
is een verhaal over het vergeten bestaan van een winkeldochter; een verhaal dat laat
zien hoezeer wetenschappelijke ontwikkelingen de verkoop van een boek kunnen
beïnvloeden.

Een zonderlinge Italiaan
Om te kunnen begrijpen waarom Luzac, die doorgaans een goede neus had voor
potentiële bestsellers, het schildenboek in zijn fonds wenste op te nemen, moeten
we eerst nader kennismaken met de auteur van het werk.
In de Europese geschiedschrijving is Biagio Garofalo een grote onbekende.4 Hij
is geboren te Napels. In 1701 vertrok hij naar Rome waar hij drie jaar nadien als
gouverneur in dienst trad bij de familie Borghese. Later veranderde deze functie en
werd hij secretaris. Zijn dienstbetrekking bij de familie duurde tot 1722. Hij was
inmiddels abate (abbé) geworden, wereldlijk geestelijke, een titel die hij de rest van
zijn leven zou voeren. Een belangrijke ommekeer in zijn leven was het besluit van
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zijn werkgever Marcantonio Borghese om zich af te keren van de Bourbons en zich
voortaan achter de Habsburgse keizer te stellen. Deze houding zou de abate
uiteindelijk naar het keizerlijke hof in Wenen brengen.
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In Rome was Garofalo lid van het belangrijkste geleerdengenootschap van de stad,
de Accademia dell'Arcadia. Dit opende voor hem de deuren naar aanzienlijke
particuliere bibliotheken en wakkerde zijn belangstelling aan voor de literatuur. Hij
verkeerde er in kringen waar men heftige antipathieën koesterde jegens de jezuïeten,
waar men de jansenisten daarentegen goedgezind was en waar men de werken van
Spinoza las. Gaandeweg begon Garofalo zich te interesseren voor de filologie en
vooral de oudheidkunde. Het zijn twee disciplines die in het begin van de achttiende
eeuw nog nauw met elkaar verweven waren (daarover later meer).
Omdat hij in de ogen van de kerkelijke machthebbers met de verkeerde mensen
omging, bleek zijn loopbaan in Rome een doodlopende weg. Hij vertrok in 1732
naar Wenen en voegde zich bij de ‘colonia napoletana’, een groep intellectuelen die
protectie genoot van keizerlijk opperbevelhebber prins Eugenius van Savoye en die,
aldus Garofalo's biografe Garms-Cornides, samen met andere in Wenen woonachtige
Italianen een grote rol zou gaan spelen in het theresiaans-jozefistisch
Verlichtingsdenken.
Garofalo, die binnen deze groep emigrés van grote betekenis was, woonde in huis
bij prins Johann Joseph Trautson (1704-1757). Deze verlichte theoloog en filosoof
werd in 1750 ondanks, of juist dankzij, zijn cryptoprotestantse ideeën gekozen tot
aartsbisschop van Wenen. Hij was niet alleen huisheer van Garofalo maar begiftigde
hem tevens met een jaarlijks pensioen. In deze periode begon Garofalo zijn aandacht
steeds meer te richten op klassieke archeologie en oudheidkunde.
Aan het einde van zijn leven - hij werd 89 jaar - was hij een zonderlinge oude man
geworden, die zich weliswaar nog altijd met oudheidkunde bezighield, maar wiens
geschriften volgens de schrijver van zijn overlijdensbericht in het Wienerisches
Diarium ‘nicht mehr nach dem Geschmacke der heutigen Welt’ waren.5 Garofalo
stierf in Wenen in 1762. Hij heeft diverse wetenschappelijke werken op zijn naam
staan, waaronder De veterum clypeis. Dat verscheen bij Luzac toen de abate 78 jaar
oud was.

Gevonden: een Leidse uitgever
Het was de eerste en enige keer dat Garofalo bij Luzac aanklopte. De Leidse uitgever
had weliswaar geen enkele titel in zijn fonds op het gebied van oudheidkunde of
filologie, maar de intekenbrochure voor Abulfedae historia Arabica (1749), bezorgd
door de Saksische arabist Johann Jakob Reiske, had een nieuwe koers beloofd.
Bovendien beschikte Luzac in zijn drukkerij over oriëntaalse letters waarmee Garofalo
ongetwijfeld hoopte goede sier te kunnen maken.
Het is onduidelijk of Luzac onmiddellijk toehapte op het aanbod om het eerste
overzichtswerk van antieke schilden uit te geven. Reiskes Albufeda-editie had hij
immers moeten afblazen wegens te weinig inschrijvingen.6 Vermoedelijk gaf nu de
doorslag dat Garofalo niet alleen een manuscript in de aanbieding had, maar ook een
aantal geldschieters achter zich had staan. De hierboven reeds genoemde aartsbisschop
van Wenen had zich over de abate ontfermd en ook markies Scaramuccia Visconti,
keizerlijk kamerheer te Wenen, moet Garofalo op een of andere manier hebben
beloond uit dank voor de eervolle dedicatie die aan De veterum clypeis vooraf gaat.
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Het waren niet de geringste mecenassen uit de keizerlijke hofstad die Garofalo's
werk steunden en ook niet de enige. Karl Gotthard graaf von Firmian (1718-1782),
de latere Oostenrijkse gezant in Napels, was eveneens van de partij. Firmian had in
de jaren dertig onder meer in Leiden gestudeerd. Hij was een verwoed boeken- en
kunstverzamelaar en - vriend van archeoloog en kunsthistoricus Johann Winckelmann
- tevens amateuroudheidkundige. In de tijd dat Garofalo in Wenen aan zijn De veterum
clypeis werkte, mocht hij de rijke graaf tot zijn vriendenkring rekenen.7 Firmian heeft
zich op zijn minst
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bemoeid met de verspreiding van het werk en vermoedelijk ook de illustraties
gefinancierd.8 Met dit subsidieproza zou Luzac er financieel niet minder van worden.
De uitgave omvat 148 pagina's (inclusief de dedicatie) in groot kwartoformaat, en
is met zijn talrijke citaten in het Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Syriac, Perzisch en
Chaldeeuws een fraai voorbeeld van de Leidse druktraditie in Oosterse talen. Niet
alleen Garofalo had er zijn best op gedaan.9 De tekst is geïllustreerd door 35 kleine,
eenvoudige afbeeldingen van schilden en drie paginagrote afbeeldingen van schilden
die indertijd onderwerp van verhitte debatten waren geweest. Twee daarvan zijn
gesigneerd door de Weense graveur Salomon Kleiner (1700-1761). De illustrator,
die bekend stond om zijn nauwgezette en gedetailleerde weergave van vele Weense
gebouwen, straten en pleinen, werkte veelal in opdracht van rijke patriciërs en
voorname hovelingen.10
De enige prent die in de Republiek werd gestoken, is het titelvignet met Minerva
te midden van Romeins wapentuig. De Amsterdammer Jacob van der Schley
(1715-1779) diende daarvoor een rekening in van 25 gulden bij Luzac.11 Een prachtige
afbeelding maar erg duur, mopperde de boekverkoper tegenover Samuel Formey,
hoofdredacteur van de Bibliothèque impartiale.12 Het klonk alsof hij weinig
vertrouwen had in het succes van de uitgave.
In verschillende kranten en tijdschriften werd De veterum clypeis aangekondigd.
Luzac heeft er in de Leydse courant, in vergelijking met andere uitgaven, weinig
voor geadverteerd,13 maar daar staat tegenover dat er in diverse buitenlandse media,
zoals de Novelle letterarie pubblicate in Firenze wel berichten over te vinden waren.14
Formey nam een bespreking van het werk op in de Bibliothèque impartiale. De
recensent was vooral vol lof over de vele inspanningen die de uitgever zich had
getroost om zo'n fraai werk op de markt te brengen.15 Ook in de Bibliothèque raisonnée
werd de inhoud van het schildenboek uit de doeken gedaan, overigens zonder dat de
auteur het kritisch tegen het licht hield.16 Er zijn geen aanwijzingen dat Luzac het
aanbood op de Buchmesse te Leipzig. Hij had het wel op voorraad in zijn filiaal te
Göttingen.17
Hoewel lang niet alle geleerdenbladen zijn doorzocht op recensies en
aankondigingen van De veterum clypeis, lijkt het erop dat het aan publiciteit niet
ontbroken heeft. Desondanks bleken er na het overlijden van Luzac in 1796 nog
driehonderd exemplaren als winkeldochters op de plank te liggen. Het verkocht
kennelijk zeer moeizaam, getuige ook de boekverkopersboeken van de gebroeders
Luchtmans. Hun firma was gespecialiseerd in oudheidkunde en klassieke filologie,
en betrok dikwijls boeken van Luzac. Maar juist deze titel werd alleen in 1768 besteld.
Het betrof een aanschaf van vier exemplaren tegelijk, voor het bedrag van f 3:10 per
stuk.18

Het schild van dokter Woodward
Om het antwoord te vinden op de vraag hoe het kwam dat De veterum clypeis een
winkeldochter werd, keer ik terug naar de anekdote over Cornelius Scriblerus waarmee
dit artikel begon. Het verhaal over de ijverige meid die het roestige schild van haar

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

baas had ontdaan van alle sporen van authenticiteit, maakt deel uit van de satire
Memoirs of the extraordinary life, works and discoveries of Martinus Scriblerus.
Het is geschreven rond 1714 door een vrolijk gezelschap Scriblerianen en in 1743
voor het eerst in druk verschenen. De auteurs hadden het met de figuur van rabiate
verzamelaar van oudheden, dokter Cornelius, vooral gemunt op Dr. Woodward.19
Diens naam wordt in de Memoirs ook expliciet genoemd: na de catastrofe verkocht
Cornelius het glimmende schild aan Woodward in eigen persoon, die het vervolgens
van een nieuwe roestlaag voorzag en er tot vreugde van alle oudheidkundigen een
gravure van liet steken.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

52

De Londense medicus John Woodward (1665-1728) was in de Republiek geen
onbekende. Op zijn reputatie als kwakzalver en drinkeboer wordt veelvuldig
gezinspeeld in de Rotterdamsche Hermes, het satirische tijdschrift waarmee Weyerman
zijn publiek in de jaren twintig vermaakte. Weyerman had tijdens zijn verblijf in
Engeland in 1718 bij deze medicus op kamers gewoond en kende hem en zijn
rariteitenverzameling goed. Weyerman beschreef hem als ‘een man (de rariteiten
uitgezondert) van een gezont oordeel, doch als iemant maar een snukje aan dat toutje
gaf, scheen de Doktor eer een Lit van Bedlam [Londens gekkenhuis - rvv], dan van
de koningklyke Societeit te zyn’.20
In 1693 had Woodward een bijzonder schild aan zijn collectie toegevoegd. Het
was voor hem aanleiding om met alle geïnteresseerden een debat te beginnen over
de voorstelling zelf en over de datering van het schild. Woodward liet daartoe gravures
steken en stuurde die naar alle geïnteresseerde filologen en oudheidkundigen in
Europa. Iedereen was zeer onder de indruk van de gedetailleerde afbeeldingen. Die
laten de beroemde scène uit Livius' Ab urbe condita zien waarin de Gallische troepen
onder leiding van hun aanvoerder Brennus onderhandelden over het losgeld dat de
Romeinen moesten betalen om een einde te kunnen maken aan de bezetting door de
Galliërs. Duizend pond goud moesten de Romeinen neertellen, maar de gewichten
waarmee de Galliërs het goud wensten te wegen, waren niet geijkt en waren volgens
de Romeinen te licht.21
In de polemiek over de ouderdom van het schild meende men deze beschrijving
van Livius te kunnen aanvoeren als bewijs dat het schild uit dezelfde tijd dateerde
als Livius zijn tekst schreef. De hypotheses buitelden vervolgens over elkaar heen.
Was het vierde-eeuws? Vijfde-eeuws wellicht? Totdat iemand nuchter constateerde
dat een ijzeren schild dat eeuwenlang in de grond heeft gelegen, bijna letterlijk
aangevreten had moeten zijn door de tand des tijds. Het was simpelweg onmogelijk
dat Woodwards schild meer dan duizend jaar oud was. De Oxfordse oudheidkundige
Thomas Hearne (1678-1735) ten slotte gaf het schild en daarmee ook zijn trotse
bezitter de genadeslag: in de wapengalerij op Whitehall had ooit een exemplaar
gehangen dat wel erg veel gelijkenissen vertoonde met dat van Woodward. Het kon
niet anders dan dat het afkomstig was van deze koninklijke collectie en dat het niet
ouder was dan zo'n honderd jaar.22
Deze hele geschiedenis moet een blamage zijn geweest voor alle geleerden die
aan de discussie hadden deelgenomen, maar daarover is in De veterum clypeis geen
woord te lezen. Garofalo heeft slechts een paar regels gewijd aan de dateringskwestie,
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zonder de conclusie te vermelden. Wel liet hij daar een paginagrote illustratie van
Woodwards schild bij afdrukken.
Een vergelijkbare verdringingstactiek gebruikte Garofalo in de beschrijving van
een andere zeperd uit de geschiedenis van archeologische schilden. Zo was er in
1656 een schild uit de Rhône bij Avignon opgediept dat twintig jaar later door de
Franse oudheidkundige Jacob Spon op grond van de iconografie werd geïdentificeerd
als het schild dat

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

53
ooit de Romeinse generaal Scipio had toebehoord.23 Ook die toeschrijving bleek
gemakkelijk door te prikken maar Garofalo besteedde in zijn beschrijving van het
schild van Scipio geen aandacht aan de onthulling.

Het schild van Achilles
Onthullen was immers niet zijn bedoeling. Dat blijkt al uit het frontispice: een
uitklapprent tegenover de titelpagina, waarop het schild van Achilles stond afgebeeld.
De prent fungeert als een wetenschappelijke beginselverklaring, ook al omdat iedere
beschrijving ervan ontbreekt. Voor de kenners was die echter niet nodig want iedereen
herkende de afbeelding die in het begin van de achttiende eeuw aanleiding was
geweest tot de Querelle des Anciens et des Modernes. Het was een debat tussen
humanistisch geschoolde filologen die de klassieke beschaving tot norm verheven
hadden en moderne geleerden die vonden dat de prestaties uit de Oudheid te evenaren
en zelfs te overtreffen waren. Daarmee werd de autoriteit van de klassieken teniet
gedaan.24
Eén van de klassieke teksten waarover de modernen vielen, bevond zich in het
achttiende boek van de Ilias, waar het schild van Achilles wordt beschreven.25
Onmogelijk, vonden Homerus' critici; de auteur wist niet waar hij het over had. Hij
leefde kennelijk in een tijdperk van duisternis en onwetendheid. Deze woorden
kwamen hard aan bij de verdedigers van de grote schrijver. De bibliothecaris van de
Franse koning, Jean Boivin le Cadet, was de eerste die proefondervindelijk wilde
aantonen dat Homerus een betrouwbare bron was voor de beschrijving van het schild.
Hij liet voor zijn Apologie d'Homère et bouclier d'Achille (1715) Nicolas Vleughels
een ‘waarheidsgetrouwe’ afbeelding van Homerus' beschrijving tekenen, waarvan
David Coster een gravure stak. Het resultaat bewees dat Homerus wel degelijk een
adequate beschrijving had gegeven en dat het schild in deze vorm werkelijk kon
hebben bestaan.
Alexander Pope, die met een vertaling van de Ilias bezig was, nam de illustratie
over, waardoor ook hij in de strijd om Homerus' autoriteit mikpunt werd van de
modernen.26 De redacties van het Journal litéraire en onder meer het Journal de
Trévoux deden eveneens een duit in het zakje. Zij deden hun lezers niet alleen verslag
van de Querelle maar tracteerden hen ook op de gravure van Vleughels en Coster.27
Het is deze afbeelding die Garofalo door Salomon Kleiner heeft laten nasteken.
Zonder tekst en uitleg verklaarde hij daarmee dat er aan de autoriteit van de klassieken
niet getornd mocht worden. Voor hem was het dan ook heel legitiem om het verleden
te reconstrueren aan de hand van teksten van vroeg-Romeinse historici. Zoals zoveel
op humanistische leest geschoeide filologen had Garofalo geen oog voor de materiële
aspecten van de archeologische vondsten. Hun wetenschappelijk onderzoek beperkte
zich tot het eindeloos opsporen van relevante citaten.28
Bij het schild van Woodward resulteerde deze werkwijze in een cirkelredenering.
Het artefact kon worden geduid en gedateerd dankzij overgeleverde teksten. Die nam
men voor waar aan, juist omdat er op het opgegraven voorwerp scenes waren
afgebeeld die in de tekst werden beschreven. Men haalde er ook andere archeologische
vondsten bij, die op dezelfde manier een iconografische duiding en daarmee een
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nauwkeurige datering hadden meegekregen. Zo meende men in het schild van Scipio
bewijzen te kunnen vinden voor de exacte datering van het schild van Woodward.

De groeiende populariteit van oudheidkunde
Maar hoe komt het toch dat de verkoop van Garofalo's overzichtswerk van antieke
schilden zo is tegengevallen? De stapel winkeldochters is moeilijk in overeenstemming
te brengen met de groeiende belangstelling voor encyclopedische naslagwerken. Die
was
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reeds rond de eeuwwisseling explosief gestegen. Geleerden zochten naar
mogelijkheden om in één oogopslag de stand van zaken op een bepaald
wetenschappelijk gebied tot zich te nemen. De Dictionnaires van Pierre Bayle en
Louis Moréri vulden een gat in de markt dat echter alsmaar groter werd.
Eén van de uitgevers die de hype moeten hebben voorvoeld, was Pieter van der
Aa. Zijn drukkerijpersoneel had in de eerste decennia van de achttiende eeuw de
handen vol aan het vervaardigen van monumentale overzichtswerken over de klassieke
oudheid. De ene Thesaurus na de andere kwam in zijn Leidse drukkerij tot stand en
telde tien of nog meer delen in folioformaat.29 Ook buiten de Republiek verschenen
dit soort naslagwerken. De overtreffende trap van al deze oudheidkundige
zwaargewichten is L'antiquité expliquée et representée en figures (1719-1724), van
de Parijse monnik Bernard de Montfaucon. Het tiendelige werk telt maar liefst dertigtot veertigduizend illustraties, die het voor het grote publiek bijzonder aantrekkelijk
maakten.
Ook op allerlei specialistische terreinen van de archeologie en oudheidkunde
verschenen diverse rijk geïllustreerde monografieën. In het rijtje voorbeelden dat
Hennig Wrede noemt in zijn ‘Monumentalisierung’ der Antike um 1700, variërend
van studies van waterleidingen tot boeken over Romeinse grafmonumenten,30 zou
het schildenboek van Garofalo niet misstaan.
Deze golf aan oudheidkundige overzichtswerken verraadt een toenemende
populariteit van het vakgebied. Deze laat zich echter ook aflezen aan het groeiende
aantal oudheidkundige genootschappen. Zo was er in Engeland sinds 1707 de Society
of Antiquaries, waarin oudheidkundigen hun nieuwste inzichten met elkaar
uitwisselden. De invloedrijke Society of Dilettanti (1732) was meer bestemd voor
een breder publiek dat onder het genot van een diner en een goed glas wijn wilde
genieten van klassieke kunstwerken.31 In de Republiek hadden grote genootschappen
als de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1752), de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde (1766) en Teylers Tweede Genootschap (1778) altijd de
bestudering van de Oudheid - doorgaans in één adem genoemd met het beoefenen
van de dicht- en tekenkunst - als een van hun hoofddoelstellingen.
Luzac had met Garofalo's schildenboek het tij mee. Maar wat verklaart dan de
kennelijk sterk tegenvallende belangstelling voor juist dit werk? Was het omdat het
schildenboek in het Latijn was geschreven? Het Latijn begon namelijk als
wetenschappelijke voertaal zijn populariteit te verliezen; men gaf steeds vaker de
voorkeur aan publicaties in het Frans of in de landstaal.32 Deze tendens moet zich
zelfs hebben voorgedaan op het terrein waarop de klassieke filologen hun
wetenschappelijke arbeid verrichtten. Want naar mate oudheidkunde en archeologie
bij de gegoede burgerij in populariteit toenamen, groeide de vraag naar studies die
in het veel toegankelijker Frans waren geschreven.
Er zijn misschien ook inhoudelijke factoren die der verkoopcijfers laag hebben
gehouden. Zo getuigt het schildenboek in verschillende opzichten van een
wetenschapsopvatting die halverwege de achttiende eeuw in hoog tempo werd
ingehaald door nieuwe inzichten over de bestudering van archeologische artefacten.
We zagen bijvoorbeeld al dat de wetenschappelijke aanpak van Garofalo in een
humanistische traditie stond die dateert uit de zestiende eeuw. Verzamelaars,
oudheidkundigen en filologen probeerden met behulp van munten en penningen zich
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een beeld te vormen van de klassieke beschaving en er opgegraven beelden mee te
identificeren. Het onderzoek was vooral gericht op de iconografie, die ze probeerden
te duiden aan de hand van de klassieke geschiedschrijvers.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam hierin een ommekeer. Descartes
wees er al op dat klassieke bronnen vaak strijdig zijn met archeologische vondsten.
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De Leidse hoogleraar Jacob Perizonius bijvoorbeeld deed in 1684 de vroeg-Romeinse
geschiedenis af als een product van fantasie. Steeds meer geleerden, zoals de
hierboven genoemde Montfaucon, realiseerden zich dat er voor werkelijk begrip van
de oudheid meer bronnen nodig waren dan klassieke teksten alleen. Maar hun skepsis
ten aanzien van het vertrouwde bronnenmateriaal leidde nog niet onmiddellijk naar
een nieuwe wijze van geschiedbeoefening op basis van systematisch wetenschappelijk
onderzoek naar de materiële aspecten van archeologische vondsten. Hun ideeën
hierover zouden pas in de tweede helft van de achttiende eeuw, vooral dankzij de
grondlegger van de klassieke archeologie Johann Winckelmann, gemeengoed
worden.33
De tweede verandering loopt hieraan parallel. Oudheidkundige literatuur werd al
sinds de zestiende eeuw voorzien van illustraties, al werden die keer op keer
gekopieerd.34 De discussies over authenticiteit en betrouwbaarheid van klassieke
auteurs deden tegelijkertijd dan ook de mening postvatten dat die illustraties empirisch
verifieerbaar moesten zijn. Afbeeldingen moesten op basis van autopsie bestaande
objecten getrouw weergeven. De Franse oudheidkundige graaf de Caylus (1692-1765)
bijvoorbeeld, bekend om zijn pleidooien om resten uit de klassieke beschaving in
situ te bestuderen, vond het verwerpelijk wanneer illustraties gebaseerd waren op
geschreven bronnen, zelfs wanneer het om reisbeschrijvingen van anderen ging.35
De derde verandering heeft te maken met de mate van gedetailleerdheid waarin
het historische materiaal wordt gepresenteerd. Verlichte geleerden uit de achttiende
eeuw vonden de brede filosofische lijnen en patronen van groter belang dan de kleine
wetenswaardigheden waar de filologen hun tanden op stuk beten. Oudheidkundigen
hadden volgens hun criticasters bronnenonderzoek en eruditie als doel op zich
verheven, zonder zich druk te maken om de relevantie van hun onderzoek voor het
heden. Het oordeel van een geschiedschrijver als Simon Stijl was vernietigend: hij
noemde het een ‘vervelende naauwkeurigheid om alles uit te werken.’ In 1738 schreef
Voltaire reeds over zijn werkwijze in zijn Le siècle de Louis XIV: ‘Malheur aux
détails! la postérité les néglige tous: c'est une vermine qui tue les grands ouvrages.’36
Het was een ontwikkeling waar ook de anonieme schrijver van het Wienerisches
Diarium aan had gerefereerd toen hij aangaf waarom de werken van Garofalo steeds
minder gewaardeerd werden: ‘Man hält nunmehr dergleichen weit hergeholte
Nachrichten aus dem entferntesteten Alterthume meistenfals für unnütze.’37
Er is nog een vierde ontwikkeling die de hoogbejaarde Garofalo niet meer kon
bijbenen. In de tweede helft van de achttiende eeuw was sprake van een sterk
groeiende belangstelling voor de schoonheid van de opgegraven beelden, gebouwen
en andere artefacten. Het besef van een historische opeenvolging van stijlen en
culturen leidde op den duur tot een esthetische benadering van oudheidkundige
voorwerpen. Een werk als Lettre sur la sculpture (1765), van Frans Hemsterhuis,
staat dan ook wat aanpak betreft mijlenver verwijderd van het schildenboek van
Garofalo.

Het stof des tijds

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

Ondanks de fraaie illustraties en ondanks de eruditie die uit De veterum clypeis
spreekt, was het een boek dat gedoemd was tot een eindeloos bestaan op de stoffige
planken van het boekenmagazijn van Luzac. Hij heeft zich waarschijnlijk rijk gerekend
door de mogelijkheden die Garofalo's mecenassen te bieden hadden. Bovendien moet
hij verwacht hebben dat hij kon meeliften op de groeiende populariteit van de
oudheidkunde.
Maar, hoewel de recensenten er in de Bibliothèque impartiale en de Bibliothèque
raisonnée geen woord over schreven, moet het schildenboek niet meer aan de moderne
standaards van geschiedbeoefening hebben voldaan. De enorme voorraad aan het
einde
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van het leven van Luzac is een ondergestofte getuigenis van een commercieel fiasco.
Weliswaar moet hij buiten de Republiek nog heel wat exemplaren hebben verkocht,
getuige de talrijke veiling- en bibliotheekcatalogi waar de titel in voorkomt, maar
driehonderd exemplaren op de plank is geen geringe hoeveelheid. Het wijst erop dat
de verkoop sterk tegenviel.
Garofalo betreurde het dat hij voor een omvattender studie naar antieke schilden
geen tijd had en er ook geen energie voor kon opbrengen. Hij was wel bezig met een
werk ‘De armis Romanorum’ maar voltooide het niet.38 Een andere studie, naar
mijnbouw in de Oudheid, kwam wel tot een einde. Zijn biografe Garms-Cornides
vermoedt dat Garofalo's vriend en mecenas Firmian hem daartoe heeft aangezet, om
zelf - Firmian was toen al ambassadeur in Napels - de Bourbonse koning Karel III
van Napels ervan te kunnen overtuigen dat de mijnen in zijn koninkrijk voortvarender
geëxploiteerd moesten worden. Garofalo's De Antiquis auri, argenti, stanni, aeris,
ferri, plumbique Fodinis (1757) was dan ook opgedragen aan de Napolitaanse vorst
en kreeg daarmee een politieke betekenis.39
Deze keer zocht Garofalo voor de uitgave ervan zijn heil dichter bij huis. De
Weense boekverkoper Trattner tekende ervoor. Een Hollandse boekverkoper had
Garofalo niet meer nodig. Maar op zijn beurt kon ook Luzac zo'n ouderwetse geleerde
niet meer gebruiken om zijn verlichte waar uit te venten.
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to Herder (New Haven/Londen 1998), p. 217-249. Ook Winckelmann vond dat men zich te
veel bezighield met allerlei oudheidkundige weetjes, zonder een synthese te maken. Van Dolen
en Moormann (ed.), Johann Joachim Winckelmann, p. 66.
37 Das Wienerisches Diarium 9-3-1763. Geciteerd naar Garms-Cornides, ‘Der Abate Biagio
Garofalo’, p. 95.
38 Garms-Cornides, ‘Der Abate Biagio Garofalo’, p. 96-97.
39 Garms-Cornides, ‘Der Abate Biagio Garofalo’, p. 97.
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Recensies
Edwina Hagen, ‘Een meer of min doodlyke haat’. Antipapisme en cultureel
natiebesef in Nederland rond 1800.
Nijmegen, Van Tilt 2008, gebonden 314 p., ill. ISBN 978-90-77503-867.
Prijs € 24,90
Het proefschrift waarop Edwina Hagen in 2008 aan de Universiteit van Amsterdam
promoveerde, handelt over de variabele inhoud en presentatie, tevens over de
maatschappelijke en politieke effecten van het vooroordeel antipapisme, zoals dit
zich na een lange voorgeschiedenis manifesteerde in de decenniën rond 1800, een
van de meest cruciale perioden uit de Nederlandse geschiedenis. De Inleiding op
haar studie reikt verder terug in de tijd en biedt zicht op het betreffende verschijnsel
in vroegere dagen, met name in de eerste helft van de achttiende eeuw. Zo verschaft
de auteur zich de mogelijkheid om de betekenis te illustreren van een kentering in
de wijze waarop het samenleven in de Nederlandse gewesten werd ervaren, een
verandering die rond 1750 resulteerde in de aanzet tot een nationaal besef. In de jaren
daarna voltrok zich in de Republiek de verdere ontwikkeling van een dusdanig
bewustzijn tot een gepropageerde ideologie. Dit ging samen met de omvorming van
de schrijvende elite tot een ‘nationale communicatiegemeenschap’, door Hagen
gekarakteriseerd als een soort openbare Nederlandse debatcultuur. Beide acht zij van
beslissend belang voor de toenmalige meningsvorming over katholieken en hun
godsdienst, inclusief de antipapistische component daarvan. Zo kon er aan het begin
van de periode waarop Hagens onderzoek zich concentreert, sprake zijn van een
andersgeaard antipapisme dan in de dagen van Pieter Rabus bij de aanvang van de
eeuw.
In de Proloog van het boek positioneert Hagen haar onderzoek ten opzichte van
thans courante benaderingen en standpunten. Zij sluit zich aan bij de zienswijze van
Benedict Anderson en diens adepten dat nationale gemeenschap een denkbeeldig
gegeven is, alleen present in de breinen van haar leden, en poogt de resultaten van
haar speurwerk naar de plaats, die katholieken innamen in het groeiend natiebesef,
structureel onder te brengen in een aldus bepaalde meta-analyse. Daarin wijkt haar
benadering fundamenteel af, zo verklaart zij nadrukkelijk, van die in meer biografisch
gerichte publicaties, de artikelen bijvoorbeeld welke in De andere achttiende eeuw
(2006) werden verzameld. Voorts voegt Hagen zich naar een door J.D. Brewer
gehanteerd analysemodel dat drie niveaus van antipapisme onderscheidt: negatieve
stereotypering, discriminatie en intimidatie, planmatige achterstelling van katholieken.
Alle drie door Hagen in de Republiek aangetroffen, naar zij aan het einde van haar
boek vaststelt. Inzichten betreffende het schoksgewijze ontstaan van een Nederlands
nationaal besef waarop Hagen zich kon verlaten bij haar beschrijving van de
successievelijke opvattingen over katholieken binnen dit bewustzijn, waren vooral
ontwikkeld door Van Sas en samengebracht in zijn De metamorfose van Nederland
(2004). Tevens gevormd door Kloek en Mijnhardt en gepresenteerd in hun
Blauwdrukken (2002). Essentieel voor haar benadering en aansluitend bij die van
Anderson noemt Hagen Van Roodens ontdekking dat de ontluikende verbeelding
van de natie, deze opgevat als een morele gemeenschap, een religieuze inkleuring
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vertoonde, met de opkomst van een nieuw soort antipapisme als onvermijdelijk
gevolg.
Het theoretisch concept ‘moreel burgerschap’ levert Hagen een rechtvaardiging
voor haar beslissing niet-politieke culturele ontwikkelingen, met name in het literaire
domein, toch in een politiek kader te plaatsen. Zo kan volgens haar worden getoond
of katholie-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

60
ken, los van hun onder invloed van de Verlichting gegroeide rechtspositie, als leden
van de natie werkelijk geaccepteerd werden en zich ook als zodanig mochten
beschouwen. Dit verklaringsmodel levert een door zijn coherentie en historische
fasering overtuigend beeld op, al leent het zich waarschijnlijk wel voor verdere
nuancering. Dit laatste als gevolg van de toegepaste bronnenselectie. Het materiaal
dat Hagen voor haar operatie mobiliseert is gigantisch, maar daarom nog niet
onproblematisch. Zij onderzocht drie soorten bladen - spectators, politieke
weekbladen, algemeen culturele tijdschriften - en toneelstukken. Een duidelijke
afbakening naar genre. Waar het haar uitkomt, analyseert Hagen echter ook
reisbeschrijvingen, jeugdboeken et cetera, een onbedijkte overvloed. Vreemd is
verder dat zij van de pamflettenliteratuur nauwelijks gebruikmaakt en dat theologische
tijdschriften buiten haar bestek vallen, een soort periodieken waarmee Hagens
spectatoriale dominees toch hun mening zullen hebben gevormd. Dat geen plaats
wordt ingeruimd voor de nog prille katholieke pers, valt te billijken, al was een
uitzondering voor de Mengelingen voor Roomsch-Catholijken (1807-1814) van
kapelaan Schrant, ‘stem van de katholieke Verlichting’ (Rogier), gepast geweest.
Hagen heeft haar abundante materiaal gewetensvol beschreven en mag daarmee
claimen voor de kennis van het eind-achttiende-eeuwse antipapisme een leemte te
hebben gevuld. Het had hier en daar echter wel wat bondiger gekund. Al die
achterlijke paters en wraakgierige jezuïeten, kritisch beschreven als gevallen van
averechtse beeldvorming weliswaar, het is soms taaie ‘papenkost’.
Hagen presenteert het verslag van haar onderzoeksresultaten gedistribueerd over
drie delen, opklimmend in lengte, waarvan het eerste over de spectatoriale pers
handelt in de periode, waarin deze nog niet, of niet expliciet, politiek gestemd was.
Ongeveer vanaf de eeuwhelft tot de aanvang van de jaren tachtig. Voor de specifieke
verschillen tussen katholicisme en reformatie toonden deze spectatorschrijvers weinig
belangstelling. Dit onderscheidt hen van antipapisten als Weyerman. Diens Historie
des Pausdoms (drie delen, 1725-1728) was bedoeld als onthulling en ontmaskering,
waarin dit zwaar gedateerde werk overigens moeilijk kon slagen. Voor een groot
deel was het immers naar de letter overgenomen uit een Frans strijdschrift, door
Weyerman gelezen in de Engelse vertaling van brokken daarvan, zoals Jac Fuchs
onlangs overtuigend heeft aangetoond. Genoemde spectatoriale auteurs beschouwden
het katholicisme grotendeels als bijgeloof, daarbij geleid, naar zij verklaarden, door
zowel hun verlichte rede als de Openbaring. Dit laatste vormt een wezenlijk verschil
met de thans drukbestudeerde radicale Verlichting, wat Hagen niet expliciet signaleert.
De katholieke religie bestond voor deze spectatoriale redacteuren merendeels uit
uiterlijkheden, weinig ruimte latend voor de innerlijke godsdienstigheid, waartoe zij
hun publiek trachtten op te voeden. Dit ter wille van een betere toekomst voor het
achteruitsukkelende vaderland. Als norm gold voor hen de maatschappelijke relevantie
van godsdienst, met symboolblindheid voor het katholieke ritualisme als keerzijde.
Een verband dat door Hagen niet op deze wijze ter sprake wordt gebracht. Terecht
noemt zij het zeer begrijpelijk dat de spectatorschrijvers een diepe afkeer toonden
van alles wat naar inquisitie zweemde. Dat zij daarbij gemakkelijk vervielen tot de
bevestiging van een protestants superioriteitsgevoel wordt door Hagen wel
geregistreerd, doch zonder afdoend commentaar. Het is opvallend dat zij in de
spectatoriale bladen wel luide de loftrompet hoort klinken van internationaal
bewonderde katholieke schrijvers als Fénelon en Bossuet om wie niemand heen kon,
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maar blijkbaar geen gerucht opvangt over geleerden als Mabillon of Simon, toch niet
minder katholiek. De aardigste bevinding waarvan Hagen in dit eerste deel melding
maakt, is wel dat de antipapistische retoriek een belangrijk bijproduct vormde van
de kritiek op autoritaire dominees die voor paus wilden spelen.
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In deel II wordt op zeer overtuigende wijze ontvouwd, hoe na 1780 het antipapisme
de effecten van het toenmalige politiseringsproces onderging. Aan de hand van de
politieke weekbladpers der patriotten laat Hagen zien dat hun concept ‘moreel
burgerschap’, het samengaan van vaderlandsliefde en godsdienst, ten aanzien van
de katholieken tot een tweeslachtige houding leidde. Dat zat hem in de invalide staat
van de tweede component van genoemd concept waaraan de katholieken laboreerden.
Naar het oordeel van veel protestanten althans. Katholicisme was voor hen nu eenmaal
door bijgeloof en uiterlijke devoties bedorven christendom. Reden voor veel
gereformeerde patriotten, en vreemd genoeg ook voor dissenters die toch niet anders
dan hun katholieke landgenoten aan discriminatie blootstonden, om katholieken wel
gelijkberechtiging te gunnen maar wegens de hen aangewreven incompetentie niet
volledig. Een paradox van het patriotse burgerschapsideaal, aldus Hagen. Interessant
is, hoe zij in dit spanningsveld het functioneren van vaderlandse mythen belicht.
Bijvoorbeeld dat van de opstand, enerzijds voorgesteld als een calvinistische strijd
tegen Roomse onderdrukking, anderzijds als een gezamenlijk verzet van calvinisten
en katholieken tegen tirannie. Tegenover het patriotse antipapisme stelt Hagen het
orangistische als niet berustend op een oordeel over de morele kwaliteiten van
katholieken, maar voortkomend uit angst voor onderdrukking door de numeriek
omvangrijke Roomse bevolkingsgroep. Inderdaad bleef de verdenking van een
dubbele loyaliteit, die jegens paus en vaderland, de katholieken achtervolgen. Dat
de orangistische bladen niet alle, en niet voortdurend, antipapistisch waren, toont
Hagen daarbij met overtuigende waarnemingen aan. Een verdienste van haar
onderzoek. Behartigenswaardige passages bevat dit deel II verder over de Brabantse
revolutie: gevluchte patriotten geconfronteerd met katholieke zuiderlingen, voorts
over katholieke aanspraken op hun in een ver verleden ontnomen kerkgebouwen en
ook over de ‘terugdringing’ van de katholieken, term van de onderzoeker Clemens,
uit de door hen kortstondig beklede politieke posities, nadat de tweede staatsgreep
van 1798 de radicale unitarissen, in veel gevallen katholiek, had verdreven.
In haar deel III contrasteert Hagen de Vaderlandsche Letteroefeningen, een
overwegend apolitiek blad, geredigeerd door dissenters, met het contemporaine
tijdschrift Nederlandsche Bibliotheek, na een scherpe koerswijziging omgedoopt tot
Vaderlandsche Bibliotheek. Dit blijkt een productieve vergelijking te zijn. In de
Letteroefeningen werden demonstratief antipapistische publicaties niet besproken,
zo constateert Hagen. Zij stelt vast dat het blad zich toelegde op de integratie van
katholieken, wanneer dezen tenminste verstandig werden bevonden, dat is: zich
lenend voor eenzijdige aanpassing. Als hoopgevend voorbeeld voor niet domme
katholieken waardeerden de letteroefenaars Clemens XIV, hun ‘verlichte knuffelpaus’,
term van Hagen, die de jezuïetenorde ophief. Terecht uit zij twijfel aan de
voorgegeven objectiviteit van de Letteroefeningen. Negatieve beeldvorming over
katholieke landen nam het blad uit reisbeschrijvingen namelijk geregeld over, zonder
vermelding echter van het toenemend besef bij de betreffende auteurs dat zij uit
protestantse ogen keken. De Nederlandsche Bibliotheek kenschetst Hagen als de
gereformeerde tegenhanger van de Letteroefeningen, wars van het theologisch
relativisme van dit dissentersblad, orangistisch en bij gelegenheid niet vies van
politiek antipapisme. Katholieken golden voor de redactie als ‘bywoonders’. Kan
het bijbelser? Voortgezet als Vaderlandsche Bibliotheek verschoot dit blad totaal
van kleur. Het gaf zijn orthodoxe identiteit prijs, werd patriots en bood een tijd lang
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een enthousiast onthaal aan verlichte katholieken. Een euforie die de spanningen
rond de scheiding van kerk en staat niet overleefde. Een grappige vergissing lijkt
Hagen te begaan op blz. 191. Niet ‘kerkboeken’ vormen voor katholieken een
geloofsbron, kerkvaders tot op zekere hoogte wel.
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Antimonastieke toneelstukken vormen het laatste soort bronnen waarvoor Hagen
aandacht vraagt. Zij analyseert enige drama's die kloosterdwang aan de orde stellen,
en hun opvoeringspraktijk. Vanaf circa 1790 blijken die stukken ook een politieke
lading te vervoeren. Buitenlandse gebeurtenissen waren hierop van invloed, zoals
de op gang gekomen katholieke Verlichting die tot kloostersluitingen leidde en de
Franse revolutie die hetzelfde bewerkte. Interessant is Hagens vermoeden dat
personages als de tirannieke kloosterlingen in sommige van deze stukken tegen het
einde van de eeuw konden worden opgevat als personificaties van steile predikanten.
Men vergelijke hiermee haar eerder geuite veronderstelling dat de antipapistische
retoriek in vroege spectatoriale bladen eigenlijk op starre dominees was gemunt.
Een synthetische beschouwing sluit Hagens veelomvattende studie af.
J. DE VET

Gerard Schelvis & Kees van der Vloed, Jenever en wind. Leven, werk en
wereld van Robert Hennebo (1686-1737).
Hilversum, Verloren 2008. Geïllustreerd, 126p. isbn 978-90-6550-981-9.
Prijs € 13,-.
Kort na zijn dood nam Robert Hennebo de gestalte aan die recht gaf en wie weet
geeft op een bescheiden laatje in het kabinet van het geheugen. In 1738 herinnerde
Jacob Campo Weyerman zich de vriend, die na een veelbewogen leven in stijl
geëindigd was. De jeneverkoning, opperscharrelaar en komediant van weleer stierf
als aanzienlijk makelaar. Op 5 juli 1737 werd hij ook nog op stand begraven, in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam. Die allure gunde Weyerman hem niet in De Zeldzaame
Leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert
Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte Personaadgien, die in
Amsterdam, bij Barent Dass in de Pijlsteeg verscheen. Weyerman, die op dat moment
in vrijplaats Vianen stage liep voor de Gevangenpoort, tekende Hennebo als een
‘origineel’, een goedgemutste kroegbaas met talent voor conversatie en poëzie. Met
daarbij een gevaarlijke haaibaai als echtgenote. Zo, nabij de Nieuwe Kerk, begroef
Weyerman Hennebo in een andere stijl, vol lust en leven.
Misschien bood de gestalte die Weyerman Hennebo en andere ‘beruchte
Personaadgien’ gaf de schrijver de mogelijkheid om in een wat onschuldiger omgeving
te verschijnen dan in het Vianen van 1738 of in het register van kandidaten voor het
gevang. Was Weyerman, die in De Zeldzaame Leevens-byzonderheden niet alleen
de biograaf van Hennebo was, maar ook stukjes van zijn eigen leven verhaalde, niet
eigenlijk net zo'n type als die andere in het boek beschreven kroegtijgers, net zo
bijdehand en ongeschikt om een scherp geformuleerde belediging voor zich te houden?
Ruwe bolster, blanke pit! Zo kwam Hennebo Weyerman in 1738 goed uit.
Na zijn dood trad Hennebo nóg enkele keren op, vrijwel altijd in vermakelijke
gedaante. Zijn Schim verscheen in 1767: in het portret dat daarin van Hennebo
getekend wordt, domineert niet de stijl van de Nieuwe Kerk, maar wel die van het
leven in de Pijlsteeg. Verder trad hij op in het werk van de onweerstaanbare Berkheij
en als dichter in de vele herdrukken van zijn Lof der Jenever, dat in twee afleveringen
in 1718 voor het eerst verscheen. Het is deze Lof die Hennebo op het repertoire houdt.
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Hennebo nodigde uit, tot het lezen over jenever en het drinken ervan, maar zelden
tot bestudering. In Leiden is in een grijs verleden wel een poging ondernomen, door
‘de
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Heer Felix Driessen in de laatste tientallen zijner levensjaren’, zoals W. Bijleveld in
1947 (in Gens Nostra, waarin ook aandacht voor Hennebo gevraagd werd)
memoreerde, maar de dood van de onderzoeker stond uitvoering van de plannen in
de weg. Driessens nalatenschap, waarin de Hennebo-aantekeningen berusten, is
echter tot honderd jaar na diens dood voor onderzoek gesloten, tot 2037. Wachten
op dat jaar is als wachten op Godot. In januari 1985 richtte ik daarom een verzoek
tot de Leidse gemeentearchivaris om die, althans voor het Hennebo-onderzoek,
zinloze termijn te verkorten, maar de door de achivaris benaderde nazaten gaven nul
op rekest. Sinsdien heeft Chris van de Wetering de jeugdjaren van Hennebo nader
onderzocht en heeft André Hanou een verkennend artikel gewijd aan de Zeldzaame
Leevens-byzonderheden, beide in 1992 in dit tijdschrift. Wat later verscherpte Adèle
Nieuweboer het beeld met een aanvulling, die de gelegenheidspoëzie van Hennebo
betrof.
Met de charmante monografie, die Gerard Schelvis en Kees van der Vloed, aan
Hennebo wijdden, heeft een raadselachtige schim uit het verleden vaster omtrekken
gekregen. Hennebo krijgt om te beginnen familie! Wat er daarover gevonden is,
wordt nauwgezet beschreven. Onthutsend echter is de beschrijving van de trammelant
die Hennebo in Den Haag kreeg met zijn schoonouders. Hij was duidelijk niet de
man die kost wat kost de lieve vrede verkoos. Hij verschijnt in het keurig verzorgde
en prettig geïllustreerde boekje als een kleine fortuinzoeker, zoals er ongetwijfeld in
die jaren veel meer waren.
Cornelis van der Gon bijvoorbeeld. Het toeval wil dat ik vrijwel tegelijkertijd het
boek van Anna de Haas over hem las. Hennebo en Van der Gon, twee overlevers,
rommelden zich door het leven, pakten wat zich aandiende, lachten veel op papier,
maar verloren ook meer dan eens hun goede humeur en gaven dan wie in de weg zat
ongenadig en smakeloos onder uit de zak. Hennebo verkaste omstreeks 1715 naar
Amsterdam, opende er een kroeg en deed zich kennen als een man die zich aan de
andere kant van de toog ook thuis voelde, in 1717 liet hij zich engageren als acteur
op de Amsterdamse schouwburg. Hennebo speelde in het café en op de planken een
inkomen bij elkaar en hij verwierf in elk geval een zekere faam in Amsterdam. Die
faam werd vergroot door een derde activiteit: het schrijven van humoristische
gedichten, in 1716 verscheen Rouwklachten van den heere Jacob Veenhuizen en in
1718 het eerste stuk van de Lof der Jenever. Hennebo leefde in een wereld, die
bepaald werd door het café, het toneel en de vermakelijke poëzie, doorgaans tegelijk.
Die gelijktijdigheid van diverse bronnen van inkomsten, aangelengd met vermaak,
getuigt van de harde strijd om het bestaan: wie geen geld verdiende, moest wat
verzinnen!
Hennebo verzon wat, schreef en vertaalde en dat alles wordt door Schelvis en Van
der Vloed precies uit de doeken gedaan. Op bladzijde 31 doen ze een voorzichtige
poging tot duiding van het verschijnsel van de burleske kroegtijgers: behalve aan
Hennebo valt te denken aan dichters als Jan Goeree, Jan Pook, Hermanus van den
Burg, Willem van der Hoeven, Jacobus Rosseau, Jan van Gijsen en Jacob Campo
Weyerman. Haast onvermijdelijk valt dan de term ‘bohème’, wat weliswaar de
fantasie op hol doet slaan maar wat me uiteindelijk niet erg behulpzaam lijkt. Zouden
de kroegdichters zijn ontstaan ‘in de luwte tussen het uitsterven van de rederijkers
en de opkomst van de dichtgenootschappen’, zoals wel geopperd is? De
Hennebo-biografen lijken wel te voelen voor de luwte-theorie. Vervolgens stellen
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zij zich een wereld voor waarin in koffiehuizen heren ‘spectators’ huisden en dichters
elkaar verzen voorlazen en daarbij bleven drinken. De poging tot analyse is
prijzenswaardig, maar tot verheldering leidt ze niet. Het valt niet mee om de luwte
te zien als het land van herkomst van het werk van Hennebo - en dat van
Focquenbroch en Van Rusting, de grote burleske dichters in Nederland.
Voor het werk van Focquenbroch, Van Rusting, Hennebo en vooruit Weyerman
bestond in de periode 1650-1740 belangstelling, bij lezers en uitgevers. Mij lijkt dat
dat
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pakweg de eerste helft van de zeventiende eeuw niet zo voor de hand had gelegen.
Na 1650 daarentegen woonden in de grote steden van Holland welvaart en armoede
naast elkaar, in een land dat bestónd en als een modern wereldwonder gold. Overal
was ongerijmdheid: drankzucht en hekeling, rijkdom en verloedering. Overvloed en
faillissement loerden onophoudelijk en de smalle mens baande zich een weg, overdag
met een zondags gezicht van ernst, in de beslotenheid van het café of het theater vol
verbazing over de bezetenheid van de eigen tijd. Onder vrienden was er ruimte voor
cynisme en scherpzinnige onderbroekenlol. De burleske literatuur paste bij een lezer,
die zich ontspande, vrije tijd had, zich een bittere lach veroorloofde en zich tegoed
deed aan ordinair vermaak. Bij uitstek tijd voor stadsliteratuur. Het milieu van de
Nederlandse burleske literatuur verdient, zoveel is zeker, nadere studie. De
Hennebo-biografie biedt daartoe een veelbelovend begin: de auteurs hebben daarbij
plezier in hun held en in hun onderzoek en dat is een verademing, te vaak immers
gaan onderzoekers ‘gebukt’ onder de last van hun onderzoek, de oorspronkelijke
geestdrift is dan verdampt tot droefenis en plicht.
Hennebo moet van zijn wonderlijke loopbaan in café, op toneel en in burleske
letteren in latere jaren zowel plezier als last hebben gehad. In de jaren dat hij met
minder en meer succes speculeerde in aandelen en makelaarde, zal zijn bekendheid
deuren voor hem geopend hebben. Die man, was dat niet Robert Hennebo? Lachen
met die man!
Schelvis en Van der Vloed veronderstellen dat Hennebo door Pieter Langendijk
in het blijspel Quincampoix (1720) zelfs als Krispyn ten tonele gevoerd is. Het waren
de jaren van de Zuidzeebubble, Hennebo's eerste jaren als speculant. Ofschoon die
identificatie mij niet overtuigt - wat er door Langendijk over Krispyn gezegd wordt,
lijkt te zeer te passen bij het type van de speculant in het algemeen om in het bijzonder
naar Hennebo getekend te zijn -, is het niet onwaarschijnlijk dat Hennebo niettemin
te kampen had met de schim van Krispyn. Hennebo was Krispyn niet, maar
tijdgenoten zullen hem gezien hebben als een type als Langendijks Krispyn. In zijn
succesvolle loopbaan moet zijn reputatie van gevatte rommelaar hem nu en dan ook
gehinderd hebben. Was die man wel één van ons? Was hij te vertrouwen? In
Amsterdam kon men wel tegen een stootje, maar waren de antecedenten van Hennebo
zelfs Amsterdammers niet wat te wild? Dat de Amsterdamse dagboekanier Bicker
Raye zijn gangen volgde, zegt wel iets over de aard van Hennebo's Bekende
Nederlanderschap.
In hun monografie reserveren Schelvis en Van der Vloed de spannendste bladzijden
voor de laatste rustplaats van Hennebo. Op vindingrijke wijze reconstrueren ze de
begrafenis van de jeneverkoning: na zijn dood daalde hij conform zijn wens en op
listige wijze af in het graf van Vondel! Een sterk verhaal! Het knekelonderzoek is
intrigerend genoeg, ook al is de hoop dat het Hennebo na zijn dood zo is vergaan
misschien krachtiger dan het bewijs.
De analyses van de werken van Hennebo zijn bondig en terzake. Het is jammer
dat de Lof der Jenever niet integraal herdrukt is in het boekje, dat was wel zo aardig
geweest. De bespreking van de Lof smaakt overigens beslist naar meer. Zo was ik
benieuwd naar vergelijkbare ‘loven’, de eventuele invloed van Hennebo op Jan van
Hovens tabakslof. Ook andere connecties met de burleske ‘scene’ en met uitgeverij
Van Monnem, die behalve de jeneverlof nog Van Gijsens rijmmercuur uitgaf,
rechtvaardigen nader onderzoek.
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Nieuwsgierig ben ik voorts naar nog meer nieuwe gegevens over Hennebo, over
zijn leven en werk. Mij staat bij dat ik in 1990 bij de tentoonstelling over de Nijmeegse
boekhandel (in het toenmalige Nijmeegs Museum) een afbeelding van een
boekverkoping ‘op de Zaal’ zag, op het oog verwant aan de afgebeelde ‘Elk vist om
voordeel’-prent (p. 84), ook met een gedicht van Hennebo. Die prent was buiten de
catalogus gehouden,
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de eigenaar was een particulier, wiens naam mij destijds niet onthuld werd. Hopelijk
gunt die eigenaar Gerard Schelvis en Kees van der Vloed (en ons) een blik op die
prent (en het bijbehorend vers), al was het maar uit erkentelijkheid voor het boekje,
dat op zo prettige wijze zo veel over Hennebo prijs geeft.
PETER ALTENA

Eric Palmen, Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam. Volk en verlichting in
de achttiende eeuw.
Amsterdam, Bert Bakker 2009. 288 p. isbn 978-90-351-3396-9. Prijs €
19,95
Ooit was er nog wel eens wat reuring in Rotterdam. Op 8 maart 1783 stond er voor
het gildehuis van de havenarbeiders, het zakkendragershuisje, een fraaie ereboog.
Iets verderop illumineerden de stadhoudersgezinde kleine luiden van de Rotterdamse
volkswijk Het Achterklooster dat het een lieve lust was. De Prins was jarig en dat
moest gevierd worden. Bovendien ging al dat vreugdebetoon gepaard met wat voor
de gezeten burgerij nogal onwelkome randverschijnselen. Vanaf donderdag 6 maart
zwierven er groepen feestvierders door de stad die de euvele moed hadden om hun
medeburgers op dwingende toon om een fooitje te vragen. Deze afpersingspraktijken
verontrustten de vroede vaderen. Zij besloten een vrijkorps op te richten, niet zozeer
om het vaderland te verdedigen als wel om de macht van de stadhouder te breken en
tevens om diens impertinente aanhangers in toom te houden. Tegelijkertijd namen
de rijkste compagnieën de vrijheid om zich met private middelen extra te bewapenen.
Luitenant-kolonel Jan Jacob Elsevier stak de uit een voorname wijk afkomstige en
dus politiek betrouwbare schutters van de negende compagnie in nieuwe uniformen
en bewapende hen ook nog met bajonetten. Dit privélegertje had zo eens in de twee
weken dienst en koos dan een marsroute die aan duidelijkheid niets te wensen overliet:
van de woning van de ene orangist naar de woning van de andere orangist.
De provocaties bleven niet onbeantwoord. Nadat het optrekken van de negende
compagnie op 9 en 22 maart 1784 had geleid tot veel gejoel, kreeg de bevelhebber
op vrijdag 2 april van stadswege scherpe patronen uitgereikt. Toen een dag later een
opeengepakte en met oranjelinten behangen menigte hen de weg versperde, aarzelden
zijn schutters niet. Zij richtten hun wapens op hun politieke tegenstanders en vuurden.
Er vielen vier doden.
De patriotten vroegen zich af wie deze woeste horde kezenhaters op de been had
gebracht. De verdenking viel op Catharina Mulder, een keurvrouw van de mosselen
met de fraaie bijnaam Kaat Mossel. Voor velen van hen stond het vast: dit oude
mosselwijf moest en zou voorbeeldig gestraft worden. Dat had echter de nodige
voeten in de aarde. Om voor de hand liggende redenen was de Rotterdamse
stadsregering niet bereid om aan die patriotse wens tegemoet te komen. Pas nadat
een door de Staten van Holland uitgezonden onderzoekscommissie haar opwachting
had gemaakt, ging de magistraat overstag: op 31 augustus 1784 werd de verdachte
gevangen genomen. De commissie verhoorde haar, maar had in Rotterdam geen
juridische bevoegdheid en was dus genoodzaakt het dossier over te dragen aan de
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stedelijke rechtbank. Na een tumultueus proces eiste de hoofdofficier een publieke
geseling en brandmerking, gevolgd door tien jaar tuchthuis. De schepenen dachten
daar anders over en besloten tot voorlopige invrijheidstelling. Deze uitspraak bleef
echter zonder praktische consequenties aangezien het Hof van Holland het vonnis
teniet
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deed, waarna Kaat overgebracht werd naar de Haagse Voorpoort. Pas toen eind 1787
het politieke tij gekeerd was, werd Kaat na drie jaar uit haar voorarrest ontslagen.
Het is duidelijk. De vonken spatten er van af. Hier valt een mooi boek van te
maken. Dat is Eric Palmen gelukt. Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam is een goed
geschreven, vlot leesbaar boek dat duidelijk laat zien wat er mis was met de
Nederlandse patriotten: hun luidkeels geproclameerde vaderlandslievendheid was al
te vaak een doorzichtige dekmantel voor maatschappelijk groepsbelang. Wel moet
worden opgemerkt dat Eric Palmen niet de ambitie heeft gehad om een definitieve
biografie van Kaat Mossel te schrijven. Daarvoor laat hij te veel aspecten van haar
politiek optreden buiten beschouwing. Met name het besluit tot uitzending van de
onderzoekscommissie en het daaropvolgende, in vele opzichten doldwaze proces,
verdienen meer aandacht dan de summiere beschouwingen die Palmen er aan wijdt.
Palmen heeft bewust gekozen voor een bredere opzet. Het gaat hem niet alleen om
Kaat Mossel, maar ook om volk en verlichting c.q. beschaving in de achttiende eeuw.
Daarbij kiest hij voor de uitgangspunten van Michel de Certeau: weliswaar had de
elite de onhebbelijke neiging om het volk waarden en normen op te leggen, maar die
slimme en sluwe kleine burgers eigenden zich heel pragmatisch toe wat in hun kraam
te pas kwam.
Nu is het weliswaar een lofwaardig uitgangspunt om te schrijven met sympathie
voor de weerbaarheid van de maatschappelijk onderdrukte groepen, maar het mag
er natuurlijk niet toe leiden dat aprioristische sociologische noties de
feitengeschiedenis verdringen. Helaas is dat zo nu en dan wel degelijk het geval.
Mijn bezwaar betreft de interpretatie van de eistochten van maart 1783. Volgens
Palmen ging het daarbij om een oude carnavaleske traditie van arme sloebers om
hun gefortuneerde stadgenoten fooien af te vorderen. Daarmee onderschrijft hij
impliciet het standpunt van een van de betrokkenen: in november 1786 concludeerde
de onderzoekscommissie dat burgemeester Jacob van der Heim willens en wetens
had verzuimd krachtdadig op te treden tegen de oproerkraaiers. Van der Heim moest
het veld ruimen, maar vervaardigde nog wel een apologie waarin hij zich beriep op
een aloude feestcultuur. Elke Rotterdammer die de vereiste jaren had, kon getuigen
dat de bedel- en eistochten ook in de politiek rustige jaren daarvoor hadden
plaatsgevonden, bij het ijsbreken in de haven. De viering van de verjaardag van de
stadhouder op 8 maart 1783 was dan ook geen uitzonderlijke gebeurtenis. Wellicht
was het enthousiasme waarmee men feestvierde groter dan in voorgaande jaren, maar
in 1783 viel 8 maart op een zaterdag, zodat de feestgangers op de zondag hun roes
konden uitslapen.
Zelf ben ik meer genegen de zijde van de patriotten te kiezen. Die beschouwden
de gebeurtenissen rond de verjaardag van de Prins als iets ongehoords en naar mijn
mening hadden ze op dat punt volstrekt gelijk. Een eistocht vanwege de verjaardag
van de stadhouder kan moeilijk worden omschreven als een routineuze uiting van
een bestendige traditie, want in de meeste jaren van de achttiende eeuw viel er voor
de Rotterdamse prinsgezinden niets te vieren aangezien het gewest Holland nu
eenmaal decennialang geen stadhouder had. En als er vanaf 1766 toch jaarlijks wat
gevierd werd, dan waren die feestelijkheden ongetwijfeld minder tumultueus. Wellicht
liep er een handjevol prinsgezinden een beetje besmuikt door het Achterklooster.
Wellicht durfden de heren en dames het nog net aan om de bakker op de hoek van
de Zwaansteeg lastig te vallen, maar naar mijn stellige overtuiging hadden Kaat
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Mossel en haar consorten in pakweg 1775 echt niet het lef om aan te bellen bij de
heren burgemeesters en vroedschappen. In 1783, toen ze dat wel aandurfden, lijken
ze zich dan ook terdege bewust te zijn geweest van de risico's van hun optreden. Met
Eric Palmen's Kaat Mossel in de hand (!) krijg ik de indruk dat bij de eistochten van
1783 het terrein verkend werd door jonge jongens. Die
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vroegen bedeesd om een houtje en een turfje. Toen de overheid niet ingreep, kregen
de jongens de volgende ochtend gezelschap van volwassen vrouwen - die hun
slachtoffers wat meer geld aftroggelden. Toen de overheid, in weerwil van de klachten,
niet optrad, ging het snel van kwaad tot erger. Nog dezelfde avond meenden volwassen
mannen voorbijgangers op bedreigende toon aan te moeten spreken. Iedereen werd
geacht ter plekke een oranjelint of - strik of wat dan ook te kopen - beleefd weigeren
behoorde niet meer tot de mogelijkheden. Met andere woorden: de bewoners van
het Achterklooster wisten heel zorgvuldig in te schatten hoeveel speelruimte hen in
deze uitzonderlijke omstandigheden gegeven werd en handelden er naar. Van een
traditie was geen sprake.
Een tweede bezwaar betreft de categorische afwijzing van de complottheorie.
Palmen noemt de notie van een eenvoudig te manipuleren of om te kopen menigte
een gemeenplaats en neemt de patriotse verdenkingen dan ook niet bijzonder serieus.
Tja. Naar ik vrees waren er in die dagen heel wat (nog steeds) onzichtbare
geldstromen. Gedegen onderzoek in buitenlandse diplomatieke archieven, of in het
Koninklijk Huisarchief, zou nog wel eens verrassingen kunnen opleveren.
Kortom: ik ben het niet altijd met Palmen eens. De politieke context had iets
gedetailleerder gemogen en het verklaren uit een aan de secundaire literatuur ontleende
culturele traditie lijkt mij een zwaktebod. Die traditie zal eerst moeten worden
aangetoond. Maar zijn Kaat Mossel is en blijft een fascinerend mooi boek.
TON JONGENELEN

Peter Buijs, De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk
ten tijde van de Verlichting, 1658-1835.
Hilversum, Verloren 2007, 288 p. Dissertatie Universiteit Utrecht, isbn
handelseditie 978-90-6550-999-4. Prijs € 29
Bijna dertig jaar na de publicatie van Robert Mauzi's klassieker L'idée du bonheur
dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle (1979) is de
geschiedschrijving verrijkt met een mooi uitgegeven studie gewijd aan het denken
over geluk in de lange achttiende eeuw hier te lande. Begin- en eindpunt van dit
onderzoek worden bepaald door twee publicaties die volgens de schrijver elk een
overgangsmoment in opvattingen over geluk markeren. Het eerste overgangspunt
wordt gemarkeerd door de in 1658 verschenen Opweckinge ende bestieringe, om in
allen staet, van voor- of tegenspoedt met het tegenwoordige vergenoeght te zijn van
de Purmerendse predikant Simon Oomius. De publicatie van dit boek, waarin aards
geluk een belangrijke rol speelt, viel samen met een herlevende belangstelling in
Europa voor dit onderwerp. Het eindpunt van het onderzoek wordt gemarkeerd door
de in 1835 gepubliceerde Handleiding om op aarde gelukkig te leven van de
onderwijzer Christiaan Hendrik Clemens die al elementen bevat van een moderne
geluksopvatting waarin de nadruk veel sterker dan voorheen kwam te liggen op
persoonlijke aspecten van geluk als vriendschap, liefde, huwelijk en huiselijkheid.
Peter Buijs heeft een grote hoeveelheid bronnenmateriaal bestudeerd. In totaal
verzamelde hij 1600 teksten van uiteenlopend karakter: verhandelingen over geluk
of over onderwerpen die daarmee nauw samenhangen, tijdschriftartikelen,
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spectatoriale vertogen, recensies, prekenbundels, egodocumenten en literaire teksten.
Hierbij heeft hij zich niet beperkt tot teksten van Nederlandse origine. Om de
inbedding in het internationale debat zichtbaar te maken zijn ook in het Nederlands
vertaalde beschouwende teksten in
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het onderzoek opgenomen. De bronnen die zicht geven op verbeelding en ervaring
van geluk zijn vooral illustratief gebruikt: ‘om kleur en diepte te geven aan de
geschiedenis van de reflectie over het geluk’.
Het bronnencorpus wordt geanalyseerd op grond van drie soorten vragen die
betrekking hebben op respectievelijk het functioneren van de tekst, de inhoud en
structuur van de tekst en de in zijn onderzoek gehanteerde hypotheses, die onder
andere betrekking hebben op secularisatie, tolerantie, democratisering en politisering.
Buijs heeft alle vragen die een rol spelen in zijn onderzoek gespecificeerd in een
onderzoeksmodel dat als bijlage aan zijn dissertatie is toegevoegd. Dit is nuttig voor
de lezer om zich inzicht te verschaffen in de wijze waarop hij te werk is gegaan.
Lastig bij dit type onderzoek is een overzichtelijke presentatie van de analyse op
een wijze die zowel recht doet aan de diversiteit en complexiteit van het materiaal
als rekening houdt met de chronologie, zonder daarbij in herhalingen te vervallen.
Tot op zekere hoogte is Buijs hierin goed geslaagd. Als leidraad voor zijn betoog
heeft hij de inhoudelijke verschuivingen in zijn materiaal genomen. De hoofdmoot
van zijn boek bestaat uit twee delen: één gedeelte over tradities en één over
vernieuwingen. Deze delen worden voorafgegaan door twee inleidende hoofdstukken
waarin de opzet van de studie wordt uiteengezet en verantwoord (hoofdstuk 1) en
enige achtergrondinformatie wordt verstrekt (hoofdstuk 2). Die achtergrondinformatie
had naar mijn smaak iets uitgebreider mogen zijn. Zo wordt niet ingegaan op het
vervalsdenken of op de politieke ontwikkelingen in de Republiek. Ook over de auteurs
en hun doelstellingen is dit hoofdstuk erg summier, maar dit wordt grotendeels
goedgemaakt in het vervolg van het boek.
In het eerste deel presenteert Buijs drie tradities: de op de klassieke oudheid
teruggrijpende ‘deugd is geluk’-traditie, ontwikkelingen binnen de christelijke traditie
die van een sterk hemelse oriëntatie steeds meer in de richting van een oriëntatie op
aards geluk neigen en een synthese tussen beide die geluk gelijkstelt met tevredenheid
en die we vooral in spectatoriale vertogen aantreffen. Chronologisch min of meer
parallel aan deze stromen lopen de vernieuwingen die in het tweede deel worden
geschetst op het gebied van de wetenschap van het geluk, maatschappelijk geluk
(wederom vooral spectators) en persoonlijk geluk. Dit laatste thema markeert volgens
de auteur de overgang naar een andere manier van denken over geluk.
De gekozen ordening heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de verschuivingen
in de opvattingen over geluk duidelijk in beeld worden gebracht. Een nadeel is dat
de analyse van bepaalde teksten verdeeld is over verschillende hoofdstukken. Zo
figureren diverse auteurs in verschillende hoofdstukken, hetgeen begrip van hun
denkbeelden niet ten goed komt. Ook mist de analyse van de gepresenteerde teksten
op sommige punten diepgang: het blijft in veel gevallen bij samenvattingen van
geschriften. Een ander probleem vind ik dat in het hoofdstuk over persoonlijk geluk
verklarende uitspraken worden gedaan op grond van uitspraken in enkele
egodocumenten, zonder dat rekening wordt gehouden met hun specifieke context.
Zo kan de opvatting van de ongehuwde Maria de Neufville dat een goed huwelijk
de bron van aards geluk is meer zeggen over haar persoonlijke gebrek aan ervaring
dan over veranderingen in opvattingen over geluk aan het einde van de achttiende
eeuw.
Deze kanttekeningen nemen niet weg dat Peter Buijs pionierswerk heeft verricht.
Hij heeft het zich met zijn brede aanpak allesbehalve makkelijk gemaakt. Bij de
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huidige stand van zaken had een gedetailleerde monografie over een deelaspect van
het door hem verrichte onderzoek misschien meer voor de hand gelegen als onderwerp
voor een dissertatie. Het getuigt van moed en doorzettingsvermogen dat hij heeft
gekozen
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voor een overzichtswerk dat de veelzijdigheid van het thema geluk in beeld brengt.
Daarmee heeft hij een belangrijk en interessant terrein ontgonnen dat zeker nader
onderzoek verdient.
WILLEKE LOS

Lyste van Rariteiten: 1708 of eerder
De welbekende Lyste van Rariteiten, die verkocht sullen worden [...] Ten Huyse van
Anna Folie heeft vragen opgeroepen over het jaar waarin dit werkje precies verscheen.
Ook Susanne Lammers heeft zich daar het hoofd over gebroken, in haar ‘De
aardigheden van Rabelais in de leugenboeken van Anna Folie’, in MedJCW 12 (1989),
p. 8-18. Zij vermeldt dat Paul Vriesema meent dat de lijst in 1706 is verschenen; en
zelf meent zij: ‘ten vroegste 1696 en ten laatste 1711’ (p. 15).
Misschien kunnen enkele jaren afgeknabbeld worden van dit dateringsprobleem.
Waarom? Susanne Lammers citeert (p. 12) een passage uit die Lyste (II, no 216),
luidend:
Een Tractaatje, beschreven door den Domheer van Nova Zembla,
geïntituleert ‘l'Essai des Barbons Atrabilaires', behelzende in zig een korte,
dog zeer stigtelyke onderwyzinge om wel te leeren grommen tegen den
ouden dag, mitsgaders zonder het minste Grimlachje de aerdigheden van
Rabalais, Boileau, Molliere en anderen, om dat men zelfs tot diergelyke
vindingen niet in staet is, als lichtvaerdig te berispen.’
Nu vond ik toevallig in de Haegse Mercurius Van den Jaere 1708, nr. 66, gedateerd
19 oktober 1708, de volgende passage die bijna geheel identiek is aan dat item uit
de Lyste:
‘Alhier staet binnen kort uyt te komen “l'Essai des Barbons Atrabilaires”,
behelzende in zig een korte, dog zeer stigtelyke onderwyzinge om wel te leeren
grommen tegen den ouden dag, mitsgaders zonder het minste Grimlachje de
aerdigheden van Rabalais, Boileau, Molliere en anderen, om dat men zelfs tot
diergelyke vindingen niet in staet is, als lichtvaerdig te berispen.’
Gezien de overeenkomst in spelling en formulering lijkt het veilig aan te nemen
dat de ene tekst aan de andere ontleend is. Het blijft dan mogelijk te zeggen dat de
samensteller van de Lyste gestolen heeft uit de Mercurius. Dan is de Lyste na 1708
gepubliceerd. Gezien echter de overmaat aan Rabelais-achtige zaken in de Lyste, is
het waarschijnlijker dat de Mercurius de dief is. Mercurius was toch al de god der
dieven... In dat geval heeft de Lyste al bestaan in 1708.
ANDRE HANOU
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Verschenen boeken
Ellen Schat & Rob Leemhuis, Blokhuispoort. 500 jaar gestraft in
Leeuwarden, Leeuwarden, Friese Pers Boekerij 2008. 96 p. isbn
978-90-330-0755-2. Prijs € 14,50.
In mei 2008 verviel de beruchte gevangenis van Leeuwarden, het Blokhuis of De
Blokhuispoort, tot leegstand. In een schitterend geïllustreerd en helder geschreven
boekje nemen Ellen Schat en Rob Leemhuis met een rondgang door de geschiedenis
afscheid van het gevang. Die geschiedenis reikt terug tot in 1498, toen Albrecht van
Saksen het Blokhuis als een dwangburcht bouwde. Vanaf 1540 werden er gevangenen
opgesloten.
In de strijd tegen Spanje werd het Blokhuis betwiste grond: na eerdere mislukte
pogingen om de gevangenis te veroveren op de Spanjaarden slaagde de Leeuwarder
burgemeester Adje Lammerts er in 1580 in om de vijand te verdrijven. De
burgemeester met de naam van een wielrenner was niet kieskeurig in zijn methodiek.
Hij liet het gerucht verspreiden dat de Spaanse soldaten uit het Blokhuis van plan
waren om de stad te plunderen. Gewapend met verontwaardiging en met katholieke
geestelijken en burgers als schild dwongen zij de bezetters tot overgave.
Ruim driehonderd jaar later, in 1797 en kort na het contra-revolutionaire Kollummer
oproer, liet het Provinciale Hof van Friesland een aantal vooraanstaande Friezen
oppakken en insluiten. Zij werden van sympathie met Oranje verdacht en even hoefde
er niets te worden bewezen. In geval van uitbreiding van het oproer of
contra-revolutionaire aanvallen zouden deze hoge heren als menselijk schild dienen.
In de krant werd dit aanstaande lot vast geschetst. Eén van de raadsheren die graag
bereid was tot het zetten van deze ongewone stap was Gerrit Paape.
De regels van nette oorlogsvoering waren nog niet bij iedereen bekend. In de
oorlog was kennelijk alles toegestaan, al is het opmerkelijk dat Adje Lammerts, die
de katholieken daadwerkelijk als schild gebruikte, een betere pers kreeg dan Paape
en de zijnen, die daar louter mee dreigden.
De Verlichting kreeg vat op de denkbeelden over gevangenschap en op de
Leeuwarder praktijk. Altijd weer - en niet ten onrechte - wordt de ‘humanisering’
als een vrucht van de Verlichting gezien, maar in de geschiedenis van het ‘Blokhuis’
wordt duidelijk dat in naam van de Verlichting ook gepleit werd voor eenzame
opsluiting, een detentie die het wat effectiviteit, schoonheid en rationaliteit betreft
won van de groepsgewijze gevangenschap. Dat sommige gevangenen in afzondering
het verstand verloren, was kennelijk niet zo erg als de verspreiding van het misdadig
kwaad in sociabiliteit. Hier wordt waarachtig enige dialectiek van de Verlichting
zichtbaar.
In het boekje van Ellen Schat en Rob Leemhuis passeren heel wat geschiedenissen
de revue, maar niet die van het Blokhuis in 1797. De gebeurtenissen in dat jaar krijgen
dankzij het boekje reliëf. De gevangenen, bewakers, straffen en ontsnappingen, die
zij beschrijven, leveren interessante verhalen op. Aan befaamde ‘inmates’ heeft het
het Blokhuis niet ontbroken: Hendrik Jut (de man van ‘de kop van’), de gebroeders
Hogerhuis en Aage M., de meester van de thermische lans. De lotgevallen van het
gevang in de Tweede Wereldoorlog - met als hoogtepunt ‘de overval’ en de bevrijding
van gevangenen in 1944 - lezen als een avonturenverhaal, waarin de verhoudingen
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tussen ‘goed’ en ‘fout’ weer overzichtelijk zijn. Waar het heden nadert, kruipt een
zekere amicaliteit in de manier waarop gevangenen en bewaarders over elkaar spreken:
de gevangenis heet in de laatste hoofdstukken dan ook steevast ‘bajes’ (gezellig!!),
het Blokhuis vervult de boeven met een zekere

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

71
weemoed. Het boekje over de geschiedenis van het Blokhuis eindigt met nogal
ontmoedigende besluiteloosheid - wat te doen met het lege Blokhuis? -, die ook het
ergste doet vrezen voor het gebouw van de Kanselarij aan de Turfmarkt, waar vroeger
het Hof van Friesland zetelde en dat weldra door het Fries Museum verlaten wordt.
Het boekje over de Blokhuispoort is gul geïllustreerd. Om te smullen zijn de foto's
van de Leeuwarder gevangenen uit het ‘geheim Register van Ontslagen Gevangenen’,
uit de laatste decennia van de negentiende eeuw. Noten en literatuurverwijzingen
ontbreken helaas, maar dat nadeel zal door de meeste lezers als een voordeel worden
beschouwd. Wie meer wil weten, moet zelf maar zoeken.
PETER ALTENA

Harry Donga, Christoffel van Brants en zijn hofje. De geschiedenis van het
Van Brants Rus Hofje vanaf 1733, Verloren, Hilversum 2008. 186 p. isbn
978-90-8704-049-9. Prijs € 19,-.
Soms zijn boeken vooral om van te genieten, zoals het jubileumboek van Harry
Donga over Christoffel van Brants Rus Hofje dat verleden jaar 275 jaar bestond. Het
boek is prachtig uitgevoerd met vele mooie en interessante (kleuren) illustraties, in
een mooi gebonden handzaam formaat. Het is een fijn geslepen diamantje zonder
wetenschappelijke pretenties.
Hofjes worden gesticht ter eer en meerdere glorie van hun geldschieters. Het was
een daad van charitas en je werd er onsterfelijk door. Zoals Heumakers onlangs
schreef in de NRC van 27 maart jl. kon je zo het verlangen naar wereldse roem
combineren met de eisen van het christendom. Maar je moest wel rijk zijn en dat
was Christoffel Brants. Hij had bij zijn sterven geen echtgenote meer, hij liet evenmin
kinderen na en zijn naaste familie was ook al gestorven. Hij kon dus doen en laten
wat hij wilde met zijn puissante rijkdom.
Vader Brants was halverwege de zeventiende eeuw vanuit Wittmund (Oost
Friesland, Duitsland) naar Amsterdam gekomen. Daar trouwde hij met Hilletje
Frericx. Beiden waren lutheranen. In 1669 werd een tweeling geboren waarvan alleen
Christoffel bleef leven. Als enige zoon - hij had nog wel twee zusters - volgde hij
zijn vader op in de zaak, een handel in onder andere hout, vooral masten uit Archangel.
Christoffel breidde deze handel uit tot een groot bedrijf. Hij ontpopte zich als een
gewiekst zakenman die goede contacten legde in Rusland, daar vele jaren verbleef
en een vriendschappelijke relatie onderhield met tsaar Peter de Grote, die Nederlands
sprak. Brants betaalde menig bezoek van Peter de Grote aan de Republiek en noemde
zijn buitenhuis aan de Vecht Petersburg. Als dank voor dat alles werd hij in de
Russische adelstand verheven en mocht zich Van Brants noemen.
Vlak voor zijn dood legde Brants in zijn testament vast dat er 250.000 gulden
beschikbaar zou komen voor een hofje. In zijn laatste levensjaar legde hij de eerste
steen. In het hofje zouden behoeftige lutherse vrouwen van boven de vijftig, die
ongehuwd of weduwe zonder kinderen waren, van een rustige oude dag kunnen
genieten. Er werden regenten aangesteld en een binnenmoeder en -vader. Behalve
voor het onderkomen werd er ook voor de kost gezorgd.
Het hofje aan de Amsterdamse Nieuwe Keizersgracht bestaat nog steeds. Nadat
de lutherse oudere dames geen belangstelling meer toonden voor het bewonen van
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het hofje werd het een tijdje een zusterhuis. Dat duurde niet lang en vanaf 1984 begint
men aarzelend vrouwelijke studenten met een evangelisch-lutherse achtergrond te
huisvesten. Daarvoor moesten de statuten die immers voorschreven dat de dames
boven de vijftig moesten zijn, gewijzigd worden. Men heeft toen de knoop maar
doorgehakt en in plaats van vrouwen jongeren als doelgroep opgenomen in de
reglementen. Daarmee kwam de weg vrij
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voor bewoning door zowel vrouwelijke als mannelijke studenten. Aspirant-bewoners
moeten nog steeds door een ballotage en plechtig beloven geen logés op de kamer
te ontvangen en geen kaarsen te branden.
In de laatste jaren is veel gedaan om het woongenot en de brandveiligheid van het
huis te vergroten. Er is ook een stijlkamer waar men kan zien hoe de vroegere
bewoning is geweest. De regentenkamer bestaat nog in al zijn glorie en het jaarlijkse
diner voor de bestuurders is niet afgeschaft. De verjaardag van de stichter - 1 augustus
- wordt in ere gehouden waarbij de bewoners aan de dis worden uitgenodigd. Het
eindejaarsgeschenk voor de bewoners is een ander overblijfsel van het provenierschap.
Het boek besluit met uitvoerige bijlagen, waarin onder andere de reglementen, de
naamlij sten van de regenten en de binnenmoeders en -vaders en de stamboom van
de familie Brants te vinden zijn. Het geheel wordt door een bibliografie en een register
afgesloten.
DINI HELMERS

Annemieke Hoogenboom, De wereld van Christiaan Andriessen.
Amsterdamse dagboektekeningen, 1805-1808. Bussum, THOTH;
Amsterdam, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap; Amsterdam,
Stadsarchief, 2008. 127 p. isbn 978-90-6868-489-6 geb. Prijs € 22,50.
Wat een prachtig boek! In de jaren dat het vaderland in de greep van de Fransen
zuchtte en wegdommelde in kalm voortleven, keek een Amsterdammer onbekommerd
om zich heen. Zonder complexen, zonder zich rekenschap te geven van wat hoorde.
Hij legde vast wat hij zag, in een soort dagboek in prenten. Zonder te malen om de
eeuwigheid. Die Amsterdammer was Christaan Andriessen (1775-1846).
Door zijn ogen kon de bezoeker van de expositie in het Amsterdamse Stadsarchief,
aan zijn tekeningen gewijd, meekijken en het leven in de eerste jaren van de
negentiende eeuw op heterdaad betrappen. Een voorbeeldige tentoonstelling, met
een bijzondere service: met enige regelmaat haalden gehandschoende medewerkers
van het archief niet-geëxposeerde tekeningen te voorschijn en lieten de bezoekers
mee kijken, niet gehinderd door glas, en er ontsponnen zich gesprekken over de
tekeningen. Wat zagen wij?
Door de ogen van Christiaan Andriessen kan de lezer van het boek, dat bij
gelegenheid van de tentoonstelling verscheen, zelf zien hoe de verloren wereld van
het oude Amsterdam er in de jaren 1805-1808 uitzag. In een aantal opzichten een
kleine en veilige wereld: veel binnenshuis en scènes uit het dagelijks leven: kermis,
de ochtendschuit, de verhuisdag, het vullen van een kruik, een muis in huis. Géén
beelden van een internationale metropool, maar dat was Amsterdam dan ook niet
meer. Het leven lijkt in de wereld van Christiaan Andriessen stil te staan of kalm
voort te bewegen. Onbedoeld veelzeggend is het onderschrift bij de fraaie tekening
van de sneeuwstorm van 12 februari 1808: twee figuren strijden tegen de witte storm
en daaronder staat ‘Binnen Best’. Slechts wat kleine reflecties van de grote
gebeurtenissen van de tijd: zoals een voorbijtrekkend leger, gevat in het beperkte
zicht van een geopende bovendeur, of een tekening die laat zien hoe zijn vader een
chassinet schildert voor het stadhuis met de tekst ‘vive le roy vive la reine’. Maar
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misschien is dat wel wat geschiedenis uiteindelijk is: mensen stellen zich teweer
tegen het weer, de honger en de dood en af en toe trekken de grote gebeurtenissen
een rimpeling in het dagelijks leven.
Christiaan Andriessen toont zich in de honderd tekeningen die het boek biedt een
chroniqueur van zijn tijd en zijn leven. De tekeningen waren, zoals Annemieke
Hoogenboom in haar wel erg korte inleiding schrijft, bedoeld voor vrienden en
familie: de zotte liefde van Christiaans favoriete nichtje Kelet (Cornelia Aletta) voor
oom
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komt goed tot uitdrukking. De tekeningen zijn doorgaans gekleurd, maar soms lijkt
het stadium van kleuring niet gehaald. Bijna altijd geeft een onderschrift - soms in
doorzichtig geheimschrift - een indruk van de aanleiding tot de tekening, soms is het
een uitroep van één van de afgebeelde personen. In een informatieve paragraaf staat
historisch-taalkundige Jan Stroop stil bij het taalgebruik van Andriessen: heel
bijzonder zijn zijn bevindingen echter niet.
De tekeningen munten uit in de verbeelding van scènes, de afbeelding van gezichten
is niet Andriessens ‘fort’: de afstand kwam zijn talent ten goede. Bijzonder zijn de
tekeningen waarin Andriessen zichzelf afbeeldt, als een ironische toeschouwer, nu
en dan met de rug naar de kijker en met de kijkers kijkend naar een scène. Het kijken
lijkt een belangrijk motief in het werk van Andriessen: een zekere faam heeft de
tekening verworven waar Andriessen met een camera obscura de straat in ogenschouw
neemt.
De honderd tekeningen zijn alle schitterend afgedrukt: van kwaliteitsverlies lijkt
bij de reproductie geen sprake. De tekeningen zijn ook alle toegelicht, meestal effectief
en informatief. Soms worden in de tekeningen familieleden van Christiaan herkend,
die ik met de beste wil van de wereld daar niet in herkennen zou. Meer dan eens
worden in de toelichting aan de fotografie ontleende metaforen gebruikt: ‘snapshots’!
De toelichtingen maken geen geheim van de bewondering voor het unieke karakter
van de tekeningen: Andriessen legde vast wat geen tekenaar ‘ooit waardig’ bevond,
valt enkele keren te lezen.
Christiaan Andriessen heeft zijn best gedaan om met schilderijen eeuwige roem
te vergaren, maar van die schilderijen is geen spoor meer te vinden. Al bij zijn leven
werd zeer negatief over zijn schilderwerk geoordeeld. Het is ironisch dat hij met zijn
kleine werk, bedoeld voor besloten en tijdelijk vermaak, een grote kans loopt in beeld
van het nageslacht te blijven.
PETER ALTENA

Salvador Bloemgarten, Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse
revolutionair in Franse Tijd, Amsterdam Aksant 2007, 498 p. ISBN
978-90-5260-244-8. Prijs € 39,90.
Bloemgarten betreurt het dat hij zo weinig van het persoonlijk leven van zijn
hoofdpersoon te weten is gekomen: Lémon is op 31 maart 1755 te Amsterdam
geboren, hij promoveerde in 1778 te Leiden op het proefschrift Historia morbi
convulsivi (volgens Bloemgarten, vrij vertaald: ‘Geschiedenis van ziekten met
lichaamsverdraaiingen’, over stuipen en epilepsie) en werd armendokter in dienst
van de parnassim van de Amsterdamse Hoogduitse Joodse Natie. Hij werd op
35-jarige leeftijd weduwnaar en bleef achter met vier kinderen die hij met een
jaarwedde van 125 gulden moest zien op te voeden. Onbekend is hoe hij dat voor
elkaar kreeg. Tot zijn genoegen heeft Bloemgarten wel een fout in de reeds bestaande
levensbeschrijvingen van Hartog de Hartog Lémon kunnen herstellen: Marianne
Lémon die in 1794 trouwde met de Berlijnse wiskundige Juda Littwack, was zijn
dertien jaar jongere zuster en niet zijn dochter.
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Als liberale jood en vurig patriot benutte Lémon ten volle de politieke en
maatschappelijke mogelijkheden die het revolutionaire tijdperk joden bood aan het
einde van de achttiende eeuw. Hij werd secretaris van de joodse patriottenclub Felix
Libertate en richtte samen met Mozes Salomon Asser de progressieve joodse gemeente
Adath Jechurun op. En daar bleef het niet bij. In 1797 werd hij afgevaardigde in de
Nationale Vergadering en deed volop mee in de Unitaristische beweging, inclusief
zijn staatsgreep in 1789.
Naast zijn politieke werk deed Lémon veel aan de bestrijding van de armoede
onder het joodse proletariaat, dat hij wilde opvoeden tot goed geïntegreerde
Nederlandse burgers. Als geneesheer ondernam hij ook actie om hen daarin
daadwerkelijk te ondersteunen. Zo vaccineerde hij veel joodse kinderen, tegen het
advies van de
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Amsterdamse Commissie van Geneeskundig Toezicht in. Deze commissie was er in
1800 nog niet van overtuigd dat de koepokken niet juist een extra besmettingsgevaar
betekende. Het resultaat van de tegendraadse handelwijze van onder anderen Lémon
was, dat de gevreesde ziekte onder arme joodse kinderen drastisch afnam.
Ondanks het gemis aan informatie over de persoonlijke achtergrond van Lémon
is de biografie naar mijn oordeel een rijk boek geworden voor wie geïnteresseerd is
in de geschiedenis van de inmenging van de joodse elite in de politieke ontwikkelingen
aan het einde van de achttiende eeuw, alsmede in het werk van joodse armendokters.
DINI HELMERS

Rhijnvis Feith, De ouderdom, uitgegeven, ingeleid en toegelicht door
Marinus van Hattum, Amstelveen, EON Pers 2009. 247 p. isbn
987-90-77246-27-6. Prijs € 12,50 (in het Bilderdijk-Museum, Vrije
Universiteit Amsterdam), € 15,- (bij verzending).
Oud worden we allemaal, dat hopen we althans. Is daarom het opnieuw publiceren
en lezen van een boek over de ouderdom uit 1802 voor ons nog steeds nuttig? Rinus
van Hattum vindt van wel, het thema raakt immers ieders bestaan op enig moment.
Een nieuwe uitgave van het werk van Rhijnvis Feith, De ouderdom, heeft Van Hattum
dan ook met verve aangepakt. Reeds in 1977 had hij een teksteditie in eigen beheer
en in zeer beperkte oplage verzorgd. Een vernieuwde en geactualiseerde uitgave van
het hoogtepunt uit Feiths oeuvre is aldus de bezorger op zijn plaats, temeer daar er
van de pendant van De ouderdom, Het graf (1792) allang een goede teksteditie
bestaat.
In de zomer van 1801 of 1802 had Feith een aantal gesprekken met goede vrienden.
Naar aanleiding van die gesprekken zette hij een aantal ideeën op papier en hij vond
in ‘de ouderdom’ een thema dat voor samenhang zou kunnen zorgen. De tekst wordt
vooraf gegaan door een drietal berichten. In zijn opdracht ‘Aan mijne kinderen’ richt
Feith zich tot zijn negen kinderen. In het voorbericht vertelt Feith dat hij de poëzie
vaarwel had gezegd maar toch een dichtstuk onder handen wil hebben om af en toe
aan te werken. Zijn nieuwe werk zou een pendant moeten worden voor Het graf in
de vorm van een leerdicht. Het derde bericht, een ode aan Alcestes, had hij al
geschreven voordat hij het plan opvatte om het leerdicht te schrijven. Alcestes wordt
getroost, niets is voor niets en de goedheid van God is overal.
De eigenlijke tekst is in zes zangen onderverdeeld. In de eerste zang wordt
teruggekeken op de levensjaren die zo snel voorbij zijn gegaan. Vervolgens blijkt in
de tweede zang dat men oogst wat men heeft gezaaid. Feith waarschuwt de mens:
de jeugdfase is beslissend voor de rest van het leven. In zang drie wordt beschreven
dat de laatste levensfase van groot belang is voor de samenleving. De deugdzame
oudere kan met zijn kennis en inzicht de maatschappij van dienst zijn, hoewel hij
niet langer de moed en de kracht van de jeugdige bezit. In de vierde zang wordt
duidelijk dat wij op God moeten vertrouwen. Door rampen leert de mens, en ook de
grijsaard die zijn leven vergooid heeft aan genot kan in zijn laatste levensfase door
berouw nog tot deugdzaamheid komen. Uit de vijfde zang blijkt dat de grijsaard door
zijn geloof gesteund wordt en troost vindt. Hij heeft nog maar weinig contacten, want
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hij is al op weg naar de eeuwigheid. Voor iedereen is de volmaaktheid weggelegd
en te vinden in de ouderdom, aldus Feith in zijn zesde en laatste zang.
Rinus van Hattum heeft er voor gekozen de tekst - die van de eerste druk - niet te
hertalen of te herspellen. De oorspronkelijke tekst staat op de linkerbladzijde en op
de rechterbladzijde, in een kleinere letter, de tekstannotatie. Van Hattum is in zijn
annotatie uitvoerig te werk gegaan: vaak beslaat de uitleg meer ruimte dan de
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oorspronkelijke tekst. Feiths Ouderdom wordt daardoor niet alleen begrijpelijk en
toegankelijk, maar komt ook in een breder kader te staan. Het is jammer dat Feiths
tekst niet op de rechterpagina staat. Dat is toch waar de lezer, vooral in een niet
gebonden boek, van nature eerder naar kijkt. Waardering heb ik voor de uitgebreide
index, maar mij ontgaat het nut van bijlage B, de rijmcombinaties. Maar ja, ik ben
van huis uit historicus en geen neerlandicus.
DINI HELMERS

J.F. Helmers, De Hollandsche natie. Editie Lotte Jensen, met medewerking
van Marinus van Hattum. Nijmegen, Vantilt 2009. 271 p. isbn
978-94-6004-003-0. Prijs € 19,95.
In de vorige aflevering van de Mededelingen heeft Amber Delhaye ons al uitvoerig
kennis laten maken met De Hollandsche natie, het gedicht in zes zangen dat J.F.
Helmers in 1812 publiceerde. Begin 2009 is er onder redactie van Lotte Jensen een
nieuwe editie van deze ode aan het Vaderland uitgekomen.
De Hollandsche natie werd aanvankelijk met veel lof ontvangen, in de tweede
helft van de negentiende eeuw werd het verguisd en in onze tijd is het vrijwel vergeten.
De taal is te bombastisch en de toon te nationalistisch. De tekst is volgens de
bezorgster echter zorgvuldig gestileerd en representatief voor de literatuur uit het
begin van de negentiende eeuw en daarom de moeite waard om opnieuw te lezen en
te bestuderen.
In de eerste helft van de negentiende eeuw was onze literatuur erg
vaderlandsgezind. Schrijvers en dichters hadden de behoefte om de grootse daden
van de voorouders als voorbeeld over het voetlicht te brengen, de liefde voor de eigen
geschiedenis op te porren en de bevolking opnieuw op te stuwen in de vaart der
volkeren. Van De Hollandsche natie verschenen in die periode vele herdrukken.
Helmers kon niet leven van zijn pen. Hij had een metselaarsbedrijf maar probeerde
zich als autodidact van jongs af aan verder te ontwikkelen. Hij was lid van diverse
genootschappen die hem de gelegenheid boden zijn gedichten ten gehore te brengen
en hem aanmoedigden ze voortdurend bij te schaven. Dat deed hij ook met De
Hollandsche natie. Hij begon waarschijnlijk al in 1802 aan dit gedicht, droeg stukken
ervan voor bij genootschappen en publiceerde ook al grote delen vooraf. De politieke
omstandigheden van die tijd - de Franse tijd - hadden veel invloed op de tekst en ook
het jaar van uitgave werd uiteindelijk bepaald door het politieke bestel: met de
inlijving van Nederland bij Frankrijk kwamen er voor dan ongekende
censuurmaatregelen waardoor teksten vaak moesten worden aangepast en uitgaven
werden uitgesteld. Ook Helmers moest zijn tekst aanpassen. De oorspronkelijke tekst
is echter bewaard gebleven en gebruikt voor de tweede editie van 1814. Voor haar
editie gebruikte Jensen de eerste druk uit 1812 en voegde, cursief gedrukt, de in de
1814-uitgave opgenomen gecensureerde delen toe. Daardoor kunnen wij precies zien
dat er honderd en vijftig dichtregels zijn gesneuveld onder de censuur. Geschrapt
werden vooral de passages die gingen over usurpators en die teveel duiden op het
eigen vaderland.
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Helmers wilde met zijn Hollandsche natie het glorieuze verleden van het vaderland
onder de aandacht brengen van de Nederlanders en het volk (hernieuwd) kennis laten
maken met de grote helden en heldendaden, de prachtige geschiedenis en de
kennisrijke voorvaderen. Hij deed dat in zes zangen, over achtereenvolgens de
zedelijkheid, de heldenmoed ter land en die ter zee, vervolgens de zeevaart, de
wetenschap en als laatste de schone kunsten. Het dichtwerk heeft een voorrede waarin
Helmers zijn doel - zijn verheven gevoelens overbrengen op de lezer - uiteenzet en
een voorzang waarin de loftrompet gestoken wordt over de Batavieren en
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hun eiland - begrensd aan de ene kant door zee en een andere door de Rijn.
Jensen heeft een uitvoerige inleiding geschreven waarin zij De Hollandsche natie
in al zijn facetten bespreekt: de ontstaansgeschiedenis, de inhoud, het genre, de stijl,
de waardering en de invloed van het gedicht op andere dichters. De tekst zelf wordt
toegelicht in noten, die tot mijn grote vreugde onderaan de bladzijden zijn geplaatst.
Het is jammer dat er geen index is toegevoegd.
En voor wie er nieuwsgierig naar is... ik ben geen nazaat van de dichter J.F.
Helmers!
DINI HELMERS

Muriel McCarthy & Ann Simmons (red.), The making of Marsh's library.
Learning, politics and religion in Ireland, 1650-1750, Dublin, Four Courts
Press 2004. 288 p., isbn 978-1-85182-850-0. Prijs € 20.
In 2001 werd in Dublin een driedaags congres georganiseerd om het driehondjarig
bestaan van Marsh's library in Dublin te vieren, waarvan deze bundel het resultaat
is. Conservator Muriel McCarthy, die het voorwoord schreef, vermeldde
eerlijkheidshalve dat de door aartsbisschop Narcissus Marsh opgerichte bibliotheek
in de negentiende en twintigste eeuw een voornamelijk sluimerend bestaan leidde,
maar recent weer meer in de belangstelling is komen te staan, waarschijnlijk dankzij
de digitale catalogus (http://www.marshlibrary.ie).
De van een nieuw-testamentische voornaam voorziene Marsh (twee van zijn broers
heetten Epaphroditus en Onesiphorus, eveneens vrij naar personen uit de brieven
van Paulus) stichtte een bibliotheek voor het algemeen nut: ‘where all might have
free access’ - natuurlijk niet iedereen, maar studenten, die gebruik wisten te maken
van een bibliotheek. Soms ook misbruik: ondanks het feit dat de lezers opgesloten
werden met de door hen gewenste boeken in afsluitbare kabinetten, werd er regelmatig
gestolen.
Narcissus Marsh (1638-1713) werd in Engeland geboren en leefde vanaf 1679 tot
aan zijn dood in Ierland, waar hij diverse kerkelijke functies bekleedde. Behalve
geleerde was hij ook een verwoed verzamelaar. Omdat hij in Oxford had gestudeerd,
was de Bodleian library zijn referentiekader. Ook de catalogus van Marsh's library
volgde de indeling van het grote voorbeeld in Oxford: in 1706 schafte hij een
exemplaar aan van de catalogiseerregels van de Bodleian ten behoeve van zijn eigen
bibliotheek. Zijn oriëntaalse handschriften liet hij ook aan deze bibliotheek na, die
vond hij blijkbaar daar meer op hun plek dan in Dublin. Marsh's library werd
opgebouwd uit drie grote collecties: behalve die van Marsh zelf de verzameling van
Edward Stillingfleet, aangekocht in 1705, en de boekencollectie van Elie Bouhéreau,
een Franse hugenoot en Marsh's eerste bibliothecaris.
De artikelen in de bundel variëren van bijdragen die specifiek Marsh's bibliotheek
belichten (o.m. ‘Marsh's library and the reading public’; ‘Satanic libraries: Marsh's
witchcraft books’; ‘Opposition to the statutory establishment of Marsh's library in
1707’) tot bijdragen die de bibliotheek in de context van haar tijd plaatsen (o.m.
‘Robert Boyle, Narcissus Marsh and the Anglo-Irish intellectual scene in the late
seventeenth century’; ‘Sectarianism in Marsh's Ireland: some literary evidence’).
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Door de bundel heen loopt als een rode draad de verhouding tussen de (bestuurlijke)
protestantse elite en de katholieke bevolking. Zo kwam Robert Boyle in contact met
Narcissus Marsh omdat hij het drukken van de Bijbel in de volkstaal, het Iers,
financieel ondersteunde. Boyle financierde overigens ook de vertaling van devotionele
teksten in het Algonquin voor de Indianen van Noord-Amerika en de vertaling van
de evangeliën in het Maleis: de Ierse massa stond eigenlijk op één lijn met overige
inboorlingen wier ogen geopend
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dienden te worden. Om Marsh te citeren, de Bijbel werd in het Iers gedrukt ‘for the
instructing of the poor deluded blind Natives of this kingdome, who are now shut
up in a miserable darkness, & differ but little from Heathens, save that they bear the
name of Christians’ (p. 61). Op latere leeftijd wanhoopte Marsh aan de evangelisatie
van de Ierse katholieken - het volk was voornamelijk analfabeet en niet gebaat bij
de beschikbaarheid van de Bijbel, in welke taal dan ook.
Hoewel de nadruk in de collectie ligt op religie (Marsh was tenslotte ‘professionally
religious’, zoals Raymond Gillespie hem karakteriseerde in zijn bijdrage ‘Narcissus
Marsh and his God’, p. 85) is de bibliotheek ook voor Campisten een must - een
bibliotheek gesticht in het eerste kwart van de achttiende eeuw, en die, malgré les
voleurs, nog grotendeels intact is gebleven in hetzelfde, purpose-built gebouw, en
die in haar collectie ook veel van de controverses uit de tijd weerspiegelt. Zo stelt
Stuart Clark, de auteur van ‘Satanic libraries’: ‘if any user of this library from the
late seventeenth or early eighteenth century wished to construct an attack on the
belief in witches, then he or she would have found more than enough ammunition’
(p. 105). Religieuze twisten, demonologie, hekserij: Marsh hield het allemaal bij,
ten behoeve van zijn lezers.
De leesbare en genuanceerde bijdragen in de bundel zijn ontsloten door een index
op naam en onderwerp.
CIS VAN HEERTUM

Edwin van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen. De laatste
stadhouders. Amsterdam en Antwerpen 2009. isbn 978-90-450-01531. 240
blz. Prijs € 19,90.
Recente biografieën over Nederlandse stadhouders zijn schaars en dat geldt zeker
voor de stadhouders van de achttiende-eeuwse Republiek. Marijke Bruggeman
presenteerde in 2007 een weliswaar biografisch getinte studie over de Friese Nassaus
uit de periode 1702-1747, maar met een beduidend bredere doelstelling. In de
afgelopen decennia is stadhouder Willem IV (1711-1751) - evenals zijn opvolger
Willem V (1748-1806) - ook in veel andere publicaties voorbijgekomen, echter niet
als de enige hoofdpersoon. Vreemd is dit niet, want de achttiende-eeuwse Willems
oefenden hun ambten in roerige tijden uit en zulke periodes worden bij voorkeur
vanuit het perspectief van politieke strijd en omwenteling bestudeerd. Zo is Willem
V doorgaans slechts één van de actoren in de controverse tussen patriotten en
prinsgezinden in de jaren 1780. Zijn tragische einde speelt zich vervolgens af binnen
de context van de val van Republiek. Daarna is het voor hem exit in de meeste
historische literatuur, hoewel de man nog een decennium doorleefde in een uitermate
roerig Europa. Een andere verklaring voor het gebrek aan biografieën over Willem
V is dat veel biografen liever niet over een ‘loser’ schrijven, een etiket dat altijd aan
deze stadhouder heeft gekleefd en dat hij waarschijnlijk nooit meer zal kwijtraken.
Dit laatste heeft de Nijmeegse historicus Edwin van Meerkerk er niet van
weerhouden een boek te schrijven over de ‘meest verguisde Oranje’, integendeel.
Maar ook zijn biografie is er er niet één pur sang. Deze publicatie is namelijk de
eerste van een serie populairwetenschappelijke dubbelportretten van Oranje-Nassaus
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en hun wederhelften die uitgeverij Atlas op stapel heeft staan. Dit wordt echter
nergens in het boek duidelijk gemaakt. Geen woord ook over doel en opzet van deze
nieuwe reeks, noch over zijn gerenommeerde redactie. Alleen het logo op de omslag
en in het voorwerk met de tekst ‘Het huis van Oranje’ doet een serie vermoeden.
Voor een dubbelportret lenen stadhouder Willem V en Wilhelmina zich uitstekend,
alleen al vanwege de opvallende rol die de Pruisische prinses in de episode
Goejanverwellesluis speelde. De ondertitel, die uiteraard niet op de vijfde Willem
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en zijn vader slaat, is veelzeggend en leuk gekozen. De beide hoofdpersonen komen
in dit boek ook, voor zover mogelijk, gelijkwaardig aan bod. Wilhelmina is zeker
niet alleen ‘de echtgenote van’ en aardig zijn bijvoorbeeld de passages over haar
contacten met oom Frederik de Grote. Voor vakgenoten zit de toegevoegde waarde
in zulke fragmenten, want alle beschrijvingen van de staatsinrichting van de Republiek
en de politieke ontwikkelingen tijdens Willems bewind zijn parafrases van de
bestaande literatuur. Onjuist hierin is de gelijkstelling van de Tweede Silezische
Oorlog (1744-1745) met de Zevenjarige Oorlog (p. 68), maar dit is natuurlijk slechts
een detail.
Af en toe roept Van Meerkerks tekst vragen op. Zo liet Wilhelmina na een vrijwel
berooid bestaan in Londen en Willems dood in 1805 slot Oranienstein in Nassau
opnieuw meubileren en uitbreiden. Maar hoe kwam ze aan het geld daarvoor? Verder
zijn de stambomen achterin het boek onnodig gecomprimeerd. Belangrijke
familierelaties tussen de vorstelijke families via de vrouwelijke lijn ontbreken.
Van Meerkerk heeft zich in dit boek niet willen losmaken van alle clichébeelden,
maar geprobeerd ‘door een zorgvuldige afweging van al die verschillende beelden
iedere schijn van vooringenomenheid te vermijden’. Dat is historiografisch gezien
een vanzelfsprekend streven en hoeft oordelen niet in de weg te staan. Het eindoordeel
van de meeste lezers over de hoofdpersonen zal trouwens na lezing van dit boek niet
anders zijn. Wilhelmina had simpel gezegd de broek aan, terwijl Willem V moeilijk
vooruit te branden was en zich in veel situaties geen raad wist.
In de dagbladpers heeft Jan Blokker dit boek als ‘stoffig’ neergezet. Deze typering
is te eenzijdig en ‘keurig’ zou een geschiktere kwalificatie zijn geweest. Het wachten
is nu op een uitgebreidere wetenschappelijke biografie met meer diepgang dan in dit
boek is of mocht worden bereikt.
JOOP W. KOOPMANS

Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J. Tang (red.) met medewerking
van Peter de Bode, De dominee met het stenen hart en andere overzeese
briefgeheimen, Zutphen, Walburg Pers 2008, Sailing Letters Journaal I,
144 p. met dvd. isbn 978-90-5730-557-3. Prijs € 19,95.
In het vorige nummer van de Mededelingen besprak ik Zeepost, het boek van Roelof
van Gelder. Dat was een eerste verkenning in de meer dan 38.000 brieven die ooit
bij de Engelse kaapvaart werden buit gemaakt. Ik maakte in die bespreking melding
van de website die de Koninklijke Bibliotheek (KB) onderhoudt om het materiaal te
ontsluiten en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek en voor het
brede publiek. Die website is onderdeel van het project ‘Sailing Letters’ dat de KB
in samenwerking met het Nationaal Archief, de Universiteit Leiden en de
Samenwerkende Maritieme Fondsen uitvoert.
Een ander onderdeel van het project bestaat uit de publicatie van een serie onder
de naam Sailing Letters Journaal. Deel I is nu verschenen. In dit deel doen achttien
auteurs verslag van hun onderzoek in de collectie van The National Archives (TNA)
in Londen waar de buitgemaakte Nederlandse scheepspapieren worden bewaard. De
auteurs zijn over het algemeen werkzaam bij de instituten die het project uitvoeren
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en ondersteunen. De bijdragen variëren van transcripties van een enkele brief met
een toelichting tot meer beschouwende verhalen.
Angelie Sens bijvoorbeeld bespreekt de Surinaamse Couranten, De weeklyksche
Woensdaagsche Surinaamse Courant (1774-1790), die vanaf 1790 overgaat in de
Surinaamsche Courant (1790-1795), de Surinaamsche Courant en Algemeene
Nieuwstijdingen (1797-1805). Van al deze kranten zijn exemplaren tussen de papieren
van het TNA gevonden. Sens heeft De weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse
Courant van 3 juli 1782 uitgezocht als voorbeeld. De
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krant richt in die aflevering tot stadhouder Willem V met kritiek op zijn raadsheer
de hertog van Brunswijk. Marijke van der Wal heeft een persoonlijk bericht
uitgezocht. Zij bespreekt een brief van 17 april 1665 van schipper Andries Cornelisz
Vertolen. Hij was liever langer thuis gebleven en wijst onderweg een hogere functie
af om eerder de thuisreis te kunnen aanvaarden. Hij ontvangt naar zijn zin veel te
weinig brieven van zijn vrouw. Zelf heeft hij er inmiddels acht verstuurd. Wij lezen
de laatste, waarin hij zijn vrouw aanspoort om de kinderen - jongens en meisjes - in
de vreze Gods op te voeden en naar school te sturen om lezen en schrijven te leren.
Er zijn natuurlijk ook brieven gekaapt die van het vaderland naar de overzeese
gebieden onderweg waren. Perry Moree laat zien hoe men over de moord op de
gebroeders De Wit verslag deed. De ambtenaren van het High Court of Admiralty,
die de buit van de gecontroleerde kaapvaart moesten onderzoeken, hebben bijzondere
belangstelling getoond voor dit soort brieven en deze ook voorzien van
samenvattingen. De Republiek was in het rampjaar 1672 immers in oorlog met
Engeland. Frans R.E. Blom neemt de brief van Otto Hinlopen op om het politieke
gekonkel in Hoorn te bespreken. Hinlopen weet het allemaal uit eerste hand want
hij zit in de vroedschap. Hij richt zijn brief aan Pieter Overtwater, die onder meer
president van de Raad van Justitie in Batavia is.
De bijdrage waaraan het boek zijn titel dankt, is van de hand van Dirk J. Tang.
Hij verhaalt over dominee Jan Anthony Aemilius, die door zijn drankzucht vaak niet
in staat was zijn predikantenberoep uit te oefenen. Hij werd door de gouverneur het
land uitgezet. Jan liet zijn kinderen, die al halfwees waren, in Suriname achter in het
diaconiehuis. Wij zijn op de hoogte van zijn bestaan door een brief van de
achtergebleven dochter, die na jaren weer contact zoekt met haar familie in Nederland.
De brief kwam nooit aan en we weten niet hoe het verder gegaan is met de
familiebetrekkingen.
Er werden niet alleen brieven geschreven over familiezaken, politieke
gebeurtenissen en ditjes en datjes. Er werden ook bestellingen geplaatst. Margariet
Moerlands bespreekt een brief van Dirk Reub aan zijn moeder in Amsterdam,
gedateerd 14 januari 1781. Hij bestelt twaalf hemden en om de maat aan te geven
stuurt hij drie touwtjes mee, één om de omtrek van de boord aan te geven, één voor
zijn polsomtrek en één voor de lengte van het hemd. Zulke nauwgezette aanwijzingen
voor de maatvoering zijn niet uniek. In een andere brief werd een papier met de
omtrek van een voet bijgesloten.
Het boek is bijzonder mooi uitgevoerd, gebonden in een harde band en gedrukt
op papier dat de mooie illustraties goed doet uitkomen. De stukken zijn in een prettige
stijl geschreven en door de omkadering zijn de gebruikte brieven makkelijk te
onderscheiden van de tekst van de onderzoekers. Er zijn ook foto's van de brieven
zelf opgenomen, maar die dienen slechts ter illustratie. Bij het boek zit een dvd met
de oorspronkelijke brieven en andere stukken. Tevens biedt de dvd mogelijkheden
om doorgesluisd te worden naar de website van de KB. Al met al wordt er ruimschoots
aan het gestelde doel van het project voldaan: het ontsluiten van het materiaal, en
het geheel zorgt tevens voor een aangename verpozing voor die lezers die graag een
inkijkje in het verleden krijgen. Ik zie uit naar het volgende deel.
DINI HELMERS
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Bauke van der Pol, Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant
Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Zutphen, Walburg Pers 2008. 287
p. isbn 987-90-5730-572-6. Prijs € 29,50.
In het vroege voorjaar van 1715 wordt dominee Jacob Canter Visscher door de ‘Edele
Heeren Bewinthebbers der Oostin-
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dische Compagnie’ van de kamer Rotterdam geschikt bevonden om als predikant te
worden uitgezonden. Hij is opgeleid in Franeker en Leiden. Op 23-jarige leeftijd
vertrekt hij naar Batavia. Anderhalf jaar later reist hij door naar India. Op 17
september 1717 komt hij aan in Cochin, de VOC-vestiging aan de Zuidwest kust van
India. Hij zal daar dominee Schrevelius vervangen die plotseling is overleden, en
wordt predikant in de St. Franciscuskerk. Canter Visscher zou er zes jaar blijven en
hij schreef er zijn brieven naar zijn ouders, broers en vrienden, maar ook aan allerlei
andere mensen, functionarissen en geleerden.
Cochin ligt aan de Malabarkust en de brieven werden daarom door Canter Visscher
zelf de ‘Mallabaarse brieven’ genoemd: hij schreef ze daar en ze gaan over Malabar.
De brieven - 37 stuks - zijn reeds in 1743 postuum uitgegeven door Jacobs jongste
broer, Cornelis Tammerus, bij W.A.R. Engelen in Den Haag. In 1862 verscheen er
een Engelse vertaling van 27 brieven onder de titel Letters from Malabar. In 2005
verscheen er een uitgave in het Malayalam, een taal die gesproken wordt in Kerala
(Zuid-India). De brieven hebben ook gediend voor een vierdelige geschiedenis van
Kerala van K.P. Menon Padmanabha.
Cochin was sinds 1498 in handen van de Portugezen. Zij brachten er het
rooms-katholieke geloof en nog steeds zijn de meeste christenen in India rooms.
Maar in Cochin woonden in de vijftiende en zestiende eeuw ook de St.
Thomaschristenen - veelal Syrische orthodoxen - en joden. Wanneer in 1663 Cochin
onder Nederlands bewind komt, probeert ook de protestantse kerk zieltjes te winnen
onder de inheemsen. Dat lukt maar matig.
Canter Visscher heeft een uitgebreide studie gemaakt van de cultuur waarin hij
leefde. Zijn informanten waren vooral de Brahmanen - met de mensen uit de laagste
kasten mocht hij niet in contact komen - en wetgeleerden zoals hij ze zelf noemde.
Hij bestudeerde de leefomgeving, de gewoonten en gebruiken en het rechtssysteem.
Ook lokale ziekten, de handel, het klimaat en militaire zaken hadden zijn aandacht.
We kunnen die allemaal terugvinden in zijn brieven, die hij schreef met het doel zijn
kennis op papier te zetten en zijn gedachten te laten gaan over wat hij allemaal om
zich heen zag. Hij koos zijn adressanten met zorg uit. Zo schreef hij aan een professor
over de ziekte elefantiasis (brief 2). Aan zijn ouders schreef hij over
familieaangelegenheden van de inheemse bevolking. Zijn moeder werd vergast op
een beschrijving van de inheemse kleding (brief 5). Met een koopman schreef over
de gebruiken rondom de handel (bijvoorbeeld brief 3 en 26). En met een jurist in
zijn thuisland wisselde hij van gedachten over het inheemse rechtssysteem. Maar hij
zond ook wel eens een brief met gewone nieuwtjes. Zijn vader ontving zo'n brief
(27). Al met al kunnen we Jacobus Canter Visscher zien als een antropoloog avant
la lettre.
De brieven zijn buitengewoon boeiend en geven uitvoerige beschouwingen over
de bevolking van Malabar, hun gewoonten en hun woongebied. Het is daarom niet
vreemd dat zij naderhand nog zo veelvuldig zijn gebruikt. De bezorger van de brieven
lijkt mij echter op twee benen te hinken: zijn nieuwsgierigheid naar het leven en het
werk van Canter Visscher en zijn eigen antropologische belangstelling voor het
gebied waar Canter Visscher dominee was. Dit wreekt zich in de inleiding, die
rommelig is, en in de illustraties. Het mag toch vreemd genoemd worden dat er tussen
de brieven foto's staan van hedendaagse inwoners van het gebied. De bezorger is
zelf antropoloog en voelt zich als zodanig verbonden met de cultuur van Westkust
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van India, waar hij veel onderzoek heeft gedaan. Het was misschien beter geweest
als hij een boek over zijn onderzoeksgebied had geschreven en (stukken uit) de
brieven had gebruikt als bron en ter illustratie van de eeuwenoude fascinatie voor
dit gebied en zijn inwoners.
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De brieven zijn steeds voorzien van een korte samenvatting, waardoor de lezer
makkelijk iets van zijn gading kan vinden. Een uitgebreider inhoudsopgave met
vermelding van de adressanten en het onderwerp had de brieven evenwel
toegankelijker gemaakt. Verder missen we in het boek een index.
Een grondige redactie van de inleiding was zeker op zijn plaats geweest. Nu moet
de lezer zich hier en daar helaas door een slechte stijl heen worstelen.
DINI HELMERS

Jean-Philippe van Aelbrouck, Dictionnaire des danseurs à Bruxelles de
1600 à 1830. Luik, Mardaga 1994. 288 p., ill. isbn 2-87009-576-7. Prijs €
47,77 (nieuw, gebonden, verkrijgbaarheid onbekend), ca. € 30 antiquarisch.
Wat nu? Een vijftien jaar oud boek? Nou, beter laat dan nooit. Ik vrees dat de titel
Nederlandse recensenten ervan weerhouden heeft dit prachtige naslagwerk te
bespreken of zelfs maar te signaleren. Dansers in Brussel - wat gaat ons dat aan? Dat
blijkt dus een ernstige vergissing. De inhoud van dit boek is veel breder dan de titel
aangeeft.
Dansen was in de achttiende eeuw een onderdeel van het toneelspelersberoep,
maar anders dan met de talige kant van dat beroep, kon je met dansen internationaal
emplooi vinden. Wat dan ook opvalt in de levensbeschrijvingen is de reislustigheid
van de dansers. Ze treden op in Frankrijk, Spanje, de Duitse landen, Oostenrijk,
Engeland, de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.
Weliswaar bevat het naslagwerk slechts de namen van dansers die - al of niet op
doorreis - in Brussel opgetreden zijn, maar Van Aelbrouck heeft het niet daarbij
gelaten. Hij heeft serieus geprobeerd van elke danser en danseres een biografie te
reconstrueren, wat gezien hun vele reizen over de grenzen een bijna onmogelijke
taak was. Des te bewonderenswaardiger dat hij nog zoveel informatie bij elkaar heeft
kunnen krijgen. Daar is, kan ik u uit ervaring vertellen, al bijna geen beginnen aan
als ze door de Republiek reizen, laat staan als ze aan een internationale carrière
beginnen.
Dat alles betekent dat al die lemmata over vooral Franse en Italiaanse, maar ook
enkele Duitse en Nederlandse danseressen, dansers, choreografen, balletmeesters en
zelfs koorddansers ook voor ons, noorderlingen, veel informatie bevatten. Er staan
artiesten in die in de Republiek bekender waren en/of langer en vaker optraden dan
buitenslands, maar op z'n minst ooit in Brussel hebben gestaan. Zo bijvoorbeeld de
befaamde danseres Polly (de Heus), geboortig uit Frankrijk, die het grootste deel van
haar professionele leven in Amsterdam op de planken stond, en de van origine
Nederlandse koorddanser (Philippe) Magito, die volgens Van Aelbrouck na 1741 in
Engeland werkzaam was. Ook Saint-Léger, de (Franse) dansmeester van de kinderen
Frederic en korte tijd aan de Amsterdamse Schouwburg verbonden, heeft een lemma.
En uiteraard komen we dansers en spelers van de Franse Comedie in Den Haag tegen.
Wat de Noordelijke Nederlanden betreft, zijn sommige lemmata voor aanvulling
vatbaar, maar dat zal ook gelden voor bijvoorbeeld Oostenrijk en Spanje. Anders
dan de (mij bekende) Franse naslagwerken over de Comédie Italienne in Parijs (wier
dansers veel reisden), keek Van Aelbrouck zoveel hem mogelijk was ook over de
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grenzen van zijn land. Dat hij daarin geen volledigheid heeft kunnen bereiken, is
hem niet aan te rekenen. We mogen al blij zijn dat hij gedaan heeft wat hij heeft
kunnen doen.
Het boek is voorzien van een inleiding over theater en dans in Brussel en van
verscheidene bijlagen, waaronder een lijst van in Brussel opgevoerde balletten en
een uitvoerige bibliografie. In de index van namen staan ook diegenen die geen eigen
lemma hebben. Onder de vele illustraties
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- van portretten tot affiches - zijn die van de balletontwerpen van Jean-Baptiste Balbi
uit 1649 buitengewoon fraai. Als u wilt weten wat u zich moet voorstellen bij een
eunuchen-, indianen- of struisvogelballet: zie Van Aelbrouck!
ANNA DE HAAS

De bundels gebundeld, 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel. Overijsselse
Historische Bijdragen 123e stuk (2008), 350 p., isbn 978-90-400-6570-3.
Prijs € 45.
De Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis had sinds
het ontstaan in 1858 altijd al een hoog deftigheidsgehalte. De ballotage is nu wel
verdwenen, maar het collectieve lidmaatschap van de Overijsselse Ridderschap en
de jaarlijkse ledenexcursie naar een of ander kasteel in de provincie geeft de sfeer
van het discours nog steeds wel enigszins aan. De jaarlijkse Historische Bijdragen
zijn echter van een bewonderenswaardig niveau. De redactie besloot voor dit
jubileumjaar tot een gezamenlijke inspanning waarbij uit de jaarbundels verslag werd
gedaan over de geschiedschrijving van Overijssel, geordend naar thema's. Tussen
die bijdragen door een ruime serie biografische portretten van de historici en
archivarissen die zich de laatste anderhalve eeuw in dit landsdeel verdienstelijk
hebben gemaakt. Het Overijssels recht, de geschiedenis van het landschap, de sociale
en de politieke geschiedenis, de ontwikkeling van cultuur en die van de kerk krijgen
uitvoerige hoofdstukken toebedeeld. De auteurs slaagden erin die ook nog in leesbare
onderdelen op te dissen. Het is echter onbegrijpelijk dat uitgerekend ditmaal een
register van personen en zaken ontbreekt, hetgeen de toegankelijkheid van deze
verzamelde gegevens buitengewoon bemoeilijkt.
SIMON VUYK

F.J. Dijksterhuis, ‘Simon Tyssot de Patot (1655-1738) en de uitdagingen
van de wiskunde’ in: Deventer Jaarboek 22 (2008), p. 53-72. isbn
978-90-76859-37-8. Prijs € 15.
In het kader van onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van de wiskunde in de
Republiek een artikel dat een aanvulling is op de bestaande literatuur over Tyssot de
Patot. De Deventer kostschoolhouder, literator en docent van het Athenaeum Illustre
(1688) probeerde de wiskunde van praktische vaardigheid, nuttig voor vestingbouw,
op een hoger plan te brengen, te verbinden met wijsgerige beschouwingen. Dat
maakte hem buiten de kring der Overijsselse salons al gauw verdacht. Toch drong
hij met zijn wiskundelessen tot in het Athenaeum door. Kenmerkend echter is zijn
verdediging van eigen inbreng in de vorm van zijn fictieve reisverhaal door Pierre
de Mésange (1720). Zijn Lettres choisies (1726) waren Deventer echter te radicaal
en hij pakte wijselijk zijn biezen. Verlichte wiskunde was nog niet acceptabel.
SIMON VUYK
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Signaleringen
Marinus van Hattum, Mededelingen van de vereniging ‘Het Bilderdijkmuseum’.
Index 1-25 (1984-2008). Amstelveen 2009. 48 p. Prijs € 3 (over te maken naar banknr.
846272 t.n.v. St. Hans en Rinus van Hattum Fonds).
Marinus van Hattum e.a. (red.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het
Bilderdijk-Museum 1908-2008. Amstelveen, EON Pers 2008. 320 p. ISBN
978-90-77246-24-5. Prijs € 25.
Steven Johnson, Hoe een cholera-epidemie de wetenschap, de steden en de moderne
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Schuld en boete van een vervalser: George Psalmanazar (1679-1763)
Sytze van der Veen
Lezers die vertrouwd zijn met het gedachtegoed van de psycho-analyse kennen
wellicht het Walter Mitty-syndroom. De aandoening is van literaire aard en ontleent
haar naam aan ‘The Secret Life of Walter Mitty’ (1941) van de Amerikaanse auteur
James Thurber. Diens korte verhaal is vooral bekend geworden dankzij een verfilming
in 1947, starring Danny Kaye en Boris Karloff. De hoofdpersoon Walter Mitty is
een onopvallende boekhouder die door grootse dagdromen tracht te ontkomen aan
de sleur van zijn bestaan. Terwijl hij met zijn vrouw in de auto boodschappen doet,
waant hij zich een piloot die zijn vliegtuig door een zware onweersstorm loodst.
Onder het afwassen of grasmaaien neemt hij afwisselend de gedaante aan van een
beroemde chirurg, een beruchte moordenaar of een soldaat die met een sigaret in de
mond nonchalant voor het vuurpeloton staat.
De lijder aan deze kwaal is een dwangmatige fantast wiens droomwereld botst
met de saaie werkelijkheid. In een niet-pathologische variant is de dagdroom een
alledaagse strategie waarmee wij allen het dagelijks leven het hoofd trachten te
bieden, maar George Psalmanazar nam geen genoegen met dat triviale formaat. Hij
ging verder dan de meesten van ons kunnen dromen en legde zijn verbeelding op
aan de werkelijkheid. Gezien zijn anciënniteit is het juister aan Mitty een
Psalmanazar-syndroom toe te schrijven dan omgekeerd, temeer daar een
psycho-analytische diagnose van de achttiende-eeuwse ziel een anachronisme is. Ik
distantieer mij dan ook van de analytica die Psalmanazar twee eeuwen na zijn dood
op de sofa legde en hem betichtte van een ‘oedipaal complex met polymorfe perverse
neigingen’. Zo'n aantijging is valsheid in geschrifte.1
Terwijl Mitty met zijn dromen aan heimelijke zelfbevrediging deed, ging
Psalmanazar zich te buiten aan exhibitionisme. In 1704 verbijsterde hij de Republiek
der Letteren met zijn Description of Formosa, ‘geschreven door een inboorling van
dat eiland, thans woonachtig in Londen’. Binnen een jaar verscheen een tweede druk.
In hetzelfde jaar 1705 bracht Estienne Roger in Amsterdam een Franse editie op de
markt en liet Pieter van der Veer in Rotterdam een Nederlandse versie verschijnen.
De Formosaan ‘Psalmanaazaar’ - naderhand liet hij een paar a's vallen - had een
bestseller geschreven. De Franse editie werd in 1708 herdrukt en in 1716 verscheen
met enige vertraging een Duitse vertaling.2
Het werkelijk bestaande Formosa of Taiwan werd in zijn bewerking even imaginair
als het machtig koninkrijk Krinke Kesmes (1708) of het drijvende eiland Laputa
(1726). Maakten Hendrik Smeeks en Jonathan Swift geen geheim van de utopische
aard van hun contreien, Psalmanazar hield stijf en strak vol dat zijn Formosa op
waarheid berustte en vrij was van literaire smetten. Meer dan dat, ook de Formosaanse
herkomst van de auteur was volstrekt authentiek. Psalmanazar vervalste niet alleen
zijn boek, maar ook zijn leven. Veertig jaar na dato liet hij doorschemeren dat het
een zowel als het ander een verzinsel was. Pas na zijn dood, in de postuum verschenen
Memoirs of ****, commonly known by the name of George Psalmanazar, a Reputed
Native of Formosa (1764) gaf hij ronduit toe dat het boek een ‘scandalous piece of
forgery’ was geweest, evenals zijn Formosaanse persona.
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In deze bekentenissen van gene zijde van het graf weigerde hij nog steeds zijn
werkelijke naam prijs te geven, zodat we ons moeten behelpen met zijn pseudoniem.
Wel vertelde hij in de Memoirs het een en ander over zichzelf, maar liet de
bijzonderheden in het vage: Psalmanazar wenste zich niet te laten kennen. In zijn
zestig jaar jongere boek over Formosa gaf hij een andere levensloop van zichzelf,
die ter verhoging van de authenticiteit uiteraard verzonnen was. We hebben dus te
maken met een dubbele biografie, zoals het een fantast betaamt.

Psalmanazar I: ontvoerde Formosaan
De auteur van de Description of Formosa was geboren en getogen op dat eiland en
behoorde tot de hoge adel - hij suggereert zelfs dat hij een prins van den bloede was.
In het jaar 1694 van de christelijke jaartelling, toen hij een jaar of vijftien was,
arriveerde in de hoofdstad Xternetsa een jezuïet. De Societas Jesu bedreef sinds het
midden van de zestiende eeuw zending in het Verre Oosten, maar haar bekeringsijver
had het averechtse gevolg dat zij met harde hand was verdreven uit Japan. Op
Formosa, dat volgens Psalmanazar onderhorig was aan Japan, waren katholieke
missionarissen evenmin welkom. De Franse pater Rodez, afkomstig uit Avignon,
liet zich door dat verbod niet weerhouden en gaf zich op Formosa uit voor een
Formosaan - een mystificatie die onder autochtonen nog lastiger moet zijn geweest
dan in Groot-Brittannië. Dankzij het feit dat hij vóór zijn komst de zeden en
gewoonten had bestudeerd en de taal had geleerd, kon hij de goedgelovige
eilandbewoners om de tuin leiden. De vermomde geestelijke won het vertrouwen
van Psalmanazars vader, die hem aanstelde als huisleraar van zijn zoon.
Pater Rodez alias Amozamma wilde niet ontmaskerd worden en was daarom zo
verstandig niet het christendom te prediken. Hij voedde zijn pupil naar eer en deugd
op in de Formosaanse godsdienst en leerde hem Latijn, wat in de Oriënt natuurlijk
goed van pas kwam. Zijn werkelijke bedoeling bleek pas na vier jaar, toen hij de
jongeman overhaalde met hem mee te gaan naar Frankrijk. Na een zeereis om de
halve wereld belandden zij in Avignon, waar de nietsvermoedende Psalmanazar door
zijn metgezel werd ondergebracht in het college van de jezuïeten. Nu kwam de aap
uit de mouw van de soutane - de slinkse Amozamma ontpopte zich als pater Rodez
en zette zijn leerling onder druk om christen te worden. Schone heilsbeloften werden
afgewisseld met dreigementen van eeuwige verdoemenis, maar de heidense
Psalmanazar liet zich niet verleiden tot afvalligheid. Met name het leerstuk van de
transsubstantiatie kon hij niet rijmen met zijn gezonde verstand en zijn natuurlijke
rede.
Toen de jezuïet begon te dreigen met de Inquisitie en de pijnbank, vluchtte de
Formosaan uit Avignon. Te voet zwierf hij via Lyon en Besançon naar het Rijnland,
waar de politieke situatie rond de eeuwwisseling gespannen was. De prinsbisschop
van Keulen was een bondgenoot van Lodewijk XIV en maakte zich op voor de Spaanse
Successieoorlog; op zijn beurt vreesde stadhouder-koning Willem III een Franse
bezetting van het Rijnland, zodat daar troepen in Nederlandse dienst werden gelegerd.
Psalmanazar was platzak en liet zich ronselen door het Keulse leger. Toen de rekruut
een onvervalste heiden bleek, werd hij opnieuw in handen gegeven van de jezuïeten
- de prinsbisschop wenste alleen katholiek kanonnenvlees te gebruiken. Tevergeefs
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lieten de Keulse paters hun dialectisch vernuft op hem los, want inmiddels was hij
gepokt en gemazeld in de listen en lagen van hun orde.
De heidense soldaat werd wegens geestelijke ongeschiktheid ontslagen en nam
nu dienst in een protestants regiment, dat werd betaald door de Republiek en dat
geen aanstoot nam aan zijn onchristelijkheid. Wel deden lutherse en calvinistische
aalmoezeniers moeite hem tot hun geloof te bekeren, maar na zijn eerdere ervaring
kon hij zich
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Het door Psalmanazar ontworpen Formosaanse alfabet. Description of Formosa (1704).

Portret van Psalmanazar bij het titelblad van zijn postuum verschenen Memoirs (1764).

de protestantse ijveraars gemakkelijk van het lijf houden. Bovendien vond de
Formosaan leerstukken als de consubstantiatie en de predestinatie even onverteerbaar
als de transsubstantiatie. In het begin van 1703 werd zijn regiment verplaatst naar
de vestingstad Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, met het oog op dreigende vijandelijkheden
in de Spaanse Nederlanden.

Psalmanazar II: zwervende Japanner
De auteur van de Memoirs arriveerde tegelijk met zijn symbiotische dubbelganger
in Sluis. Deze Psalmanazar was niet geboren op Formosa, maar in een ongenoemd
stadje in de buurt van Avignon. Ik kan de verleiding niet weerstaan een slag te slaan
naar de naam van de anonieme Provençaal. De Franse editie van zijn Formosa-boek
(1705) werd blijkens de titelpagina vertaald door ‘le Sieur N.F.D.B.R’. In een pamflet
uit 1710 vermeldde Psalmanazar de naam van de vertaler die achter deze
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opeenstapeling van initialen schuilging: een zekere Nicolas François Du Bois Refugié.3
Gezien de Franse herkomst van de auteur ligt het voor de hand dat hij zijn eigen werk
vertaalde. In dat geval zou Psalmanazar samenvallen met de in ballingschap levende
Nicolas François Dubois, maar voorzichtigheidshalve houd ik het op zijn schuilnaam.
Hij was van nederige afkomst en werd opgevoed door zijn moeder, aangezien zijn
vader de benen had genomen. Op zesjarige leeftijd kwam hij terecht op de plaatselijke
school van de paters franciscanen. Het slimme jongetje was de trots van zijn
leermeesters, die hem verschillende klassen lieten overslaan. Na enige jaren stuurden
zij het jeugdige talenwonder naar een jezuïetencollege ‘in een bisschopsstad, 24 mijl
verderop’, naar alle gedachten Avignon. De jongen haalde daar goede cijfers, maar
had het slecht naar de zin. Zijn medeleerlingen waren vier à vijf jaar ouder dan hij
en één van de docenten was op hem gebeten.
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De gehate leraar kan wellicht worden geïdentificeerd als pater Mathieu de Rhodes,
die destijds theologie doceerde aan het college in Avignon.4 Het is alleszins denkbaar
dat hij in zijn lessen refereerde aan zijn legendarische orde- en naamgenoot Alexandre
de Rhodes, die in het Verre Oosten het licht van het evangelie had verspreid. Diens
reputatie in de annalen van de orde was des te groter omdat hij in 1650 een
zeventienjarige Chinese bekeerling had meegenomen naar Europa; zijn proseliet
Cheng Wei-hsin trad naderhand toe tot de Societas en stond onder de naam
‘Emmanuel’ te boek als de eerste Chinese jezuïet.5 De geniepige pater Rodez die zijn
Formosaanse pupil ontvoerde naar Avignon lijkt een contaminatie van zijn beide
ordebroeders De Rhodes.6
In twee jaar voltooide Psalmanazar de studia inferiora bij de jezuïeten en verwierf
daarna een baccalaureaat bij de dominicanen in zijn geboorteplaats. Op de leeftijd
van veertien jaar (als ik het goed uitreken) liet hij zich inschrijven aan de theologische
faculteit van de universiteit van Lyon. De droge godgeleerdheid was te hoog gegrepen
voor de fantasierijke puber, die na twee jaar de studie opgaf en een baantje aannam
als huisleraar in Avignon. Een tweede huisleraarschap liep slecht af, omdat de moeder
van zijn pupillen probeerde hem te verleiden. Psalmanazar werd ontslagen en raakte
op drift.
De jongeman zwierf door de Provence en bedelde gaandeweg zijn kostje bijeen.
Om zich te onderscheiden van ordinaire bedelaars deed hij zich voor als een Ierse
student in de theologie, die een pelgrimage maakte naar de Heilige Stad. Hij stal een
pelgrimsmantel met bijbehorende staf en placht in het Latijn geestelijken te verzoeken
om een bijdrage in zijn levensonderhoud. De Ierse bedelaar bleek een gouden vondst.
Vele katholieke Ieren hadden een toevlucht gezocht in Frankrijk, nadat Willem III
door zijn overwinning bij de Boyne (1690) de Britse en protestantse heerschappij in
hun vaderland had gevestigd. Psalmanazar kon in zijn Ierse gedaante aanspraak
maken op het medelijden voor vervolgde geloofsgenoten. Speculerend op hetzelfde
krediet maakte ook de jonge Jean-Jacques Rousseau op een reis door Zuid-Frankrijk
gebruik van een Ierse vermomming; hij gebruikte de ruse trouwens niet om mensen
geld uit de zak te kloppen, maar om indruk te maken op een dame.7
In 1698 besloot Psalmanazar op zoek te gaan naar zijn vader, die volgens
aanwijzingen van zijn moeder woonachtig was in het stadje Brisach aan de Rijn.
Evenals zijn naamgenoot wandelde de Ierse bedelaar via Lyon en Besançon zo'n
achthonderd kilometer naar het noorden. Hij hoopte op financiële ondersteuning door
zijn onbekende verwekker, maar deze bleek een armoedzaaier. Hij begon aan een
zwerftocht door het Rijnland en onderging een merkwaardige metamorfose: de Ierse
balling veranderde gaandeweg in een bekeerde Japanner. De gril werd ingegeven
door de verhalen van de jezuïeten over het Verre Oosten en door de hoop dat een
oriëntaalse martyrologie meer geld opleverde. Zijn doelgroep bestond uit Duitse
geestelijken, aan wie hij in het Latijn wijsmaakte dat hij in Japan door een jezuïet
was bekeerd tot het christendom. Aangezien de keizer van zijn land korte metten
maakte met katholieken, was hij met zijn leermeester gevlucht naar Avignon. De
eerder genoemde Chinese bekeerling stond model voor deze Japanse
verschijningsvorm.
Gelukkig hadden de pastoors in het Rijnland een gebrekkige kennis van het Verre
Oosten. Aangezien Psalmanazar zich als eerste Japanner op Duitse bodem vertoonde,
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wekte zijn Europese uiterlijk geen argwaan. Ook hijzelf had slechts een vage
voorstelling van Japan, maar compenseerde dat door zijn vruchtbare verbeelding.
Hij versierde zijn fantasieland met kleurrijke bijzonderheden en vereenzelvigde zich
steeds meer met zijn hersenspinsel. Hij bedacht zeden en gewoonten, ontwierp een
godsdienst, rechtsstelsel en staatsinrichting, en voorzag de inwoners van passende
kledij. De vindingrijke knutselaar verzon voor zijn denkbeeldige vaderland zelfs een
taal en een alfabet van
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twintig letters; het tekensysteem, dat in geen enkel opzicht op het Japanse schrift
leek, moest volgens de uitvinder evenals het Hebreeuws en Arabisch van rechts naar
links worden gelezen.
De zwerftocht van de ‘echte’ Psalmanazar II door het Rijnland komt in grote lijnen
overeen met die van de fictieve nummer I. Na een korte carrière als bediende in een
koffiehuis werd de Japanner (II) evenals de Formosaan (I) soldaat in de verschillende
legers die het gebied onveilig maakten. Hij nam uiteindelijk dienst in hetzelfde
protestantse regiment als zijn alter ego. Dankzij de soldij hoefde hij niet langer te
bedelen, maar hij was te zeer verknocht aan zijn Japanse identiteit om haar op te
geven. Wel stemde hij zijn gedaante af op de ruwere omgangsvormen in het leger:
hij gaf het christendom op en werd van de weeromstuit een onbekeerde Japanner.
De heidense pose bood hem de gelegenheid een loopje te nemen met de godsdienst
van zijn maten, wat hij met veel genoegen deed. Wanneer de andere soldaten zich
onderwierpen aan kerkbezoek, bad hij als oprechte Japanner tot de zon, de maan en
de sterren. Allerlei vreemdsoortige rituelen werden door hem nauwlettend in acht
genomen. Al dan niet bewust toonde hij als fatsoenlijk heiden de juistheid aan van
de stelling van Pierre Bayle, die onlangs had beweerd dat het christendom niet de
morele waarheid in pacht had.
Zijn openlijk beleden heidendom gaf aanleiding tot talrijke disputen met gelovigen
en zielzorgers, die Psalmanazar naar eigen zeggen glansrijk won. Zijn gesprekspartners
stonden steevast met de mond vol tanden, wanneer hij hun de ongerijmdheden van
hun geloof voor de voeten wierp. Hij liet zich in dit heidense stadium ‘Salmanazar’
noemen, waaraan hij later de ‘P’ toevoegde. Opmerkelijk genoeg was dat de naam
van een Assyrische koning die in de Bijbel wordt genoemd.8 Het is de vraag of
iedereen zijn Japanse act serieus nam, maar hij hield zich consequent aan zijn rol.

Gedaantewisseling in Sluis
Begin 1703 belandden de Formosaan en de Japanner gezamenlijk in Sluis, zodat
Psalmanazar I en II voortaan in elkaar opgaan. Generaal-majoor George Lauder was
de bevelvoerende officier van het aldaar gelegerde Schotse regiment en trad tevens
op als gouverneur van het vestingstadje. Terzijde: wanneer Psalmanazar iets eerder
in Sluis was gearriveerd of Jacob Campo Weyerman iets langer soldaat was gebleven,
hadden de twee heren elkaar kunnen tegenkomen. George Lauder (1661-1716) was
afkomstig uit Breda en Weyerman was tot kort voor de eeuwwisseling cadet in diens
regiment. De voormalige soldaat stak naderhand de draak met zijn bevelhebber, die
in de buurt van Breda een protserig lusthofje liet bouwen en door middel van een
krijgslist zijn vrouw tot overspel en een scheiding zou hebben gedwongen9.
Toen Lauder ter ore kwam dat hij een heiden onder zijn bevelen had, wilde hij
weten wat voor vlees hij in de kuip had. Hij belegde een bijeenkomst met enige
officieren en twee geestelijken, te weten Alexander Innes, de anglicaanse aalmoezenier
van zijn regiment, en Isaac d'Amalvi, de predikant van de Waalse gemeente ter
plaatse. Soldaat Psalmanazar kreeg bevel voor dit symposium te verschijnen. De
heiden werd in het Latijn ondervraagd over zijn geloof en zijn bezwaren tegen het
christendom. De discussie werd gedomineerd door d'Amalvi, die de oosterling het
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vuur aan de schenen legde. Psalmanazar deed de schokkende mededeling dat
kinderoffers in de godsdienst van zijn vaderland gangbaar waren. Zo'n wrede god
was onbestaanbaar, protesteerde d'Amalvi, en onverenigbaar met de goddelijke liefde
voor de mens. Psalmanazar riposteerde dat de wreedheid van de protestantse god
nog veel verschrikkelijker was: deze mocht dan geen kinderoffers aanvaarden, wel
schiep hij onbekommerd miljoenen mensen met
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geen ander doel dan hen te verdoemen tot eeuwige duisternis. Waarop de dominee
als aanhanger van de predestinatie geen weerwoord had.
Psalmanazar maakte de aanwezigen wijs dat zijn god zich bij tijden manifesteerde
in de gedaante van een os of een olifant. Onzin, wierp d'Amalvi verontwaardigd
tegen, waarom zou een god die almachtig en eeuwig is zich verlagen tot een
beestachtige aardse verschijning? Psalmanazar antwoordde dat hij de absurditeit niet
inzag, aangezien ook de christelijke god zich vertoonde in dierlijke vorm. Op grond
van de drievuldigheid was deze god immers niet te onderscheiden van de Heilige
Geest, die volgens de bijbel de gedaante placht aan te nemen van een duif. En stond
een duif in de hiërarchie van de schepping niet een stuk lager dan een os of een
olifant? Enzovoort.10
De jonge Japanner was een vaardig debater en veegde naar zijn zeggen met de
dominee de vloer aan. Dat blijkt niet uit het verslag dat d'Amalvi van deze bijeenkomst
opstelde, al geeft hij opmerkelijk genoeg evenmin blijk van twijfel aan Psalmanazars
exotische identiteit.11 De Waalse dominee en zijn Japanse opponent zijn overigens
eensluidend in hun weinig vleiende oordeel over Alexander Innes. De Schotse
aalmoezenier had zijn twijfels over de heidense vreemdeling, maar hield zich tijdens
het dispuut op de vlakte. Naderhand nam hij Psalmanazar terzijde en vroeg hem een
passage uit Cicero te vertalen in het Japans. De soldaat componeerde welgemoed
een stuk nonsens in zijn fantasietaal en overhandigde dat aan de geestelijke. Een dag
later vroeg deze hem met een smoesje de exercitie nog eens te herhalen. Nu viel de
bedrieger door de mand, want hij bleek niet in staat dezelfde onzintekst te
reproduceren. Hij vreesde dat de aalmoezenier hem aan de kaak zou stellen, maar
deze volstond met de waarschuwing dat hij voortaan beter moest oppassen.
Innes was geenszins van plan Psalmanazar publiekelijk te ontmaskeren; integendeel,
hij had hem in zijn macht en wilde hem voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Met
de doop van een heiden, al was het dan een nagemaakte, kon hij kerkelijke eer
inleggen. Hij schermde de pseudo-Japanner af voor de bekeringsijver van d'Amalvi
en begon hem te chanteren: hij zou hem aan de schandpaal nagelen, tenzij hij toetrad
tot de anglicaanse kerk. Het kon de aalmoezenier kennelijk weinig schelen dat zo'n
belijdenis even vals was als het heidendom van zijn slachtoffer; evenmin had hij
scrupules over het toedienen van het sacrament van de doop, wat in dit geval
neerkwam op pure blasfemie. Psalmanazar had gewetensbezwaren, maar zat in de
tang en toonde zich bereid mee te werken aan Innes' godsdienstige komedie. Zijn
groeiende weerzin tegen het soldatenbestaan droeg bij tot zijn capitulatie. D'Amalvi
vermoedde de slinkse plannen van zijn anglicaanse concurrent, maar kon niet
verhinderen dat deze met de eer ging strijken.
Begin maart 1703 werd Psalmanazar door Innes gedoopt. Generaal-majoor Lauder
trad op als peetvader van de dopeling, die werd ingeschreven als ‘George Lauder
Psalmanazar’. Als doopgeschenk kreeg de soldaat van zijn naamgever een pistool
(waarbij onduidelijk is of daarmee een schietgerei dan wel een goudstuk wordt
bedoeld). Ter gelegenheid van de doop werd de letter ‘P’ toegevoegd aan de naam
‘Salmanazar’ die hij tot dusverre had gevoerd. Innes had hem erop gewezen dat een
naam van bijbelse herkomst minder passend was voor een voormalige heiden. Op
zijn aandringen veranderde Psalmanazar nu tevens van een Japanner (II) in een
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Formosaan (I). Volgens Innes was Formosa een slimmer alibi dan Japan, want dat
oostland was in Europa nog onbekender en bood dus een betere dekmantel.
Innes bracht Henry Compton, de bisschop van Londen, op de hoogte van de
uitheemse ziel die hij voor de Church of England had gewonnen. In de zomer van
1703 verzocht de bisschop hem met zijn protégé naar de Britse hoofdstad te komen.
Wellicht kon Psalmanazar in Oxford de Formosaanse taal doceren aan toekomstige
zendelingen, schreef
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de welmenende Compton. De aalmoezenier en zijn bekeerling reisden via Rotterdam,
waar de Formosaan werd vertoond aan een gezelschap van predikanten. De theologen,
onder wie de bekende Jacques Basnage, onderwierpen hem aan een spervuur van
vragen over zijn geboorteland en zijn afgezworen godsdienst.12 Psalmanazar zat vast
aan zijn bedrog, met dien verstande dat hij al improviserend zijn fantasieland moest
overhevelen van Japan naar Formosa. Om indruk te maken op het gezelschap
verorberde hij een portie rauw vlees, zoals de gewoonte was in zijn vaderland. Dit
aanschouwelijke bewijs van zijn heidense herkomst sloeg de Rotterdamse dominees
met stomheid. Na dit intermezzo reisden Innes en Psalmanazar verder naar Den Briel
en namen daar de pakketboot naar Londen.

De ster van Formosa
De eerste Formosaan die voet zette op Britse bodem baarde veel opzien. De geestelijke
en zijn discipel waren broeders in bedrog, maar hun motieven liepen uiteen. Innes
wilde alleen maar zijn bekeerling exploiteren ter bevordering van zijn kerkelijke
loopbaan (de nietsontziende zieltjeswinner vertoont een verrassende overeenkomst
met de kidnapper Rodez). Psalmanazar zette de huik naar de wind en zag mogelijk
winst in de Formosaanse zeepbel, maar bovenal beleefde hij veel genoegen aan de
practical joke. Zelfs in zijn Memoirs, die stijf staan van de boetvaardigheid, is dat
plezier tussen de regels door te lezen. Hij speelde vol overgave de rol van oosterling
en genoot van de aandacht die hem ten deel viel. Hij liet zich fêteren in het
gezelschapsleven en nam met opluchting afscheid van het soldatenleven. De klucht
was geheel in overeenstemming met zijn speelse temperament. De Formosaan in
Londen was de overtreffende trap van zijn Japanse act en stelde veel hogere eisen
aan zijn vindingrijkheid.
Innes voorzag zijn bekeerling van een deugdelijke kerkelijke dekmantel. Hij liet
Psalmanazar het Onze Vader en de geloofsbelijdenis vertalen in het Formosaans,
teneinde hem een passende introductie te verschaffen bij bisschop Compton van
Londen. Deze liturgische aanbevelingsbrieven bezorgden hem tevens een audiëntie
bij het hoofd der anglicaanse kerk, aartsbisschop Tenison van Canterbury. De proseliet
wist zich goed te presenteren, met de nodige flair en met gepaste ingetogenheid.
Zowel de bisschop als de aartsbisschop waren overtuigd van de oprechtheid van zijn
bekering. Beide geestelijken waren betrokken bij de Society for the Propagation of
the Gospel in Foreign Parts en voorzagen een uitbreiding van hun werkterrein in
Formosa.
De steun van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders bood ook bescherming tegen
sceptische geluiden die her en der opklonken. Hans Sloane, secretaris en naderhand
voorzitter van de Royal Society, was zeer geïnteresseerd in de aardrijkskunde van
onbekende streken. Zodra hij hoorde van de aanwezigheid van een Formosaan,
nodigde hij deze uit om een vergadering bij te wonen. Op 11 augustus 1703, een paar
weken na zijn aankomst, maakte Psalmanazar zijn opwachting bij het
wetenschappelijke genootschap. Hij hield voor zijn geleerde toehoorders een lezing
over de zeden, godsdienst, geschiedenis en geografie van Formosa en kondigde aan
dat hij binnenkort een boek over zijn vaderland zou publiceren. Hij sloeg zich met
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verve door de bijeenkomst, al bevatten de notulen wel de dubbelzinnige opmerking
dat de Formosaan het uiterlijk had van een blonde Hollander.
In het najaar van 1703 arriveerde in Londen een reiziger die onlangs was
teruggekeerd uit het Verre Oosten. Pater Jean de Fontaney S.J. was daar achttien jaar
lang missionaris geweest en kon ongetwijfeld het een en ander meedelen over
Formosa. De Royal Society organiseerde op 2 februari 1704 een debat tussen hem
en Psalmanazar. De discussie spitste zich toe op de staatkundige status van Formosa:
de pater beweerde dat het toebe-
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hoorde aan het Chinese keizerrijk, terwijl zijn opponent volhield dat het deel uitmaakte
van het Japanse. Fontaney had gelijk, maar Psalmanazar weigerde hardnekkig dat
toe te geven. Hij had zijn Japanse fantasiewereld overgedragen op Formosa en had
geen zin haar om te bouwen tot een chinoiserie en zichzelf te veranderen in een
Chinees. Hij huldigde het principe dat een mens trouw moet blijven aan zijn leugens
en verdedigde met hand en tand het Japanse imperialisme op Formosa.13 Tot zijn
geluk had de jezuïet slechts een vage notie van het eiland en was hij een weinig
slagvaardig debater.
Het was een slimme zet van Innes om Psalmanazar te transformeren in een
Formosaan. Toen de Chinese invloed op het eiland toenam, had de V.O.C. in 1662
de nederzetting opgegeven die ze daar veertig jaar eerder had gevestigd.14 Sindsdien
hadden geen buitenlanders deze uithoek van de Oriënt betreden en was Europa
verstoken van actuele informatie. Het beperkte arsenaal aan oudere literatuur over
Formosa had Psalmanazar intussen bestudeerd en deze fragmentarische kennis bracht
hij in overeenstemming met zijn fantasie. Zijn verzonnen Japanse taal kon hij
wonderwel kwijt op de oostkant van Formosa, waar talen werden gesproken die niets
met het Chinees gemeen hadden en die in Europa volslagen onbekend waren. Hij
kon zijn opponent gemakkelijk van repliek dienen, toen deze beweerde dat het
Mandarijn de voertaal van het eiland was.15
Volgens Psalmanazar delfde pater Fontaney jammerlijk het onderspit in de
discussie, maar hijzelf kwam niet ongeschonden uit de strijd. Sommige aanwezigen
stelden lastige vragen, die hem verleidden tot improviserend stuntwerk. Edmund
Halley, de ontdekker van de gelijknamige komeet, zaagde hem door over de stand
van de hemellichamen boven zijn vaderland. Psalmanazar gaf een weinig
bevredigende draai aan het uitspansel van de Oriënt. Een ander lid wilde weten hoe
zijn blanke huidskleur te rijmen viel met de ligging van Formosa. Alleen boeren en
koelies waren donker gekleurd, verklaarde hij, terwijl lieden van stand als hijzelf het
zonlicht meden en zich wasten met gedestilleerd water om de huid te bleken. De
heren van de Royal Society kregen het vermoeden dat ze met een oplichter te doen
hadden, maar voelden zich niet geroepen hem te ontmaskeren - ze hadden geen belang
bij een confrontatie met de kerk die deze bekeerling in bescherming had genomen.16
Zoals de jezuïeten het christendom predikten in het Verre Oosten, zo verkondigde
Psalmanazar zijn oosterse evangelie op de Britse eilanden. De weerstand van
ongelovigen versterkte de gedrevenheid van de missionaris. Hij was niet in staat alle
scepsis weg te nemen, maar geloofwaardig genoeg om vele zielen te winnen. Ter
illustratie van zijn herkomst bestelde de incarnatie van Formosa regelmatig een bord
rauw vlees in eetgelegenheden.

Kinderoffers en kannibalisme
In het voorjaar van 1704 verscheen het boek dat Psalmanazar een half jaar eerder
had aangekondigd. Naar eigen zeggen voltooide hij het manuscript in twee maanden,
wat gezien de omvang een opmerkelijke prestatie mag worden genoemd. De Schotse
dominee Oswald vertaalde zijn Latijnse tekst in het Engels. De volledige titel luidt
An Historical and Geographical Description of Formosa, an Island subject to the
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Emperor of Japan - Chinese aanspraken op zijn land werden op voorhand ontkend.
Een stichtelijke opdracht aan ‘the Right Honourable and Right Reverend Father in
God, Henry, by Divine Providence Lord Bishop of London’ was een probaat
voorbehoedmiddel tegen criticasters die zijn oprechtheid of rechtzinnigheid in twijfel
durfden trekken.
Het eerste deel beschrijft de omzwervingen van de auteur, hierboven samengevat
onder het hoofdje ‘Psalmanazar I’. Het tweede bevat een beschrijving van Formosa
die een getrouwe nabootsing is van de gangbare boeken over vreemde landen in verre
stre-
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ken.17 Naast zijn eigen fantasie put de schrijver uit het nogal fantastische relaas van
de Nederlander Candidius, die van 1627 tot 1637 als dominee werkzaam was in de
V.O.C.-vestiging op Formosa. Diens verhaal was neergeslagen in de Descriptio Regni
Japoniae et Siam van Bernardus Varenius (Amsterdam, 1649; Cambridge, 1673).
Het werk van Varenius sloot aan bij Psalmanazars voorliefde voor Japan en stelde
hem in staat saillante Japanse details over te dragen op Formosa.18
Hij begint met een uitvoerige geschiedvervalsing om de Japanse overheersing van
zijn vaderland aannemelijk te maken. Nadat de usurpator Meryaandanoo zich meester
had gemaakt van de keizerlijke troon, deed het Japanse leger rond 1650 een inval op
Formosa. De Japanners liepen de inheemse soldaten onder de voet met prototypes
van de tank: geblindeerde houten cabines die op olifanten waren gemonteerd en die
elk veertig soldaten konden vervoeren. Sinds het verlies van de onafhankelijkheid
wordt Formosa geregeerd door een onderkoning die schatplichtig is aan de keizer
van Japan. De inwoners, die op de illustraties weinig oosters ogen, zijn vredelievend
en gezagsgetrouw. Veelwijverij is de institutionele vorm van het huwelijk, maar
overspel wordt niet getolereerd. In tegenstelling tot Europeanen voeden de
Formosanen hun kinderen zachtaardig op.
De standen worden onderscheiden naar huidskleur en kleding, waarvan de auteur
talrijke voorbeelden geeft. Hij beschrijft steden en dorpen en gaat in op de bouw van
burgerhuizen en paleizen. Goud en zilver komen in grote hoeveelheden voor en
worden zelfs gebruikt als dakbedekking. Maten, gewichten en munten worden
nauwkeurig beschreven, evenals de schepen, wapens en muziekinstrumenten waarvan
de inwoners zich bedienen. Hij licht ons in over de eetgewoonten (rauw vlees) en de
eigenaardige zeden bij huwelijk, geboorte en dood. De Formosanen geloven niet in
een leven na de dood, maar wel in zielsverhuizing. Flora en fauna komen uitgebreid
aan de orde (veel olifanten, naast neushoorns, kamelen, leeuwen, tijgers en
krokodillen). Fascinerend is het exposé over de taal, verlucht door een tabel met de
namen, klanken en tekens van het Formosaanse alfabet. Ten behoeve van de lezer
vertaalt de auteur enige christelijke geloofsartikelen in zijn moedertaal: ‘Jerh noskion
chin Pagot Barhanian Pornio’ (Ik geloof in God de Almachtige Vader).19
Negen eeuwen geleden vond op Formosa een religieuze omwenteling plaats. De
inwoners aanbaden de zon, de maan en de sterren, totdat twee wijzen verkondigden
dat hun godsdienst een misvatting was: achter de aanbeden hemellichamen ging een
oppergod schuil die de eigenlijke schepper was. Het volk voelde weinig voor deze
god, des te minder omdat hij volgens zijn afgezanten massale kinderoffers eiste. En
ziedaar, duisternis vervulde het zwerk, regen en hagel vernietigden de vruchten des
velds, de donder was niet van de lucht, de aarde beefde in haar voegen, de pest eiste
duizenden slachtoffers en bloeddorstige wilde dieren verslonden talloze kinderen.
Nu wilde het volk het wel geloven en de god zond een nieuwe profeet genaamd
Psalmanaazaar, dat wil zeggen ‘Bewerker der Vrede’. Deze tekende de goddelijke
uitspraken op in het heilige boek Jarhabiabond, waaruit de gelijknamige auteur
uitvoerig citeert. De profeet stelde een kalender vast met godsdienstige feesten, liet
een magnifieke tempel bouwen en verordende een jaarlijkse offerande van 18.000
jongens onder de negen jaar. Dankzij de veelwijverij konden de Formosanen dit
quotum van hun veeleisende god opbrengen.
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De auteur geeft een aangrijpende beschrijving van de jaarlijkse kindermoord.
Onder het uitspreken van gebeden snijden de opperste offerpriester en zijn handlangers
de uitverkoren jongens de keel door en rukken hun het hart uit het lijf. Gezien de
hoeveelheid te verwerken kinderen vergt het ritueel de hechte samenwerking van
talrijke officianten. De harten vormen de eigenlijke offerande voor de godheid, terwijl
het vlees in grote
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ketels wordt gekookt in het bloed van de slachtoffers (de etymologie van dat woord
wordt dankzij het slagerswerk inzichtelijk). Wanneer het gaar is, wordt het verdeeld
onder de toegestroomde gelovigen. Het kindervlees wordt in deze rituele plechtigheid
dus niet rauw gegeten, in afwijking van het gangbare menu. De Formosanen lijken
een kannibalistische versie van de transsubstantiatie te praktiseren, althans in Europese
ogen. Ook anderszins vormt mensenvlees een welkome aanvulling op het voedsel,
hoewel men zich beperkt tot het eten van terechtgestelden. Dit vlees wordt wel rauw
geconsumeerd, onder toevoeging van kruiderijen.

Geometrische theologie
Het moge duidelijk zijn dat Psalmanazar een groot beroep doet op de goedgelovigheid
van zijn lezers. Geregeld laat de schrijver zich meeslepen door zijn verbeelding en
zijn plezier aan de tekst, al wordt zijn uitbundigheid ook door andere factoren
ingegeven. De Japanse bezetting en de hyperbolische kindermoord zijn te verklaren
uit zijn principiële trouw aan eerder verkondigde leugens. Sommige buitensporigheden
zijn te herleiden op de baarlijke nonsens die hij aantrof in zijn bronnen. Het verhaal
dat vrouwen pas op de leeftijd van 37 jaar mochten baren en eerdere zwangerschappen
onderbraken is bijvoorbeeld ontleend aan het ‘waarheidsgetrouwe’ relaas van dominee
Candidius. De grenzen tussen feit en fictie waren rond 1700 vaag, zeker in onbekende
streken.
De schrijver kon uitgaan van het gebrek aan kennis bij zijn lezers, wat hem de
ruimte gaf de grenzen van het waarschijnlijke op te rekken tot het onwaarschijnlijke.
Niemand viel erover dat de afgebeelde inboorlingen geen schuinstaande ogen hadden.
Samenvattend is zijn Formosa een allegaartje van exotische folklore, bizar heidendom
en fantastisch oriëntalisme.20 Niettemin beantwoordde het boek aan de smaak van
de tijd en voldeed het aan de gangbare verschijningsvorm van het genre. De meeste
lezers slikten het wonderbaarlijke eiland voor zoete koek. De fijnproevers die dat
niet deden vonden het een mooie grap. Twijfels aan de echtheid en geschokte
gemoederen kwamen het succes eerder ten goede dan dat ze daaraan afbreuk deden.
Het spreekt boekdelen dat binnen een paar jaar vijf edities van het werk verschenen.
Psalmanazar benut Formosa slechts mondjesmaat als spiegel voor Europa en waagt
zich amper aan het persifleren van de beschaving. Wel is zijn boek doortrokken van
anti-katholieke en vooral anti-jezuïtische sentimenten, die een gunstige ontvangst in
Engeland en Nederland in de hand werkten. Daaraan kon de nieuwbakken anglicaan
zich geen buil vallen, maar op andere terreinen was hij terughoudend - hij wilde zijn
kerkelijke beschermheren niet tegen de haren in strijken. Hetzelfde geldt voor de
uiteenzetting van zijn godsdienstige gedachten, die is toegevoegd aan het deel over
zijn persoonlijke wederwaardigheden. De schrijver is hier op zijn glibberigst, want
hij moet aannemelijk maken dat hij als oprecht heiden heeft gekozen voor de
anglicaanse kerk.
Zijn kennismaking met het katholicisme en protestantisme is onbevredigend
verlopen, maar de aalmoezenier Innes heeft hem in aanraking gebracht met het
anglicanisme. Tot zijn verbazing blijkt deze godsdienst door het ontbreken van
esoterische dogmata geheel te beantwoorden aan zijn natuurlijke rede. Gebruikmakend
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van de ‘Mathematical Method’ zal hij thans de gedachten uiteenzetten die hebben
geleid tot zijn bekering; ‘op de wyze der Landmeters’, zoals het heet in de Nederlandse
vertaling, oftewel more geometrico in spinozistische termen. Met behulp van
definities, axiomata, postulata en proposities wordt een ‘redelijke’ religie opgetuigd,
die een abstractie heet te zijn van alle mogelijke godsdiensten. In een uitgesponnen
goocheltruc blijkt deze wonderwel overeen te komen met de leer van de anglicaanse
kerk, die dus de beste der mogelijke godsdiensten is.21
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Is de verwijzing naar Spinoza's Ethica op te vatten als blijk van Psalmanazars
spinozisme? Ik betwijfel of de fantast van Formosa kan worden opgevoerd als een
adept van de Radicale Verlichting. Slechts enkele ‘geometrische’ uitlatingen hebben
een vage spinozistische toonzetting, terwijl de meeste een strekking hebben die
daaraan tegengesteld is. Soms wordt de spinozistische terminologie zelfs gebruikt
voor anti-spinozistische gedachten: wonderen bijvoorbeeld zijn gebeurtenissen
waarvan wij clare et distincte inzien dat ze ons verstand te boven gaan. Benedictus
zou zich in zijn graf omdraaien bij deze travestie van zijn geest. De vormgeving van
het betoog is verrassend, in aanmerking nemend dat de schrijver zijn anglicaanse
rechtzinnigheid wil aantonen. De inhoud staat echter haaks op de vorm, zodat alleen
aan de uitwendige gedaante van de tekst een zweem van spinozisme kleeft.
Psalmanazar was goed in vermommingen, maar het vergt een speculatieve
hermeneutiek om achter dit theologisch allegaartje een crypto-spinozist te ontwaren.22
In het antropologische deel van de Description zijn geen spinozistische toespelingen
te vinden. Terloops wordt vermeld dat in Japan een atheïstische sekte voorkomt die
het bestaan van een persoonlijke god ontkent, maar deze godloochenaars
(boeddhisten?) krijgen op Formosa geen voet aan de grond. De stilering van het
theologische exposé wijst op affiniteit of bekendheid met Spinoza, maar is weinig
meer dan gewaagde koketterie. Wellicht was een verveelde soldaat in Sluis tijdens
het wachtlopen beroerd door de geest van Pontiaan van Hattem, die over de wateren
van de Westerschelde derwaarts was gezweefd. De passage maakt de indruk van een
eclectisch knutselwerkje dat in elkaar is gezet door een ingenieuze jongeman met
een verbrokkelde eruditie.23 De ‘geometrische’ draai en ook de omvang van zijn
beslommeringen wekken twijfel aan de oprechtheid van zijn bekering. Wel kun je
constateren dat hij probeerde rede en geloof te verzoenen, een probleem waarover
hij zich nog jarenlang het hoofd zou breken.

Psalmanazar III: porselein en waaiers
De Formosaan teerde na 1704 op zijn roem, al kon hij daarvan niet leven. Zijn uitgever
Daniel Brown betaalde hem welgeteld £ 22 voor de twee Engelse edities en zoals
gewoonlijk verdiende de auteur niets aan de vertalingen. Alexander Innes kreeg een
mooie aanstelling als opperaalmoezenier van de troepen die werden ingezet op het
Iberisch schiereiland - de baantjesjager had zijn doel bereikt en verdwijnt in 1705
uit het zicht. Psalmanazars magere inkomen werd aangevuld door een toelage van
de anglicaanse kerk en door bijdragen van vrienden.
Zijn roem was omstreden, want meerdere critici gaven twijfels te kennen over de
echtheid van het boek en de schrijver. De Franse editie werd neergesabeld in het
Journal de Trévoux, dat werd gerund door jezuïeten en dus niets moest hebben van
zulke antijezuïtische fratsen. William Sewel, de redacteur van de Boekzaal der
Geleerde Wereld, vergeleek de Beschryvinge van Formosa met de Historie der
Sevaramben - met andere woorden, hij plaatste het boek in de categorie van de
imaginaire reisbeschrijvingen. Een halfjaar later rectificeerde hij zijn twijfel over de
echtheid: inmiddels had hij vernomen (van de uitgever Pieter van der Veer?) dat aan
Formosa geen woord gelogen was.24
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De opeenvolging in de tijd doet vermoeden dat aspecten van Formosa (1705) zijn
neergeslagen in Krinke Kesmes (1706). Van zo'n beïnvloeding is echter weinig te
merken, Hendrik Smeeks lijkt eerder zijn licht op te steken bij de Sevaramben dan
bij de Formosanen. Zijn eiland wordt dan ook gesitueerd in het Onbekende Zuidland,
een nog vagere dimensie dan het Verre Oosten. Weliswaar doet ook Smeeks een
weinig geslaagde poging om Krinke Kesmes te voorzien van een taal, maar die
kunstgreep behoort tot de conventies van het genre. Het is niet meer dan toeval dat
zowel Smeeks als Psalmana-
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zar een lichte geur van spinozisterij verspreidden, een verdenking die in beide gevallen
onterecht was.
Daarentegen zijn in het werk van Jonathan Swift wel sporen van Psalmanazar te
vinden. Gulliver (1726) komt terecht in landen die overeenkomsten vertonen met
Formosa, terwijl het satirische Account of the Court and Empire of Japan (1727 of
1728) eveneens schatplichtig is aan dat eiland. Het eten van Iers kindervlees, zoals
aanbevolen in A Modest Proposal (1729), werd volgens Swift geïnspireerd door ‘the
famous Salamanaazor, a Native of the Island of Formosa’ en diens beschrijving van
het kannibalisme ter plaatse.25
Psalmanazar ging nu door het leven als anglicaan, maar het is de vraag of hij zich in
die rol thuis voelde. In 1707 publiceerde hij A Dialogue between a Japonese and a
Formosan, die voortborduurt op zijn succes maar eveneens getuigt van twijfel. De
Japanner in dit heidense tweegesprek predikt een rationele religie zonder metafysische
nonsens en geeft blijk van een heftig anti-clericalisme. De Formosaan daarentegen
gelooft in de openbaring en kan vrede hebben met het kerkelijk gezag, mysteriën en
wonderen. De verlichte Japanner is overtuigd van de zegeningen van de Rede, terwijl
de behoudende Formosaan vreest dat zij de ondergang van het Geloof zal
bewerkstelligen. De Japanner is een deïst, zijn opponent een traditionele gelovige;
geen van beide heidenen valt te betrappen op spinozistische uitlatingen. Het dilemma
tussen Rede en Geloof wordt niet opgelost, want de schrijver verlaat tactisch het
toneel voordat de woordenstrijd is beslist. Hij suggereert sympathie voor de
Formosaan, maar deze pretentie van anglicaanse rechtzinnigheid is niet geheel
overtuigend.
Volgens de berouwvolle Psalmanazar van de Memoirs werd zijn leven in deze
jaren gekenmerkt door zondigheid, ijdelheid en luiheid. Zonder in details te treden
gewaagt hij van talrijke affaires met dames die vielen voor zijn exotische charmes.
Hij raakte aan de verdovende middelen en moest zich op de been houden met forse
doses laudanum. Toen de Formosa-hype begon te verzwakken, ging het met zijn
populariteit

Lijkstatie met olifanten uit de Description of Formosa (1704). Afgezien van de olifantenbaar volgt
de prent de conventies van het genre.
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bergafwaarts. Een jaar of vijf na de verschijning van de Description publiceerde hij
een weerlegging van zijn critici, die in feite al een achterhoedegevecht was. Hij liet
in dat boekje de Poolse edelman Lubomirski opdraven, die jarenlang in het Verre
Oosten was geweest en bereid bleek al zijn uitspraken over Formosa te bevestigen.26
Helaas kon deze apocriefe Pool zijn slinkende krediet niet meer opvijzelen. Rond
dezelfde tijd ging hij in zee met een louche zakenman die hem wilde gebruiken om
‘Formosaans’ porselein op de markt te brengen. De onderneming werd een fiasco.
Psalmanazar viel terug op het huisleraarschap en werkte enige jaren als klerk in een
regiment dragonders, nog steeds als Formosaan. Na zijn terugkeer in Londen in 1717
vond hij een oriëntaalse bezigheid in het beschilderen van waaiers, maar ook deze
carrière was van korte duur.
Vermoedelijk deed hij enig vertaalwerk uit het Frans en het Latijn, al zijn uit deze
jaren geen publicaties van hem bekend. Met een toelage van hulpvaardige vrienden
begon hij aan een studie theologie, waaraan hij zich in zijn jeugd enige jaren had
gewijd en die hij ook in deze herkansing niet voltooide. Wel maakte hij zich het
Hebreeuws eigen, een taal die hem in hoge mate fascineerde. Hij schreef een
Hebreeuws-Latijnse bewerking van de psalmen en een novelle die zich afspeelde in
het bijbelse Israël. Geen van beide pennevruchten haalde de drukpers. In de jaren
twintig had hij schoon genoeg van zijn Formosaanse pose, maar was niet in staat
haar op te geven: hij durfde de vrienden niet voor het hoofd te stoten die in zijn
herkomst geloofden en die bijdroegen in zijn levensonderhoud. Psalmanazar zat
gevangen in zijn bedrog. Het verhinderde hem naar eigen zeggen ook te trouwen,
omdat hij zich in zijn relaties met vrouwen niet kon blootgeven.

Laatste metamorfose: Psalmanazar IV
De lusten van de leugen wogen al lang niet meer op tegen de lasten. Psalmanazar
leefde in een dubbel bedrog, want zijn Formosaanse vermomming was verknoopt
met zijn anglicaanse schijnheiligheid. Een ernstige ziekte in 1728 - hij liep tegen de
vijftig - deed hem vrezen voor zijn leven en bracht hem tot inkeer. In een ultieme
bekering ontdeed hij zich van de Formosaan, al zou hij deze in naam trouw blijven.
Tegelijk beslechtte hij zijn oude gewetensconflict tussen geloof en rede ten gunste
van het eerste - hij knielde, bad en geloofde. De door Innes afgedwongen bekering
werd vijfentwintig jaar na dato daadwerkelijk voltrokken. Psalmanazar vereenzelvigde
zich voortaan met de anglicaanse rol die hij tot dusverre alleen maar had gespeeld.
Hij hoefde niet langer de schijn op te houden, want deze viel nu samen met zijn
wezen. Je zou dat de volmaakte pose kunnen noemen.
Het opgeven van zijn existentiële dubbelzinnigheid voltooide ook zijn inburgering:
de Fransman die zich voordeed als Formosaan veranderde langzamerhand in een
trueborn Engelsman. Meer dan dat, hij veranderde in een gedegen Engelse
broodschrijver. Hij schreef een kloeke General History of Printing, die in 1732 op
naam van zijn patroon Samuel Palmer werd uitgegeven. Tegelijk raakte hij betrokken
bij de Universal History from the Earliest Account of Time, een historiografisch
monsterproject dat in ettelijke delen verscheen en een looptijd had van vijfentwintig
jaar. Psalmanazar was een van de voornaamste medewerkers en leverde talrijke
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bijdragen over de geschiedenis van vreemde volkeren. Naast de joden en de oude
Atheners behandelde hij onder meer de Germanen, Kelten, Scythen, Mysiërs, Lydiërs,
Lyciërs en Ciliciërs.27 In deze wetenschappelijke benadering kon hij niet langer
volstaan met zijn fantasie, al lagen sommige onderwerpen in het verlengde van
Formosa. Enige volkeren uit de ochtendnevelen der mensheid krijgen in de
beschrijving van de geleerde auteur onmiskenbaar Formosaanse trekjes. Om een
willekeurige zinsnede uit de Nederlandse vertaling van de Universal History aan te
halen:
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‘De Melancheniërs werden zogeheten, om datze hun werk maakten van
altijd in 't zwart te gaan. Zij volgden de Scythische gewoonten, uitgenomen
datze zich met mensen vlees voedden, 't geen noch de vrije Scythen, noch
enige andere stammen deden, ten minste het voor geen daaglijkze kost
gebruikten, maar alleen bij sommige gevallen.’28
In de jaren veertig schreef Psalmanazar een reeks artikelen voor A Complete System
of Geography, een ander project van encyclopedische proporties. Toen hij de taak
kreeg een stuk aan te leveren over Formosa, greep hij de gelegenheid aan zich te
distantiëren van de ‘pretended Native, called Psalmanazar’. Hij schreef over deze
verwerpelijke figuur in de derde persoon, zodat het leek alsof de schrijver een ander
was dan de fantast. Niettemin gaf hij na veertig jaar in versluierde termen toe dat
zijn boek een verzinsel was geweest. Vermoedelijk was dat inmiddels een publiek
geheim, want in beperkte kring was hij al eerder uit de kast gekomen. De definitieve
bekentenis bewaarde hij tot na zijn dood. In de jaren dertig en veertig werkte hij aan
zijn Memoirs, die van meet af aan waren bedoeld als een postume biecht. Hij verhulde
daarin minstens zoveel als hij onthulde - zelfs zijn echte naam worden wij niet gewaar.
De boetvaardigheid neemt soms larmoyante proporties aan, zodat de argwanende
lezer zich afvraagt of ook deze autobiografie een mystificatie is.
Van vrijdenkers als Spinoza, Locke en Toland moest de auteur van de Memoirs
niets hebben, zoals hij herhaaldelijk te kennen geeft. In 1753 publiceerde hij een
bundel Essays over godsdienstige kwesties, die hij aanprees als een dialectisch wapen
voor jonge geestelijken in de strijd tegen het ongeloof. De schrijver betoonde zich
een hartstochtelijk voorstander van de geopenbaarde religie en verdedigde het bestaan
van wonderen tegenover Hume's sceptische Essay on Miracles. De mate van zijn
verengelsing komt tot uitdrukking in uitlatingen van Samuel Johnson, die hem in de
jaren veertig leerde kennen. Beiden waren lid van een informeel literair genootschap
dat bijeen placht te komen in een pub in Old Street. Johnson was zeer onder de indruk
van Psalmanazars eruditie en diens fabelachtige taalvermogen in het Engels. De
bekeerde zondaar was naar zijn zeggen de meest hoogstaande mens die hij ooit had
ontmoet.29
De oudere Psalmanazar leidde een gedisciplineerd bestaan met werkdagen van
twaalf uur. Hij gebruikte nog steeds laudanum, maar had de dosis teruggebracht tot
een dozijn druppels in een slaapmutsje punch. Met deze hartversterking bleef hij in
alle eer en deugd werken tot zijn tachtigste, hoewel zijn ogen het de laatste jaren
lieten afweten. De man die zich Psalmanazar noemde overleed op 3 mei 1763 in
Londen, op de leeftijd van 84 jaar.
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De opleiding van Friese edelen.
Vier Vegelins van Claerbergen aan de Franeker universiteit
Arjen Dijkstra*
In het najaar van 2008 verscheen een nieuwe inventaris van het Friese familiearchief
Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen (EVC-archief),1 waarmee een van de mooiste
familiearchieven in Nederland goed toegankelijk werd. Het blijkt talloze schatten te
herbergen. De bestudering hiervan kan een belangrijke bijdrage leveren aan ons
begrip van de geschiedenis van Friesland en van de Republiek in haar geheel.
De familie Vegelin van Claerbergen woonde hoofdzakelijk in Leeuwarden en had
buitenhuizen in het gebied rond Heerenveen.2 In de periode waarin leden van deze
familie in Friesland woonden en bestuurlijke functies bekleedden, wierpen ze zich
ook op als beschermheren van kunsten en wetenschappen. In dit artikel volg ik vier
telgen uit dit geslacht, die tussen 1665 en 1705 studeerden aan de Franeker
universiteit. Speciale aandacht besteed ik aan de wijze waarop ze zich als studenten
manifesteerden en aan de scholing die ze kregen in het Friese Athene.3

Ernst Frederik
In het voorjaar van 1665 schreef de zestienjarige Ernst Frederik Vegelin van
Claerbergen (1649 - na 1672) zich in als student aan de universiteit van Franeker.
Hij was de zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, een van de machtigste
Friese aristocraten in de zeventiende eeuw.4 Deze uit Duitsland afkomstige
carrière-edelman was de hofmeester van de Friese Nassaus en onderhield contacten
met verschillende geleerden elders in Europa. Hij had een sterke interesse voor de
meer wiskundige wetenschappen, zoals astronomie en de wiskundig georiënteerde
wijsbegeerte.5 Zijn positie aan het hof van de Friese Nassaus doet denken aan die
van Constantijn Huygens aan dat van hun Hollandse verwanten. Hij kreeg in de loop
der jaren steeds meer invloed, mede dankzij het feit dat hij velen van zijn tijdgenoten
overleefde. Ook in dat opzicht leek hij op Huygens.
Zijn zoon Ernst Frederik begon zijn studie in 1665 aan de Franeker artesfaculteit,6
waar de wiskunde een belangrijk onderdeel van het curriculum vormde.7 Deze werd
onderwezen door Abraham de Grau (1632-1682), sinds 1659 hoogleraar in de
wiskunde, hoewel zijn werkelijke liefde bij de filosofie lag.8 Een beroemd wiskundige
kan hij niet worden genoemd, maar hij lijkt zijn onderwijs te hebben gegeven zoals
dat van hem werd verwacht. Zo deed hij (net als zijn voorgangers) astronomische
observaties, filosofeerde over de uitkomsten en correspondeerde over zijn bevindingen
met andere geleerden.9 Verder gaf hij lessen in vestingbouw aan de Friese landadel
en zeevaartkunde aan schippers en stuurlieden.10 Deze praktische vormen van
wiskunde waren de pijlers van het zeventiende-eeuwse wiskunde-onderwijs.
Uit een collegedictaat van Ernst Frederiks stad- en standgenoot Jarich van Burum
blijkt dat het zwaartepunt van het onderwijs van De Grau lag bij de militaire
wiskunde.11 Deze Jarich stond ingeschreven als student in de filosofie, wat gezien
moet worden als een inschrijving aan de artesfaculteit en niet als het begin van een
opleiding tot filosoof. Studenten die volgens het Franeker album studiosorum
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wiskunde studeerden, waren vaak landmeters of wijnroeiers en pegelaars in opleiding
(de laatste twee beroepen hebben te maken met het bepalen van de inhoud van wijnen biervaten).12 Ze leg-
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Portret van de wiskundeonderwijzer Willem Loré (1679-1744), door Bernardus Accama, eerste helft
achttiende eeuw (Museum Martena, Franeker)

den enkele dagen na hun inschrijving het examen af en ‘promoveerden’ daarmee tot
landmeter, wijnroeier of pegelaar. Zodra ze hun vakdiploma hadden behaald, verlieten
ze de universiteit.13 Zulke kortstondige studenten moeten worden onderscheiden van
‘hooggeborenen’ als Jarich en Ernst Frederik, die studeerden op een manier die paste
bij hun stand. Kennelijk was het voor hen vanzelfsprekend dat de wiskunde een
belangrijk onderdeel van hun studie vormde.
Het collegedictaat van Jarich van Burum verschaft nuttige informatie over de
colleges van Abraham de Grau.14 Niet alleen blijkt daaruit het belang van de
vestingbouw voor het onderwijs aan de Friese adel, ook andere onderwerpen komen
aan bod. Het valt daarbij op dat de meer praktische wiskunde (zoals de vestingbouw
en het wijnroeien) in het Nederlands werd gegeven en de meer theoretische onderdelen
in het Latijn. Deze tweetaligheid van de wiskunde had soms eigenaardige gevolgen.
Zo staat in het dictaat een tekening van de beroemde grafsteen van de Leidse
wiskundige Ludolf van Ceulen (1540-1610), met daarop het cijfer π tot de 34
decimalen die hij tijdens zijn leven had berekend. Gewoonlijk valt π in Van Burums
handschrift in de categorie van de praktische kennis - bij berekeningen wordt het
gesteld op 22/7 -, maar het grafschrift van Van Ceulen wordt beschouwd als ‘theorie’
en is daarom weergegeven in het Latijn. De oorspronkelijke grafsteen had een
Nederlands opschrift, dat in het collegedictaat dus werd vertaald in het Latijn.15
Aangenomen mag worden dat bij de meer op de praktijk
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gerichte colleges en lessen ook de schippers en landmeters aanwezig waren (die het
Latijn niet machtig waren). Voor de ‘hogere’ wiskunde werd het Latijn als
universitaire voertaal gebruikt.
Op 4 december 1665 schreef Ernst Frederik zich in aan de universiteit van
Duisburg.16 Zijn vertrek betekende niet dat hij zijn studie in Franeker had voltooid,
wat het gangbare tijdstip geweest zou zijn voor een buitenlandse studiereis
(peregrinatio academica). Zulke tours door Europa vormden een belangrijk aspect
van de opvoeding van Friese edellieden, waarvan velen op enig moment aan een
universiteit buiten de Republiek ingeschreven stonden.17
Na een semester in Duisburg keert Vegelin in 1666 terug naar Franeker, waar hij
zich op 1 juni inschrijft in het Album van het Collegie (genootschap) van studenten
die afkomstig waren van het gymnasium in Leeuwarden.18 Dergelijke
studentengenootschappen waren een doorn in het oog van de senaat, die met grote
regelmaat wetten tegen hen afkondigde. Veel haalde dat niet uit, want rond het midden
van de zeventiende eeuw beleefden deze genootschappen een grote bloei. De leden
waren ‘Franeker Los-koppen’ bij uitstek, die bij tijden, onder dekking van hun
genootschap, het academiestadje teisterden.19 Overigens hanteerden deze
genootschappen strenge interne regels. Jarich van Burum werd zelfs geroyeerd wegens
overtreding van de regels (waarschijnlijk omdat hij over het genootschap uit de school
had geklapt).20 Zijn inschrijving in het Album is voorzien van een tekening van een
put, een galg, een rad, een schandpaal en een gevangenis, met daarbij de weinig
vleiende tekst: ‘Wegens minachting der wetten en oneervol vertrek kakt de lijster
zich zo zijn straf’.21 Over Ernst Frederik waren de genootschapsleden heel wat
positiever. Als epitaaf kreeg hij mee: ‘God alleen is alles’.22

Disputaties
Een van de belangrijkste bronnen voor de kennis van het zeventiende-eeuwse
universitaire onderwijs zijn de disputaties. Gewoonlijk zijn dat gedrukte,
pamflet-achtige boekjes waarin enkele stellingen op een bepaald studiegebied worden
verdedigd. Deze disputaties kunnen veel vertellen over een student, een professor
en de gangbare onderwijspraktijken. Gewoonlijk werden ze op eigen kosten gedrukt,
soms op die van de senaat en ook wel op die van de Gedeputeerde Staten (die de
geldschieters waren van de Franeker universiteit).23 Sommige disputaties vormen de
afronding van een studie (zogezegd een vroegmoderne doctoraal- of masterscriptie),
andere hebben de status van een proefschrift bij een promotie, en weer andere zijn
niet meer dan een onderdeel van het curriculum. Omdat het vluchtig drukwerk betreft,
zijn lang niet alle disputaties overgeleverd.24 Gezien de onderlinge verschillen moeten
ze als historische bron kritisch worden bekeken.
Ernst Frederik disputeerde in ieder geval één maal.25 Hij deed dit in 1667 op een
filosofisch onderwerp en onder professor Abrahamus Steindam.26 Deze Steindam
kwam van dezelfde Latijnse school als Ernst Frederik en was in Franeker lid geweest
van hetzelfde genootschap.27 Er zijn maar enkele disputaties bekend die onder hem
verdedigd werden. Sommige daarvan zijn gebundeld in een ‘boekske’ dat hij liet
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drukken voor de colleges waarin het dispuut plaatsvond.28 De disputatie van Ernst
Frederik valt op omdat daaraan veel tijd en geld lijkt te zijn gespendeerd. Zo'n
disputatie van de zoon van een van de hoogste edelen van de provincie ging gepaard
met de nodige festiviteit. Voorafgaande aan de verdediging van de stellingen liepen
de studenten in optocht door de stad en na afloop volgden nachtelijke feestelijkheden.
Filosofie was niet het vak waarvoor Ernst Frederik naar Franeker was gekomen,
zoals het vervolg van zijn carrière bewijst. Kort na zijn studie werd hij benoemd tot
vaandrig
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van een compagnie voetvolk.29 Voor een dergelijke functie was kennis van fortificatie
en aanverwante praktische wiskunde van groot belang. Dit waren dan ook de meest
concrete vruchten van zijn studie in Franeker, wat niet wegneemt dat de filosofielessen
van Steindam en de disputatie belangrijk zullen zijn geweest voor zijn vorming. Het
publieke optreden als respondent bij zijn dispuut zal een mooie gelegenheid zijn
geweest om zijn sociale positie te vieren.
Als vaandrig voerde Ernst Frederik in het Rampjaar (1672) een compagnie aan
bij de Ommerschans. Hij was niet de enige alumnus die onder de wapenen was
geroepen. Ook Jarich van Burum stond in 1672 midden in een militaire carrière en
voerde een regiment soldaten aan.30 Kort na het Rampjaar verliet Ernst Frederik
Friesland om rond te trekken door Europa. Hij deed op die reis in ieder geval Frankrijk
en Denemarken aan. Mede vanwege ‘huiselijke moeyelijkheden’ (na het overlijden
van zijn moeder was zijn vader hertrouwd), keerde hij niet terug naar Leeuwarden.
Mogelijk heeft hij zijn wiskundige en militaire kennis ingezet voor de Denen.31

Hessel
In het jaar dat Ernst Frederik als vaandrig de provincie moest verdedigen, schreef
zijn jongere broer Hessel (1655-1715) zich in aan de universiteit. Op 28 maart 1672
werd hij officieel filosofiestudent te Franeker, dat wil zeggen: hij schreef zich in aan
de artesfaculteit, de propedeutische fase van de universiteit. Evenmin als bij Jarich
was het de bedoeling dat Hessel een volwaardig filosoof zou worden. Waarschijnlijk
volgde hij aanvankelijk eenzelfde programma als zijn broer, maar er zijn duidelijke
aanwijzingen dat Hessel dit anders inrichtte.
In 1675 disputeerde Hessel bij professor Ulrik Huber op een juridisch onderwerp.32
Of Hessel zelf inhoudelijk heeft bijgedragen aan dit dispuut valt echter te betwijfelen.
Huber was in de jaren zeventig bezig met het samenstellen van een rechtsgeleerd
collegeboek. De elf stellingen die Hessel bij hem verdedigde zijn ongewijzigd terecht
gekomen in dit boek, dat in 1678 verscheen. Zelfs heeft de gedrukte disputatie
dezelfde paginering als in het boek van Huber (pagina 41-63), waarin het de derde
disputatie is in een reeks van vijfentwintig. Van alle vijfentwintig mag worden
aangenomen dat Huber zelf de belangrijkste auteur is geweest.33
Een andere disputatie uit Hubers bundel werd verdedigd door Hobbe Baerdt van
Sminia. Deze goede vriend van Hessel had zich eveneens in 1672 ingeschreven aan
de universiteit.34 Twee jaar later (een jaar eerder dan Hessel) disputeerde hij over een
filosofisch onderwerp onder professor Wubbena.35 Hier hield zijn academische studie
niet op, want in 1676 promoveerde Hobbe bij Huber in de rechten. Waar Hessel
slechts disputeerde met de stellingen in Hubers boek, lijkt het aannemelijk dat Hobbe
op zijn stellingen in datzelfde boek promoveerde. Beide studenten zullen een beperkte
invloed hebben gehad op de uiteindelijke vorm van de stellingen. In ons huidige
academische stelsel is zoiets ondenkbaar, maar in de zeventiende eeuw golden andere
regels.
Hessel Vegelin wilde net als zijn vriend Hobbe graag promoveren. Hij maakte
daartoe zelfs plannen. Uit zijn tijd in Franeker is een brief aan zijn vader bewaard
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gebleven, gedateerd 30 november 1676. Hierin schrijft hij: ‘en wat de promotie
aangaat, Lieve Vader, UEdele heeft der selviger onkosten mij, als tot een praemium
labora al toegesegt’.36 Kennelijk had hij hard gewerkt en zou een openbare promotie
de vervolmaking van zijn studies zijn. Dat hij niet promoveerde had een heel andere
reden.

Kosten
Bijna een jaar nadat Hessel zijn studie was begonnen kwam hij in financiële
problemen. Tijdens zijn eerste kerstvakantie legde hij dit voor aan zijn vader. In het
familie-archief
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bevindt zich een ondertekend document, waarin Hessel belooft zijn inkomsten bij te
houden. Onder deze belofte nam zijn vader de gemaakte schulden over. Daarnaast
zou Hessel dan ‘de somma van 450 gulden genieten’ voor het komende jaar en zou
zijn vader hem in een ‘goed mantel’ steken. Dit alles zonder zijn zussen en halfbroers
te benadelen: de bedragen zouden te zijner tijd van zijn erfenis worden afgetrokken.
Hessel hield meer dan twee jaar lang zijn inkomsten keurig bij. Aanvankelijk kreeg
hij geld telkens wanneer hij zijn vader zag. Na 1673 ontving hij het namens zijn
vader uit handen van zijn stiefmoeder of van andere familieleden. Hessel toonde zich
bij iedere aantekening van het ontvangen geld bewust van zijn afhankelijke positie.37
De betalingen stopten in 1675, terwijl Hessel tot eind 1676 als student in Franeker
bleef.38 Uit de brief van november 1676 is op te maken dat hij na 1675 doorging met
studeren en hiervoor schulden maakte. Boeken, lesgelden, kleding - het leven van
een Franeker student was niet goedkoop. Over de betaling van deze schulden maakte
hij afspraken met zijn stiefmoeder, maar deze waren een schop tegen het zere been
van zijn vader. Hessel schrijft zelf: ‘Mijn seer lieve vader, ick en hadde niet gehoopt,
dat UEdele zich hier tegen zoude gestelt hebben, dat mama voor goedt gekeurt hadde.
Siet dus is 't gestelt mijn Waerde Vaeder, de schulden sijn er, waer van heb UEdele
inde voorgaande geschreven; dese moeten, eer ick van hier scheijde, eerlijck betaalt
werden, of ick [zal] een bescaemt schuldenaer blijven’.39 Of en hoe de schulden zijn
betaald is onmogelijk te achterhalen. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat Hessel alsnog
heeft mogen promoveren in Franeker. Er is geen enkele bron die wijst op een promotie
en hij heeft nooit de doctorstitel gevoerd.
Hessel heeft wel geleerd van zijn fouten. Wie de stukken van zijn persoonlijke
archief doorneemt, merkt op dat hij na zijn studie uiterst nauwkeurig bijhield waar
zijn geld naar toe ging. En dat niet alleen: wanneer later zijn zoons op hun beurt in
Franeker gaan studeren, moeten ook zij uitvoerig verantwoording afleggen van hun
uitgaven. Twee van deze zoons hebben op die manier prachtige bronnen voor het
toenmalige Franeker studentenleven nagelaten.40

Philip Frederik
In september 1700 schreef Philip Frederik Vegelin van Claerbergen zich in als student
aan de universiteit van Franeker. Sinds de studententijd van zijn vader Hessel waren
de gebruiken behoorlijk veranderd.41 Zo schreef zijn vader zich in op 28 maart en
was hij de enige die dat op deze dag deed. Philip Frederik schreef zich in op het
moment dat iedereen dat deed: kort na de zomervakantie en samen met 53 andere
studenten, de meesten uit Friesland en sommigen van ver buiten de Republiek.42 De
inschrijving in het rectorsalbum was van een privé-aangelegenheid veranderd in een
publieke en collectieve gebeurtenis. Philip Frederik moest er vijf gulden voor op
tafel leggen.
Er zijn meer verschillen. Bij Hessels naam in het album stond aangegeven dat hij
student in de filosofie was. Zijn zoon liet bij zijn naam alleen ‘Nobilis Frisius’ noteren.
Dat de eerstejaars Philip Frederik geen studierichting opgaf, had een aanwijsbare
reden. Sinds 1677 waren studenten verplicht zich opnieuw in te schrijven, nadat ze
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eerst een kandidaatsexamen hadden gehaald.43 Pas na dit examen ging men een
bepaald vak studeren als rechten of medicijnen. Zo ontstond een administratieve
scheiding tussen studenten in de propedeutische fase en meer gevorderde studenten.
Iemand die zich voor het eerst inschreef kreeg niet meer dan een vermelding van
herkomst. In de loop van zijn studie zou duidelijk worden wat deze student feitelijk
studeerde. Een student ‘filosofie’ die disputeerde in de rechten (zoals Hessel gedaan
had) kwam in de achttiende eeuw dan ook zelden meer voor. Voor de universiteit
leverde dit een mooi voordeel op: studenten moesten zich twee keer inschrijven en
dus twee keer inschrijfgeld betalen.
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Vanaf zijn eerste dag in Franeker hield Philip Frederik keurig bij van wie hij geld
kreeg en waaraan hij het uitgaf.44 Uiteindelijk werkte hij dit zelfs uit in verscheidene
staatjes. Gemiddeld spendeerde hij als student iets minder dan 700 gulden per jaar,
beduidend meer dan de 450 gulden die zijn vader dertig jaar tevoren uitgaf. Ter
vergelijking: er waren in het begin van de achttiende eeuw hoogleraren die als vast
salaris van de universiteit 700 gulden per jaar ontvingen. Philip Frederik was een
boekhouder, zoals zijn vader dit na zijn studie werd. Een greep uit de prachtige bron
die hij aldus creëerde verlevendigt het beeld van de Franeker student.
Tussen september (zijn inschrijving) en december 1700 gaf hij een dikke zeven
gulden uit aan ‘academische onkosten’ (waarvan vijf voor zijn inschrijving) en meer
dan zestig gulden aan boeken. In dezelfde periode spendeerde hij 22 gulden en drie
stuivers aan een ‘nachtrok’ en nog eens ruim 117 gulden aan ‘kleeren’. Dat budget
wekt de indruk dat Philip Frederik veel aandacht besteedde aan zijn uiterlijk, maar
ook andere redenen verplichtten hem er piekfijn bij te lopen. Nadat prins Johan
Willem Friso zich in mei 1700 had ingeschreven aan de universiteit, verbleef hij bij
tijd en wijle in Franeker en heeft daar wellicht ook gestudeerd. Op zulke dagen wilde
een edelman tot in de puntjes verzorgd rondlopen, zeker een telg uit een geslacht dat
nauwe banden onderhield met het stadhouderlijk hof.
Het waren juist de uitgaven aan boeken die opmerkelijk hoog lagen bij Philip
Frederik. Op 7 september 1703 kwam zijn jongere broer Assuerus aan in Franeker
en voor hem hield hij nog exacter bij wat deze uitgaf. In vergelijking met zijn broertje
spendeerde Philip Frederik een veelvoud aan boeken en ander studiemateriaal. Hij
was een echte student, dat wil zeggen: hij studeerde werkelijk in Franeker. De
kostenpost ‘collegiegelden’ liep op van zeven gulden in 1700 tot 125 gulden in 1704.
Daarnaast disputeerde hij verschillende malen en liet deze disputaties ook drukken.45
Hij schreef carmina (lofdichten) bij disputaties van zijn studiegenoten. Het verst
ging hij, toen hij bij het disputeren van een zekere Lambertus Bos een Grieks gedicht
op een planovel liet drukken.46
Het hoogtepunt van zijn academische optreden was een dubbele disputatie in de
rechten in het laatste jaar van zijn studie.47 Hierin zette Philip Frederik zijn visie op
het Romeinse recht uiteen in stellingen die van zijn eigen hand lijken te zijn. Het
eerste deel verdedigde hij op 20 mei (zijn verjaardag), het tweede eind juni. De kosten
voor dit dispuut moest hij zelf dragen: 69 gulden en elf stuivers. Toen hij het tweede
deel verdedigde, was hij nog eens ruim 37 gulden kwijt aan onkosten.48 In totaal
spendeerde hij meer dan honderd gulden aan zijn ‘afstuderen’.
Dit afstuderen ging gepaard met enkele mooie gedichten, waarvan één in het Fries.
In dit gedicht wordt over de uitleg van ‘Flips Freerk’ van het Romeins recht gezegd:
‘Dat dit de wiere wierheit is,/Wirt yn dit schrift betyse,/So rôunn, so nôlk, so rioeucht,
in fris/ Sil VEGILIN 't bewyse’ (Dat dit de ware waarheid is/ wordt in dit geschrift
betoogd/ Zo rond, zo geschikt, zo recht, en fris/ zal Vegilin het bewijzen).49 Met dit
betoog zwaaide Philip Frederik af als student en richtte hij zich op een loopbaan als
Fries edelman. Hij was niet opgeleid voor het leger, maar voor een functie in het
bestuur en de rechtspraak van de provincie. Zo'n functie zou hij in zijn latere leven
ook verwerven, zoals hij opmerkelijk genoeg naderhand ook het wiskundehandschrift
van Jarich van Burum verwierf.50
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Assuerus
Op 7 september 1703 diende Assuerus Vegelin zich aan in Franeker en een dag later
schreef hij zich in aan de universiteit. Vanaf de eerste dag hield zijn oudere broer
Philip Frederik alle uitgaven van Assuerus minutieus bij: de kosten voor het
inschrijven waren vijf gulden. Assuerus huurde een kamer van monsieur Valat voor
ongeveer twaalf gulden
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per maand. In zijn eerste weken in Franeker gaf hij vooral geld uit aan zaken die met
zijn studie te maken hadden, maar enigszins losstonden van het curriculum van de
universiteit. Uit zijn uitgaven is op te maken wat het eerste doel van Assuerus was:
hij was naar Franeker gekomen om wiskunde te leren.
Op 9 september kocht hij twee boeken over fortificatie voor één gulden en vijftien
stuivers.51 Elf dagen later kocht hij een exemplaar van Abraham de Graafs Geheele
mathesis, waarmee hij bijna zijn hele eerste studiejaar toekon. Het boek van De Graaf
is precies datgene wat de titel beloofde: een compleet boek over de wiskunde. De
enige boeken die Assuerus verder aanschafte waren tabellen met afgeleiden, zoals
een Tabulae sinus. Al deze boeken hebben gemeen dat ze moeilijk zijn te begrijpen
zonder gedegen onderwijs. Oefening in wiskundige opgaven nam in dat onderwijs
een belangrijke plaats in. Gewoonlijk werd het dan ook gegeven aan een tafel, zodat
de studenten daarop hun sommen konden maken.
Dat onderwijs vond, naar het zich laat aanzien, niet plaats binnen de universiteit.
Assuerus' leermeester in de wiskunde was Willem Loré (1679-1744). Deze zou later
lector en buitengewoon hoogleraar worden aan de Franeker universiteit, maar had
in 1704 nog geen officiële positie. Loré woonde in huis bij Bernhardus Fullenius
(1645-1707), de hoogleraar wiskunde. Iedere ochtend stond hij om vier uur op om
de lessen van de professor van de vorige dag te herhalen en daarna gaf hij van zes
uur 's ochtends (!) tot tien uur 's avonds privé-onderwijs aan de meest aanzienlijke
studenten van de stad.52 Hiervoor betaalde Assuerus drie gulden en drie stuivers per
maand. Voor lessen van de hoogleraar Fullenius betaalde Assuerus via diens
dienstmeid eveneens drie gulden en drie stuivers ‘voor een maendt leeren’. Deze
bedragen steken schril af bij de 125 gulden die zijn broer aan ‘collegiegelden’
betaalde. Assuerus had duidelijk geen academische aspiraties.
Aan het einde van zijn eerste jaar schafte Assuerus enkele boeken aan, die hem
de volgende jaren door zouden helpen. Daaronder bevonden zich een paar pamfletten
van de vestingbouwer Menno van Coehoorn, een van de belangrijkste militairen van
de Republiek en een neef van Fullenius. Dat Willem Loré, een protegé van Fullenius,
deze pamfletten gebruikte in zijn lessen aan de Friese adel laat zien dat dergelijke
vlugschriften ook werden gebruikt als onderwijsmateriaal. Het laat tevens zien dat
ze minder vluchtig waren dan gewoonlijk wordt gedacht: de polemiek die Van
Coehoorn had gevoerd en waaruit deze pamfletten stammen, had meer dan een
decennium eerder plaatsgevonden.53
Behalve in deze wiskundige onderwerpen kreeg Assuerus les in allerlei andere
zaken. Zijn huisbaas monsieur Valat gaf hem les in het Frans, hij kreeg schermles
van de schermmeester Fedder en ging trouw naar tekenles. Allemaal zaken die hem
zouden helpen bij een carrière in het leger. Voor de lessen Frans en tekenen betaalde
hij dezelfde bedragen als aan Willem Loré, terwijl de schermlessen iets duurder
uitvielen. Bovendien brak hij regelmatig een floret, waarvoor hij telkens één gulden
en vier stuivers op tafel moest leggen. De nieuwsvoorziening was nog even duurder
dan zo'n floret: af en toe betaalde hij één gulden en vijf stuivers aan een courantier.
In de zomervakantie van 1704 gingen Assuerus en Philip Frederik op reis. Waar hun
oom Ernst Frederik naar de Duitse landen was getrokken, brachten zij een bezoek
aan Zeeland. Verder maakte Assuerus ten minste eenmaal een uitstapje naar Vlieland.
In het tweede jaar van zijn studie kocht hij een fluit en vanaf dat moment ging hij
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ook op fluitles. In maart 1705 hield Assuerus het voor gezien. Nog vóór het grote
feest van zijn broer vereffende hij zijn rekeningen en lijkt dienst te hebben genomen
in het leger.54
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Conclusie
O Vegilin, die d'eer van 't Friesche Atheen bewaart,
In lust tot wetenschap, en deugt niet af te maalen,
Uw roem en zuivre glans sal nooit ten kimme daalen,
Van ouderlyken stam en deugtspoor niet ontaart.55

De hier besproken Vegelins kwamen allevier naar Franeker om te studeren. Van
Assuerus is vast te stellen dat hij in Franeker een opleiding tot militair kreeg. Deze
opleiding had een sterk wiskundig karakter, wat blijkt uit het materiaal dat hij
aanschafte voor zijn studie. Ook Ernst Frederik had de nodige wiskundige kennis
voor het krijgsbedrijf opgedaan. Het collegedictaat van Jarich van Burum geeft een
goed beeld van het wiskundeonderwijs dat adellijke studenten in Franeker kregen.
De universiteit voorzag met haar wiskunde-onderwijs in een duidelijke behoefte.
Voor de student van gewone afkomst betekende dit meestal een opleiding tot
‘beroepswiskundige’. Voor de zonen van de Friese adel was het een voorbereiding
op een mooie carrière in het leger. Tussen die twee vormen van onderwijs vond een
zekere kruisbestuiving plaats. Zo steunden de Friese edelen het ‘beroepsonderwijs’
door hun zonen deel te laten nemen aan deze colleges. Onder meer door deze steun
kende het onderwijs in de wiskunde in Franeker een hoge mate van continuïteit. De
Friese universiteit was de enige instelling in de Republiek waar deze ‘vulgaire’ vorm
van wiskunde onafgebroken werd gedoceerd tussen 1600 en 1800.
Philip Frederik en zijn vader Hessel legden zich beiden toe op de rechten. Ook dit
was een vak waarmee een jonge edelman eer kon inleggen. In het bestuur van de
provincie waren juridische kwaliteiten zeker geen overbodige luxe. Zulke baantjes
op het pluche waren vermoedelijk aanlokkelijker dan het harde leven van een officier
te velde.
De Vegelins kwamen niet alleen naar Franeker om te studeren, maar ook om
student te zijn. De laatste van de hier besproken studenten, Assuerus, speelde in zijn
vrije tijd fluit en ondernam een reisje naar een Waddeneiland. Zijn betalingen aan
verschillende docenten maken duidelijk dat Franeker naast de universiteit ander
onderwijs (muziek, schermen, tekenen) te bieden had. Ernst Frederik was lid van
een studentengenootschap, dat overigens kort nadien verboden werd.
Uit de brief van Hessel aan zijn vader spreekt een streven naar academische
erkenning. Zijn disputatie was hem niet genoeg, hij wilde promoveren. De wijze
waarop zijn vriend Hobbe dit deed (hij zou later de hoogste rechter in Friesland
worden) suggereert dat Hessel niet alleen dacht aan de academische verdienste. Naast
het aanzien dat een doctorstitel verschafte waren de feestelijkheden rond de promotie
voor hem vermoedelijk een drijfveer.
Qua intellectuele prestaties steekt Philip Frederik met kop en schouders boven
zijn verwanten uit. Hij wentelde zich in de academische tradities. Zijn prachtig
uitgegeven disputaties en mooi vormgegeven carmina spreken in dit opzicht letterlijk
boekdelen. Bij zijn laatste disputatie zitten gedichten in het Latijn, Grieks, Frans,
Nederlands en Fries. De Franeker studenten waren niet alleen goed in wiskunde,
maar ook in talen.
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(Leeuwarden 1985), p. 399-408. Voor een studie van het wiskunde-onderwijs in Franeker in
het algemeen is een artikel van Klaas van Berkel een goed beginpunt: ‘Het onderwijs in de
wiskunde in Franeker in vergelijkend perspectief’, in: It Beaken. Meidielings fan de Fryske
akademy 47 (1985), p. 214-235.
7 Hoewel het waarschijnlijk in de bedoeling lag dat Ernst Frederik rechten zou gaan studeren,
lijkt hij hier gedurende zijn studie vanaf te zijn gestapt. Zelfs het hoogtepunt van zijn academische
opleiding (zie noot 25) volbracht hij niet aan de juridische faculteit.
8 Sybrand Galama, Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811 (Franeker
1954), p. 108-116.
9 Eric Jorink, Het boeck der natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping
1575-1715 (Leiden 2006), p. 155-156.
10 Van Berkel, ‘Het onderwijs’; Jorink, Het boeck der natuere.
11 Handschriften aanwezig in Tresoar, Euclides, Elementorum libri xiv, ejus Optica et Catoptica.
Geometrie, fol. 625 Hs. Dit is niet het enige wiskundige collegedictaat van een Friese edelman
dat bewaard is gebleven. In Tresoar bevinden zich nog enkele, evenals in de KB in Den Haag
en in de UB Leiden.
12 Wijnroeiers en pegelaars moesten evenals landmeters een ambtseed afleggen.
13 P.J. van Winter, Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van
landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw (Amsterdam
1988).
14 Ik heb dit dictaat samen met Jantien Dopper (Universiteit Utrecht) bekeken; veel van mijn
‘observaties’ heeft zij tijdens dit onderzoekje gedaan.
15 Zie voor deze steen: R.M.Th.E. Oomes, J.J.T.M. Tersteeg en J. Top, ‘Het grafschrift van Ludolph
van Ceulen’, in: Nieuw Archief voor de Wiskunde 1 (2000), p. 156-161.
16 Georg Becker, Die Studenten aus dem niederländische Raume an deutschen Gymnasien und
Universitäten (Den Haag 1944), p. 59.
17 Vele Friezen die dergelijke reizen maakten zijn te vinden op de website van Martin Engels:
http://home.wanadoo.nl/mpaginae.
18 J. Visser, Album collegii studiosorum ex gymnasio Leovardensie 1626-1668 (Franeker 1985).
19 Zie voor deze loskoppen C.M. Ridderikhoff, ‘De Franeker Los-Kop’, in: Jensma, Universiteit
te Franeker, p. 119-132.
20 Visser, Album collegii, p. 9, 13 en p. 179-180.
21 ‘Ob contemptum legum et inhonorum discessum sic turdus sibi malum cacat.’, in: Visser, Album
collegii, p. 179-180.
22 ‘Deus omnia solus’, ibid., p. 209.
23 W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (2 dln., Franeker
1878-1889), dl. 1, p. 354-358.
24 F. Postma en J. van Sluis, Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden,
Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker
1585-1843 (Leeuwarden 1995), p. XXI-XXX.
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25 E.F. Vegilin van Claerbergen, Exercitium philosophicum de substantia et accidente (Franeker
1667).
26 Boeles, Frieslands Hoogeschool, deel 2.1, p. 237-239.
27 Visser, Album collegii, p. 161-162.
28 Boeles, Frieslands Hoogeschool, deel 2.1, p. 237.
29 Visser, Album collegii, p. 179-180.
30 R. Visscher, ‘Friezen te Bodegraven in 1672’, in: De Vrije Fries (1906) nr. 20, p. 223-260.
Jarich diende onder Hans Willem van Aylva in dezelfde tijd als de vader van Jacob Campo
Weyerman: zie Joop W. Koopmans, ‘Weyerman in Westdongeradeel? Een ontmoeting met de
Friese edelman Hessel Aylva, circa 1735’ in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 30 (2007) afl. 2, p. 135-139, aldaar p. 139.
31 Visser, Album collegii, p. 179-180; vgl. EVC-archief, inv. no. 4785 (Journaal van een reis door
Frankrijk van Ernst Frederik Vegilin van Claerbergen, 1668-1670).
32 Hesselus Vegilin a Claerbergen, Disputatio juridica ad priores titulos institutionum, in ordine
collegii disputatorii XI: quam, Deo volente, praeside viro cl. Ulrico Hubero (Franeker 1675).
De ironie wil dat zijn oudere broer, die zich had ingeschreven als student in de rechten,
disputeerde op een filosofisch onderwerp.
33 R. Feenstra, ‘De Franeker juridische faculteit in nationaal en internationaal perspectief’, in:
Jensma, Universiteit te Franeker, p. 289-304, aldaar p. 296-297. Daarbij staan ook enkele
afbeeldingen van de disputatie van Hessel.
34 Dat de heren vrienden waren kan worden afgeleid uit de carmina (feestelijke gedichten) die ze
bij elkaars academische plechtigheden schreven. Zie: Postma, Auditorium Academiae
Franekerensis.
35 Postma, Auditorium Academiae Franekerensis.
36 EVC-archief, inv. no. 3594 (Stukken betreffende de studie van zijn zoon Hessel Vegilin van
Claerbergen. Hessel Vegilin van Claerbergen aan Philips Ernst Vegilin van Claerbergen, 20
november 1676).
37 Ibid. Voor het jaar 1674 kreeg hij 464 gulden.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 De derde zoon, die hier buiten beschouwing blijft, is Johan Vegelin van Claerbergen. Over hem
is uitvoerig geschreven in: Karel F. Gildemacher en Jacob H.P. van der Vaart, Een rijk bezit.
Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen (Utrecht
2007).
41 S.J. Fockema Andreae, Album studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844)
(Franeker 1968), p. 279.
42 Ibid., p. 279-280.
43 Ibid., p. 8.
44 Alle gegevens over uitgaven van de gebroeders Vegelin van Claerbergen komen uit: EVC 3781
(Stukken betreffende de kosten van de studies van Philip Frederik, Assuerus en Johan Vegilin
van Claerbergen, 1700-1708).
45 Philippus Fredericus Vegelin van Claerbergen, Thesium controversarum juxta seriem
Digestorum, decas septuagesima (Franeker 1703); idem, Thesium controversarum juxta seriem
Digestorum, decas octava et septuagesima (Franeker 1705).
46 P.E. Vegilin de Claerbergen, Κλειτοτάτω, ευμαθεστάτω Ανδρι Ααμβερτωι Βοσσιω (Franeker
1704).
47 Idem, Dissertationis juridico-historicae pars prior, de cognitionibus et decretis principum
Romanorum ad inscriptionem Julii Pauli imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum
librorum sex, sive decretorum librorum trium (Franeker 1705); en Dissertationis
juridico-historicae pars posterior, ad decretum imperatorum Severi et Antonini in l. Pactumejus
ultim. Digestis, De heredibus instituendis (Franeker 1705).
48 Dit moet eind juni zijn geweest. Op het omslag van de disputatie is ruimte opengelaten om de
datum in te vullen, maar een gedateerd exemplaar is mij niet bekend. Uit de rekeningen kan
worden opgemaakt dat het waarschijnlijk 26 of 27 juni is geweest; dat waren althans de dagen
waarop hij de rekeningen betaalde.
49 Philippus Fredericus Vegelin van Claerbergen, Dissertationis juridico-historicae pars posterior,
p. 34-35. Het gedicht is van de hand van J. Tadema.
50 EVC, boedelinventaris Philip Frederik Vegilin van Claerbergen. Ik kwam dit stuk op het spoor
via het Apparaat Breuker (de verzameling boekenlijsten van de Fryske Akademy in Leeuwarden).
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51 Dit waren een exemplaar van Gerard Melders' Fortificatie en waarschijnlijk ook een Fortificatie
van Fournier.
52 Nicolaas Ypeij, Ernst Willem Higt en Matthys Smit, Lyk-reeden over het afsterven van [...]
Willem Loré [...] uitgesprooken den 24 September 1744 (Franeker 1745), p. 11.
53 Joep van Hoof, Menno van Coehoorn, 1641-1704. Vestingbouwer, belegeraar, infanterist
(Utrecht 2004), p. 28-37.
54 Nader onderzoek is hier mogelijk; in het EVC-archief bevinden zich enkele brieven die hij
vanaf het slagveld aan zijn vader heeft gestuurd: EVC-archief, inv. no. 3771 (Brieven van
familieleden en enkele anderen, ingekomen bij Hessel Vegilin van Claerbergen, 1680-1714).
55 Philippus Fredericus Vegelin van Claerbergen, Dissertationis juridico-historicae pars posterior,
p. 33. Het aangehaalde gedicht is van F. Halma.
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Weyermans kartuizer: een jezuïet in vermomming
Jacob Campo Weyerman, William Johnson en Owen Felltham1
Jac Fuchs
In 1728 had Jacob Campo Weyerman zijn Historie des pausdoms afgerond met een
weinig bevredigend derde deel, maar zes jaar later kwam hij ineens op dat werk terug.
Hij voelde zich geroepen te reageren op een brief die een Brabantse kartuizer monnik
hem in maart 1734 had geschreven. In die brief levert de kartuizer kritiek op de
inhoud van zijn Historie des pausdoms en op Weyerman persoonlijk als auteur van
dat werk. Ook al had de kartuizer de brief niet in de openbaarheid gebracht, Weyerman
wilde diens kritiek niet over zijn kant laten gaan. Daarom publiceerde hij in Eenige
scherpe aanmerkingen over de Historie des pausdoms zijn eigen uitvoerige verweer,
voorafgegaan door de brief van de kartuizer en gevolgd door twee vertogen over
bijbelteksten.2
In mijn eerdere artikel over de Historie des pausdoms wees ik er al op dat de twee
vertogen bewerkingen zijn van twee teksten die vanaf 1661 in de drukken van Owen
Fellthams Resolves: divine, moral, political te vinden zijn.3 Ook plaatste ik, in
navolging van Jan de Vet, vraagtekens bij de oorspronkelijkheid van het eerste
gedeelte van Eenige scherpe aanmerkingen, ‘Een brief, geschreven by een karthuyzer
monnik’ en het ‘Andwoordt van Jakob Campo Weyerman’, maar dat wantrouwen
kon ik toen nog niet onderbouwen.4

De kartuizer en zijn brief
Inmiddels kan ik de identiteit van de anonieme briefschrijver onthullen: zijn naam
was William Johnson. Johnson was echter geen Brabantse kartuizer, zoals Weyerman
ons wil doen geloven, maar een in Cadiz gestationeerde jezuïet. Bovendien had
Johnson zijn brief helemaal niet aan Weyerman gericht, maar aan ‘Mr. Owen Felltham
gent. author of the Resolves, to be delivered at London’. Felltham nam de brief in
1661 op achterin de herziene achtste editie van zijn Resolves.5 De brief van
Weyermans kartuizer blijkt, op de eerste alinea, vier zinnen en de ondertekening na,
een letterlijke vertaling van Johnsons brief aan Felltham. Weyerman greep terug op
een voorbeeld dat bijna honderd jaar oud was: Johnson had zijn brief op 23 december
1637 geschreven.
William Johnson (1597-1642) was in Londen geboren, maar kwam op jonge leeftijd
in Spanje terecht. Daar bekeerde hij zich tot het katholicisme, werd jezuïet en werd
er, na jarenlange studie, tot priester gewijd.6 Hij bleef tot zijn dood in Spanje
werkzaam en verdiepte zich onder andere in theologische werken van allerlei
signatuur.
In 1638 schreef Johnson vanuit Cadiz een brief aan de protestantse auteur dr. John
Prideaux, waarin hij deze op niet al te subtiele wijze op zijn dwalingen wijst.7 Deze
brief wordt in een artikel van Martin Murphy impliciet aangevoerd als argument
voor de authenticiteit van Johnsons brief aan Owen Felltham.
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Het antwoord aan de kartuizer
Behalve de brief van William Johnson nam Owen Felltham ook zijn eigen antwoord
aan Johnson op in de Resolves. Het zal geen verbazing wekken dat Weyerman daar
in ruime mate uit geput heeft voor zijn eigen antwoord aan de kartuizer, maar wel is
de verhouding tussen Fellthams antwoord en dat van Weyerman tamelijk complex.
Van Fellthams antwoord zijn de structuur en zelfs de meeste zinnen gehandhaafd,
maar Weyerman heeft die zinnen her en der wat verlevendigd, en bovendien heeft
hij de tekst

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

113
met omvangrijke zijsprongen aangevuld. Citaten, die bij Felltham vaak alleen uit
een verwijzing bestaan, heeft Weyerman, voorzover hij ze gebruikte, uitgeschreven.
Van de 22 pagina's tekst bij Felltham zijn bij Weyerman enkele alinea's en enkele
losse zinnen gesneuveld: in totaal ongeveer eentwintigste van de oorspronkelijke
tekst. Aan de andere kant is van de 56 pagina's tekst van Weyermans antwoord maar
iets minder dan de helft op de tekst van Fellthams antwoord te herleiden. Een van
zijn vele aanvullingen is ontleend aan een ander deel van de Resolves: de tekst over
geleerdheid, die loopt van p. 55 alinea 2 tot p. 57 alinea 1.8 De belangrijkste passages
die niet uit Fellthams Resolves lijken te komen zijn:
p. 10 alinea 2 - p. 11 alinea 1: over de Sacramenten
p. 11 alinea 5 - p. 17 alinea 2: over de verering van Maria
p. 22 alinea 3 - p. 23 bijna onderaan: over het afbeelden van God
p. 26 alinea 2 - p. 27 alinea 1: over baatzucht
p. 37 laatste alinea - p. 42 alinea 4: ‘Een korte schets der jesuieten’
p. 45 alinea 2 - p. 52 alinea 1: over het zich moeten houden aan een gegeven
woord
p. 57 alinea 2 - p. 61 alinea 1: ‘Beknopt model van de karthuyzer monnikken’

De meeste van deze toevoegingen ogen alsof Weyerman er ook bij andere auteurs
voor te rade is gegaan, maar die bronnen moeten, als ik hierin gelijk heb, nog
gevonden worden.

Een nieuwe kijk op Eenige scherpe aanmerkingen?
De kartuizer monnik van Weyerman blijkt, zoals De Vet al vermoedde, een schepping
van Weyerman te zijn,9 maar voor de brief heeft wel een brief model gestaan die
hoogstwaarschijnlijk ooit werkelijk door een katholieke criticus aan een protestantse
auteur geschreven was.
De samenhang tussen de diverse delen van Eenige scherpe aanmerkingen is nu
duidelijker geworden: alle teksten zijn op teksten van Owen Felltham gebaseerd.
Ook is nu voor grote delen van de brief en het antwoord duidelijk waarom die, zoals
De Vet al stelde, geen moderne denkbeelden bevatten.10 Niettemin moet Weyerman
grotendeels achter deze tekst gestaan hebben, of tenminste gehoopt hebben dat ze
bij zijn tijdgenoten weerklank zou vinden. Het lijkt, ten slotte, opmerkelijk dat
Weyerman pas in 1734 met Eenige scherpe aanmerkingen op de markt kwam, terwijl
hij al in 1728 met Fellthams Resolves vertrouwd moet zijn geweest, zoals de
aanwezigheid van twee Felltham-passages in deel drie van de Historie des pausdoms
aantoont.11
Voor wie meer wil weten over de denkbeelden van Weyermans tijdgenoten, een
goede verklaring wil lezen waarom Weyerman juist in 1734 met deze uitgave kwam,
of uitleg zoekt over de betekenis van een aantal passages in de brief en het antwoord,
blijft het artikel van De Vet verplichte lectuur.
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De Resolves van Owen Felltham
Na zijn arrestatie in 1738 gaf Weyerman noodgedwongen een kijkje in zijn keuken,
of beter gezegd, in zijn bibliotheek. In een ongedateerde brief aan de fiscaal van het
Hof van Holland vraagt hij toestemming om twee boeken bij zijn vrouw op te vragen:
‘het eene Kristelijke Zeedelessen, en het tweede een Traktaat over 's weerelds
ijdelheden’.12 In een eveneens ongedateerde brief aan zijn zoon preciseert hij dit
enigszins: het eerste is ‘een Engelsch boek van Kristelijke Zeedelessen, getijtelt
Owen Felthams Resolves, het welke ik heb gebruijkt in mijn detentie tot Vianen, het
is een boek in folio’.13 Jan Bruggeman
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heeft er als eerste op gewezen dat dit werk Weyerman niet alleen tot lectuur gediend
heeft, maar dat hij er ook uit geleend heeft.14
Owen Felltham (1602?-1668) publiceerde zijn Resolves in 1623: die druk bevatte
honderd overdenkingen. In 1628 verscheen een tweede druk, waarin nog eens honderd
overdenkingen waren toegevoegd, en een licht gewijzigde derde druk. In de achtste
druk van 1661 werden de eerste honderd overdenkingen gereviseerd. Bovendien
werden er een reeks gedichten (de Lusoria), een serie brieven en nog enkele teksten
aan toegevoegd. Deze uitgave is daarna nog enkele keren ongewijzigd herdrukt, voor
het laatst in 1709.15
Weyerman moet over een druk van 1661 of later beschikt hebben. Dat blijkt niet
alleen uit de inmiddels in zijn werk gevonden ontleningen, maar ook uit zijn
verwijzing naar het formaat: de drukken vanaf 1661 waren folio's, die van vóór 1661
hadden een kleiner formaat. Voor de vergelijking van het werk van Weyerman en
de Resolves heb ik de editie van 1709 gebruikt.16

Weyermans ontleningen aan de Resolves
Nadat Bruggeman in 2007 de eerste ontleningen aan Felltham in werk van Weyerman
signaleerde,17 zijn er door hem en mij nog ongeveer twee dozijn teruggevonden. De
hier beschreven Felltham-vondst biedt een goede aanleiding om alle tot nu toe
gevonden Felltham-ontleningen te publiceren.18 In de hierbij afgedrukte opsomming
is niet aangegeven hoe zwaar Weyermans tekst op die van Felltham leunt: soms zijn
er maar een paar losse zinnen in een nieuw verband gevoegd, zoals in Den Vrolyke
Tuchtheer van 18 juli 1729, een andere keer is een volledige tekst nagenoeg letterlijk
vertaald, zoals in de hier besproken brief van de kartuizer, of juist als skelet gebruikt
voor een veel langere tekst, zoals bij de hoofdteksten in Eenige scherpe aanmerkingen.
Ten slotte dient vermeld te worden dat Weyerman zich bij zijn ontleningen niet
beperkte tot de teksten van de Resolves zelf, maar ook meer dan eens putte uit de
aanvullingen achterin de achtste druk: behalve de brief van de kartuizer en het
antwoord vond hij er ook de inspiratie voor het gedicht ‘Gunemastix, (dat is) den
geessel der vrouwen’, dat hij in Den Vrolyke Tuchtheer plaatste.19
WEYERMAN
De historie des pausdoms, deel 3B
(1728)

FELLTHAM

p. 50-52, ‘De armoede’

Resolve XVIII, ‘Of poverty’, p. 46-49 [a]

p. 96-99, ‘De beschryving van het
gewisse’

Resolve [C]LXXXIII, ‘Of conscience’, p.
521-525 [a]

Den Vrolyke Tuchtheer
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nr. 3 (18 juli 1729), p. 17-18, ‘Den
Vrolyke Tuchtheer zegt, dat de
luchthartige natuur [...]’

Resolve [C]LXX, ‘Of dancing’, p. 475 en
478 [a]

nr. 4 (25 juli 1729), p. 26-32,
‘Gunemastix, (dat is) den Geessel der
vrouwen’

Lusoria XXVII, ‘Gunemastix’, p. 587-590

nr. 49 (5 juni 1730), p. 384-385,
‘Blooheyt of lafhartigheyt’

Resolve [C]XXXVII ‘Of cowardice’, p.
361-363 [b]

nr. 49 (5 juni 1730), p. 386-387,
‘De deugd en de wysheyt’

Resolve LXXVI, ‘Of virtue and wisdom’,
p. 177-179 [b]
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Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur
nr. 4 ([23 februari] 1733), p. 27,
Resolve LXX, ‘Of poets and poetry’, p.
‘Zekerlyk was die man verlegen met zyn 163-164 [a]
tyd’
nr. 24 ([13 juli] 1733), p. 188,
Resolve XCIV, ‘Of liberty, and restraint’,
‘Eenige aanmerkingen over de vryheyt’ p. 225-226 [a]

Eenige scherpe aanmerkingen (1734)
p. 1-5, ‘Brief, Geschreven by een
karthuyzer monnik’

Letter XVI, ‘To his much respected loving
friend, mr. Owen Felltham, gent. [...]’, p.
643-647

p. 6-62, ‘Andwoordt van Jakob Campo Letter XVII, ‘The answer’, p. 647-669
Weyerman’
p. 55-57, ‘Andwoordt van Jakob Campo Resolve [C]XXXIV, ‘The misery of being
Weyerman’
old and ignorant’, p. 352-354
‘Eenige godgeleerde en zeedekundige ‘[A discourse upon] St. Luke 14.20’, p.
aanmerkingen over [...] Lukas, kap. 14. 546-557 [c]
vers 20’
‘Eenige zeedekundige en letterlievende ‘A discourse upon Eccles. II.11.’, p.
betrachtingen over [...] Pred. 2. vs. 11.’ 534-546 [c]

Den Adelaar
nr. 2 (7 maart 1735), p. 9-11,
Resolve XXX, ‘Of women’, p. 78
‘Een groot getal mannen is zo liefdeloos’

De Naakte Waarheyt
nr. 9 (13 mei 1737), p. 65-67,
‘Oudtyds waaren de Olympische [...]’
nr. 11 (27 mei 1737), p. 93-95, ‘Onder
meer anderen’

Resolve [C]XXXVI, ‘Of superstition’, p.
359-361 [b]
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Eenige letterlievende betrachtingen
(1742)
p. 4, ‘Wat de ledigheyt aangaat’

Resolve XLVIII, ‘Of idleness’, p. 115-116
[b]

p. 29, ‘Zeer zelden kan ik twee ofte drie Resolve XIV, ‘Of the worship of
bladen leezen in Seneka’
admiration’, p. 33-34 [a]
p. 39, ‘Wie is verzelt door boeken’

Resolve [C]XLIX, ‘Of solitariness and
converse’, p. 395

p. 42-44, ‘Den kardinaal Polus wiert by Resolve [C]XXXV, ‘A twofold way to
sommigen gelaakt’
honour’, p. 355-356
p. 44-45, ‘Myn eerste dringreden is’

Resolve [C]LVII, ‘Why men choose honest
adversity before unjust prosperity’, p.
428-429

Redenvoering over het geheugen [1742?]
p. 3-7, 11-12

Resolve [C]XVII, ‘Of memory’, p.
299-303 [b]

Oog in 't Zeil
nr. 5 (27 juni 1768), p. 33-34, 38-39

Resolve [C]XXXVII, ‘Of cowardice’, p.
361-363

nr. 14 (1 okt. 1768), p. 105-112

Resolve [C]XVII, ‘Of memory’, p.
299-303 [d]
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[a] Mededeling van Jan Bruggeman.
[b] Jan Bruggeman, ‘Het tijdschrift Het Schouwburg der Hartstogten van Jacob
Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
30 (2007) 147, en noten 5-8.
[c] Jac Fuchs, ‘To give you a thorough insight shall be the scope of these successive
sheets’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009)
34.
[d] Jan Bruggeman, ‘De Redenvoering over het geheugen. Een onbekend werk van
Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 22 (1999) 88, noot 23 (impliciet).

Eindnoten:
1 Met dank aan Jan Bruggeman, die dit artikel kritisch heeft gelezen en mij veel verbeteringen
aan de hand heeft gedaan.
2 Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des pausdoms (Amsterdam, 1734). Geraadpleegd
exemplaar: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. 3145 E 4.
3 Jac Fuchs, ‘To give you a thorough insight shall be the scope of these successive sheets’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009), p. 29-38, aldaar p. 34.
4 J.J.V.M. de Vet, ‘Weyerman en zijn kartuizer’, in: Documentatieblad van de Werkgroep
Achttiende Eeuw 14 (1982), p. 179-208.
5 Felltham, Resolves (1709), p. 643-647 (Letter XVI) en p. 647-669 (XVII, the Answer). Alle
verwijzingen in dit artikel zijn naar Owen Felltham, Resolves: divine, moral, political. With
several new additions both in prose and verse not extant in the former impressions (Londen,
1709; 12de dr.), geraadpleegd op de internetsite ECCO, Eighteenth Century Collections Online
(http://galenet.galegroup.com, benaderbaar o.a. via de site van de KB). Ik heb ter vergelijking
steekproefsgewijs ook een druk uit 1661 geraadpleegd op de internetsite EEBO, Early English
Books Online (http://eebo.chadwyck.com, benaderbaar o.a. via de site van de KB). De druk van
1709 heeft een andere paginering dan die van 1661, maar ik ben inhoudelijk geen
noemenswaardige verschillen tegengekomen.
6 Alle gegevens over William Johnson zijn ontleend aan: Martin Murphy, ‘The Cadiz letters of
William Johnson, vere Purnell S.J (1597-1642)’, in: Recusant History 21 (May 1992), p. 1-10.
7 Murphy, ‘The Cadiz letters’, p. 2-4.
8 Deze tekst is grotendeels ontleend aan Resolve [C]XXXIV: ‘The misery of being old and ignorant’,
p. 352-354.
9 De Vet, ‘Weyerman en zijn kartuizer’, p. 184-186.
10 De Vet, ‘Weyerman en zijn kartuizer’, p. 195.
11 Historie des pausdoms, deel 3B (1728), p. 50-52: ‘De armoede’, en p. 96-99: ‘De beschryving
van het gewisse’. Beide zijn vondsten van Jan Bruggeman.
12 Nationaal Archief, Den Haag, toegang 3.03.01.01 (Hof van Holland), inv. nr. 5443A.7, stuk
35, geciteerd in: Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob
Campo Weyerman (1739) (Leiden, 1997), p. 188.
13 Idem, stuk 33, geciteerd in: Bostoen en Hanou, Geconfineert, p. 182.
14 Jan Bruggeman, ‘Het tijdschrift Het Schouwburg der Hartstogten van Jacob Campo Weyerman’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 147.
15 Gegevens ontleend aan Ted-Larry Pebworth, ‘Felltham, Owen’, in: Oxford dictionary of national
biography (Oxford, 2004).
16 Zie noot 5.
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17 Zie noot 14.
18 Met dank aan Jan Bruggeman, die de meeste van deze vondsten op zijn naam heeft staan en de
lijst met zijn meest recente vondsten heeft aangevuld.
19 Den Vrolyke Tuchtheer [nr. 4] (25 juli 1729), p. 26-32; ‘Gunemastix’ is een vertaling van Lusoria
XXVII: ‘Gunemastix’, p. 587-590.
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Veemgerecht
De Marsyas-bende van Frans van Lelyveld
Rietje van Vliet
Zo word Woubrugge, (nu door dweepery verheerd)
Door een Spinosa, en een Weijerman bekeert.

Met deze twee regels eindigt de eerste aflevering van de Lelyveldiana (1775). Het
zijn intrigerende slotregels waarin Weyerman samen met Spinoza in verband wordt
gebracht met Woubrugge. Hier wordt gesuggereerd dat veel Woubruggenaren in
1775 in de ban waren geraakt van het een of ander (‘door dweepery verheerd’) en
dat ze alleen door de woorden van iemand als Spinoza of Weyerman in toom gehouden
konden worden.
In deze bijdrage laat ik zien waarom de namen van Woubrugge, Spinoza en
Weyerman in één adem worden genoemd. Daartoe moeten we terug naar het dorp
dat tegenwoordig ingeklemd ligt tussen Alphen aan den Rijn en de Braassemermeer.
In de achttiende eeuw was het gelegen temidden van het zompige Holland - het
‘Hollands kikkerdom’, volgens de Lelyveldiana, waar ‘meest turref hoopen staan’
(r. 18-19) - waar massa's veenwerkers hun brood verdienden met het steken en
wegschrapen van turf.
De aandacht in dit artikel gaat met name uit naar de redenen van de anonieme
auteur om het lieflijke dorpje zo te kijk te zetten. De volledige titel van het tijdschrift,
Letyveldiana of poëten dievery,1 geeft er al iets van prijs: er is sprake van plagiaat.
Woubrugge is blijkbaar de locus delicti en de Lelyveldiana zijn te beschouwen als
een aanklacht tegen de letterdief, met in zijn kielzog een heel regiment Leidse
veenpoëten.

De Lelyveldiana
Allereerst het tijdschrift waaruit de twee geciteerde regels afkomstig zijn. Van de
Lelyveldiana is slechts één aflevering bewaard gebleven. Die bevat vier pagina's
in-8: na de titelpagina en een ‘Naricht’ van de uitgever resteren slechts twee pagina's
eigenlijke tekst (zie bijlage). De aflevering is niet gedateerd, heeft geen impressum
en was volgens de titelpagina ‘Alom a 2 Stuyvers te bekoomen.’ De vermelding ‘No.
1’ wijst erop dat de auteur meerdere afleveringen in petto had, hetgeen een dreigende
werking moet hebben gehad voor met name de letterdief tegen wie de aanklacht was
gericht: deze aflevering is niet alles, er komt nog meer...
Dankzij de titel Lelyveldiana hebben we hier een fraai voorbeeld uit de ana-traditie
in de West-Europese literatuur. Oorspronkelijk bevat een ana-bundel burleske
anekdotes over degene aan wie de ‘ana’ gewijd is. Ook kan het om een verzameling
van diens uitspraken gaan, of om een corpus teksten, geschreven in de geest van de
vereerde persoon in kwestie. Die is doorgaans iemand van naam en faam. De Franse
literatuur kent er sinds de zestiende eeuw talloze voorbeelden van, maar getuige de
bibliografie van Namur verschenen ook in de Republiek vele ana's.2
Drie willekeurig gekozen voorbeelden laten zien dat ze ondanks genoemde
gemeenschappelijke kenmerken sterk van elkaar kunnen verschillen. Zo bevat de uit
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het Frans vertaalde Arlequiniana, in 1711 uitgegeven door de Amsterdamse
boekverkoper Nicolaas ten Hoorn, een verzameling kluchtspreuken. De Mooyeriana
of nieuwbakke gedagten over wereldsche voorvallen, in digt en ondigt (1699)
daarentegen is een maandblad, waarin de Rotterdamse boekverkoper Pieter de Mooy
zichzelf blijkens de titel een hoge amuse-
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mentswaarde toedicht. Het derde voorbeeld zijn de Kralingiana (1757-1758), eveneens
een tijdschrift, waarin de Rotterdamse predikanten Petrus Hofstede en Hermannus
Bruining op satirische wijze een karaktermoord pleegden op hun collega Theodorus
van der Groe.3 De Lelyveldiana hebben deze opzet met de Kralingiana gemeen.
Hoewel de titel de lezer doet vermoeden een collectie geestige uitspraken, gedichten
wellicht, van ene Lelyveld in handen te hebben, blijkt deze ana bij nadere bestudering
een spotdicht te zijn waarvan het vrolijke satirische karakter overgoten is met bijtend
venijn. Van enig eerbetoon, zoals bij de oorspronkelijke ana's gebruikelijk, is ook
hier nauwelijks sprake.
Met deze Lelyveld kan alleen Frans van Lelyveld (1740-1785) zijn bedoeld,
lakenfabrikeur te Leiden en genootschapsman pur sang. Hij zette zich in het bijzonder
in voor de beschaving van de Nederlandse taal en letterkunde. Reeds op jonge leeftijd
maakte hij deel uit van het Leidse studentengezelschap Linguaque Animoque Fideles,
dat in 1761 werd omgevormd tot Minima Crescunt en in 1766 opging in de
Maatschappij der

De Woudwetering door Woubrugge. Gravure Anna Catharina Brouwer, in: R. Bakker, De
Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver, deel 8, Amsterdam 1801.

Nederlandse Letterkunde.4 Gedurende de rest van zijn leven was hij de drijvende
kracht achter dit genootschap van wetenschappelijke zwaargewichten op het gebied
van de humaniora. Verder was Van Lelyveld sinds 1777 secretaris van het
Departement Leiden van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij
van Kunsten en Wetenschappen.5
Opmerkelijk is dat hij geen lid was van Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen
(KWDAV), het populaire Leidse dichtgenootschap waar de boekverkopers Cornelis
van Hoogeveen jr. en Cornelis Heyligert de scepter zwaaiden.6 Hij had vermoedelijk
de handen vol aan zijn bestuurlijke werkzaamheden voor de Leidse Maatschappij.
Bovendien lijken zijn ambities op een ander terrein te hebben gelegen dan die van
het Leidse bolwerk van, overigens niet onverdienstelijke, amateurdichters.
Zijn belangstelling voor taal- en letterkunde is ook af te lezen aan de keuze van
zijn vrienden. Zo ging Van Lelyveld intensief om met het echtpaar Lucretia van
Merken en Nicolaas van Winter, dat sinds 1773 's winters op het Leidse Rapenburg
woonde en 's zomers vertoefde op hun buitenplaats Bijdorp, net buiten de stad, in
het ambacht Zoeterwoude.7 Ook was hij goed bevriend met de taalkundige Balthazar
Huydecoper, met de literator Johannes Lublink en met de in literaire kringen uiterst
actieve boekverkoper Pieter Meyer, allen uit Amsterdam. Tot zijn beste vrienden
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rekende hij met name de Utrechtse hoogleraar Grieks, welsprekendheid en
geschiedenis, Rijklof Michael van Goens.8
In zijn streven naar dichterlijke perfectie nam Van Lelyveld in diverse recensies
zijn dichtende tijdgenoten de maat, waarbij hij zich een meesterlijk kenner toonde
van taalkundige en poëticale voorschriften van mannen als Huydecoper, Pels en
Vondel. Op zichzelf was het niet bijzonder dat men het werk van tijdgenoten voorzag
van kritische
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opmerkingen - dit schaven was juist het doel van dichtgenootschappen - maar Van
Lelyveld deed zijn filologische arbeid ook buiten de beslotenheid van het genootschap
om. Dat leverde hem op z'n minst één vijand op: Johannes le Francq van Berkhey
(1729-1812), lid van KWDAV en sinds 1773 lector natuurlijke historie aan de Leidse
universiteit.
Het was dan ook Berkhey die schuilging achter de anonieme auteur van de
Lelyveldiana, zichzelf noemende Jonas Anonymus. Wanneer de geschiedenis van
hun wederzijdse haatrelatie in kaart wordt gebracht - waarover straks meer - krijgen
zoveel terloopse opmerkingen in de Lelyveldiana een specifieke betekenis, dat alleen
Berkhey als eiser in dit veemgerecht kan worden aangemerkt. Bovendien schrijft hij,
weliswaar in wisselend perspectief - variërend van ‘ik’ (r. 11) tot ‘Berkhey’ (r. 5) en
‘le Francq’ (r. 8) - over het grote onrecht dat Van Lelyveld hem had aangedaan: Van
Lelyveld had ‘uyt Berkhey's rymery [...] bruyloft vaarsen’ (r. 5-6) gestolen. Een
zwaardere aanklacht aan het adres van de godfather van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde had Berkhey nauwelijks kunnen bedenken.

Geschiedenis van een haatrelatie
Het blijft echter niet bij Van Lelyveld, die in de Lelyveldiana wordt aangeklaagd.
Als een van diens handlangers noemt Berkhey Cornelis van Hoogeveen jr., die met
het plagiëren en verdraaien van Berkheys woorden geen enkele moeite had. De
ijverige KWDAV-voorman zou volgens Berkhey hebben verklaard: ‘dit hiet een
vryë trant’ (r. 9). Zelf had Berkhey andere redenen om grootmoedig te verklaren dat
het hem allemaal best was. Het was zijn eer te na om ‘Een die men doodlyk haat,
nog need'rig na te vliegen’ (r. 12).
Het woordje ‘haat’ is onopvallend, maar het kwam uit het diepst van zijn hart. De
‘poëten dievery’ was, zo blijkt uit de woordkeus in de Lelyveldiana, slechts de druppel
die bij Berkhey de emmer had doen overlopen. Hij had nog een stapel rekeningen te
vereffenen, waarvan de oudste dateerde uit de tijd van zijn 't Bataafsch Athene; in
drie herders-kouten (1760). Het is een vertaling in verzen van de in alexandrijnen
geschreven oratie Carmen elegiacum de justo motuum corporis animique moderamine,
van Berkheys vroegere hoogleraar geneeskunde Adriaan van Roijen.
De critici van 't Bataafsch Athene hadden Berkhey niet gespaard. De anonieme
recensent in de Maendelyksche by-dragen ten opbouw van Neerlands tael- en
dichtkunde, het studentenblad van Linguaque Animoque Fideles, vond de inhoud
weliswaar ‘voortreffelyk’, maar maakte vervolgens gehakt van de stilistische
kwaliteiten van Berkheys eerste literaire geesteskind. Hij had vooral gezondigd tegen
het aristotelische mimesisprincipe waarbij de natuur zo authentiek mogelijk moest
worden nagevolgd.9 ‘Elke Personaedje moet niet buiten zyne rol gaen’, klonk het
streng in de Maendelyksche by-dragen: ‘een herder moet in al zyne redenering herder
blyven.’10 Nog strenger klonk het echter verderop in de recensie, waar Berkhey het
verwijt kreeg dat hij zich te weinig had toegelegd op ‘de zuiverheit van tael en
Dichtkunde’.11 Berkhey was in overtreding waar het ging om regels van het
woordgeslacht van zelfstandig naamwoorden, de vervoeging van sterke werkwoorden,
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de spelling, de versmaat, de woordkeus. De lijst voorbeelden van overtredingen, met
uitleg, gaat pagina's lang voort.12
Of het Van Lelyveld was die Berkhey zo de maat nam, weten we niet. Berkhey
wist het ook niet,13 al was het hem uiteraard wel bekend dat het maandblad in kwestie
afkomstig was van ‘Fransje van Lelyveld, en eenige Vlasbaarden, die toen al aan
de Papkom van Melis Stooke en Kiliaan begonnen te lepelen’.14 Van een andere,
eveneens weinig complimenteuze recensie wist Berkhey wel beslist dat het uit de
koker kwam van Van Lelyveld. Deze zou in de Nederlandsche letter-courant hebben
geschreven:
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Indien men, eenen Herder in een woud ontmoettende, hem deeze woorden
hoorde spreeken: ‘Myn fluit, hef aan met vreugd, hef aan, Atheensche
fluit’ zou men niet beginnen te twyffelen, of het den man ook in de bol
leuterde? hoe kan een fluit aanheffen?15
Ook in deze recensie werd Berkhey gewezen op onwaarschijnlijkheden die door zijn
mooischrijverij in de tekst waren geslopen. Vanaf dat moment had Van Lelyveld
voor Berkhey afgedaan, schreef de tot in de kleinste haarvaten geïrriteerde lector
later, in het

Portret van Johannes le Francq van Berkhey. Gravure Jacobus Houbraken, in: J. Le Francq van
Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, deel 1, Amsterdam 1769.

Narigt van zijn Vriendentraanen (1778): ‘en dus ben ik van der jeugd af aan van dat
Hekkespringertje al gebruit.’16 Na 1760 volgde een lange periode van vreedzame
co-existentie tussen beide mannen, met hoogstens wat geplaag over en weer, maar
in 1775 barstte de bom.
Berkhey had het jaar daarvoor, op 4 oktober 1774, bij de festiviteiten wegens het
200-jarig Leidens ontzet, zijn lofdicht Verheerlijkt Leyden voorgedragen.17 Wat moet
hij trots zijn geweest, dit actieve KWDAV-lid. Nu was het zaak de laatste oneffenheden
uit de tekst glad te strijken, zodat het kon worden gedrukt. Zijn bejaarde vriend Jan
de Kruyff, koopman en fabrikeur te Leiden, had hem daarbij geholpen.
De Kruyff stond in Leiden te boek als een verdienstelijk dichter, schrander en met
een gezond oordeel.18 Maar ondanks diens wijze raad voldeed de tekst niet aan de
taalkundige en literaire maatstaven van letterlievend Leiden. Ook hij kon dus wat
plaagstoten verwachten. Twee weken na het verschijnen van Verheerlijkt Leyden lag
er bij uitgever Jacob Meerburg een Dankbetuiging aan den Nederlandschen dichter
Jan de Kruyff (1775) in de winkel. Was Berkhey in de genoemde recensies van zijn
Bataafsch Athene naar hedendaagse maatstaven netjes maar hardhandig aangepakt,
in de Dankbetuiging werd hij indirect, via Jan de Kruyff, op satirische, zelfs vijandige
wijze te grazen genomen:
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[...] ik wensch LE FRANCQ geluk,
Dat hy uw kundigheid, uw naauwziend schaaf-vermoogen,
Te hulp geroepen heeft, tot beet ring van zyn stuk,
In waarheid, ik betuig, ook tuigen 't al myn vrinden,
Dat wy dit stuk, geplooid, getooid met nettigheid,
Gelikt, gelyk gy 't noemt, nu vry wat beter vinden,
Dan toen 't zoo ruuw en plomp voor ons werd opgezeid.19
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Maar alle verbeteringen van De Kruyff ten spijt bleef Verheerlijkt Leyden
[...] vol met allergrofste feilen,
‘Hoe net geplooid, getooid, gelikt het nu moog zyn’!
Het waar een lastig werk al 't vuil by-een te dweilen;
Dien 't lust altyd in drek te wroeten is een zwyn.20

Het ‘Aanhangsel over de loftuitingen’, achterin de Dankbetuiging, was nog vileiner.
De tekst begon aldus: ‘In hoe verre Le Francq vryheid heeft, zich zelven en zyne
Pryzers, met alle deezen gelyk te stellen, laat ik aan zyn plaats.’21 Dit citaat zou
Berkhey later in zijn Lelyveldiana omwerken tot een leidmotief. De zin kreeg in het
‘Aanhangsel’ van de Dankbetuiging een voetnoot mee, waarin onder meer de volgende
woorden worden aangehaald:
Rymers, die eerst hun A B opzeggen, vallen verwaendelyk aen 't zwetzen,
gelyck quakzalvers, om hun zalfpotten te venten. Die wat verder komen,
laten zich voorstaen datze grote bazen in de kunste zyn, en zwetzen
kunstiger, doch het is met woorden van anderhalven voet lang, of een
doorgaende bravade, en louter blaeskakerye.22
Deze wijze les was ontleend aan de Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste van
Vondel, de schrijver die in 1775 nog altijd bejubeld werd als de incarnatie van bijna
alle genootschappelijke idealen.23 In zijn ‘ars poetica’ had de gelauwerde dichter de
regels der dichtkunst uiteen gezet en aangegeven hoe schrijvers zich konden scholen.
Voor Vondel gold het imitatiobeginsel als de belangrijkste didactische methode,
maar hij waarschuwde beginnende schrijvers wel: ‘De nakomelingen, om hen voorby
te rennen, vielen uit eerzucht of aen het snorken en poffen, of vernissen en
blanketten.’24 Ook deze waarschuwing staat te lezen in het venijnige Aanhangsel van
de Dankbetuiging. De implicatie is duidelijk. De dichter-in-opleiding moet bescheiden
zijn, geduld hebben, zich hoeden voor verwaandheid en niet proberen de strijd aan
te gaan met zijn leermeesters om hen te overtreffen.
In zijn Lelyveldiana zou Berkhey laten zien dat hij zich deze boodschap goed in
het geheugen had geprent.

Haat en liefde
Na de Dankbetuiging verschenen nog meer reacties op het Verheerlijkt Leyden. In
de Verzameling van vaerzen en tractaten. Uitgegeeven op het tweede eeuwgetyde
van Leydens beleg en ontzet (1774) bevindt zich een aantal bijzonder kritische
pamfletten die aantonen dat Berkhey vanaf dat moment aangeschoten wild was. De
bundel bevat bijvoorbeeld een Drietal van verpligte dankoffers J. le Fr. v.B. toegewijd
(1775), waarin onder anderen Cornelis van Hoogeveen jr. Berkhey uitbundig dankte
voor het zogenaamd prachtige Verheerlijkt Leyden. Net als de Dankbetuiging was
ook deze bundeling van drie spotdichten gedrukt door Jacob Meerburg, blijkens zijn
fondslijst een novice binnen Leidse drukkers- en uitgeverskringen. - Hun beider
naam komen we straks tegen in de Lelyveldiana.
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Voor Berkhey was het inmiddels gedaan met de genootschappelijke gezelligheid
binnen KWDAV. Op 26 mei zegde hij zijn lidmaatschap op. Met een flinke dosis
ironie dankte hij voor ‘de gunstige bescherming mijner goede naam en faam met
betrekking tot het Verheerlijkt Leyden door de schranderste der Leeden en Maecenaten
zo in het openbaar als bijzonder verdedigt’.25 Maar de strijdbijl begroef hij daarmee
niet. Robert Arpots schrijft in zijn biografie van Berkhey uitgebreid over de naar
paranoia neigende
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achterdocht waarmee Berkhey sindsdien van ieder anoniem geschrift dat in Leiden
het daglicht zag, de schrijver probeerde te achterhalen. Die kreeg onmiddellijk de
wind van voren.
Vooral zijn aartsvijand Van Lelyveld moest het ontgelden. Toen deze, eveneens
in 1775, zijn Berichten en prijs-vragen, over het storten van olie, traan, teer, of
andere dryvende stoffen, in zee-gevaren publiceerde,26 repliceerde Berkhey
onmiddellijk met zijn Ernstige berispingen en aanmerkingen (1775). Daarin liet hij
de taal- en letterkundige eens fijntjes ruiken aan zijn eigen deskundigheid op dit
terrein - Berkhey was immers zojuist aangesteld als lector natuurlijke historie aan
de Leidse universiteit - maar hij haalde tevens uit naar Van Lelyveld, die hem met
de Dankbetuiging zo zou hebben beledigd.27
Van Lelyveld zelf moet hier tamelijk stoïcijns onder gebleven zijn. Er zijn althans
uit 1775 geen pamfletten van hem bekend waarin hij zich verweerde of een
tegenaanval inzette. Nu was het inmiddels augustus 1775, een maand waarin hij iets
anders aan zijn hoofd had. Op 16 augustus namelijk woonde hij de feestelijke
gebeurtenissen bij rond het huwelijk van Anna van der Aar de Sterke (1755-1831)
met Maximiliaan 's Gravesande (1746-1805), raad en schepen van de stad Delft, en
tevens bewindhebber van de WIC. Ter gelegenheid van dit huwelijk dichtte Van
Lelyveld zijn 29 strofen voor de bundel Huwelijkszangen voor den welëdelen geboren
heere Mr. Maximiliaan s'Gravesande, en de welëdele geborene jonkvrouwe Anna
van der Aar de Sterke d'Esselickerwoude, plegtelijk in den echt vereenigd te
Woubrugge, op den 16. van Oogstmaand 1775. Het was dit gelegenheidsgedicht dat
Berkhey dusdanig in het verkeerde keelgat was geschoten dat hij er uit wraak een
heel tijdschrift voor in het leven riep: de Lelyveldiana.
Van Lelyveld had alle clichébeelden van een maagd die in het huwelijk treedt,
van stal gehaald. ‘'t Lieflijk-klinkend orgelkeeltje / Van 't beminlijk Filomeeltje /
Zet, naar 't schijnt, den Feestzang in’, dichtte hij, terwijl hij in een arcadisch landschap
het water in lustfonteinen liet klateren en vogeltjes liet twitteren:
Zie al 't Pluimvee trip'len, draaijen,
Hoor dat kirren, kokk'len, kraaijen,
Zie dat onderling geneugt’,
Zie de duifjes trekkebekken,
De eendtjes duik'len, dart'len, kwekken:
Alles is Muzijk en vreugd.

Dit alles speelde zich af in Esselickerwoude, een van de twee heerlijkheden waaruit
Woubrugge destijds bestond.28 Dit lieflijke plaatsje, niet meer dan een buurtschap
midden in het Hollandse veen, was door Van Lelyveld omgetoverd in een idyllisch
lusthof waar dorpelingen het gelukkige paar toezongen:29 ‘Herderinnen / Hebben, op
deze eed'le wijs, / Met de brave herdersknapen, / ESSELICKERWOUD’ herschapen /
In een Bruiloftsparadijs.’ Zij hadden, zo ver het oog kan reiken, bogen opgericht van
‘Laurier en Eiken, / Palm en Mirt, en ander Groen’, waaronder zuidenwindjes speelden
met strikjes en lintjes ...
Anna de Sterke was in het voorname Huis Ter Aar opgegroeid, op loopafstand
van het karakteristieke zeventiende-eeuwse kerkje van Woubrugge. Haar vader
Theodorus van der Aar de Sterke was sinds 1752 ambachtsheer van Esselickerwoude
en bewoner van het pand aan de Woudwetering.30 Op 9 mei 1774 was de
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negentienjarige Anna op uitnodiging toegetreden tot het Leidse dichtgenootschap
31
KWDAV. Ze was daarmee het eerste vrouwelijke lid van deze mannenclub. Ook
werd ze lid van het Haagse equivalent Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (1774) en van
de twee Rotterdamse dichtgenootschap-
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pen Prodesse Canendo (1774) en Studium Scientiarum Genetrix (1778).32 Ze moet
bij de dichtende heren geliefd en gewaardeerd zijn geweest.33
Van Lelyveld was bijzonder op haar gesteld. Hij kende haar goed, al was het alleen
maar omdat zijn broer Paulus sinds 1764 getrouwd was met haar zus Cornelia. De
buitenplaats Bijdorp, waar Lucretia van Merken met haar man woonde en waar Frans
van Lelyveld zo vaak op bezoek kwam, grensde aan die van Paulus van Lelyveld.
Toen Anna de Sterke in 1774 na een ernstige ziekte weer opkrabbelde, schreef Frans
van Lelyveld opgelucht zijn bijdrage aan een bundel ter gelegenheid van haar herstel.34
Eenmaal getrouwd vertrok ze naar Delft. Enkele jaren later, in december 1779,
zegde ze haar lidmaatschap van KWDAV op. Misschien had ze het te druk gekregen
met het Delftse dilettantendichtgenootschap Tot Nut van Elkander, dat ze samen met
haar man, Gerrit Paape en ene Gerrit Verbeek in 1779 had opgericht.35 Het echtpaar
's Gravesande was patriotsgezind. Toen in 1787 de orangistische leden van het Delftse
stadsbestuur werden vervangen door patriotten, had Maximiliaan 's Gravesande alleen
nog partijgenoten als collega-regenten. Lang heeft dit politieke genoegen niet mogen
smaken, want bij de komst van de Pruisen vlogen alle patriotse regenten, 's Gravesande
incluis, eruit.36

De authenticiteit der veenpoëten
Het was echter niet de controverse tussen orangisten en patriotten die Berkhey naar
de pen had doen grijpen. Die speelde in de jaren zeventig nog nauwelijks een rol.
Berkhey had ontdekt dat Van Lelyveld wel erg veel had overgenomen uit een gedicht
van hemzelf. Welk gedicht, is helaas niet bekend, maar dat het om letterdiefstal ging,
was voor hem overduidelijk. Eindelijk had de argwanende lector de stok gevonden
waarmee hij zijn vijand Frans van Lelyveld om de oren kon slaan.
Berkhey zou Van Lelyveld deze keer levend villen, zoals Apollo dat ooit had
gedaan met Marsyas. Deze sater meende beter te kunnen fluitspelen dan Apollo en
had de god van de Parnassus uitgedaagd tot een duel. Bescheidenheid was hem
vreemd. Toen hij de strijd verloor, mocht Apollo volgens afspraak met hem doen
wat hij wilde. Apollo koos daarop voor een van de gruwelijkste straffen die men zich
kan voorstellen: hij liet Marsyas, gebonden aan een boom, levend villen.37 Marsyas
werd daarmee de verpersoonlijking van de hovaardij waartegen Vondel lang geleden
in zijn Aenleidinge gewaarschuwd had.
In de Lelyveldiana gaf Berkhey uiting aan alle frustraties die hij de afgelopen
decennia had opgelopen naar aanleiding van de kritiek op zijn dichtwerk. Van
Lelyveld was de echte kwade genius van alle taal- en dichtlievende Leidenaren, die
tezamen ‘een regiment van nieuwe dichters’ (r. 14) vormden die, ofschoon onbekend
op de Parnassus en onervaren als dichter, wel door ‘Esselykerwoud’ in al de bossen
zweeven’ (r. 16). Zij allen stonden net als hun aanvoerder, hun Marsyas, terecht.
In Vondels tijd, aldus Berkhey aan het begin van de Lelyveldiana, kon er geen
gedicht verschijnen of er was wel een rijmelende Marsyas die de dichter naar de
kroon trachtte te steken. Gelukkig hebben we nu Van Lelyveld: ‘Wat vreugd’, wy
mogen weêr die oude tyd beleeven’ (r. 4). Om deze Marsyas van de hedendaagse
letterkunde, Van Lelyveld dus, had zich een aantal nieuwe dichters verzameld, die
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in het drassige Esselickerwoude hun dichterlijke geluiden ten gehore brengen. Berkhey
gebruikt veel woorden die ook in de ‘Huwelijkszang’ voor Anna de Sterke voorkomen.
Zo laat hij deze ‘nieuwe dichters’ - beginnelingen die nog veel moeten leren - in het
veenmoeras de laurierbladeren, palmtakken en eikenbladeren plukken, waarmee Van
Lelyveld in zijn gedicht het veendorp had versierd. Dit alles was weinig waarschijnlijk
of natuurgetrouw. Hoezo mimesis? zal Berkhey hebben gedacht, alsof de kritiek op
zijn Bataafsch Athene nog in zijn oren snerpte: ‘of het den man ook in de bol
leuterde?’38
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‘Doch zagt’, fluistert Berkhey spottend in zijn Lelyveldiana (r. 21), het gaat bij die
kwelende filomeeltjes - ook dit woord komt in de ‘Huwelijkszang’ voor - primair
om ‘vinding’. Niet voor niets had Van Hoogeveen jr. deze werkwijze goedgekeurd
met de woorden ‘dit hiet een vryë trant’ (r. 9). Berkhey concludeert dat er volgens
de modernste dichtregels in Esselickerwoude tegenwoordig best palmen en
laurierbomen mogen groeien, als het maar goed zit met de vinding. Laat die
onbedreven veenpoëten dus maar gaan, meent hij. Het ‘is althans geen dronkenschap’
(r. 21).
Om welke dronkenschap het hier gaat, dionysische of apollinische dronkenschap,
laat Berkhey in het midden. Maar de eigentijdse lezer zal de opmerking zeker hebben
geassocieerd met de drank die tijdens de genootschapbijeenkomsten, vaak rijkelijk,
werd geschonken. Berkhey had al eerder geschreven over de dronkemansbende
binnen het Leidse toneelgezelschap Veniam Pro Laude, waar Cornelis van Hoogeveen
jr. actief in was.39 Het zou geen verbazing wekken als er bij KWDAV eveneens vele
flessen wijn werden ontkurkt. De drank zal er dermate rijk hebben gevloeid, dat
genootschapsman Van Hoogeveen jr. er verslaafd aan raakte en in 1786 in een
verbeterhuis gedwongen moest afkicken.40
Aan het einde van de Lelyveldiana krijgt de lezer een beeld van het regiment van
Marsyas dat in de bagger van Esselickerwoude zijn kunsten vertoont. Voor de goede
verstaander was Berkhey er al mee begonnen op de versozijde van de titelpagina:
Dit stukje schynt van Leyden gekoomen te zyn, ik vinde ‘er niets in waar
door ik eenig zwaarigheid zou maaken om het te Drukken, uit te geven en
te Verkoopen; te meer daar het over de Kunst en Kunst-Vrienden handelt,
en pryst het geen dat goed en Pryzens waardig is. NB. Geene zyn echt dan
die dit teken draagen. ≈
Met vrijwel identieke bewoordingen had drukker Jacob Meerburg eerder dat jaar,
voorin de cynische Dankbetuiging, verklaard waarom hij deze, in de ogen van Berkhey
abjecte, tekst heeft uitgegeven: ze is het uitgeven waard omdat ze over kunst en
kunstvrienden gaat.41 Berkhey gebruikt nu hetzelfde excuus voor zijn Lelyveldiana:
alle stijlregisters mogen worden opengetrokken want het gaat om kunst en
kunstvrienden.
Later in de Lelyveldiana passeert het regiment veenpoëten. Van Hoogeveen jr. is
de luitenant van Van Lelyveld, en Jacob Meerburg diens trommelaar. Onverwacht
komen we nu ook Lucretia van Merken tegen, niet als meeloopster maar als tuinmaagd
(een literair zwaktebod want wat doet een tuinmaagd in een regiment?). De
doopsgezinde expredikant Cornelis van Engelen42 marcheert mee als vaandrig van
de kerken, en elders wordt de eveneens doopsgezinde lakenfabrikant Pieter Vreede43
opgevoerd als een van de ‘vreede konst verwanten’ van Van Lelyveld.
Het beeld is de lezer inmiddels duidelijk. In het kielzog van Van Lelyveld, de
Marsyas van de Nederlandse letterkunde, liep een stelletje beginnende veenpoëten
die hun aanvoerder in alles navolgden, wat deze ook beweerde. Een regiment
schuinsmarcheerders bovendien, liefhebbers van een goed glas wijn en leden van de
meest uiteenlopende dissente kerkgenootschappen.44 Nu deze Marsyas-bende
Woubrugge aandeed en de dorpelingen ‘door dweepery verheerd’ aan de voeten
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lagen van de ‘wyse dichter chooren’, had Berkhey slechts één conclusie: Woubrugge
wordt bekeerd door de twee ultieme voorbeelden van libertinisme, vrijdenkerij en
valsschrijverij uit de Nederlandse geschiedenis, namelijk Spinoza en Jacob Campo
Weyerman.

Besluit
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Met de Lelyveldiana werd het er binnen letterminnend Leiden natuurlijk niet rustiger
op. Toen in 1778 zijn vriend Joan Christiaan Schutz overleed, plengde Berkhey een
partij Vriendentraanen, voorzien van een Narigt waarin hij opnieuw met modder
gooide naar Van Lelyveld:
[...] en overleef ik hen [Mannen van een diepe Geleerdheid], mijne
erkentenis zal dan ook de Waereld doen zien, dat ik een dankbaar hart
bezit, en geene Bloemen aan mijn kroontje binden wil, die een ander
geplukt heeft. Dit laaten wij over voor dezulken, die uit een anders Werken
steelen als Raven [...] en 't nogthans voor hun eigen uitventten, welk kunsje
onze Fransje Lelijveld zoo wel verstaat, dat men dit in den stijl van zijnen
Leerling, Pieter Vrede, uit de Werken, wel kan merken.45
Pagina na pagina is zichtbaar hoe Berkhey zich al schrijvend kwaad zat te maken
over Van Lelyveld en zijn aanhangers. Dan ineens raakt hij zijn tegenstander op een
onverwachte plaats. In een hemel, schrijft Berkhey, waar plaats is voor ‘een
nieuwerwetsch Subtieldenkend Mennoniet, een vinnig Remonstrant, een dapper
Lutheraan en een stout Kalvinist’, is ook plaats voor doden als Van Lelyveld: ‘doe
‘er Frans van Le[ly]veldt bij, dan is er een Philosophe Moderne bij.’46
Dit laatste kon Van Lelyveld niet over zijn kant laten gaan. Zonder de
beschuldigingen van atheïsme - want dat deed Berkhey feitelijk - te weerleggen zou
hij beslist moeilijkheden krijgen met de orthodoxie. Dat Berkhey maar wat riep, deed
er niet zoveel toe. Iedere schijn van godsdienstige tegendraadsheid moest worden
vermeden. Daarom liet Van Lelyveld voor eigen rekening op 20 februari 1778 een
Noodig bericht aan het publiecq verschijnen waarin hij betoogde dat alle
beschuldigingen van Berkhey ingegeven waren met het doel Lelyvelds naam door
het slijk te halen. Van Lelyveld had nimmer, op welke wijze dan ook
eenige aanleiding gegeven [...] om myne Godsdienstige sentimenten
verdacht te maken, en my voor een van die menschen te houden, welke
met den naam van Philosophe moderne benoemd worden.47
Dit verweer steekt zwak af tegen de verbeten manier waarop Berkhey de aanval op
Van Lelyveld had geopend. Nooit heeft hij kunnen achterhalen of zijn criticaster
werkelijk Van Lelyveld was. Het maakte voor Berkhey eigenlijk niet veel uit. Voor
de Lelyveldiana had hij genoeg bewijzen in handen dat Van Lelyveld een letterdief
was en dat de hem omringende veenpoëten, die Berkhey eveneens voortdurend op
de kast wisten te krijgen, Van Lelyvelds handlangers waren.

Bijlage
Lelyveldiana of poëten dievery. No. 1.
't Gong vast in Vondels tyd, dat zelden een gedicht,
Kwam van 't Poëticon;48 verschynen in het licht;
Of straks, had Marsijas die rymen na geschreeven.
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Wat vreugd’, wy mogen weêr die oude tyd beleeven,
5 Terwyl dat Lelyveld uyt Berkhey's rymery,
Zyn bruyloft vaarsen steelt met konst van dievery,
Hoe mooi hoord men al om, het kirre! kik'le! kraayen!
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En 't kwakre! van le Francq in syne konst verdraayen,
Dog! Hogeveen, zegt wel, dit hiet een vryë trant,
Men trekkebekt te stout! tot op het ledikant!49
Ik sta 't goedwillig toe, 't is naar de konst te liegen.
Een die men doodlyk haat, nog need'rig na te vliegen.
Dog die grootmoedigheid is Lelyveld wel waard.
Daar hy een regiment van nieuwe dichters schaard: [4]
Die, op parnassus onbekent, en onbedreeven!
Door Esselykerwoud’ in al de bossen zweeven,
En plukken lauwerier! en palm’ en eikeblaan!
Schoon in die Heerlykheid, meest turref hoopen staan:
En Hollands kikkerdom, met raasen en met knorren,
De Filomeeltjes zyn, die elk tot zingen porren.
Doch zagt’..... 't is vinding! 't is althans geen dronkenschap,
Voor Jan de Kruyf alleen, voeg zulk een agterklap,50
Maar Lelyveld, met al zyn vreede konst verwanten,
Zong met een nugter hooft;51 voor venus lyf trauwanten,
Ja wrogt ô! wonder, 't zy voor de afgonst lief of leed,
De Bruyd! de Freule, tot een mannelyk poeët.52
ô Esselykerwou’ wat heil is u beschooren,
Uw veenplas, word een woud’ vol wyse dichter chooren:
Hou de eer van Lelyveld, toch als Apol in stant,
Eer ook HOGEVEEN als zyne luitenant:
Maak Meerburg zyn tamboer! de tuyn maagd een van Merken;
Van Engelen zyn raad, als vaandrig van de Kerken.
Zo word Woubrugge, (nu door dweepery verheerd)
Door een Spinosa, en een Weijerman bekeert.
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van Nederlandse dichters zaten. KWDAV had deze collectie in 1772 verworven.
49 Erotische betekenis. Ook in de ‘Huwelijks-zang’ van Van Lelyveld zijn de duifjes aan het
trekkebekken. In het liefdesspel der duiven trekken ze elkaar zachtjes rukkend bij de snavel
(WNT).
50 Het lijkt erop dat Berkhey hier zijn vroegere vriend Jan de Kruyff in ongunstige zin beschrijft.
De precieze betekenis van deze regels is dan ook onduidelijk.
51 Deze cursivering impliceert een mij onbekende dubbele betekenis.
52 In de ‘Huwelijks-zang’ van Frans van Lelyveld is geen vergissing van dien aard aangetroffen.
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De dood van Marat, door J.L. David, 1793. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
Brussel
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De schimmen van burger Sade
Stef Jacobs
D.A.F. de Sade (1740-1814) kwam in de hofkring van Lodewijk XV ter wereld. Van
oude adel zijnde, noemde hij zich markies. Zijn veelbesproken seksuele neigingen
brachten hem voor onbepaalde duur achter tralies. Door de Revolutie (1789) kwam
hij vrij, maar na enige jaren wachtte hem op last van Napoleon het
krankzinnigengesticht. In gevangenschap is Sade tot schrijverschap gekomen.
Libertijnen maken in zijn wrede romans de dienst uit. Zijn afwijzing van iedere
moraal maakt Sade tot de filosoof van de vrijheid, die kunstenaars, schrijvers en
filmmakers inspireert. Maar was de rede die hij in 1793 hield ter nagedachtenis van
de vermoorde Marat ook zo'n voorbeeld van libertijnse vrijheidszin?
In 1793 schilderde Jacques-Louis David het hiernaast afgebeelde, beroemde
schilderij van de vermoorde revolutionair Jean-Paul Marat. Hij dateerde het
rechtsonder ‘L'an deux’. Geen revolutie zonder nieuwe jaartelling. Het kistje met
daarop de datering staat voor de badkuip waarin Marat het leven liet. David verbeeldde
zo diens offer voor de jonge natie.
Niet alleen deze gewilde kunstenaar, maar ook Louis Sade werd gevraagd om
Marat te vereeuwigen. Deze Parijse burger kreeg de eervolle opdracht om over de
martelaar te oreren dankzij zijn hervormingsijver en ondanks zijn twijfelachtige
verleden.
Overigens: dat Marat in een badkuip de dood vond, kwam door zijn huidziekte.
Om de jeuk te temperen bracht de politicus, zelf arts, uren in bad door. Daar handelde
hij staatszaken af en stond hij bezoekers te woord. Zo had David hem nog de dag
voor zijn dood aangetroffen.1 De schilder liet de stervende een briefje in zijn linker
hand vastklemmen: ‘Mijn ongeluk geeft mij recht op uw vriendelijkheid’, met de
dagtekening 13 juli 1793. Het was geschreven door een jonge vrouw uit Caen,
Charlotte Corday d'Armont, die op deze avond inderdaad toegang tot hem had
gekregen. Ze had geveinsd een samenzwering ontdekt te hebben, maar was
vastbesloten om Marat te vermoorden. David toont de dolk, de wond en het rood
kleurende badwater in een veelzeggende leegte.
De moord was olie op het revolutionaire vuur. Als represaille werden vermeende
tegenstanders van het regime systematisch en wreed omgebracht. Corday, die haar
rechter voorhield dat ze door Marat om te brengen 100.000 man het leven gered had,
ging in het rode hemd van koningsmoordenaars naar het schavot. Terwijl de kar met
veroordeelden door de straten van Parijs reed, werd ze uitgejouwd. Maar toen de
beulsknecht haar afgehakte hoofd optilde en een klap gaf, eisten de toeschouwers
zijn arrestatie.2 Corday heeft later eerherstel gekregen. De woorden van Marat,
uitgever van L'Ami du Peuple, keerden zich tegen hem. Zo had hij geschreven dat
je liever dan te verhongeren het recht kon opeisen om anderen de keel door te snijden
en hun ‘trillende vlees te verslinden’.3 Uiteindelijk daagde het inzicht, dat Corday
haar land uit de handen van een monster verlost had. Daags na het drama was Marats
reputatie echter nog ongeschonden. Het publiek kwam massaal van Marat afscheid
memen. Zijn slecht gebalsemde lichaam werd dagenlang opgebaard, de lijklucht
leidde tot klachten.
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Edelman wordt revolutionair rechter
In 1793 was Sade al vier jaar uit de gevangenis en edelman af. Zijn vrijheid was hem
lang ontnomen door zijn schoonmoeder, die bij de koning bestraffing van zijn
zedendelicten en godslasteringen had verlangd. Haar dochter was uiteindelijk van
Sade gescheiden
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om zich in een klooster terug te trekken. Hun beide zoons waren naar het buitenland
gevlucht. Sade, wiens landerijen rond zijn Zuid-Franse kastelen steeds minder
opbrachten, was in zijn cel een man van letteren geworden. In zijn wrange pornografie
gaf hij lucht aan zijn perversie en obsessies. Niet ten onrechte verwachtte hij er een
uitgever te vinden, desnoods in Holland. Een van zijn gevangenissen was de Bastille.
Het verhaal wil dat hij daar door de tralies riep, dat de gevangenen vermoord werden
- met de bestorming tot gevolg. Op de befaamde 14 juli was hij echter vanwege de
dreigende situatie overgeplaatst. Het manuscript van De 120 dagen van Sodom, dat
geldt als het eerste Sadeaanse meesterwerk, bleef achter. De twaalf meter lange rol
was mogelijk in een dildo verstopt. Sade, ontroostbaar, heeft niet meer meegemaakt
dat zijn beschrijving van de hel werd gevonden en uitgegeven.
De schrijver liet zich echter niet ontmoedigen en schreef twee jaar later aan zijn
zaakwaarnemer Gaspard-François-Xavier Gaufridy: ‘Ze zijn op het ogenblik een
roman van me aan het drukken, maar veel te immoreel om op te sturen aan een zo
braaf, vroom en keurig man als u bent. Ik had geld nodig, mijn drukker wilde dat het
een goed schunnig boek zou zijn en ik heb er iets van gemaakt waar zelfs de duivel
nog voor terug zou schrikken. Het heet Justine, of de tegenspoed der deugdzaamheid.
Verbrand het en lees het vooral niet als u het toevallig in handen zou krijgen’.4 Justine
werd feitelijk pas later, in juni 1791, gedrukt en vond al snel een groeiend aantal
lezers.5 Sade probeerde in deze roerige tijd ook om zijn toneelstukken opgevoerd te
krijgen. De geldzorgen namen toe, vooral toen zijn kasteel La Coste verwoest werd.
In wanhoop schreef hij Gaufridy: ‘Wat ik vraag is geld, wat ik wil is geld, wat ik
nodig heb is geld’.6
Twee jaar later waande hij zich ondanks zijn afkomst veilig, omdat hij immers
onder het Ancien Régime een lange straf had uitgezeten. Aan Gaufridy: ‘Mijn rol is
nooit twijfelachtig geweest, mijn patriottisme, dat gevestigd is op tien jaren Bastille,
kan niet in twijfel worden getrokken, het is, in één woord, zeker dat ik geen
aristocratische pretentie meer heb en dat ik tot mijn nek, met hart en ziel, in de
Revolutie zit.’7 Zo kon het gebeuren, dat Sade tot zijn eigen verbazing opklom tot
rechter van de Section des Piques, een wijk in het hart van Parijs. Wat hij vóór had
was zijn imposante postuur en zijn geweldige stem, waarmee hij meeslepend kon
declameren en zingen.8 Vanuit zijn kantoor in de Rue de la Paix bewaakte hij de rust
in de wijk. Hij verspreidde zijn pamfletten en petities, waarvan de één overtuigender
was dan de ander.9 Ook verzon hij nieuwe straatnamen, onderzocht het ziekenhuis
na geruchten over pest en hield toezicht op het tehuis voor weesmeisjes.10 Zo kon
het ook gebeuren, dat hij de moeder van zijn gewezen echtgenote in bescherming
nam: dezelfde madame De Montreuil die zijn detentie 23 jaar had laten voortduren.
Aan Gaufridy: ‘Tijdens mijn voorzitterschap schreef ik de Montreuils in op een lijst
van burgers die gespaard moesten worden. Als ik één woord gezegd had, waren ze
verloren geweest. Ik zweeg. Dat is de soort wraak die ik verkoos!’11 Op deze
grootmoedigheid valt wel wat af te dingen. Zijn gewezen schoonmoeder had hem
namelijk kunnen compromitteren door op het verblijf van hun nazaten in vijandige
buurlanden te wijzen. Sade toonde zich echter vaker humaan. Toen hem gevraagd
werd om over een ‘verschrikking, een onmenselijkheid’ te laten stemmen, weigerde
hij, onvermurwbaar.12 Aan de andere kant: hij zou niet lang rechter zijn geweest, als
hij zich geheel aan de zuivering had onttrokken.13
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De rede van burger Sade
Op vrijdag 9 oktober 1793 kreeg Sade de grootste eer van zijn leven. Hij mocht een
rede houden voor de eerste twee martelaren van de Revolutie: de radicale gedeputeerde
Louis Michel Le Peletier de Saint-Fargeau, in januari door een monarchist vermoord,
en Marat.
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Het was een van vele bijeenkomsten die dat jaar in het hele land werden gehouden.
De twee uur durende processie werd door tienduizenden Parijzenaars bijgewoond.
Alle 48 secties waren vertegenwoordigd, evenals de Nationale Conventie. De plechtige
optocht was in scène gezet naar een voorbeeld van een eerder door David
vormgegeven stoet.14 Regimenten van kanonniers, drummers en infanteristen
marcheerden voorop. Daarop volgden bataljons van jonge vrouwen die twee
katafalken bewierrookten, gedragen door burgers in Romeinse kledij. Op de
rouwkleden stonden de enorme gipsen bustes van de beide martelaren. Daarna kwam
een processie van honderden kinderen die met laurierkransen getooid waren. De
sprekers, onder wie Louis Sade, sloten de rij. Een ommegang voerde langs de Place
de la République, waar de guillotine stond en waar juist onder luid gejoel een vonnis
werd voltrokken.
Toen de optocht de Place des Picques bereikte, besteeg de zwaarlijvige Sade
moeizaam het podium en begon zijn ‘Toespraak tot de schimmen van Marat en Le
Peletier’.15 Zijn stentorstem schalde over het plein:
Burgers! Voor waarlijk Republikeinse harten is de duurste plicht
dankbaarheid, verschuldigd aan grote mannen. Uit de verbreiding van deze
heilige daad komen alle deugden voort die noodzakelijk zijn voor de
handhaving en de roem van de Staat.... Marat! Le Peletier!... Zij die u op
dit ogenblik plechtig herdenken, hebben niets te vrezen. En de stem van
komende eeuwen zal zich voegen bij de lof die de opkomende generatie
u heden brengt. Hoogstaande martelaren van de vrijheid, nu al martelaren
van vrijheid, al bewaard in de tempel van Herinnering, waar u boven
bewonderaars zal zweven, als de goedwillende sterren die hun weg
bijlichten...
Sade beschreef Marats toewijding en bracht vervolgens Charlotte Corday ter sprake.
Hier klonk een Sadeaans thema door, dat van de verloren onschuld: ‘Angstvallig en
liefelijk geslacht, hoe is het mogelijk dat uw tere handen de dolk hebben gegrepen
die door de verleiding was gewet...?’ Sade riep kunstenaars op om de moordenares,
volgens hem een tweeslachtig wezen, niet langer bekoorlijk af te beelden. Hij eindigde
met een visioen:
Die beroemde mannen die wij betreuren ademen opnieuw, ons patriottisme
doet hen herrijzen; ik ving een glimp van hen op in ons midden... Ik hoor
hen het aanbreken van serene en rustige dagen aankondigen, voortreffelijker
dan het antieke Rome ooit kende, wanneer Parijs talenten zal aantrekken,
despoten zal afschrikken, de tempel zal zijn van de kunsten, het vaderland
van alle vrije mensen.
Sade droeg het offer van de twee helden op aan de vrijheid van het Franse volk.
Afschriften van de rede gingen naar alle Parijse secties, de Nationale Conventie en
het leger.16
Hoewel de rede een voetnoot in de geschiedenis bleef, hebben Sades biografen
zich er grondig in verdiept. Had hij zich uitgesproken tegen de verloedering van de
revolutie, dan zouden zijn dagen geteld zijn geweest, daarover is geen misverstand.17
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Sade hield verstandig de gedachten voor zich, die hij verwoordde in zijn vlugschrift
Fransen, de revolutie is moeilijker dan u denkt.18 Gilbert Lely ziet de rede als zijn
slechtste politieke betoog.19 Ook voor Gemma Pappot is de lofzang ‘ronduit
middelmatig en vér beneden het peil van zijn andere werk’.20 Zij kan moeilijk uitmaken
of Sade met zijn fanatieke toon alleen maar zijn vaderlandslievendheid wilde bewijzen.
Annie le Brun spreekt van een antiek theatrale tekst.21 Jean-Jacques Pauvert wil wel
aannemen dat op zijn minst Sades vrijheidswens oprecht was.22 Francine Plessix Gray
tenslotte vindt de rede walgelijk leeg en zinloos, maar twijfelt er niet aan dat hij heeft
genoten van zijn optreden in het straattheater.23
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Redenaar in het nauw
Hoe veilig voelde Sade zich, nu de gevangenissen van Parijs overvol raakten? Hij
hield zijn status van revolutionair overeind. Op de dag halverwege november dat
Davids Dood van Marat in de vergaderzaal van de Nationale Conventie werd
opgehangen, hield Sade voor deze volksvertegenwoordigers een toespraak.24 Het
rood van zijn sans culotte-muts zal tegen het donkergroene doek hebben afgestoken.
De ‘atheïst tot in het fanatische’ ontkende nu Gods bestaan ten overstaan van de natie
en noemde Maria ‘de hoer van Galilea’.25 Hij prees de republikeinen, die met de
monarchie ook de ‘bloeddorstige’ religie hadden afgeschaft.26 De zaal applaudisseerde
luid. In het vuur van zijn betoog lijkt Sade zijn kaarten overspeeld te hebben. De
machtige Maximilien Robespierre was juist een cultus van het ‘Opperwezen’
begonnen en liet hem arresteren.27 Ook David ondertekende de officiële aanklacht,
waarin Sade van ‘gematigdheid’ beschuldigd werd.28 Een rechter stuurde hem tegelijk
met andere verdachten naar de gevangenis Picpus. Op steenworp afstand van Picpus,
op de Barrière du Trône aan de rand van Parijs, kreeg de guillotine een nieuwe stek.
Toen de zomer kwam, de heetste zomer van de eeuw, bereikte de Terreur haar
macabere hoogtepunt en vonden er wekelijks meer dan tweehonderd executies plaats.29
Een verdenking volstond voor een veroordeling. Omwonenden hielden de stank van
het bloedbad op de Place de la Révolution niet meer uit.30 De machinerie werd daarom
naar de rand van de stad verplaatst, pal voor Picpus. Sade schreef Gaufridy op 19
november 1794:
Mijn nationale hechtenis, met de guillotine onder ogen, heeft me honderd
keer meer kwaad gedaan dan alle Bastilles die men zich kan voorstellen.
In tien maanden heb ik in vier gevangenissen gezeten; in de eerste heb ik
zes weken in de toiletten geslapen; in de tweede acht dagen samen met
mensen, die aan een kwaadaardige koorts leden en waarvan er twee vlak
naast mij gestorven zijn; in de derde kwam ik midden in de contrarevolutie
van Saint-Lazare terecht, een walgelijk vergif waaraan ik met ongelooflijke
voorzichtigheid heb weten te ontsnappen; de vierde ten slotte was een
paradijs op aarde; een mooi huis, prachtige tuin, uitgelezen gezelschap,
aardige vrouwen, tot op het ogenblik dat plotseling de plaats van
terechtstelling precies onder onze ramen werd geplaatst en het kerkhof
der onthoofden midden in onze tuin. We hebben er, mijn beste vriend, in
vijfendertig dagen meer dan achttienhonderd begraven, waarvan een derde
uit ons rampzalig huis.
Sade kwam ook zelf op een dodenlijst, omdat hij in contact met vijanden van de
republiek zou hebben gestaan.31 Door de administratieve chaos was hij echter niet te
vinden.32 Deze ervaringen blusten volgens Simone de Beauvoir zijn seksualiteit uit:
‘de guillotine doodde de morbide poëzie van de erotiek’.33 De wandaden hebben hem
zeer aangegrepen. De roman Juliette, die vooral over geld en macht gaat, zou volgens
Pappot zonder de Terreur nooit zo'n intens fanatisme gekend hebben.34
Het woord sadisme roept beelden op van wreedheid, folteringen en moord. De
naamgever van de seksuele afwijking leefde vier jaar na de Revolutie in een wereld
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van angst. Buitenlandse mogendheden dreigden Frankrijk binnen te vallen, in de
straten van Parijs heerste hysterie. Sades adellijke titel maakte hem verdacht, de
anonimiteit van zijn beruchte boeken ging steeds meer verloren. Hij had weinig
bestaanszekerheid en had met zijn rede voor Marat met vuur gespeeld. Dat hij zijn
gebruikelijke kwinkslagen toen achterwege liet en de menslievendheid van Marat
had geprezen toont zijn behoedzaamheid. In besloten kring wees hij de uitwassen
van het schrikbewind wel af en kwam hij voor zijn twijfels over de nieuwe orde uit.
Hij had het Ancien Régime gehaat om de eigendunk waarmee het straffen oplegde.
De willekeur van een despotische koning
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was hem duur komen te staan. Dat deze praktijk werd hervat vond hij onvergeeflijk.35
Marat werd van een dader nog geen slachtoffer, alleen omdat Charlotte Corday hem
had uitgeschakeld. Maar die observatie hield Sade wijselijk voor zich.
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Aan het volk van Nederland
Ton Jongenelen
Op 6 oktober 1781 waarschuwde Rijklof Michael van Goens de lezers van het blad
De Ouderwetse Nederlandsche Patriot voor een uiterst leugenachtig geschrift dat
over enkele dagen zou worden verspreid.1 Welk ‘leugenachtig geschrift’ had hij in
gedachten? Vanuit het heden terugblikkend naar het verleden verscheen er in 1781
inderdaad een tekst die qua inhoud alles in zich had om Van Goens te verontrusten,
Aan het Volk van Nederland. Dit anonieme pamflet was van een shockerende
helderheid: de Republiek is afgegleden naar een militaire dictatuur omdat de Oranjes
al twee eeuwen lang een schandelijk misbruik hebben gemaakt van hun opperbevel
over het leger. De oplossing is simpel: de stadhouder moet zijn militaire macht worden
ontnomen door het staande leger grotendeels te vervangen door een burgerleger en
daartoe behoort de buitenlandse politiek te worden afgestemd op een verbond met
de traditionele vijand, Frankrijk.
De anonieme auteur sneed een gevoelig thema aan. Volgens de gangbare
bestuurlijke opvattingen was zo'n directe democratie van de verzamelde
mannen-in-wapenrusting die zich over staatkundige kwesties bogen wellicht geschikt
geweest voor de oude Grieken en Germanen, maar in de Republiek had het volk de
macht overgedragen aan zijn representanten. Aangezien die zich ijverig van hun taak
kweten en daarbij immer het algemeen belang voor ogen hadden - wie durfde daaraan
te twijfelen? - was het volk vrijgesteld van alle politieke beslommeringen. De regenten
werden dan ook niet graag herinnerd aan de schaarse momenten, tijdens de sociale
onrust na de Franse invasies van 1672 en 1747, dat de door hen vertegenwoordigde
burgers bijeenkwamen op de stedelijke Doelen en daar openlijk hun twijfel uitspraken
over het plichtsbesef van hun representanten. Die verongelijkte schutters hadden
toen zelfs de euvele moed gehad om met de wapens in de hand op te trekken naar
het stadhuis. In 1781 was de Republiek opnieuw in oorlog, nu met Engeland, het
gemor klonk luider en luider, en het laatste waar de zittende bestuurders behoefte
aan hadden, was de suggestie dat de burgerij weer onder de wapenen moest komen.

De reactie van de overheid
Aan het Volk van Nederland leidde tot de nodige commotie. De voor tiran uitgekreten
bevelhebber van het Staatse leger, die ook nog verweten werd dat hij de Nederlandse
oorlogsinspanningen tegen Engeland willens en wetens saboteerde, stadhouder
Willem V, nam de zaak hoog op. Hij drong bij raadpensionaris Van Bleiswijk aan
op een strafrechtelijk onderzoek naar deze voor hem zo beledigende tekst. Van
Bleiswijk kwam meteen in actie en de knecht van het Haagse boekverkopersgilde
kreeg opdracht om bij de boekverkopers in Den Haag alle daar aanwezige exemplaren
in beslag te nemen. Bovendien schreef Van Bleiswijk brieven naar alle steden van
het Zuiderkwartier en naar de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier met
het verzoek om soortgelijke maatregelen te nemen.2
De stadhouder was maar half tevreden en verlangde meer: dit oproerige stuk moest
openlijk door beulshanden worden verbrand.3 Dat vurig verlangen werd niet vervuld,
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maar de stadhouderlijke verontwaardiging leidde wel tot juridische maatregelen.
Laat ik me gemakshalve beperken tot het gewest Holland: daar maakte op 4 oktober

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32

137
de procureur-generaal de zaak aanhangig bij het Hof van Holland. Een dag later werd
hij gekwalificeerd tot het entameren van een onderzoek naar de schrijvers, drukkers
en verspreiders. Tevens zou men de Staten in overweging geven of er niet een nieuw
plakkaat tegen oproerige en lasterlijke geschriften in het algemeen en tegen Aan het
Volk van Nederland in het bijzonder moest worden uitgevaardigd.4 Uit die
halfslachtige formulering blijkt dat men zich terdege bewust was van het verschil
van mening dat zich zou kunnen ontwikkelen: gelegenheidswetgeving, toegesneden
op Aan het Volk van Nederland, was onomstreden, maar een plakkaat in algemene
termen waarmee ook toekomstige publicaties konden worden aangepakt was voor
velen onaanvaardbaar.
Na enig gesteggel loofden de Staten van Holland op 19 oktober 1781 een beloning
uit van duizend gouden rijders (veertienduizend gulden) voor inlichtingen die zouden
leiden tot de opsporing van de auteurs of drukkers van Aan het Volk van Nederland.
In geval van medeplichtigheid zou de aanbrenger onbestraft blijven. Hetzelfde
plakkaat verbood het nadrukken en verspreiden op een boete van zesduizend gulden
en eeuwige verbanning uit Holland en Westfriesland.5

Van der Capellen tot den Pol
De auteur die dit alles op zijn geweten had mag worden gekarakteriseerd als een toch
wel wat merkwaardige figuur. Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)
was een Gelderse edelman die geen zetel kreeg in de Staten van zijn eigen gewest
omdat er in het bewijs van zijn afstamming één schakel ontbrak. Na een lange
procedurele strijd lukte het hem tot de Staten van Overijssel te worden toegelaten.
Daar raakte hij bij de stadhouderlijke partij uit de gratie toen hij zich opwierp als
beschermheer van de boeren. Buiten zijn eigen gewest liet Van der Capellen zich
kennen als voorstander van een sterke gewapende burgermacht. In 1774 vertaalde
hij Andrew Fletcher's A discourse of government, relating to militias uit 1698.6 De
grondgedachte van deze tekst is dat vorsten hun staande legers misbruiken voor het
vestigen van een militaire dictatuur. De niet aflatende dreiging vereist een
voortdurende waakzaamheid van het gewapende volk. De ware vrijheid staat of valt
dan ook met een strijdvaardige burgermilitie die de vorst tegenspel kan bieden. In
1776-1777 vertaalde hij nog twee teksten van Richard Price, de Observations on the
nature of civil liberty en de daarop aansluitende Additional observations.7 Price
betoogt dat de macht van het volk niet dan bij provisie kan worden overgedragen
aan de representanten - het volk behoudt te allen tijde het recht om
vertegenwoordigende bestuurders uit de gedelegeerde macht te ontzetten.
De Angelsaksische inspiratie beperkte zich niet tot woorden. In de jaren zeventig
ontwikkelde Van der Capellen zich tot het enfant terrible van de Nederlandse politiek
- ‘notre Wilkes’, zoals de stadhouder hem omschreef.8 In navolging van deze Engelse
oppositieleider verliet hij de achterkamertjes van de regentenpolitiek. Hij zocht met
tal van controversiële standpunten de openbaarheid en aangezien hij daarbij de
geheimhoudingsplicht aan zijn laars lapte, werd hem uiteindelijk de toegang tot de
Staten van Overijssel ontzegd. De frustraties ontlaadden zich in september 1781 in
een felle aanklacht tegen de stadhouder, Aan het Volk van Nederland.
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De auteur ontmaskerd
Vanzelfsprekend verscheen dit revolutionaire manifest anoniem. Over de herkomst
is heel wat te doen geweest. In 1886 betoogde Adriaan Loosjes dat er maar één
kandidaat was voor het auteurschap, namelijk jonker Joan Derk van der Capellen tot
den Pol. Hij deed dat in eerste instantie op grond van stilistische kenmerken.9 Pas
enkele jaren later kon hij zijn vermoeden staven met een dagboekfragment van een
medestander van Van der
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Capellen, de doopsgezinde voorganger F.A. van der Kemp.10 Nog meer zekerheid
werd verkregen in 1966, toen het echtpaar W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse
Weenink een brief van Van der Capellen vond waarin hij gewag maakte van de
mogelijkheid om ‘zonder dat er vat op mij zij, een tweede BAHVVN te schrijven’.11
Vol trots schreven zij dat met deze eigenhandige verwijzing naar de ‘brief aan het
volk van Nederland’ het definitieve bewijs geleverd was.
De terechte trots van het echtpaar Wertheim had echter ook een keerzijde. Met
hun bewering ‘Overigens hebben Joan Derk's vijanden zijn auteurschap niet
doorgehad. Het geheim is goed bewaard gebleven’12 gaven zij hun ontdekking net
iets te veel reliëf. Onmiddellijk na de dood van Van der Capellen, op 6 juni 1784,
sijpelde er al informatie door. In een orangistische parodie op de bundel met
diepbedroefde patriotse lijkdichten bevindt zich een niet te missen toespeling: ‘De
Held die wy thans beschryven, liet het niet by woorden blyven, hy wist zyne
stellingen, zyne verachting die hy steeds gevoelde voor 't Oranjehuis, ook door den
druk waereldkundig te maaken en aan het Volk van Nederland, zoo veel maar immer
in zyn vermogen was, dienzelven haat ook inteboezemen’.13 Nog geen jaar later
verscheen er onder de misleidende titel Bylage tot de Vaderlandsche Historie door
J. Wagenaar een herdruk van Aan het Volk van Nederland. Deze herdruk werd gesierd
met het portret van Joan Derk. Voor wie dit niet begreep was er ook nog een
veelzeggend onderschrift ‘Aan het Volk van Nederland, ter eeuwige nagedagtenis’.14
Ook de volgende herdruk, die van 1795, werd verlevendigd met een portret.15
Zelfs tijdens het leven van Van der Capellen bestonden er al ernstige vermoedens.
Zoals gezegd, toen Loosjes betoogde dat er maar één kandidaat was voor het
auteurschap, namelijk Van der Capellen tot den Pol, deed hij dat in eerste instantie
op grond van stilistische kenmerken. Loosjes kon dus gewoon goed lezen. De
tijdgenoten van Van der Capellen konden dat ook. Naast een niet te missen
aanbeveling van de door hem vertaalde werkjes over de burgerbewapening bevatte
Aan het Volk van Nederland ook uitvoerige passages over misstanden in Overijssel
en over het onrecht dat stadhouder Willem V zijn voornaamste opponent, de eerzame
baron Van der Capellen, had aangedaan. Rijklof Michael van Goens aarzelde dan
ook niet om in De Ouderwetse Nederlandsche Patriot bij herhaling te suggereren
dat Aan het Volk van Nederland afkomstig was van de in het pamflet veelvuldig
geprezen broers Van der Capellen tot den Pol en Van der Capellen tot den Marsch.16
En in de annexe Brieventas mocht een legerofficier opmerken dat de beginsels van
het snode geschrift ook te vinden waren, hoewel wat meer omzwachteld, in de
publicaties van ‘de Overijsselsche Cromwell’ Van der Capellen tot den Pol.17 Maar
vermoedens vormen geen bewijs. Van Goens deed zijn uiterste best om er de vinger
achter te krijgen. Hij plaatste zelfs een oproep om de schrijvers bij de overheid aan
te geven - dat zou niemand tot oneer strekken.18 Het mocht niet baten: in de achttiende
eeuw is het niemand gelukt de verdenking hard te maken.

De Rotterdamse herdruk
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Tot zover klopt alles. Aan het Volk van Nederland was verreweg het meest virulente
oppositionele pamflet dat er in die dagen verscheen, het leidde tot bijzondere
wetgeving en Van Goens zou er nog herhaaldelijk aandacht aan besteden. Inderdaad,
voor zo'n infame tekst behoorde hij zijn lezers te waarschuwen. Er is echter een klein
chronologisch probleempje. Van Goens publiceerde zijn waarschuwing op 6 oktober.
Aan het Volk van Nederland was echter al op 25 en 26 september 1781 door
onbekenden als een ietwat lijvig uitgevallen strooibiljet in de straten van de
voornaamste steden verspreid. Waarom zou Van Goens zijn lezers willen
waarschuwen voor een binnenkort te verschijnen tekst die in feite op dat moment al
verschenen was?
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Toch maakte Van Goens onmiskenbare toespelingen op Aan het Volk van Nederland.
Loosjes had daar geen goede verklaring voor. Hij aarzelde tussen twee mogelijkheden:
of Van Goens was ingeseind over de oorspronkelijke uitgave, maar de snelheid
waarmee die verscheen heeft hem verrast, of de verspreiding van de eerste druk was
zo beperkt dat Van Goens het de moeite waard vond zijn lezers te waarschuwen voor
een herdruk.19 Ik zal betogen dat de tweede verklaring de juiste is.
Al die verboden zetten namelijk geen zoden aan de dijk. Onder de patriotsgezinden
ontbrak het draagvlak. Steden als Amsterdam en Haarlem vonden dat tegelijk met
Aan het Volk van Nederland ook het Politiek Vertoog van Rijklof Michael van Goens
en daarvan afgeleide geschriften moesten worden veroordeeld.20 Ook in de
patriotsgezinde pers klonk dit geluid.
Het nieuwbakken plakkaat werd dan ook veelvuldig overtreden. Op 25 oktober
1781 merkte de gedeputeerde van Gelderland in de Staten Generaal op dat Aan het
Volk van Nederland in weerwil van het verbod herdrukt was. De dag daarna
vaardigden de Staten Generaal in navolging van Holland een beloning uit van duizend
gouden rijders (veertienduizend gulden) voor inlichtingen die zouden leiden tot de
opsporing van de schrijvers of drukkers. Op het nadrukken en verspreiden werd een
boete van zesduizend gulden gesteld.21 De nieuwe wetgeving sorteerde zowaar effect:
korte tijd later werd in Rotterdam iemand opgepakt die betrokken bleek bij een
nadruk.
Die Rotterdamse nadruk is goed gedocumenteerd met verhoren en andere juridische
bescheiden. Bovendien is de hele affaire meer dan honderd jaar later in geuren en
kleuren beschreven door Gerrit van Rijn.22 Bij Van Rijn speelt het toeval een grote
rol. Op woensdag 14 november 1781 onderschepten de bedienden ter recherche ene
Maria Gordijn terwijl zij onder haar rokken twee blikken bussen met jenever vervoerde
van het pakhuis van Hendrik Holtus naar een café. Aangezien Holtus al vaker betrapt
was, besloot men de brandewijnen en gedestilleerde wateren in zijn pakhuis te peilen.
Op donderdag 15 november bracht de collecteur Dirk Crooswijk verslag uit: er was
maar een kwart aanwezig van wat er had moeten zijn en dus was er voor meer dan
duizend gulden gefraudeerd.23 Een dag later kreeg de hoofdofficier toestemming
Holtus in hechtenis te nemen.24
De gedetineerde zon op middelen om aan zijn lot te ontkomen en kwam op zaterdag
17 november met een spontaan aanbod: hij wilde een verklaring afleggen waarvan
het belang ruimschoots opwoog tegen het fiscale delict dat hij gepleegd had. Nog
dezelfde dag werd hij door een delegatie uit de schepenbank hierover gehoord. Holtus
vertelde dat hij in zijn huis een kist met exemplaren van het verboden geschrift Aan
het Volk van Nederland verborg.
Op dinsdag werd de volledige schepenbank hiervan in kennis gesteld. Nu besloot
men huiszoeking te verrichten, maar aangezien Holtus' dochters op zaterdag en
zondag de voorraad hadden verbrand, leverde die huiszoeking teleurstellend weinig
op. Wel werden er nog wat verscheurde exemplaren aangetroffen op het secreet. Die
preventieve verbranding wekte de argwaan van Van Rijn. Hij hield rekening met de
mogelijkheid dat patriotsgezinde schepenen de vennoot van Holtus, Isaac de Koning,
hadden gewaarschuwd. Hoe het ook zij, wonderlijk genoeg liep het onderzoek in
weerwil van deze zware tegenslag niet vast, want op donderdag 22 november reisde
de Rotterdamse hoofdofficier naar Den Haag en een dag later kon hij de schepenen
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verrassen met de heuglijke mededeling ‘dat hem in den Haag waren ter hand gesteld
verscheyden informatien betrekkelijk het drukken en verspreiden van het bewuste
geschrift’. Op grond van deze Haagse inlichtingen werden diverse (ex-)
personeelsleden van drukker Jacobus Bronkhorst ingedaagd. Gehoord werden
Johannes Scheffers, Adrianus Sterck, en vader en zoon Nicolaas Knor. De getuigen
bevestigden dat zij ten huize van Bronkhorst het pamflet Aan het Volk van Nederland
hadden herdrukt, dat de vellen op de zolder van Holtus te
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drogen hadden gehangen, dat Jan de Leeuw ze daar had ingenaaid en dat dit alles
was gebeurd in een sfeer van grote geheimzinnigheid. Vooral de verklaring van
verreweg de meest bereidwillige getuige, de letterzetter Adrianus Sterck, was
uitermate belastend. Sterck verhaalde met veel oog voor detail van de uitzonderlijke
veiligheidsmaatregelen die Bronkhorst getroffen had en wees en passant ook nog op
de afwijkende beloning: Bronkhorst betaalde vijf gulden per blad in plaats van de
gebruikelijke vier gulden.25
De verklaringen van de (voormalige) werknemers konden worden aangevuld met
die van Holtus en zijn dochter Adriana Maria. Volgens Holtus begon Bronkhorst op
5 oktober met het drukken en was het drukproces voltooid op 16 oktober, drie dagen
vóór de uitvaardiging van het plakkaat. Vervolgens had men zo'n acht dagen lang
exemplaren verkocht.26 Zijn dochter getuigde dat het merendeel daarvan verkocht
was na de afkondiging van het verbod.27
Samen met de verscheurde exemplaren die men tijdens de huiszoeking had
aangetroffen in het secreet vormden deze verklaringen voldoende aanleiding voor
een strafrechtelijke vervolging. Wel was de hoofdofficier in eerste instantie nog van
mening dat er onvoldoende bewijs was tegen de boekbinder De Leeuw en de
mede-initiatiefnemer De Koning en dat men zich moest beperken tot een aanklacht
tegen Bronkhorst, maar de schepenen maakten een andere afweging.28 Ze deden er
echter veel te lang over. Toen men eindelijk besloot niet alleen Bronkhorst te
arresteren, maar ook De Koning en De Leeuw in te dagen, waren de vogels al lang
gevlogen. Er moest dus bij verstek worden geprocedeerd.
Ondertussen zaten de verdachten niet stil. In februari 1782 wendden Bronkhorst,
De Leeuw en De Koning zich met een gezamenlijk rekwest tot de stadhouder. Zij
erkenden schuld, maar voegden daaraan toe dat zij ‘niet genoegzaam penetreerende
het verfoeielijke van dat geschrift’ het niet als een bijzonder ernstig vergrijp zagen.
Wel hadden zij ogenblikkelijk na de uitvaardiging van het verbod de verkoop
stopgezet.29 Zij verzochten dan ook ontslag van strafvervolging. De Leeuw, die het
rekwest presenteerde, had kennelijk het volste vertrouwen in de goede afloop, want
volgens een geschokte patriciër had hij daarbij de onvoorstelbare brutaliteit gehad
Willem V te bedreigen: ‘Ik kome Uw Hoogheydt dit request presenteren, waerbij ik
versoeke remissie van de straffe gelegt op 't boekje &tc., zijnde ik de herdrukker
daervan, en waertoe ik gekomen ben uithoofden van de grote winst, die daer op was;
dog ik hope deswegens geen moeiten te sullen ondergaan. Soo niet, moet ik Uw
Hoogheydt seggen, dat er andere saken sullen gebeuren’.30 Deze weinig subtiele
aanpak leverde helaas niet het beoogde resultaat op. De hoofdofficier van Rotterdam
en het Hof van Holland lieten geen spaan heel van het verzoekschrift: al die
geheimzinnigheid bewees klip en klaar dat de verdachten zich ten volle bewust waren
van het risico dat zij liepen. En dat zij de verkoop hadden stopgezet was niet minder
dan een leugen.31
Twee van de verdachten deden daarnaast ook een beroep op de publieke opinie,
want terwijl de zaak nog onder de rechter was, verscheen er een pamflet, de Copy
van een Briev van een heer uit Rotterdam, dat het publiek informeerde over het
onrecht dat hun was aangedaan. De Rotterdamse briefschrijver verhaalt hoe De
Leeuw op zekere zondagmorgen bij de plaatsnijder Dirk de Jong kwam om te zien
hoe ver die gevorderd was met het plaatje van het op 14 augustus bij een treffen met
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de vijand in de lucht gevlogen Haagse kaperschip De Dappere Patriot.32 Op de vraag
van een andere bezoeker, de hem toen nog onbekende heer Hendrik Holtus, of hij
Aan het Volk van Nederland al gelezen had, gaf De Leeuw een ontkennend antwoord.
Enkele dagen later kreeg hij bezoek van Isaac de Koning, die hem een exemplaar
gaf en tevens aandrong op een heruitgave. De Leeuw overlegde met een bevriende
boekdrukker, Jacobus Bronkhorst, en de betrokken partijen kwamen tot een akkoord.
Bronkhorst drukte het pamflet, de afgedrukte bladen
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werden gedroogd in het pakhuis van Holtus en Jan de Leeuw kwam ze daar vouwen
en innaaien, dit alles in opdracht van Holtus en De Koning en onder bescherming
van een schriftelijke vrijwaring - die helaas niet meer kon worden overlegd omdat
dit papier na afloop verbrand was. De briefschrijver ontkende ook dat de beide
boekverkopers zelf verkochten - de commerciële uitbating was volledig in handen
van Holtus en De Koning. Wel gaf hij grif toe dat Bronkhorst en De Leeuw door hun
overhaaste vertrek enige verdenking op zich geladen hadden, maar die domme fout
was begaan op aanraden van een advocaat die hen daarmee deerlijk had misleid.33
Alle rekwesten en het beroep op de publieke opinie mochten niet baten. Op 17
juni 1782 werd het drietal bij verstek veroordeeld tot een boete van drieduizend
gulden en eeuwige verbanning uit Holland en Westfriesland.34 Twee dagen later werd
Holtus uit de gevangenis ontslagen.35

De vermoorde onschuld
Die eerste veroordeling was nog maar het begin van een veel en veel langer juridisch
traject. Jan de Leeuw wendde zich tot de Hoge Raad en verzocht uitsluitsel op de
vraag wat bij een terugkeer zijn rechtspositie zou zijn.36 Blijkbaar was het antwoord
bemoedigend, want op 15 juli 1783 meldde hij zich bij het Rotterdamse stadhuis,
waar men hem in hechtenis nam.37 Tijdens de daaropvolgende verhoren speelde De
Leeuw de vermoorde onschuld: hij was destijds door Holtus ontboden om tegen
stukloon een boekje in te naaien - van het drukken en verkopen wist hij niets en dat
het door hem ondertekende rekwest van 1782 iets anders suggereerde, kwam omdat
de twee anderen hem ertoe hadden overgehaald dat papier te tekenen - als eenvoudige
boekbinder had hij zich daarmee schuldig verklaard aan iets waaraan hij beslist niet
schuldig was.38 Op 26 juli werd de arrestant bij provisie uit het criminele proces
ontslagen.39 Hoewel de zaak nog jarenlang zou spelen, kwam hij daarmee op vrije
voeten en was het voornaamste leed geleden.40 Pas na de opmars van de Pruisen werd
de situatie kritiek, maar dat stond los van alle juridische procedures. De Leeuw
meende dat hij na de machtswisseling zijn zaken gewoon kon voortzetten. Op
woensdag 14 november 1787 hing hij echter een aanstootgevende prent uit. Een
woedende menigte verzamelde zich in de Hoogstraat en ondanks de strenge bewaking
door de dienstdoende schutters daalde een regen van stenen op het pand neer. De
volgende ochtend leek het de belaagde boekverkoper raadzaam de stad te verlaten.
Zijn echtgenote Helena Hantjes werd bevolen de winkel en de drukkerij tot nader
order te sluiten.41 Voorlopig zaten de politieke omstandigheden niet mee, maar in
1795 zou het tij weer keren.

Ernstig geheugenverlies
De Leeuw was niet de enige die naar Rotterdam terugkeerde. Jacobus Bronkhorst
was verhuisd naar Utrecht, waar hij verder ging met het drukken van omstreden
patriots gelegenheidswerk, maar toen langzamerhand de politieke stemming in zijn
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voordeel veranderde, toonde hij zich bereid persoonlijk terecht te staan. Vanaf medio
mei 1785 onderhandelde Bronkhorst met hoofdofficier Van der Hoeven. Op 2 juli
kon Van der Hoeven de schepenen meedelen dat Bronkhorst bereid was zich in
hechtenis te begeven.42 Twee dagen later vervoegde de spijtoptant zich bij het stadhuis,
waar hij werd ingesloten.43
Voor Bronkhorst lag de zaak moeilijker dan voor De Leeuw. De Leeuw was
ingedaagd, tegen Bronkhorst was destijds een arrestatiebevel uitgevaardigd.
Bronkhorst had zich echter terdege voorbereid op de verhoren die men hem zou
afnemen. Zijn antwoorden op de hem gestelde vragen mogen dan ook worden
gekenschetst als tamelijk kolderiek. Bronkhorst leed opeens aan een zeer ernstige
vorm van geheugenverlies. Hij ontkende
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alle aantijgingen over een bijzondere beloning, geheimhouding, vernietiging van het
zetsel bij ontdekking enz. De autoriteiten vergisten zich, want hij had de normale
procedures gevolgd: de zetters en drukkers kregen (afgezien van de fooi die
Bronkhorst hun in opdracht van Holtus gaf) de gebruikelijke vergoeding, de opdracht
was niet uitgevoerd op een geheime plek en, inderdaad, Holtus had de nog natte
afdruksels afgehaald, maar ja, hij wilde ze graag zelf drogen en Bronkhorst was de
klant gaarne ter wille. Ook op zijn vertrek uit Rotterdam viel niets aan te merken.
Bronkhorst vertrok op aanraden van zijn vader, die, ‘een oud man zijnde’ een beetje
bangelijk was. Eveneens op aanraden van zijn oude vader had hij het verzoekschrift
aan de stadhouder blindelings ondertekend. In het vijfde en laatste verhoor moet hij
de schepenen echt hebben verrast: geconfronteerd met het corpus delicti ontkende
Bronkhorst elke betrokkenheid bij dit colofonloze exemplaar: hij had de herdruk
waarvoor hij terecht stond geheel volgens de regels van de wet voorzien van een
verwijzing naar de herkomst, ‘Gedrukt ter Boekdrukkerij van J. Bronkhorst’.44
Bronkhorst had de wind mee. De rechtbank ontving hem in een civiel proces,
waardoor hij op vrije voeten kwam.45 Ook in dit nieuwe proces nam Bronkhorst het
met de waarheid niet al te nauw. Hij herhaalde zijn bewering dat de door hem
vervaardigde nadruk niet viel binnen de termen van het plakkaat van 7 maart 1754
op naamloze paskwillen en leverde een notariële attestatie in van twee getuigen die
verklaarden dat zij een exemplaar van Aan het Volk van Nederland hadden gezien
waarin op de laatste pagina vermeld stond ‘te Rotterdam ter Boekdrukkerije van J.
Bronkhorst’.46 De bedoeling moge duidelijk zijn: als niet kon worden bewezen dat
Bronkhorst Aan het Volk van Nederland had verkocht ná de uitvaardiging van het
specifieke plakkaat van 19 oktober, dan kon de overheid zich ook niet meer beroepen
op de algemene wetgeving tegen naamloze geschriften en moest de verdachte worden
vrijgesproken.
De vrome leugen leidde niet tot strafvermindering, want inmiddels was de politieke
wind weer gedraaid, maar nu in het nadeel van Bronkhorst. Op 14 februari 1788
conformeerden de schepenen van Rotterdam zich aan het voorgaande verstekvonnis.
Zij veroordeelden hem wegens zijn betrokkenheid bij de herdruk van Aan het Volk
van Nederland opnieuw tot drieduizend gulden boete en eeuwige verbanning uit
Holland en Westfriesland.47 Op 23 februari gaf Jacobus Bronkhorst zijn boedel aan
als insolvent.48

Isaac de Koning
Ook Isaac de Koning overwoog naar Rotterdam terug te keren. Daartoe diende hij
in oktober 1786 vanuit zijn nieuwe woonplaats Oostende een verzoekschrift in. De
Koning legde alle schuld bij Holtus - die vermoedelijk inmiddels was overleden. Hij
betoogde dat Aan het Volk van Nederland herdrukt was vóór de uitvaardiging van
het plakkaat en dat hij met Holtus had afgesproken dat deze in geval van een verbod
de complete voorraad zou vernietigen. Niet nader aangeduide vrienden hadden hem
destijds ertoe bewogen Rotterdam te verlaten. Dezelfde vrienden, nog altijd even
slechte raadgevers, hadden hem aangeraden samen met Bronkhorst en De Leeuw
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een schuldbekentenis te ondertekenen. De Koning verzocht de zaak civiel en
composibel te verklaren.49
De Koning zat in een lastig parket. De dochter van Holtus had destijds verklaard
dat zij de hele voorraad had verbrand op aanraden en in bijzijn van De Koning - die
dus van de hoed en de rand had geweten. Bovendien was De Koning in tegenstelling
tot De Leeuw en Bronkhorst niet genegen een tijdlang in voorarrest te verblijven en
daarmee in feite boete te doen. De autoriteiten betoonden zich dan ook navenant
strenger. Hoewel er ondertussen een wisseling van de wacht had plaatsgevonden en
de nieuwe, patriotsgezinde hoofdofficier Paulus Gevers zich met de veelzeggende
opmerking dat in het boekje Aan het Volk van Nederland ‘de oorzaken van 's lands
rampen niet onduis-
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ter aan de dag gelegd wierden’ uiterst toegeeflijk betoonde, dachten de schepenen
er anders over.50 De Koning wendde zich tot de Staten van Holland, maar ook die
wezen zijn verzoek van de hand.51

Het ware verhaal
De enige die nooit heeft geprobeerd om terug te keren, was Hendrik Holtus. Wellicht
is hij kort na zijn vrijlating overleden, maar ook bij leven en welzijn moet een
terugkeer voor hem niet bijzonder aantrekkelijk zijn geweest, want zijn optreden in
deze zaak werd hem niet in dank afgenomen. Toch was Holtus niet de verrader
waarvoor hij werd aangezien. Dat blijkt eerst en vooral uit de financiële consequenties
van zijn voorarrest: Holtus was volkomen geruïneerd en moest al in december 1781
zijn faillissement aanvragen.52 Dat blijkt ook uit de juridische consequenties. Holtus
werkte braaf mee met het strafrechtelijk onderzoek en gokte op justitieel mededogen,
maar niets doet vermoeden dat de autoriteiten hem bijzonder erkentelijk waren voor
de bewezen diensten. Weliswaar besloten de Staten van Holland op 4 maart 1782 de
gevangenisstraf wegens dranksmokkel om te zetten in een eeuwige verbanning uit
het gewest, maar toen zijn familie vervolgens een verzoekschrift indiende waarin
men zich wat betreft het drukpersdelict beriep op de bepaling van het plakkaat van
19 oktober 1781 dat de aanbrenger vrijwaring van strafvervolging beloofde, werd
dit verzoek door de Staten met weinig omhaal van woorden afgeslagen.53 Ook een
overeenkomstig gratieverzoek aan de stadhouder leidde tot nul op het rekest.54 Wellicht
dat andere argumenten zoals zijn zwakke gezondheid en het faillissement de rechters
uiteindelijk hebben bewogen tot enig mededogen. Toen Holtus op 19 juni 1782 uit
zijn voorlopige hechtenis ontslagen werd, gunden de schepenen hem vier weken om
zijn desolate boedel te redderen alvorens hij zich buiten de provincie moest begeven.55
Ook Gerrit van Rijn ziet Holtus als de kroongetuige die met zijn spontane verklaring
de andere verdachten ernstig in verlegenheid had gebracht. Het door Van Rijn
gepresenteerde en tot dusverre gezaghebbende verhaal is echter niet de volledige
waarheid. Zoals gezegd, op donderdag 22 november reisde de Rotterdamse
hoofdofficier naar Den Haag. Een dag later deelde hij de schepenen mede ‘dat hem
in den Haag waren ter hand gesteld verscheyden informatien betrekkelijk het drukken
en verspreiden van het bewuste geschrift’. Naar aanleiding van de Haagse documenten
werden diverse zetters en drukkers als getuigen ingedaagd. Wat stond er in die Haagse
stukken? En waar kwamen ze vandaan? Van Rijn rook onraad. Hij signaleerde dat
zijn verhaal niet volledig was, maar dat het Rotterdamse archief hem niet op al zijn
vragen antwoord bood.56
Na meer dan honderd jaar is het mogelijk een sprankje licht op deze duistere zaak
te werpen. In de bundel Stookschriften schreef ik dat Rijklof Michael van Goens in
zijn autobiografische Some memorandums of my life de waarheid nogal wat geweld
aandeed. Naar eigen zeggen was hij in het najaar van 1781 voortdurend ziek geweest,
maar in feite ondernam hij op dat moment allerlei zaken die het daglicht niet konden
velen. Van Goens ambieerde namelijk een hoge ambtelijke functie en dacht zijn
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kansen te vergroten door de stadhouder van dienst te zijn met naspeuringen naar Aan
het Volk van Nederland.57
Er zijn nogal wat verwijzingen naar de geheime activiteiten van Van Goens. Op
23 oktober 1781 noteerde Sigismund Pierre Alexander graaf Van Heiden Reinestein
in zijn dagboek dat de stadhouderlijke geheimsecretaris De Larrey bericht had
ontvangen van Van Goens dat hem zojuist een herdruk van Aan het Volk van
Nederland was toegestuurd met een begeleidende anonieme brief, met het verzoek
er een passend gebruik van te maken. De stadhouder, De Larrey en Van Heiden
Reinestein wisselden met elkaar van gedachten en besloten een rijtuig naar Utrecht
te sturen om een en ander op te halen.58 Van Goens gaf de
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Portret van Joan van der Capellen, heer van der Pol, Appeltern, Altforst &c &c &c, door Reinier
Vinkeles, 1786 (foto: Universiteitsbilbiotheek Amsterdam, UvA, Bijzondere Collecties, sign. OTM:
Pr. F 1043a)

koetsier vijf documenten mee, waaronder in ieder geval een door hem geschreven
memorie, want De Larrey schreef na ontvangst van het pakket dat hij een exemplaar
van de herdruk nodig had - zonder het corpus delicti kon hij geen gebruik te maken
van het advies dat Van Goens hem had gegeven.59 En enige tijd later was er sprake
van een tweede memorie. Van Heiden Reinestein berichtte op 11 november dat hij
die tweede memorie aan De Larrey had voorgelegd en dat het wenselijk was dat Van
Goens de vragen die de stadhouder aan de advocaat-fiscaal moest stellen nader zou
preciseren.60 Een dag later, op 12 november, werd Van Goens door de stadhouder in
audiëntie ontvangen. Weer vier dagen later, op 16 november, zond De Larrey het
pakket terug. Van Goens moest het overdragen aan de anonieme persoon die van
dienst geweest was. Met de vijf stukken ontving Van Goens ook driehonderd dukaten
(zevenhonderd gulden).61 Vanzelfsprekend moest de zaak geheim blijven. Op 22
november noteerde De Larrey tenslotte dat het onderzoek in deze zaak, waarbij een
van de medeplichtigen als verklikker was opgetreden, succesvol was afgerond.62
De chronologie leidt reeds tot sterke vermoedens, want op 14 november werd de
dranksmokkelaarster Maria Gordijn op heterdaad betrapt, maar het cruciale bewijs
voor de rol van Van Goens bevindt zich in het Koninklijk Huisarchief. De documenten
die de geheimsecretaris op 16 november aan Van Goens terugzond bevatten de
informatie die de hoofdofficier op 22 november in Den Haag in ontvangst kwam
nemen, want toen er ten behoeve van de hoofdofficier een kopie moest worden
afgeschreven, maakte De Larrey gewag van ‘l'original de mr. Van Goens’.63

Een spelletje ‘wie is de mol?’
Een deel van de puzzel is ingevuld. In de zaak tegen de Rotterdamse nadrukkers was
het bewijs aangeleverd door Rijklof Michael van Goens. Maar hoe kwam Van Goens
aan zijn informatie? Wie was de anonieme persoon die van dienst was geweest?
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Op dit punt ontbreekt het harde bewijs, maar ook hier doet de samenloop van
omstandigheden iets vermoeden. Aan het Volk van Nederland werd verspreid op 25
en 26 september 1781. Enige tijd later bereikten Hendrik Holtus, Isaac de Koning,
Jan de Leeuw en Jacob Bronkhorst een akkoord over een grootschalige herdruk. Op
dat moment waren slechts weinig Nederlanders bekend met de tekst van Aan het
Volk van Nederland. Eind september betaalden de welgestelde liefhebbers grif zes
dukaten voor een exemplaar van de originele druk.64 Zelfs de stadhouder, die de
zeven gewesten en de advocaat-fiscaal wilde overtuigen van de kwaadaardigheid
van de uitgestrooide tekst, zat verlegen om exemplaren.65 De Rotterdamse herdruk,
met een oplage van zo'n 1500 à 1700 en een verkoopprijs van drie à vier gulden per
stuk, had een bijzonder profijtelijke onderneming kunnen worden.66 Maar slechts één
dag nadat Bronkhorst in het diepste geheim met zijn werkzaamheden begonnen was,
meende De Ouderwetse Nederlandsche Patriot zijn lezers te moeten waarschuwen.
Juist in die periode, begin oktober, kwam Van Goens in contact
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‘Ex-regent van Goens’, geportretteerd door een onbekende kunstenaar, ongedateerd (foto:
Universiteitsbilbiotheek Amsterdam, UvA, Bijzondere Collecties, sign. OTM: Pr. E 226)

met Johannes Olivier, de Rotterdamse impostmeester die zich verdienstelijk zou
maken met het afschrijven van de kopij en het corrigeren van de drukproeven van
Van Goens' blad. Deze nieuwe kennis beschikte over interessante connecties. Zo
was daar diens aangetrouwde neef, de voormalige boekverkoper Henrik Sterck (Delft
1740 - Alkmaar 1793). De stad Delft had hem in 1767 wegens een drukpersdelict
bij verstek veroordeeld tot een boete van drieduizend gulden en eeuwige verbanning
uit het gewest.67 Sterck bleef echter binnen het gewest wonen en wel in het nabije
Rotterdam. Olivier onderhield warme betrekkingen met zijn neef. Het was Henrik
Sterck die hem eind maart 1782 zou waarschuwen dat de burgemeesters van
Rotterdam het drukken en uitgeven van De Ouderwetse Nederlandsche Patriot hadden
verboden en dat drukker Mostert bij die gelegenheid de betrokkenheid van Olivier
had verraden.68 In de jaren dat Olivier hand- en spandiensten verleende aan Van
Goens ontwikkelde Sterck zich tot een slagvaardige orangistische publicist van het
niet al te fijnzinnige soort. Zo bespotte hij in het voorjaar van 1782 de kennelijk
minder valide Jacobus Bronkhorst als ‘Koos Horrel’ in een blijspel in drie bedrijven,
De vuile gewinzoekers ten toon gesteld.69 Loosjes concludeerde al dat de schrijver
van dit blijspel goed op de hoogte was van de gang van zaken bij de Rotterdamse
nadruk. Hoewel De vuile gewinzoekers een vooralsnog onontwarbare kluwen van
waarheid en leugen is, had hij daarin volkomen gelijk, want toen Holtus c.s. het team
samenstelden dat de herdruk moest gaan vervaardigen, deden ze een bijzonder
ongelukkige keuze. De letterzetter Adriaan Sterck (Delft 1762 - Alkmaar 1804) inderdaad, de werknemer van Bronkhorst die later zo gewillig zou komen opdraven
om een uiterst belastende verklaring af te leggen - was namelijk de zoon van Henrik
Sterck.
Die familieconnecties van Olivier verklaren niet alleen het lek, ze verklaren ook
waarom men het oog liet vallen op Hendrik Holtus. Olivier en zijn schoonvader
Tielman Schilperoort, die als fiscale opsporingsambtenaren op het gewestelijke
wijncomptoir werkten, moeten hebben beseft dat de notoire dranksmokkelaar Holtus
de zwakke schakel was. Hun ingeving om hem via een accijnsdelict in het nauw te
brengen is vast en zeker besproken bij de allereerste ontmoeting van Van Goens en
Olivier, op 7 november.70 Na dit krijgsberaad schreef Van Goens zijn tweede memorie
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met instructies voor de stadhouder en op 12 november ontving Willem V hem in
audiëntie. Nu kon de val worden gezet. Ongetwijfeld heeft men het pakhuis van
Holtus in de gaten gehouden. De aanhouding van Maria Gordijn op 14 november
was dan ook geen toeval. De commiezen die zo quasi nieuwsgierig onder haar rokken
keken, wisten dat zij daar smokkelwaar zouden aantreffen.

De Leidse connectie
De zaak lijkt opgelost. Van Goens had in Utrecht al eens geprobeerd een boekverkoper
aan te geven, maar deed dat nogal onhandig en werd toen tot zijn schade en schande
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prompt ontmaskerd. Inmiddels had hij zijn lesje geleerd. In de zaak van Aan het Volk
van Nederland opereerde hij behoedzaam achter de schermen. Maar als redacteur
van De Ouderwetse Nederlandsche Patriot kon hij het niet nalaten om zijn informatie
over de grootschalige herdruk van Aan het Volk van Nederland te verwerken in een
waarschuwing aan het publiek.
Toch blijven er vragen. Op 23 november berichtte Van Heiden Reinestein aan
Van Goens dat de hoofdofficier van Rotterdam de vorige dag in Den Haag geweest
was en daar waardevolle informatie had ontvangen, maar hij voegde er aan toe dat
een andere handlanger al gearresteerd was en de zaak verraden had vóór de baljuw
de beschikking kreeg over de inlichtingen van Van Goens.71 Een dag later schreef
hij dat de naam van de handlanger hem vooralsnog onbekend was. Wellicht refereerde
hij ook met zijn volgende opmerking, dat er volgens de plakkaatboeken zevenhonderd
gulden kon worden uitbetaald, maar dat de pensionaris deze premie zou opstrijken,
aan de opsporingsactiviteiten van Van Goens.72
Hoe moet dit worden verklaard? Een niet te veronachtzamen mogelijkheid is dat
men in Den Haag weinig animo had om die daar toch niet echt geliefde Van Goens
een aanzienlijk bedrag uit te betalen. Per slot van rekening had hij al eens
zevenhonderd gulden ontvangen. Overigens bleef Van Heiden Reinestein van mening
dat zijn correspondent recht had op een beloning. Op 26 november 1781 voorspelde
Van Heiden Reinestein, die het in zijn brief een gunstige ontwikkeling noemde dat
het publiek met betrekking tot de ware bron van de ontdekking op het verkeerde been
was gezet, dat die beloning niet op zich zou laten wachten.73
Het is echter ook denkbaar dat er inderdaad al iemand anders gearresteerd was.
De vraag is alleen, wie? Volgens de Copy van een Briev van een heer uit Rotterdam
zou een schoonzoon van Holtus, Leonardus Jacobus de Ruyter, geprobeerd hebben
in Leiden nadrukken te slijten bij de boekverkoper Cornelis van Hoogeveen, die niet
aarzelde om de justitie te waarschuwen. Daarna ging de hoofdofficier van Leiden
incognito op onderzoek in Rotterdam, maar bij de brave burger Bronkhorst kon hij
geen exemplaren bemachtigen - want die had zoals de lezers van de Copy moesten
beseffen alleen maar gedrukt en deed niet mee aan de verkoop.74 Het zou dus kunnen
zijn dat de door Van Heiden Reinestein genoemde parallelle informatie uit Leiden
kwam - helaas is daar niets van bekend. En mocht de desbetreffende passage uit de
Copy op waarheid berusten, dan roept dat gezagsgetrouwe optreden van de bekende
patriot Van Hoogeveen meteen een vraag op: wat bewoog hem ertoe De Ruyter er
bij te lappen? En met die vraag begeven we ons in een wespennest, want het is niet
onmogelijk dat de oorspronkelijke versie van Aan het Volk van Nederland uit Leiden
kwam. In 1783 zou de orangist Philippus Verbrugge suggereren dat Aan het Volk
van Nederland gedrukt was door Cornelis Heyligert - de boezemvriend van Van
Hoogeveen.75 Met andere woorden: over de druk en herdruk van Aan het Volk van
Nederland is het laatste woord nog niet geschreven.
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72 De Beaufort, Brieven, II, p. 146 [Van Heiden Reinestein aan Van Goens, 24 november 1781].
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Een ‘mediocre post’ voor een bijzonder man!
Hoe Jacob Haafner in 1798 een baan zocht en niet vond.
Peter Altena
Tweehonderd jaar geleden overleed Jacob Haafner (1754-1809). In zijn leven legde
hij zich toe op onderzoek: onbekende werelden waren zijn werkterrein. In het laatste
decennium van zijn leven wijdde hij zich aan het schrijven van levend Nederlands.
In 1766, als twaalfjarige, had hij samen met zijn vader het oude Europa verlaten. Op
zoek naar de Oost, op zoek ook naar andere mensen, andere culturen, andere manieren
om het geluk te vinden. Kort na het vertrek overleed zijn vader en ‘sans famille’
vervolgde hij zijn weg. Eind 1786 kwam hij terug. Het oude werelddeel bleek tijdens
zijn afwezigheid dramatisch veranderd. Op het ijs van Makkum brandde Haafner,
zonder oranje versierselen, haast zijn vingers in de hitte van de politieke strijd in
Nederland. Europa was in de greep van de revolutie en Haafner verkoos de stilte.
Voor Haafner leek er weinig aan de hand, totdat zijn kapitaal vervluchtigde in
‘assignaten’ en de nood hem leerde schrijven. Hij was niet de eerste die uit wanhoop
schreef en voortreffelijk schreef. Zijn werken, in drie prachtige banden verzameld
in 1992, 1995 en 1997, behoren tot het beste dat de decennia rond 1800 te bieden
hebben.
Voordat hij zijn werken schreef en publiceerde, zocht hij steun van geleerde zijde
en desnoods een baan. Verschillende pogingen leden schipbreuk. Zo hoopte hij op
de bescherming van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Bij die
gelegenheid overlegde hij in een brief zijn geloofsbrieven:
Geduurende een 23 jarig verblijf in de Indien heb ik mijn hoofdzakelijk
toegelegd om de voornaamste taalen der Indiaanen, hunnen godsdienst,
gewoonten, zeden, wetten, oude geschiedenissen &c te leeren kennen.1
Hij portretteerde zich als een ‘stille in den lande’, die de ‘obscuriteijt’ ongaarne
verliet en slechts door geldgebrek gedrongen. Hij bood de Maatschappij ook nog
twee manuscripten in het Sanskriet te koop aan. Een echte oplossing was dat niet en
om die reden bleef Haafner speuren naar betaald werk. Dat treedt duidelijk aan het
licht in een brief die tot op heden in de Haafner-studie onbekend was: een brief, die
Haafner (toen nog als Hafner) op 19 oktober 1798 vanuit Amsterdam schreef aan
Theodorus van Kooten (1749-1813), op dat moment Agent van Nationale Opvoeding.2
Hij schreef tot het schrijven van de brief te zijn gekomen door P.Ph.J. Quint
Ondaatje (1758-1818). Ondaatje is een speciale: hij had in de jaren tachtig in Utrecht
revolutie gemaakt, was in ballingschap prominent en na terugkeer, in 1798 in
Amsterdam lid van het Oostindisch Comité. Op het moment dat Haafner zijn brief
schreef, was Ondaatje ook ‘Secretaris van Policy’. Haafner en Ondaatje woonden
beiden in Amsterdam, maar belangrijker is hun Ceylon-connectie. Ondaatje was in
1758 in Colombo geboren, Haafner was er geweest en had het eiland te voet verkend
en zou daarover schrijven.
Uit de vrolijke kring van dat Oostindisch Comité werden in 1798, na de staatsgreep
in januari, heel wat Agenten (ministers) gerekruteerd. Volgens Henk Boels was dat
te danken aan Wybo Fijnje, een van de mannen van het radicale triumviraat.3 Hoe
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dan ook: Ondaatje, die een goede bekende was in het milieu van de Agenten, kende
ongetwijfeld
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Van Kooten en kon bij hem een potje breken. Over een verblijf van Van Kooten in
de Oost, waar Haafner aan refereert, is niets bekend: het lijkt erg onwaarschijnlijk.4
Van Kooten was de éérste Agent van Nationale Opvoeding, de eerste minister van
onderwijs, en zijn korte regeerperiode was bepaald ongelukkig: zijn ambtenaren
kregen geen geld, voor zijn plannen om het Agentschap op te zetten, kwam maar
geen toestemming. De andere Agenten namen hem, zo lijkt het, maar half serieus.
Toen zijn collega-Agenten in de voorhoede van de tweede staatsgreep de bureaus
van het ‘weggebliksemde’ Intermediair Bewind inspecteerden, zagen ze dat de brieven
die Van Kooten de voorbije maanden gezonden had niet eens geopend waren. Met
wat dun medelijden - en leedvermaak? - berichtten ze dat hun collega, die zo bevestigd
zag wat hij al gevreesd had.5
Brieven, zoals Haafner die schreef, kreeg Van Kooten met grote regelmaat. Hij
las de brieven wel. Onderwijs en opvoeding vormden de beleidsterreinen, waar voor
de revolutie en de Verlichting nog het een en ander te winnen viel en Haafner had
daar goed gepast. Gerrit Paape zou een van zijn collega's zijn geweest.
Haafners merkwaardige trotse open sollicitatie, waarin echo's van de brief aan de
Hollandsche Maatschappij treffen, miste echter het door hem gewenste resultaat.
Wel sneu. Misschien ook een ‘blessing in disguise’. Nadat Paape op het ministerie
aan de slag ging, droogde de inkt van het schrijverschap goeddeels op: alleen wat
‘klaar’ was, werd nog gepubliceerd. Haafner moest blijven schrijven!
De tekst van Haafners brief volgt hieronder. Omwille van de leesbaarheid heb ik
op sommige plaatsen tussen rechte haken ‘verkortingen’ voluit geschreven:

[1r:]
Aan den Burger Agent der Nationaale opvoeding
Amsterdam den 19 october 1798
Burger Agent!
Den Burger Secretaris van Policy Q: Ondaatje (bij wie ik de Eere heb
bekend te zyn) oordeelende dat myne Talenten aan het Publiek van nut
konden zyn, dirigeerde myn tot U Myn Heer, om UwelEd: van
zynentwegen myne Perzoon, Capaciteiten en verzoek te doen kennen en
Dezelve teffens uit zynen Naam te verzoeken, zig met Hem over myn
mondeling te onderhouden; dog het geluk niet hebbende UwelEd:
laatstleden vrydag 8. daagen in den Haag aantetreffen, neeme ik de Vryheid
myn aan Dezelve p[e]r missive te adresseeren.
Geduurende een 23 Jaarig verblijf in de Indien, voornaamentlijk op
Chormandel en Bengalen in dienst der Nederlandsche oost Ind: Maatschapp
hebbe ik mijn met een buitengemeene Vlyt en attentie toegelegd, om de
Mithologie, de Historie, Zeden, Wetten &c: der Indiaanen (die de
Malabaarsche kust tot aan de grenzen van Boutan of Thibet bewoonen)
op het nauwkeurigste te onderzoeken en
[1v:] te doorgronden, waartoe myn de perfecte kennisse hunner taalen zeer
te hulpe kwam, ook derf ik mijn beroemen de eenigste in Europa te zijn
die eene zoo perfecte kunde van den godsdienst, oude geschiedenissen
&c: van deeze volkeren heeft, als een door myn byna voleindigt en
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uittegeeven breedvoerig werk genoegzaam zal bewyzen, Dit werk tot Titel
zullende voeren Dictionaire Historique en Mithologique des Hindous, derf
ik UwelEde verzekeren, dat in veraciteit en Exactitude de Zijns gelijken
niet heeft, en verre overtreft, alles wat men tot nu toe over dat Sujet en de
origineele Inwoonders deezer gewesten heeft Publiek gemaakt, het welk
meestendeels fabuleus en valsch is, of ten hoogsten genoomen maar een
Zwak en oppervlakkig denkbeeld van eenige Zaaken geeft.
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Ik heb nog een andere Werk begonnen, namentlijk de beschryving van
den Landbouw van Indien in prosaïsche Dichtmaat, en in navolging der
Georgica van Virgilius, het geeft de descriptie van alle gewassen deezer
Landen, van den Asvatha of zoogenaamde Banianboom af, tot de geringste
plant, derzelver Natuur, kracht, goede en quaade hoedaanigheeden; van
alle gewassen en vruchten,
[2r:] de tyd en wyze hoe ze te zaayen en intezamelen; het beschrijft de
verschillende gronden die voor elk gewas dienstig zijn, het leerd om met
Vee omtegaan, in het kort het laat niets onaangeroerd het geen eenigzints
tot den Indiaaschen Landbouw betrekking heeft, en ingevolge gebruik
door den Landman aldaar werd waargenoomen: Zorgen en kommer wegens
de drukkende omstandigheden waar in ik myn met eene Zwaare Familie
bevind, beneemen mijn de Lust en het vermogen om verder daar in
voorttevaaren dog ik zoude met ijver daaraan arbeiden, waare het dat ik
eenigzins geencourageerd en gesouteneerd wierd, het zy met pecuniaire
assistentie, of met een middelmaatige bediening of ampt, dat myn voor
het dreigende gebrek konde verzekeren, tot dit laatste heb ik alle Recht en
aanspraak, zoo wegens myn 23.jaarige Dienst in de Indïen, als wegens
zekere door mijn aldaar bewezene importante en gewigtige Diensten ten
voordeele deezer Republiek, ik heb mijn ten dien einde 14. dagen geleden
p[e]r Requeste aan de Eerste Kamer geadresseerd, dog geen Vrienden en
Voorspraak (deeze zoo noodzakelyke vereischtens) hebbende; is het meer
dan waarschijnlyk dat ik in mijn verzoek
[2v:] om eenig ampt niet zal reusseeren.
Burger Agent! gy hebt mede de Indïen betreeden het is aan U wyze Directie
dat men alles wat tot bevordering van konsten en Wetenschappen kan
strekken heeft toevertrouwd, Indien gy met myn van gevoelen waard, dat
de genoemde Werken, de geleerde Waereld (omtrend het geene gindze
Landen betreft,) van veel nut en Licht zouden zijn, zoo bidde ik UwelEd
myn hier in te protegeeren het zy mijn by het Instituut van Nat: opvoed:
of anderwyze met een mediocre post te begiftigen, dan wel myn Deszelfs
veel vermogende protectie op eene andere wyze te doen gevoelen.
Ik verstaa de Fransche, Engelsche, Hoogduitsche Taalen in grondige
perfectie, en geeve er onderwys in. Zoo mede het Italiaansch boekhouden,
de Correspondentie zoo wel Secretarieele als Commercieele, de rekenkonst,
de geographie, de Historie &c. Indien deeze Capaciteiten UwelEd: by het
Instituut konden dienen, bidde ik Dezelve myn te Emploijeeren, myn
gedrag en Civisme is irreprochabel, myn yver en trouwe zal UwelEd:
overtuigen dat Dezelve zyne protectie aan geen onwaardig voorwerp heeft
verleend. Ik ben met [ver]schuldigde achting op het Camperhoofd in een
pijpe winkel
Burger Agent!
UwelEd onderd: en gehoorzame Dienaar
J. Hafner
[in pen boven p. 2v:] Rel. 20 Octb 1798 No 4.
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Eindnoten:
1 Geciteerd via: Paul van der Velde, Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob
Haafner (1754-1809), Amsterdam 2008, p. 156-157. Zie mijn bespreking van dat boek in
MedJCW 31 (2008), p. 150-151, waarin ik veronderstelde dat er in de archieven vermoedelijk
nog wel wat meer over Haafner te vinden zou zijn. Het is bizar om zo snel gelijk te krijgen.
2 Nationaal Archief, Archief Dep. Binnenlandse Zaken 1796-1813 (toegang: 2.01.12), inv. nr
289.
3 Henk Boels, Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse
tijd, 1795-1806, 's-Gravenhage 1993, p. 145.
4 W.G.C Byvanck, Bataafsch Verleden (Dorus droefheid), Zutphen, z.j. (1917), een Van
Kooten-biografie, schrijft wel over Van Kootens dagen in Parijs en Madrid, maar niet over
verdere tochten. Ook de korte Van Kooten-biografie van Reina van Ditzhuyzen, Onderwijs als
opdracht, 's-Gravenhage 1977, p. 17-21 laat Van Kooten niet zien in de Oost.
5 Over Van Kootens malheur licht het hiervoor genoemde boek van Henk Boels ons uitvoerig
in. Verder verwijs ik naar het hoofdstuk over het ambtenaarschap van Paape in mijn aanstaande
Paape-biografie.
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Recensies
Matthijs Lok, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse
en Franse Restauratie (1813-1820).
Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker 2009. 419 p. isbn 978-90-351-3405-8
Prijs: € 29,90
Matthijs Lok promoveerde het afgelopen voorjaar aan de Universiteit van Amsterdam
op dit vergelijkende onderzoek naar Nederlandse en Franse ‘windvanen’: bestuurders
die moeiteloos overstapten van het napoleontische regime naar de monarchieën die
hun staatkundige opvolgers waren. Een groot deel van de ambtelijke elite overleefde
de nederlaag van Napoleon en voegde zich naar het gerestaureerde regime van de
Bourbons dan wel naar het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Nadrukkelijker dan
in Frankrijk voegde de Nederlandse monarchie zich tevens naar de windvanen, zodat
het resultaat - in de woorden van Thorbecke - kan worden omschreven als ‘een
napoleontisch gereglementeerde staat met een constitutionele voorgevel’. De
ambtelijke continuïteit tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het voorgaande
bewind is een bekend fenomeen, maar Lok is de eerste die het systematisch onderzoekt
en in een internationale context plaatst. Hij heeft over het onderwerp een knappe en
gedegen studie geschreven.
In weerwil van een nog steeds courante mythologie was het geenszins
vanzelfsprekend dat het Koninkrijk der Nederlanden verrees uit de puinhopen van
het Franse Empire. Toen in november 1813 de Fransen het land verlieten en de
Russen binnentrokken, greep Gijsbert Karel van Hogendorp met zijn Driemanschap
de macht. Hij deed dat in naam van Oranje, zij het zonder enig mandaat. Willem
Frederik, de zoon van de voormalige stadhouder, landde op 30 november op het
strand van Scheveningen, gezeten op de schouders van de visserman Pronk. De prins
had op dat moment geen flauwe notie van zijn eigen toekomst of die van het land.
Een dag later presenteerde Joan Melchior Kemper de onbekende Oranje aan de
bevolking van Amsterdam, niet als stadhouder Willem de Zesde maar als ‘soeverein
vorst Willem de Eerste’. Het volk juichte, al wist geen mens wat die titel inhield.
Vervolgens voltrok zich langs twee sporen een proces van staatsvorming. In de
eerste plaats werd in 1814 een grondwet opgesteld die het nieuwe Nederland
definieerde als een eenheidsstaat onder de eenhoofdige leiding van de prins van
Oranje. Een terugkeer naar de gewestelijke fragmentatie van vóór 1795 was
ondenkbaar, hoewel daaruit niet noodzakelijkerwijze voortvloeide dat de soevereiniteit
werd opgedragen aan een lid van de voormalige stadhouderlijke familie.
Staatsrechtelijk was in dit verband nog geen sprake van een koninkrijk, hoogstens
van een vorstendom naar Duitse snit.
In de tweede plaats diende zich na de nederlaag van Napoleon de mogelijkheid
aan van een vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Deze
bestemming van de voormalige Oostenrijkse gebieden lag geenszins op voorhand
vast. Een samenvoeging met de voormalige Republiek der Nederlanden was slechts
een van de opties in de herverkaveling van het na-oorlogse Europa. Willem I
propageerde de fusie van harte, aangezien de territoriale uitbreiding hem de
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gelegenheid zou bieden zijn nieuwe staat op te waarderen tot een koninkrijk. De
voormalige Republiek der Nederlanden was een te smalle basis voor een koninkrijk.
Zijn aandringen werd beloond en in juli 1814 belastten de geallieerde overwinnaars
hem met het voorlopige bestuur over de Zuidelijke Nederlanden. Definitieve beslui-
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ten dienaangaande moesten worden genomen door het Congres van Wenen, dat in
september 1814 van start ging. Het koninkrijk was nog niet in kannen en kruiken,
toen Napoleon in maart 1815 ontsnapte van Elba. Zodra het bericht van de
‘adelaarsvlucht’ Den Haag bereikte, riep Willem I zichzelf uit tot koning. Met een
beroep op de dwingende omstandigheden zette hij zichzelf de kroon op het hoofd een geste die doet denken aan de eigenhandige kroning van Napoleon. De geallieerde
grootmachten werden voor een voldongen feit gesteld en fiatteerden zijn monarchale
coup een week later. De bevolking der Nederlanden werd uiteraard niet geraadpleegd
en volstond - althans in het noorden - met juichen. Deelname aan de Slag bij Waterloo
en heldendaden van de kroonprins droegen in belangrijke mate bij tot de vestiging
van de dynastie.
Op het eerste gezicht lijkt er weinig overeenkomst te bestaan tussen het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden en de opgekalefaterde Bourbonse monarchie in Frankrijk.
Matthijs Lok weet aannemelijk te maken dat een vergelijking wel degelijk zinvol is.
Beide staten stonden onder curatele van de Geallieerden: Frankrijk als een door hen
verslagen, Nederland als een door hen geschapen mogendheid. Binnenslands werden
beide regimes geconfronteerd met gelijksoortige problemen. In de overgangssituatie
na de ineenstorting van de napoleontische machtsstructuur moesten zij nieuwe
instituties in het leven roepen en gaandeweg hun bestaan rechtvaardigen. Weliswaar
beriep Lodewijk XVIII zich op een legitimiteit die van oudsher en van Hogerhand
was gegeven, maar hij kon niet zonder meer in de voetsporen treden van zijn
absolutistische voorgangers. Willem I was zelfs helemaal niet in staat in de voetsporen
te treden van zijn stadhouderlijke voorgangers, bij gebrek aan continuïteit met het
pre-revolutionaire bestel. Zowel in Nederland als in Frankrijk vormde een grondwet
de formele legitimatie van de monarchie. In zekere zin was dat een concessie aan de
Revolutie, al was er natuurlijk geen sprake van volkssoevereiniteit. De macht des
konings werd in die constituties voorgesteld als een mandaat van het volk, zonder
dat daar een vorstelijke verantwoordingsplicht tegenover stond. Ministers werden
beschouwd als dienaren des konings en parlementen werden geacht de besluiten van
de regering goed te keuren.
Beide regimes kwamen tot stand in een dramatische breuk van de geschiedenis,
die ze zowel in pragmatische als in ideologische zin probeerden te lijmen. Ze
verwierpen de Revolutie en profileerden zich als erfgenamen van de continuïteit die
daaraan voorafging. Deze ideologische kunstgreep verhulde en ontkende zelfs de
pragmatische continuïteit met het nabije verleden: beide staten incorporeerden
stilzwijgend grote delen van de napoleontische nalatenschap. Het daadwerkelijke
lijmen van de breuk vond plaats in de bestuurlijke praktijk, die in institutioneel en
personeel opzicht voortbouwde op haar directe voorganger. Het officiële discours
was er echter op gericht de Revolutie te negeren als een betreurenswaardige afwijking
van de geschiedenis, die men gelukkig achter zich had gelaten.
In Frankrijk noch Nederland was een algehele ontmanteling van het napoleontische
bestuursapparaat een realistische optie. Een bijltjesdag jegens de bestuurlijke elite
van het Empire zou in de eerste plaats een verbitterde oppositie in het leven hebben
geroepen. In de tweede plaats konden de nieuwe regimes zich domweg niet
veroorloven de gekwalificeerde ambtenaren uit de napoleontische school terzijde te
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schuiven. Deze overheidsdienaren hadden het klappen van de zweep geleerd in een
bureaucratie die op militaire leest was geschoeid. De keizer had geen behoefte aan
democratische organen en gaf de voorkeur aan een sterke uitvoerende macht onder
zijn directe bevel. Aangezien eerdere revolutionaire regimes de institutionele ballast
van het verleden overboord had-
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den gegooid, was de staatsmacht ten tijde van Napoleon groter en effectiever dan zij
ooit was geweest. De rationeel georganiseerde bureaucratie en haar ervaren
ambtenaren kwamen de opvolgers van de keizer goed van pas.
Op hun beurt hadden de napoleontische bestuurders weinig last van ideologische
scrupules, zodat ze moeiteloos hun trouw verlegden naar de nieuwe machthebbers.
In Frankrijk zetten ci-devant revolutionairen als Talleyrand, Fouché en Pasquier de
huik naar de wind, in Nederland gewezen patriotten als Van Maanen en Wiselius of
voormalige napoleontische bestuurders als Elout en Roëll. Om het fenomeen van de
windvaan in kaart te brengen onderwerpt Lok de na-oorlogse bureaucratieën aan een
prosopografische analyse. Tweederde van de leden van de Raad van State tijdens de
regeringsperiode van Willem I had een ambt bekleed in de Bataafs-Franse Tijd,
evenals de helft van zijn ministers. Het aantal windvanen in Frankrijk was
vergelijkbaar. Gezien de nadrukkelijke aanwezigheid van keizerlijke oudgedienden
stapten zowel Lodewijk XVIII als Willem I ‘in het bed van Napoleon’, zij het dat
beide vorsten zich voor de goede orde eveneens omgaven met steunpilaren van het
Ancien Régime.
Het overnemen van de napoleontische boedel droeg uiteraard niet bij tot de
legitimiteit van het nieuwe bewind, wat de neiging versterkte de voorgaande periode
in stilte te hullen. Lok beschrijft in dat verband ‘de politiek van het vergeten’, die
met name in Frankrijk werd gecultiveerd. Een harde afrekening met het verleden
was incompatibel met de noodzaak van wederopbouw, zoals na 1945 nogmaals zou
blijken. Het oubli was zelfs in de Franse Charte opgenomen, in de hoop politieke
tegenstellingen binnen hanteerbare proporties te houden. Ook in het Koninkrijk der
Nederlanden was het vergeven en vergeten de orde van de dag. De ‘partijschap’ van
patriotten en prinsgezinden werd geacht tot het verleden te behoren. De politieke
vijanden van voorheen schaarden zich eendrachtig rond de troon, en node mist men
ten tijde van Willem I het onvertogen woord. Toen de Belgen dat tenslotte wèl lieten
horen, was het weldra afgelopen met het Verenigde Koninkrijk.
In Frankrijk kon de opgelegde vergetelheid niet verhinderen dat een levendige
discussie ontbrandde over de windvanen of girouettes. Vanouds was de windvaan
een aanduiding voor de opportunist, maar in de verhoudingen na 1815 kreeg het
begrip een gepolitiseerde lading. De gezagsdragers die de huik naar de wind zetten
werden door hun voormalige politieke geestverwanten te kijk gezet in schotschriften
en in een satirische Dictionnaire des Girouettes. Op hun beurt legden de
ultraroyalisten veel morele verontwaardiging aan de dag, in de hoop politieke munt
te slaan uit deze verwerpelijke gladjakkers.
In Nederland treft Lok weinig sporen aan van een soortgelijke discussie. Het
vergeten was hier des te gemakkelijker omdat de voorgaande periode kon worden
afgedaan als een vreemde overheersing. Alleen een paar Oranjeklanten maakten zich
in pamfletten boos over de bevoordeling van windvanen. Bilderdijk ging tekeer tegen
lieden die het vaderland hadden verkwanseld en nu bij Oranje in de gunst probeerden
te komen. Hij had boter op zijn hoofd, want hijzelf had een ambt aanvaard uit handen
van Lodewijk Napoleon en ronkende lofdichten geschreven op diens oudere broer.
De supporters van het nieuwe koningshuis gingen ook stilzwijgend voorbij aan de
vernederende knievallen van Willem I voor Napoleon. De vergetelheid vierde des te
meer hoogtij omdat de koning van het koninkrijk der windvanen zelf een windvaan
was. Kinker wierp zich in zijn Herkauwer op als de spreekbuis van het gezonde
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verstand, dat wil zeggen van het vergeten en vergeven. In zijn optiek was het vergeven
in het zelfs niet aan de orde, aangezien er geen sprake was van misdrijven.
Lok wijdt een hoofdstuk aan de ‘rites de passage’ die de overgang van het ene regime
naar het andere markeerden. De windvaan moest zichzelf ontslaan van zijn eed van
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trouw aan het voorgaande bewind en een tijdige adhesiebetuiging geven aan het
nieuwe. Om de eer hoog te houden moest dat niet te vroeg, maar vooral ook niet te
laat plaatsvinden. Het eigen verleden werd in een curriculum vitae zo gunstig mogelijk
voorgesteld. Verzoeken om ambten gingen gepaard met betuigingen van onwankelbare
trouw. Bij de aanvaarding van een ambt werd die trouw bezegeld door een eed aan
het nieuwe bewind. Willem I honoreerde op zijn beurt de betoonde trouw met adellijke
titels en militaire eretekenen. Het koninkrijk koesterde zijn bestuurders, vooropgesteld
dat ze de koning niet tegenspraken.
De studie wordt besloten met een beschrijving van twee windhanen bij uitstek:
Étienne-Denis Pasquier (1767-1862) en Cornelis Felix van Maanen (1769-1846).
De jurist Pasquier diende in Frankrijk achtereenvolgens het Ancien Régime, de
revolutionaire en de napoleontische regeringen, de gerestaureerde Bourbons en de
Juli-Monarchie. Hij voegde zich naar elke nieuwe machthebber en stond bekend als
le ministre inévitable. Van Maanen doorliep in Nederland een soortgelijke carrière:
de patriot van de jaren tachtig diende achtereenvolgens de Bataafse Republiek, het
Staatsbewind, de monarchie van Lodewijk Napoleon en organiseerde vervolgens de
inlijving van Nederland in het Franse Keizerrijk. Na 1813 ontwikkelde hij zich tot
het perpetuum immobile in de kabinetten van Willem I. Als minister van justitie zou
hij aanblijven tot 1842, twee jaar na de troonsafstand van zijn koninklijke meester.
Lok probeert Van Maanen vrij te pleiten van het verwijt van opportunisme door hem
op te voeren als een trouwe dienaar van Vrouwe Justitia. Voor de verstokte jurist
zou het regime dat hij diende ondergeschikt zijn geweest aan de rechtsbedeling en
de ordehandhaving. Die interpretatie is mogelijk, al maakt de verknochtheid aan law
and order de opperveldwachter der Nederlanden weinig sympathieker. De hang naar
stabiliteit lijkt mij een te spitsvondige verklaring voor het gedraai van de windvaan.
Het beschrijven van de rommelige overgang van het ene bewind naar het andere
is een lastige opgave, te meer wanneer de auteur niet volstaat met het gemakzuchtige
drama van de breuk. Matthijs Lok heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt, want
zijn vergelijkende perspectief heeft hem opgezadeld met een dubbel onderzoek. De
vergelijking verschaft een meerwaarde aan informatie, maar verplicht de lezer tevens
in elk hoofdstuk van de Nederlandse hak op de Franse tak te springen. In mijn ogen
weegt het voordeel van het comparatieve onderzoek op tegen het nadeel. Lok
ontwikkelt bovendien een analytisch instrumentarium om het windvanengedrag te
beschrijven. Al met al heeft hij een boek geschreven waarop hij trots mag zijn.
SYTZE VAN DER VEEN

Wilfried Uitterhoeve, Cornelis Kraijenhoff (1758-1840). Een loopbaan
onder vijf regeervormen.
Nijmegen, Uitgeverij Vantilt 2009. 471 p. isbn 978-94-6004013-9 Gebonden
€ 29,95; paperback € 27,50
Met een loopbaan onder vijf regimes is Kraijenhoff te beschouwen als een prototype
van de ‘windvanen’ uit het boven besproken boek van Lok, al weet ik niet of zijn
biograaf Uitterhoeve met die kwalificatie instemt. Omdat Lok militaire gezagsdragers
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buiten beschouwing laat, komt Kraijenhoff niet voor onder de door hem opgevoerde
bureaucraten. Niettemin is deze generaal nadrukkelijk present in
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het Koninkrijk der Nederlanden, althans tot zijn déconfiture in 1826. Ook in de
voorafgaande Bataafs-Franse regeringen speelde hij een belangrijke rol, soms op de
voorgrond, meestal in het verborgene als de grote deskundige op het gebied van
vestingbouw en waterstaat.
Wilfried Uitterhoeve promoveerde aan de universiteit van Nijmegen op deze mooie
biografie van Kraijenhoff, die werd genomineerd voor de Grote Geschiedenisprijs.
In zijn voorwoord geeft hij een omschrijving van de eisen waaraan een biografie in
zijn ogen dient te voldoen. De biograaf moet volgens hem streven naar een evenwicht
tussen de beschreven persoon en de context waarin deze zich beweegt. Die
compositorische evenwichtskunst is inderdaad een fundamentele eis en raakt aan
een hermeneutische dubbelzinnigheid: de man wordt begrepen in het licht van zijn
tijd, die op haar beurt wordt begrepen in het licht van de man.
In termen van de gangbare logica is dat een hopeloze cirkelredenering, maar voor
een biografie is het een bruikbaar en zelfs onmisbaar axioma. De dialectiek van de
man en zijn tijd veronderstelt namelijk stilzwijgend een schrijver die als
belichtingstechnicus het vereiste dubbeleffect teweegbrengt. De historicus die zich
waagt aan dit genre ontbeert de bescherming van een thematische afbakening en
moet voortdurend heen en weer schakelen tussen het algemene niveau van de tijd en
het bijzondere niveau van de man. Op voorhand valt niet eens te zeggen waar de
man ophoudt en de tijd begint. Een afgewogen compositie is inderdaad een belangrijk
kwaliteitscriterium, evenals de hoeveelheid geschiedenis die in de biografische
illuminatie zichtbaar wordt. Met als aanvullende eis, zoals Uitterhoeve terecht stelt,
dat het resultaat leesbaar moet zijn. Het schrijven van een biografie is een kunst op
zich.
Alvorens het werk naar bovenstaande criteria te beoordelen geef ik een samenvatting
van het leven en werken van de hoofdpersoon, die vermoedelijk voor vele lezers een
onbekende is. Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff werd in 1758 geboren in
Nijmegen. Zijn vader, officier in het Staatse leger, trad na de Oostenrijkse
Successieoorlog toe tot het Corps Ingenieurs, met als standplaats Nijmegen. Om zijn
magere inkomen als genie-officier aan te vullen nam hij in 1763 een plaatselijke
bierbrouwerij over. Moeder Kraijenhoff stamde uit de Nijmeegse regentenfamilie
De Man. Gerekend naar de maatstaven van de standensamenleving behoorde het
gezin tot de ‘subtop’ van de provinciestad.
De liefde voor waterstaat en vestingbouw werd de jonge Kraijenhoff met de
paplepel toegediend door zijn vader, die de opvoeding van zijn enige zoon ter hand
nam. De toegepaste meetkunde voor die vakken had hij zich al op tien- à elfjarige
leeftijd eigen gemaakt. Met een schepje legde hij in de tuin van de brouwerij
miniatuur-vestingwerken aan, hij verdiepte zich in het destijds hoogst modieuze
fenomeen van de electriciteit en hij placht zijn vader te vergezellen tijdens diens
metingen op de Waal. Het landschap van de rivieren werd een deel van zijn mentale
habitus en het ‘waterpassen’ - het meten van het waterpeil - zou een levenslange
liefhebberij blijven.
Naast deze ‘verlichte’ opvoeding op natuurwetenschappelijke grondslag doorliep
Kraijenhoff de Latijnse school in Nijmegen. De vader wilde niet dat de zoon in zijn
voetsporen zou treden als onderbetaald genie-officier en had hem een carrière
toebedacht als advocaat. Met dat doel schreef Cornelis zich in september 1777 in
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aan de universiteit van Harderwijk. Een jaar later stapte hij echter over naar de
faculteit der wijsbegeerte, waar het destijds gebruikelijke mengsel van fysica en
metafysica werd gedoceerd. Zijn belangrijkste leermeester was Bernard Nieuhoff,
die zich de jaren daarop in filosofische zin ontwikkelde tot kantiaan en in politieke
zin tot patriot. Kraijenhoff
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promoveerde in 1780 in de wijsbegeerte en begon daarna aan een studie medicijnen,
die hij in 1784 afrondde. Tegen die tijd had hij zich ook het nodige patriotse
gedachtengoed eigen gemaakt, want de universiteit van Harderwijk stond bekend
als een ‘keezennest’. Daendels, eveneens een Geldersman, was een van zijn
studiegenoten.
Begin 1784 vestigde Kraijenhoff zich als arts in Amsterdam. Hij slaagde erin
binnen enkele jaren een bloeiende praktijk op te bouwen, mede dankzij het netwerk
van relaties dat hij aanknoopte binnen het genootschapsleven. De jonge dokter was
lid van alle bekende genootschappen - Concordia et Libertate, de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen (in 1784 opgericht door zijn studievriend Martinus
Nieuwenhuyzen), Felix Meritis en de Vaderlandsche Sociëteit (na 1787 omgedoopt
in Doctrina et Amicitia). De ambiance van de genootschappen met hun overlappende
ledenbestanden sloot zowel aan bij zijn wetenschappelijke als bij zijn politieke
belangstelling. Lieden als Van Swinden en Van Marum behoorden tot zijn geleerde
vrienden, terwijl hij in de Vaderlandsche Sociëteit optrok met geestverwanten als
Schimmelpenninck, Wiselius en Irrhoven van Dam.
In april 1787 maakten de patriotten, gesteund door de schutters van het
Exercitiegenootschap, zich meester van de macht in Amsterdam. Kraijenhoff maakte
de coup van nabij mee, al behoorde hij niet tot de daadwerkelijke deelnemers. Hij
hoefde dan ook niet de benen te nemen, nadat met steun van het Pruisische leger de
orangistische tegencoup zijn beslag had gekregen. In zijn autobiografische
Levensbijzonderheden, postuum verschenen in 1844, voert hij zichzelf op als een
gematigd patriot, maar wellicht is dat beeld enigszins vertekend door zijn behoefte
aan een correcte nagedachtenis.
In ieder geval maakte hij als zovele patriotten in de jaren na 1787 een radicalisering
door. Doctrina et Amicitia, voorheen de Vaderlandsche Sociëteit, werd een broeinest
van patriotse sentimenten. Begin 1794, in afwachting van de omwenteling die met
steun van het Franse leger voltrokken zou worden, richtte hij met Irrhoven van Dam
en Gogel een revolutionair comité op. Vooruitlopend op de val van de orangistische
dwingelandij begonnen de heren alvast wapens te kopen, die werden opgeslagen in
een pakhuis op het Roeterseiland. Helaas werd de toeleg ontdekt, zodat Kraijenhoff
alsnog de benen moest nemen. Het leger van Pichegru, met inbegrip van de Hollandse
brigade onder Daendels, stond toen al voor de Maas. Kraijenhoff voegde zich bij
Daendels en was diens rechterhand bij de inname van Heusden.
In januari 1795 trok de Hollandse brigade in het voetspoor van het Franse leger over
de bevroren rivieren de Republiek binnen. Daendels sloeg zijn hoofdkwartier op in
Maarssen en zond Kraijenhoff naar Amsterdam om de overgave van de stad te eisen.
Het stadsbestuur betoonde zich onwillig, maar ging weldra door de knieën voor het
dreigement van een volksopstand. Op dezelfde dag - 18 januari 1795 - werd
Kraijenhoff door het Committé Revolutionair aangesteld als stadscommandant van
Amsterdam. Hij zou in die functie aanblijven tot de zomer van dat jaar, wat geen
onverdeeld genoegen was. Hij moest zijn gezag verdedigen tegen de Franse
legerleiding, die het bevel opeiste over de plaatselijke schutterij. Bovendien kreeg
hij een aanvaring met de nieuwe patriotse bestuurders van Amsterdam, toen hij de
lokale autonomie bruskeerde door zich onder de bevelen te plaatsen van de
Provisionele Representanten in Den Haag.
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Kraijenhoff legde in juli 1795 opgelucht zijn commando neer. Het revolutionaire
tijdsgewricht stelde hem in staat een carrièresprong te maken die hem terugvoerde
naar zijn jeugdliefde: hij kreeg een dubbelfunctie bij het vestingwezen en de
waterstaat, met de rang van luitenant-kolonel. Als directeur van de Hollandse
Fortificatiën en Artificiële Inundatiën werd hij de volgende jaren de man die
verantwoordelijk was voor het gehele
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systeem van defensie. Bij de Engels-Russische invasie van 1799 speelde hij een
defensieve glansrol: kordaat zette hij grote delen van Noord-Holland onder water,
zodat het invasieleger niet kon optrekken naar Amsterdam.
Terwijl de meer en minder revolutionaire regimes elkaar opvolgden, wijdde
Kraijenhoff zich onverdroten aan vestingbouw en waterstaat. Daarnaast begon hij
in 1798 met een driehoeksmeting die middels aaneengeschakelde metingen vanaf
kerktorens het gehele territorium van de Bataafse Republiek moest omspannen. Het
duurde tot 1811 voordat dit omvangrijke project werd voltooid, zodat het uiteindelijke
resultaat niet meer kon worden gepresenteerd als de ‘Groote Kaart der Bataafsche
Republiek’.
Hij ervoer in 1806 de instelling van het Koninkrijk Holland als een diepe
vernedering, maar liet zich desondanks gemakkelijk lijmen door Lodewijk Napoleon.
Naast zijn andere bezigheden werd hij aide-de-camp van de nieuwbakken koning,
onder wiens bewind zijn carrière een hoge vlucht nam. Hij werd gepromoveerd tot
generaal-majoor, kreeg het commandeurschap van de Orde van de Unie en werd lid
van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen. In 1809 werd de kenner van het
defensiewezen zelfs benoemd tot minister van Oorlog. Opmerkelijk is Kraijenhoffs
optreden in de nadagen van het Koninkrijk Holland. Hij had zich dermate
vereenzelvigd met Lodewijk Napoleon dat hij de dreigende annexatie door het Franse
keizerrijk hoopte te voorkomen. In opdracht van de koning stortte hij zich op de
verdediging van Amsterdam, dat als een onneembare citadel de binnentrekkende
troepen van diens broer moest weerstaan. De enigszins overspannen exercitie kon
de inlijving niet tegenhouden en werd hem door Napoleon geenszins in dank
afgenomen.
De minister van Oorlog diende in 1810 zijn ontslag in en wijdde zich aan de
voltooiing van de driehoeksmeting ten behoeve van zijn Groote Kaart. Napoleon
eiste aanvankelijk dat Kraijenhoff gevankelijk naar Parijs zou worden gevoerd, maar
zover kwam het gelukkig niet. Integendeel, tijdens Napoleons bezoek aan Nederland
in 1811 bleken de keizer en de militaire deskundige uitstekend met elkaar te kunnen
opschieten. In december vertrok Kraijenhoff naar Parijs om Napoleon van advies te
dienen inzake defensie en waterstaat. Hij keerde in mei 1812 terug met een Légion
d'Honneur en met de opdracht een rapport te schrijven over de waterhuishouding
van Nederland. Naast de driehoeksmeting die het hele land in kaart had gebracht
verrichtte hij in 1811-13 een ‘aaneengeschakelde waterpassing’ om de onderlinge
hoogteverschillen in alle rivieren en waterwegen vast te stellen. In dat verband was
hij de uitvinder van het Amsterdams Peil, dat werd ingevoerd als standaardmaat voor
het waterpeil.
In 1813 voltrok zich de volgende regeringswisseling, deze keer dankzij de nederlaag
van Napoleon en de terugkeer van de prins van Oranje. Tijdens de roerige
novemberdagen van 1813 werd Kraijenhoff opnieuw commandant van Amsterdam
- een reprise van zijn optreden in 1795, zij het dat deze herhaling van de geschiedenis
in ideologische zin haar omkering was. In de daaropvolgende jaren ontwikkelde hij
zich tot de vertrouwde raadgever van Willem I en zette hij zijn expertise in ter
bevestiging van de nieuwe monarchie.
Zoals ik naar aanleiding van het boek van Lok al opmerkte, was de samenvoeging
van Noord en Zuid een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het
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Koninkrijk der Nederlanden. Het voornaamste argument ten gunste van de
samenvoeging was de functie van de nieuwe staat als barrière tegen hernieuwde
Franse expansiedrift. Om de geallieerde toestemming voor de fusie te bevorderen
deed Willem I reeds in het voorjaar van 1814 het voorstel de zuidgrens te beveiligen
met een reeks van forten. In september 1815 werd de uitvoering ter hand genomen,
die - uiteraard - werd opgedragen aan Kraijenhoff. Het was een project van
ongehoorde omvang en met een destijds onvoorstelbare
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begroting van 72 miljoen gulden. Hier werd iets groots verricht. Kraijenhoff wist de
‘bevestiging van het Zuiderfrontier’ binnen de gestelde termijn en binnen het budget
voor elkaar te krijgen.
De onderneming was het hoogtepunt van zijn loopbaan en leverde hem nieuwe
eerbewijzen op - de rang van luitenant-generaal, een baronnentitel en het Grootkruis
van de Militaire Willemsorde. In 1826 raakte hij echter in opspraak, toen een kruithuis
in Ieperen instortte en een fort in Oostende gebreken vertoonde. Volgens de
wijdverbreide geruchten was bij de bouwwerkzaamheden aan het Zuiderfrontier op
grote schaal sprake geweest van malversatie en corruptie. De bejaarde Kraijenhoff
werd op non-actief gesteld, maar kreeg na enige jaren eerherstel. De forten bleken
in bouwkundig opzicht sterk genoeg, al konden zij in 1831 de binnenvallende Fransen
niet tegenhouden. De negatieve berichtgeving over de verdedigingslinie werd
voornamelijk aangezwengeld door de Belgische oppositie, die zich steeds minder
kon vinden in het Koninkrijk der Nederlanden. Kraijenhoff kon zich alsnog
terugtrekken in een otium cum dignitate in Nijmegen, waar hij in 1817 was gaan
wonen en waar hij in 1840 overleed.
Het bovenstaande résumé maakt al duidelijk dat een levensbeschrijving van
Kraijen-hoff geen geringe opgave is. Uitterhoeve is zonder meer geslaagd in de
evenwichtskunst tussen de man en zijn tijd, die het kenmerk is van een goede
biografie. De man werpt licht op de tijd en de tijd op de man. In het uitbalanceren
van Kraijenhoff en diens veranderlijke context wordt een breed spectrum aan
geschiedenis zichtbaar. Deze biografie biedt dan ook een mooi overzicht van een
uitermate verwarrend tijdsgewricht. Bovendien exploreert de auteur in het voetspoor
van zijn hoofdpersoon terreinen als waterstaat en vestingbouw, die buiten het gangbare
historische gezichtsveld vallen. In termen van onderzoek moet Kraijenhoff een
bewerkelijk personage zijn geweest.
In de afweging van mens en context fungeert Kraijenhoff vooral als blikopener
op zijn tijd en als rode draad die de historische materie bijeenhoudt. Het boek ontleent
zijn narratieve spanningsboog eerder aan de gedurig wisselende omstandigheden
dan aan de immer bestendige hoofdpersoon. Naarmate zijn patriotse bevlogenheid
vervluchtigt, ontwikkelt Kraijenhoff zich meer en meer tot een volbloed ambtenaar.
Moeiteloos stapt de gezagsgetrouwe gezagsdrager over van het ene regime naar het
andere, semper idem in al zijn gedaantewisselingen. Volgens Uitterhoeve verengde
zijn idealistische patriottisme zich op den duur tot een louter vaderlandslievend
patriottisme, dat een constante zou zijn in zijn keuzes. Ik betwijfel of dat sentiment
een afdoende verklaring biedt voor zijn vanzelfsprekende trouw aan een diversiteit
van regimes. Hij lijkt mij eerder het enigszins beangstigende toonbeeld van de
technocraat die zijn bezigheden voortzet onder elke willekeurige regering.
Kraijenhoff volgde de wendingen van zijn tijd, zoals zovelen van zijn tijdgenoten.
Zij hadden in de jaren negentig hun revolutionaire kruit verschoten en waren
gaandeweg meelopers van de geschiedenis geworden. De vanzelfsprekendheid
waarmee ze zich voegden laat zich begrijpen vanuit de tijdsomstandigheden, al hoeft
het tout comprendre van de context niet te leiden tot een tout pardonner van de
actores. In dat geval ontaardt de subtiele dialectiek van de mens en zijn tijd inderdaad
in een cirkelredenering. Het is uiteraard weinig zinvol om twee eeuwen na dato
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Kraijenhoff en soortgelijke ‘windvanen’ aan de kaak te stellen als collaborateurs.
Niettemin wekken de gezagsgetrouwe gezagsdragers van het Koninkrijk der
Nederlanden bij mij een onaangenaam gevoel, dat ik in een parafrase van Hannah
Arendt zou willen omschrijven als ‘de banaliteit van de braafheid’.
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Zelf zou ik niet gauw een man als Kraijenhoff kiezen als onderwerp van een biografie.
Des te meer respect heb ik voor Uitterhoeve, die erin slaagt over een weinig
interessante man een interessant boek te schrijven. De aangename stijl van de auteur
maakt het mogelijk de tekortkomingen van het personage voor lief te nemen. Ook
aan het criterium van leesbaarheid voldoet zijn biografie ruimschoots.
SYTZE VAN DER VEEN

Rudolf Dekker, Meer verleden dan toekomst. Geschiedenis van verdwijnend
Nederland. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker 2008. 343 p. isbn
978-90-351-3200-9 Prijs: € 25
Uw recensent heeft het boek van Rudolf Dekker met veel plezier gelezen, al zou hij
niet kunnen zeggen waarover het gaat. De auteur neemt achteloos de gehele
Nederlandse geschiedenis op de schop, van de vroegste tijden tot op de huidige dag.
Een dergelijk alomvattend spectrum is niet van deze tijd en moet dan ook van harte
worden toegejuicht. Daarbij is het geenszins Dekkers bedoeling om in het voetspoor
van P.J. Blok of andere negentiende-eeuwse geschiedschrijvers de wereld lastig te
vallen met een zwaarwichtig ‘Leerboek der Vaderlandse Geschiedenis’.
In zijn lichtvoetige hink-stap-sprong-benadering van het verleden doet de auteur
eerder denken aan een andere negentiende-eeuwer, namelijk Jacob van Lennep. Die
associatie is des te meer gerechtvaardigd omdat Dekker in zijn eerste hoofdstuk over
‘De stijlen van geschiedschrijving’ refereert aan Van Lennep. Naar aanleiding van
diens Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland (1845) merkt hij op dat
het meervoud van de geschiedenis te prefereren is boven het enkelvoud. De veelheid
van interpretaties die zij toelaat plaatst haar immers per definitie in de pluralis. In
het voetspoor van Van Lennep beweegt ook Dekker zich in een pluraliteit van
historische werelden en schrijft hij ‘geschiedenissen’.
Gelet op dat meervoud kun je zijn boek ook zien als een navolger van de
Nederlandsche Historiën, al valt de dramatische ernst van Hooft slecht te rijmen met
de ironische stijl van Dekker. Ik breng hem eerder in verband met Jacob Campo
Weyerman, die ook graag geschiedenissen mocht vertellen tot lering en vermaak van
zijn lezers. Laat ik het zo omschrijven: Rudolf Dekker gaat het vaderlandse verleden
te lijf als een postmoderne variant van de achttiende-eeuwse spectator. Hij converseert
op spectatoriale wijze met zijn lezers. Hij bedrijft geschiedenis uit de losse pols en
springt van de hak op de tak. Hij goochelt met de tijd en onthoudt zich van overbodige
geleerdheid. Zonder diepgravend te zijn haalt hij het hele verleden overhoop en
presenteert hij zijn vondsten en bevindingen met verve aan het publiek.
Heeft hij een boodschap voor de lezer? Zo ja, dan is die mij ontgaan. Waarom
heeft hij dan dit boek geschreven? Daarvoor lijkt mij maar één verklaring mogelijk:
hij heeft het voor de aardigheid gedaan. Dit boek is een lofzang op de geschiedenis,
waarin de schrijver probeert zijn liefde voor het vak over te dragen. De bekoring van
het verleden staat voorop, maar tussen de bedrijven door geeft hij zich ‘rekenschap
van het verleden’, zoals Huizinga dat enigszins hoogdravend placht te noemen. In
een poging voor zichzelf de balans op te maken balt hij een kwart eeuw professionele
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geschiedbeoefening samen in dit boek. Het resultaat is een historiografisch
egodocument, om een begrip te parafraseren dat Dekker na aan het hart ligt.
In het verleden heeft alles met alles te maken en op de hem eigen associatieve
wijze maakt Dekker ruimhartig gebruik van die verwevenheid. In termen van de
huidige
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geschiedschrijving is dit boek te beschouwen als een buitenissige exercitie. Vele
vakgenoten zullen dan ook afhaken omdat de schrijver zich uitspreekt over van alles
en nog wat, zonder zich te storen aan de vooropgezette en afgebakende thematiek
die de gangbare historiografie voorschrijft. Ondergetekende behoort tot degenen die
zich gaarne laten meevoeren door zo'n meanderende woordenstroom, in de
veronderstelling dat de lezer al voortkabbelend altijd wat opsteekt. Je dompelt je
onder in dit boek of je laat het links liggen.
Onder Dekkers bricolage van het verleden gaat een wezenlijk probleem schuil. Het
moge duidelijk zijn dat het grote nationale geschiedverhaal tot het verleden behoort.
Het relativisme heeft zich meester gemaakt van de geschiedschrijving en de
eenduidige scheidslijn tussen goed en kwaad is passé. De hedendaagse historicus
kan niet langer met goed fatsoen op de rechtersstoel gaan zitten om het mensdom in
te delen in helden en schurken. Beider afwezigheid heeft tot gevolg dat in het huidige
historiografische discours de grijstinten overheersen. De geesten zijn dermate
doordrongen van een stilzwijgende correctheid dat het uitspreken van enig oordeel
wordt ervaren als vloeken in de kerk.
Dekker lijkt weinig op te hebben met deze ‘vergrijzing’ van het verleden, die zich
niet alleen manifesteert in het beeld van de Tweede Wereldoorlog, maar ook in dat
van de Bataafs-Franse Tijd en de Opstand tegen Spanje. Evenmin kan hij zich aan
die invloed onttrekken, want elke tijd schrijft zijn eigen geschiedenis en zoals iedereen
is hij behept met contemporaine oogkleppen. Het pathos van P.C. Hooft is voor ons
niet langer weggelegd - sinds lang niet meer, want Jan Romein beklaagde zich in
1939 al over de ‘vergruizing’ van het geschiedbeeld. De professionalisering van het
vak en de voortschrijdende specialisatie hebben aan de vergruizing en vergrijzing
het nodige bijgedragen. De synthetische blik heeft het afgelegd tegen het
microscopische onderzoek van de vierkante millimeter.
Ongetwijfeld hebben de wetenschappelijke blikverenging en de morele ontlading
nieuwe perspectieven geopend, maar zij hebben het verleden tevens ontdaan van zijn
narratieve spanning. In het verlengde van die vervlakking dient zich de vraag aan
met welke middelen je de geschiedenis nog kunt overdragen aan een breed publiek.
Een mogelijk antwoord is dat de historicus een subjectieve samenhang aanbrengt
door episodische geschiedenissen aaneen te breien. Dat is precies wat Dekker hier
doet: met behulp van fragmenten die hij de moeite waard vindt monteert hij een
reportage over het verleden. Onvrede met de huidige geschiedschrijving lijkt een
motief voor dit experiment met lossere vormen. Hij is het stoute jongetje van de klas
dat de hand licht met de ongeschreven regels. Hij neemt een loopje met de
geschiedenis.
Dekker begint zijn collage met inleidende hoofdstukken over de historiografie, de
organisatie van het historisch bedrijf en de primaire elementen van het verleden: het
land als fysiek substraat, het volk dat zich in wisselwerking daarmee ontwikkelt en
de taal als conditio sine qua non van de geschiedenis. In het verlengde daarvan
onderneemt hij in acht hoofdstukken een vogelvlucht door de tijd, die hem van de
Opstand tegen Spanje voert naar de opstand van Provo. De Gouden Eeuw krijgt
uiteraard de nodige nadruk, maar de achttiende eeuw komt er wat bekaaid af:
gemakshalve beperkt hij zich tot de strijd tussen patriotten en prinsgezinden,
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uitmondend in de ‘waterscheiding’ van de Bataafse Revolutie. Hij wijdt een
afzonderlijk hoofdstuk aan de rol van het huis van Oranje, onder de veelzeggende
titel ‘Nederland als familiebedrijf’. Vervolgens behandelt
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hij de verhouding met het buitenland, de rol van het (on-)geloof, de groei en krimp
van de overzeese expansie, om te eindigen met de geschiedenis van de twintigste
eeuw.
Ik volsta met een indicatie van de opbouw, aangezien het ondoenlijk is de
heterogene inhoud samen te vatten. Het springerige betoog is doorspekt met zaken
die de schrijver aan het hart gaan en waarover hij vaker heeft gepubliceerd: oproeren,
complotten, humor, vrouwen, postzegels, corruptie, egodocumenten en
geschiedvervalsingen. Vreemde kostgangers als de vrijdenkende schilder Johannes
van der Beek alias Torrentius worden liefdevol opgenomen in zijn menagerie, evenals
vergeten schrijvers als Georges Panchaud, de uitvinder van het Nederlandse
detectiveverhaal, en Jean Lenglet alias Édouard de Nève. De episodische opzet vraagt
om sprekende voorbeelden en mooie anekdotes, waarvan Dekker een ruime voorraad
in petto heeft. De walviskaak als gevelornament en aanverwante merkwaardige
bijzonderheden waren mij onbekend. Mooi om te weten.
De lezer moet voor lief nemen dat de schrijver in zijn vogelvlucht her en der kort
door de bocht gaat. De schoolmeester in mij registreert tevens dat hij her en der uit
de bocht vliegt. Storende foutjes hadden door een scherpere redactie kunnen worden
voorkomen. Ik ben zo vrij zout op enige slakken te leggen: de held van Quatrebras
was niet de broer, maar de zoon van Willem I (p. 167). Keizer Karel VI overleed niet
in 1745, maar in 1740 (p. 176). De Zuidelijke Nederlanden waren ten tijde van
stadhouder-koning Willem III niet Oostenrijks, maar Spaans (p.189).
Het simpele plezier van deze geschiedenissen staat in schril contrast met de
apocalyptische visie waarmee Dekker zijn boek besluit. In zijn ogen is Nederland
een aflopende zaak. Globalisering en europeanisering ondermijnen de intellectuele
dijken rond het vaderland, terwijl hun fysieke pendanten worden bedreigd door de
rijzende zeewaterspiegel. De klimaatverandering zal volgens hem op den duur
Nederland doen wegzakken in de staat van zompigheid die door Tacitus werd
beschreven. Nederland dreigt in intellectueel opzicht een land zonder geschiedenis
te worden, terwijl wij in fysiek opzicht moeten vrezen voor een geschiedenis zonder
land. Hoe lang houden wij nog droge voeten? Après nous le déluge, al is het geenszins
ondenkbaar dat wij het wassende water aan den lijve zullen ondervinden. Het
doemscenario van de totale ontpoldering lijkt mij reden te meer om de geschiedenissen
van Dekker ter hand te nemen. Wanneer wij een goed heenkomen moeten zoeken in
de Ardennen of de Eifel, kunnen we het verdronken vaderland meedragen in ons
hoofd. In afwachting van de waterige apocalyps moet Rudolf Dekker vooral doorgaan
met zijn historiografische experimenten. Hij heeft het bereik en de aanleg voor een
geschiedschrijving die zich bevrijdt van academische mores.
SYTZE VAN DER VEEN
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Signaleringen
Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet, Par Amitié. De vriendenrol van
Petronella Moens. Nijmegen, Vantilt 2009. 480 p. isbn 978-94-6004-146
Prijs: € 32,50.
‘Uncle Bill’ ofwel William John Charles Bernelot Moens (1833-1904) kocht als
verwoed verzamelaar van allerlei Moensparafernalia uit de inboedel van het
RK-Jongensweeshuis te Amsterdam een aantal waardevolle zaken die betrekking
hadden op de Amsterdamse tak van de familie Moens. De collectie bevatte een kist
met brieven, stambomen, aantekeningen én de Vriendenrol van Petronella Moens.
Het in rood leer gebonden album amicorum is volkomen gaaf en bevat circa 160
bijdragen verdeeld over de periode 1786 tot 1840, waarvan sommige voorzien zijn
van illustraties. Via zijn Nederlandse achterneef Albert Moens (1952) kreeg Ans
Veltman inzage in het album, waar ze voor haar dissertatie Petronella Moens
(1762-1843). De Vriendin van 't Vaderland (2000), dankbaar gebruik van heeft
gemaakt. De idee om dit album amicorum te transcriberen is vast in die tijd geboren.
Ans Veltman en Jan de Vet hebben hiertoe hun krachten gebundeld hetgeen
resulteerde in Par Amitié. De vriendenrol van Petronella Moens.
De eerste keer dat ik een album amicorum in handen had, deed het mij denken
aan het poëziealbum uit mijn kindertijd waarin vriendinnen, familieleden en kennissen
je alle goeds toewensten. De inleidende hoofdstukken in Par Amitié laten echter zien
dat de inhoud van een vriendenrolanders van opzet is dan die van een poëziealbum.
Het genre is aan het einde van de zestiende eeuw ontstaan binnen het universitaire
milieu. Tijdens hun academische rondreis door Europa vulde het album van studenten
zich met bijdragen van medestudenten en van hoogleraren bij wie zij colleges volgden.
Vanaf het midden van de achttiende eeuw herleefde de belangstelling voor het album
amicorum, nadat het een periode minder populair was geweest. Het karakter van het
album veranderde echter: naast de gebruikelijke citaten van klassieke of christelijke
auteurs, werden gedichten geciteerd in de moderne talen. Ook illustraties in de vorm
van tekeningen, borduur-, prik- en knipwerkjes kwamen steeds meer voor, uiteraard
vergezeld van een opdracht aan de eigenaar of eigenaresse. Die verzamelde zo
bijdragen van vrienden en familieleden, maar ook van beroemde tijdgenoten, waarmee
hij of zij in contact stond. Dit alles maakt het album amicorum aantrekkelijk
bronmateriaal voor onderzoekers naar de maatschappelijke en culturele leefomgeving
van de bezitter.
De vriendenrol van Petronella Moens is dan ook een bron van informatie voor
historici en letterkundigen. Hoewel de redacteuren constateren dat niet iedereen uit
de directe omgeving van Moens erin is terug te vinden, is het - zowel wat de omvang
als de lange tijdspanne betreft - als een bijzonder document te beschouwen. De
bladzijden werden niet opvolgend op datum beschreven, sommige bijdragen zijn
later toegevoegd of ingeplakt. De eerste tekst bijvoorbeeld draagt als datum 1786 en
op de volgende pagina is een bijdrage ingeplakt uit 1813. Tussen de bijdragen van
familie en bekenden staan teksten van collega-letterkundigen als Aagje Deken, Betje
Wolff, Willem Bilderdijk en Hendrik Tollens. Men kan zich afvragen of het om
‘echte vriendschap’ gaat of om een literair dan wel zakelijk contact of een combinatie
daarvan. Adriana van Overstraten, Petronella's hartsvriendin, richtte zich in 1786 als
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eerste tot ‘Myne Waarde Kunst Vriendin’, waarna zij vervolgens de
dichtgenootschappen noemt waarvan Moens lid was. Aan het einde van haar bijdrage
benadrukt Van Overstraten dat hun vriendschap op kunst en deugd gebaseerd
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is. Bekende en minder bekende auteurs passeren daarna de revue. Bijvoorbeeld de
echtgenote van Bilderdijk, Katharina Wilhelmina Schweickhart. Zij kende de
gedichten van Moens al voordat zij haar persoonlijk ontmoette. Het echtpaar Bilderdijk
zag Moens' godsdienstige beleving als compensatie voor haar blindheid. De
openingszin van Bilderdijks gedicht luidt: ‘Waar 't licht der Waarheid schijnt, is 't
nimmer nacht in 't hart’. Bijzonder is de bijdrage van de zoon van Rhijnvis Feith,
Pieter Rutger. Hij vertelt dat hij zijn vader vaak over Moens en haar werk ‘met warme
geestdrift’ heeft horen spreken. Zijn vader is echter overleden en heeft niet in het
album kunnen schrijven. De zoon schrijft nu voor hen beiden alsof de hand van zijn
vader hem bij 't schrijven helpt.
Verder komen we verschillende verre en nabije verwanten van de families Moens
en Lyklama à Nyeholt. Petronella's vader schreef in december 1789 zijn bijdrage,
gevolgd door haar zuster Baukje Maria in januari 1790. Haar andere zuster Adriana
schreef in september 1789 haar tekst in de vriendenrol, evenals een nicht van moeders
kant Johanna Lyklama à Nijeholt. Neef Albertus Lyklama à Nijeholt, een
gepensioneerd generaal majoor, leverde zijn bijdrage in 1832. Opmerkelijk is het
grote aantal predikanten van allerlei kerkgenootschappen, variërend van de publieke
kerk tot dissidente groeperingen. Zij behoorden hetzij tot de intimi, hetzij tot de
professionele contacten van de schrijfster. Het zal niemand verbazen dat de redactrice
van De Vriendin van 't Vaderland onder haar vriendenkring vele patriotten telde. De
patriotse predikant en haar politieke leidsman, Bernardus Bosch, vertelt in zijn
bijdrage dat hij het talent van de dichteres ontdekt heeft. Politieke en persoonlijke
perikelen hebben, althans wat Bosch betreft, hun vriendschap niet geschaad. Onder
de scribenten is ook een achttal uit het hele land afkomstige boekhandelaren en/of
uitgevers te vinden, waarmee Moens zakelijke en ook vriendschappelijke contacten
onderhield.
Een van de inleidende hoofdstukken is gewijd aan de betekenis van het begrip
‘vriendschap’ aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.
Een sociaal netwerk, waarin vriendschap een belangrijke rol speelde, vormde voor
Petronella Moens als ongehuwde, blinde vrouw en broodschrijfster haar toegang tot
de ziende wereld. De gradaties in persoonlijke betrokkenheid in de bijdragen
weerspiegelen de intensiviteit van haar relatie met familie, vrienden en anderen.
Moens' blindheid is het onderwerp in het hoofdstuk ‘Oogentroost’. De onderzoekers
constateren dat haar familie er nauwelijks naar verwijst en het als een gegeven
accepteert. De literaire scribenten snijden het onderwerp regelmatig aan in de vorm
van een verwijzing naar andere blinde schrijvers als Homerus of John Milton
(1608-1674). Dirk Erkelens, bestuurder van Studium Scientiarum Genitrix, dichtte
bijvoorbeeld:
‘[...] Waer voor 't penceel des schilders zwicht,
Kan 't zinlyk oog, kant 't licht ontberen
Homeer werd' Eertropheen gestigt
Brittanje blyv' zyn Milton eeren,
Moens zy een Eerzuil opgericht
Haerkust zal Neerlands roem vermeeren.’
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Predikant en patriot IJsbrand van Hamelsveld citeert ‘Oogen-troost’ van Constantijn
Huygens (1629-1695) en een enkele regel van Plutarchus: ‘De ziel ziet, en de ziel
hoort, het andere is doof en blind’. Een enkeling refereert aan de eigen handicap,
zoals Joannes Lublink de Jonge (1736-1816) die op latere leeftijd blind werd.
De tekstbezorgers hebben er met succes naar gestreefd de transcriptie optimaal
toegankelijk te maken voor hedendaagse lezers. De veelomvattende inleiding en de
uitgebreide annotatie van de bijdragen vormen een welkome toelichting op het
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geschrevene. De in de bijlagen opgenomen verkorte stamboom van de families Moens
en Lycklama à Nyeholt, de levensloop van Moens met vermelding van de belangrijkste
bewaard gebleven brieven, handschriften en gedrukte werken, completeren het geheel.
Kortom in twee opzichten een waardevol boek: ten eerste als (historische) beschrijving
van het album amicorum en ten tweede als levensschets van het leven van Petronella
Moens.
CLAUDETTE BAAR-DE WEERD

Gerrit Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen
van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750). Hilversum 2009. 416 p.
isbn-978-90-8704-092-5. Prijs € 32.
Jaren geleden boekte ik een reis naar Santiago de Compostela bij de Belgische
reisorganisatie ‘Anders Reizen’. Het werd een onvergetelijke wandeltocht met twaalf
Belgen door de Noord-Spaanse heuvels richting Santiago. Voor de één was de reis
een gewone wandeltocht, voor de ander min of meer een bedevaart en ik trok naar
de ‘camino frances’, zoals de route heet, uit historische belangstelling. Deze ervaring
maakte mij nieuwsgierig naar het proefschrift van Gerrit Verhoeven dat de titel
draagt: Anders reizen?
Verhoeven heeft als onderwerp voor zijn onderzoek de evoluties in reiservaringen
van Hollandse en Brabantse elites gekozen in de periode 1600-1750. Aan de basis
van het onderzoek ligt een groot aantal onuitgegeven reisverslagen en andere
egodocumenten. Verhoeven constateert dat veel reishistorici blijven steken in
onderzoek naar de Grand Tour. Hij wil verder kijken en al snel komen we er achter
dat hij zich niet tot de elites heeft beperkt. Ook personeel, middengroepen en reizende
vrouwen hebben zijn belangstelling. Om de evoluties in het reizen scherper te krijgen
en een hoognodige aanvulling op de geschiedenis van het reizen te geven, onderzocht
Verhoeven tevens de bestemmingen en motieven om te reizen, de politieke invloed
op reizen, de middelen van transport en de ontwikkeling van reisgidsen. Dat alles
resulteerde in een boek in drie delen.
In het eerste deel staan de reizigers centraal. Reizen is van alle tijden, maar de
meesten van ons kennen als eerste reizigers de pelgrims die al dan niet gedwongen
op bedevaart gingen en de middeleeuwse edelen die bij andere hoven hun opvoeding
en opleiding tot ridder vervolmaakten. Uit deze laatste traditie is de Grand Tour
voortgekomen. Deze Tour werd vooral ondernomen door jongemannen uit adellijke
families en was bestemd om galante manieren te leren, onderricht in het schermen
en dansen te krijgen, en zich in de klassieke geschiedenis en vreemde talen te
verdiepen en te bekwamen. Langzamerhand veranderde echter het doel en het
repertoire van reizen. Diplomatieke missies, zakenreizen en recreatieve reizen werden
voor de burgerlijke Hollandse en Brabantse elite belangrijker. Scholing kon men in
de loop van de zeventiende eeuw steeds meer in eigen land ontvangen en de idealen
van een grensoverschrijdende educatie vervaagden door een opkomend nationalisme.
Met deze verandering zien we ook andere groepen reizigers op het toneel verschijnen:
de middengroepen en vrouwen. En reizen bleef niet langer beperkt tot adolescenten.
Ouderen en kinderen ondernamen steeds vaker een reisje en zo werd reizen zelfs een
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familiebezigheid. Personeel reisde altijd al mee, maar kreeg volgens Verhoeven
weinig aandacht in het onderzoek. Dat personeel bestond niet alleen uit bedienden.
Gouverneurs, predikanten en secretarissen behoorden veelal tot het gezelschap.
Vergeleken met buitenlandse reizigers, hield de Nederlandse reiziger het bescheiden,
meestal had hij maar een paar mensen bij zich en indien nodig huurde hij ter plaatse
koetsiers en knechten.
Reizen heeft altijd een doel. Dat kan een handelsbelang zijn, het vervolmaken van
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de opvoeding en scholing, of recreatie. Onderweg ontplooide men verschillende
activiteiten. Deze zijn het onderwerp van het tweede deel. In de loop van de zestiende
en zeventiende eeuw legden vorsten steeds vaker kunstverzamelingen aan en de
eerste musea verschenen. De nieuwe reizigers waren ontvankelijk voor nieuwe
kunstervaringen. Het bekijken van schilderkunst en beeldhouwwerk, het luisteren
naar muziek en het bewonderen van gebouwen werd een trend die werd ondersteund
door de uitgave van kunstgidsen en handboeken over de esthetiek. Met de
belangstelling voor culturele uitingen, werd men ook nieuwsgierig naar wat er op de
plekken die men bezocht in het verleden had plaatsgevonden. De lieux de mémoire
werden nieuwe reisdoelen en daarmee kreeg men oog voor de omgeving en bleef
men ook wat dichter bij huis. De natuur was niet langer alleen maar een gevaarlijke
omgeving, waar men kon verdwalen of van rotsen kon glijden. Men leerde van de
natuurlijke omgeving genieten.
Geheel in de pas met toenemende welvaart nam de consumptie onderweg toe en
het kopen van allerlei snuisterijen die mee naar huis werden genomen. Men kocht
cadeautjes voor de thuisblijvers en deed aankopen om verzamelingen thuis mee aan
te leggen. Ook de Hollandse en Brabantse reizigers, die onderweg over het algemeen
zuinig waren, lieten zich verleiden tot het kopen van nieuwe producten en trendy
accessoires die in eigen land niet verkrijgbaar waren.
Het derde deel handelt over andere elementen die de ontwikkeling van het reizen
hebben beïnvloed. Achtereenvolgens behandelt Verhoeven de politiek, het vervoer
en de informatievoorziening Vorsten en heersers breidden niet alleen graag hun
macht uit, maar wilden die ook vereeuwigen en volgden daartoe een bewuste politiek.
Rome was van oudsher de stad waar men naar toe ging om de stille getuigen van
macht te bewonderen. In de zeventiende eeuw werd Parijs de grote trekpleister. Daar
is door opeenvolgende vorsten gestadig gewerkt aan de aantrekkelijkheid van de stad
door er prestigieuze gebouwen neer te zetten en de hoven veel luister en allure te
geven. Versailles werd de pronkkast. De nijverheid bloeide op en met name de
tapisserie-ateliers hadden veel klandizie. Iedere soort reiziger kon op den duur in
Parijs iets zijn gading vinden. Edellieden bleven er traditioneel leren schermen en
dansen, politiek geïnteresseerden konden de ontwikkelingen in het Parlement volgen,
handelslui sloten er interessante contracten af en de recreatieve reizigers konden zich
vergapen aan paleizen en kathedralen, en konden er prettig winkelen.
Door de toename van het aantal reizigers werd het belangrijk dat er goede middelen
van vervoer kwamen. Reizen was vóór 1600 vaak een gevaarlijke onderneming. Niet
alleen waren de wegen slecht en moest men over gevaarlijk terrein met gladde
bergpaden en steile hellingen, er lagen ook voortdurend rovers op de loer. In heel
Europa probeerde men de veiligheid te bevorderen door betere wegen aan te leggen,
waardoor de reistijden aanmerkelijk verkort werden en waarover diligences konden
rijden, die grotere groepen tegelijk konden vervoeren. In Engeland bestond er al in
de zestiende eeuw beter vervoer. Frankrijk volgde in het begin van de zeventiende
eeuw. Holland bleef echter voorop lopen. De economische groei in de zestiende eeuw
beïnvloedde het personenvervoer enorm. Er werd een verfijnd net van
trekschuitvaarten aangelegd dat alle belangrijke steden met elkaar verbond en reizen
geriefelijk maakte.
Langzamerhand verbeterde ook de informatievoorziening. Uitgevers zagen een
nieuwe markt ontstaan door de behoefte aan kennis die de nieuwe reizigers hadden
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om hun reis voor te bereiden. Voor de Grand Tours kreeg men veelal uit familiale
kring aanwijzingen en raadgevingen mee, maar dat voldeed niet langer. De commercie
nam deze rol over.
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Verhoeven heeft een rijk boek geschreven. We kunnen de evoluties in reizen in al
hun geledingen op de voet volgen en zien het prille ontstaan van het huidige toerisme.
Hij toont aan hoe allerlei ontwikkelingen in elkaar grijpen: de toename van het aantal
reizigers en hun verscheidenheid zorgde voor verandering in doel en belangstelling.
De ontwikkelingen op het gebied van stadsontwikkeling, vervoer en informatie
breidden de mogelijkheden om te reizen uit. Het reizen werd steeds veiliger, waardoor
meer mensen een tochtje waagden en toerisme voor bredere lagen van de bevolking
reëel werd. Door dit soort kruisbestuivingen aan te tonen is Verhoeven geslaagd in
zijn opzet om het fenomeen reizen in een breder kader te plaatsen.
De studie geeft ook tal van aanknopingspunten voor onderzoekers met andere
interesses. De noten en de uitgebreide bibliografie - voor onuitgegeven documenten
vermeldt de auteur de vindplaats - geven vele verwijzingen naar brieven, dagboeken
en memoires en bieden zo tal van aanknopingspunten voor het onderzoek naar de
ontwikkeling van het individu. Het hoofdstuk over transport zal voor menigeen die
geïnformeerd wil worden over de mogelijkheden van reizen door Nederland, een
welkome informatiebron zijn.
Er zijn echter ook enkele minpuntjes in het boek. Verhoeven gaat wat onzorgvuldig
om met definities. Ik had toch graag willen weten wie nu volgens Verhoeven de elite
is. Door het boek heen staan veel grafieken, in de vorm van staven en cirkels. Deze
zijn gemaakt op basis van de gevonden egodocumenten. Omdat we hier niet te maken
hebben met aaneensluitende reeksen staan kwantitatieve gegevens op een wankele
basis en geven een schijnfeitelijkheid. De vele voorbeelden die Verhoeven uit de
reisverhalen aanhaalt, doen de lezer vaak duizelen en maken de tekst soms moeizaam
en niet altijd even consistent. Echter, omdat dit onderzoek naar reizen, naar toerisme
zo men wil, een verfrissende aanpak heeft door onderdelen van reizen mee te nemen
die tot nu toe weinig aan bod zijn gekomen, wil ik het boek toch bij u aanbevelen.
DINI HELMERS

Machiel Bosman, De polsslag van de stad. De Amsterdamse stadskroniek
van Jacob Bicker Raije. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep
2009. 253 p. isbn 987-90-253-6419-9 Prijs: € 18,50
Als ik dit boek opsla dreunt uit de radio een reclame-mantra: ‘30 pagina's elke week
extra’. Het betreft een reclame voor een van de vele tegenwoordige roddelbladen.
Het zou heerlijk zijn voor op het strand. Had Bicker Raije in de 21e eeuw geleefd,
dan had hij rijk kunnen worden met wat nu dagboek-aantekeningen zijn gebleven.
Van maart 1732 tot en met november 1772 pende hij allerlei voorvallen in Amsterdam
neer in zijn ‘nieuwspapier’ zoals hij zijn kroniek zelf noemde, dat hij overigens niet
uitgaf. Wat we lezen heeft veel weg van roddels en ‘faits divers’. Soms zijn die geheel
van onze tijd. Zo lezen we op bladzijde 169 dat er in Zandvoort een dode walvis is
aangespoeld. En net als tegenwoordig kwamen er duizenden mensen op af. Men
maakte er een prent van die verkocht werd en er werd ook maar meteen een collecte
voor de armen gehouden.
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Bekijken we het trefwoordenregister en het register van gebouwen en kerkhoven
binnen Amsterdam die Bosman heeft toegevoegd dan blijken moord, dood en
doodslag, criminaliteit in het algemeen, lichamelijk leed en zelfmoord, overspel,
liefdesverdriet en sodomie vooral de aandacht van Bicker Raije hebben gehad. Daarbij
moeten we wel bedenken dat Bosman hier een selectie presenteert. Van de totaal
3715 berichten in het origineel, heeft Bosman er 600 uitgezocht voor deze uitgave.
We kunnen ons de vraag stellen of er in Amsterdam zoveel akelige dingen gebeur-
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den en vooral of men van elkaar zoveel wist. In het midden van de achttiende eeuw
woonden er toch al zo'n 230.000 mensen in de stad. Bicker Raije had veel van horen
zeggen en kwam nog eens ergens. Toen de vrouw van schepen Nicolaas Cornelis
Hasselaar begin 1736 door de dienstmeid in bed werd aangetroffen met de knecht,
lag het verhaal snel op straat. De dienstmeid had zelf ook een verhouding met deze
knecht en zal wel niet vrolijk zijn geworden van de ontdekking. Jan de Bas, secretaris
van de weeskamer, liet zijn vrouw opsluiten in het beterhuis. Zij was met een smoes
een koets ingelokt vertelt Raije op 2 mei 1766 en dat kunnen we ook lezen in het
Schepenen secreet minuut register der geconfinieerden van 6 mei1766. Hoe ‘geheim’
ook het register was, Raije was snel op de hoogte. Het hoerenbezoek van een schepen
in 1737 bleef echter veel meer in de anonimiteit. Raije wist alleen zijn initialen:
J.O.H.V.N. en liet het daar ook bij. Naar mijn idee had hij daar wel achter kunnen
komen, want zijn ver familielid, Pieter van Loon, was ook schepen in dat jaar.
Raije was ook geïnteresseerd in politiek. In de onrustige jaren 1747 en 1748 wijdt
hij lange stukken aan oproer en oproerkraaiers, de bezoeken van stadhouder Willem
IV en terechtstellingen. Het aardige is dat Raije dan niet allerlei politieke
verhandelingen geeft maar ons vooral een inkijkje geeft in de gebeurtenissen in de
stad. Zo ontstond er op 24 juni 1748 een enorme paniek op de Dam toen de menigte
toeschouwers bij een executie in beweging kwam. Enkele leden van de
burgercompagnie schoten met scherp, waardoor er vijf of zes doden vielen. Door het
gedrang vielen velen in het water van het Damrak met als triest resultaat dat er nog
eens zestig mensen verdronken. Na afloop bleek dat 106 mensen het leven hadden
gelaten, want er waren ook nog eens mensen vertrapt door het duwen en trekken van
de mensenmenigte. Het geeft een goed beeld van de enorme onrust die in de stad
heerste en hoe ook in die tijd een menigte op gang kon komen en de ‘politie’ dan in
wilde paniek kon raken. Waar hebben we dat meer gezien!
Al eerder in 1935 hebben Fr. Beyerink en M.G. de Boer een deel van de
aantekeningen van Raije uitgeven onder de titel: ‘Jacob Bicker Raye. Notitie van het
merkwaardigste meyn bekent. 1732-1772’. Deze bewerkers hebben er toen voor
gekozen om de fragmenten na te vertellen waardoor veel van de authenticiteit verloren
ging. Bosman heeft de oorspronkelijke tekst hertaald, maar is zo dicht mogelijk op
de tekst gebleven. De bewerker heeft wel stukken weggelaten uit de door hem
geselecteerde stukken om langdradigheid uit de tekst te halen en zoals hij zelf zegt
de vaart niet uit het lopende verhaal te halen. Daarmee is het boek een vermakelijk
leesboek geworden, maar niet meer dan dat. Het is zeker een leuke en boeiende
bloemlezing voor leken die geïnteresseerd zijn in de achttiende eeuw. Zij kunnen
zich verbazen over het feit dat er vaak niets nieuws onder de horizon is. Roddel en
achterklap, moord en doodslag, overspel en liefdesverdriet blijken van alle tijden en
schrijven daarover ook. Geschiedenis kan dus spannend en herkenbaar zijn.
Het stadsarchief van Amsterdam zou bij het uitkomen van dit boek het manuscript
online zetten. Daar is het nog niet van gekomen, maar in de toekomst zal de volledige
tekst ongetwijfeld op de site te vinden te zijn, zodat wetenschappelijk geïnteresseerden
beter daaruit kunnen putten.
DINI HELMERS
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Georges Martyn, Gretha Donker, Sjoerd Faber en Dirk Heirbaut (red.),
Pro Memorie. Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen 11,
1-2-2009. Hilversum, Verloren 2009. 424 p. issn 1566-7146; isbn:
978-90-8704-135-9. Prijs: € 39.
De aflevering van het rechtshistorisch tijdschrift Pro Memorie is dit keer gewijd aan
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de geschiedenis van de advocatuur. In een twintigtal artikelen van de hand van bijna
evenveel auteurs worden diverse aspecten van de advocatuur in historisch perspectief
behandeld. De auteurs zijn van juridische of historische huize en leggen daarom
steeds andere accenten. De redactie haast zich dan ook in de inleiding te zeggen dat
niet dé geschiedenis van de advocatuur is geschreven. Lang niet alle artikelen zullen
voor de leden van de Jacob Campo Weyerman Stichting van belang zijn. Ik bespreek
daarom alleen de artikelen die de vroegmoderne tijd betreffen.
De taken van de advocaat zijn te vatten in twee termen: procesvertegenwoordiging
en rechtsbijstand. Voordat deze twee taken zoals heden ten dage in één persoon
werden verenigd, is een lange weg afgelegd. In het eerste artikel van deze bundel
‘De advocatuur in het oude graafschap Vlaanderen’ zoekt Georges Martyn naar de
historische oorsprong van deze twee taken. Hij gaat daarbij terug tot het Romeinse
recht, waarvan nog altijd veel elementen in ons rechtssysteem terug te vinden zijn.
De advocaat is van oorsprong iemand die de zaak uiteen kan zetten, iemand die
specialist is in het gesproken woord. Hij gaat bij iemand die een kenner van het recht
te rade als dat nodig is. Deze twee functies komen in één hand en dan wordt de
advocaat iemand die adviseert en pleit. In de Lage Landen fungeert vooral het
gewoonterecht. Er is weinig bekend over de functie van de pleitbezorger in de
Middeleeuwen. Pas vanaf de zestiende eeuw wordt het duidelijk wat de advocaat
doet. Dan tekent zich ook de rol van de procureur duidelijker af. De advocaat is een
rechtsgeleerde, terwijl de procureur vooral een kenner wordt van de procesgang. Met
andere woorden, in de vroegmoderne tijd houdt de advocaat zich bezig met de
rechtsbijstand en de procureur met de procesvertegenwoordiging.
Jos Monballyu - specialist op dit terrein - gaat in op de rol van de verdediging in
de heksenprocessen. Hij begeeft zich daarbij op het strafrechtelijke pad. Zijn artikel,
‘Advocaten van de duivel? De verdediging aan het woord in heksenprocessen’, gaat
vooral in op de procesgang. Advocaten en procureurs hebben een marginale rol als
vertegenwoordiger bij dit soort processen omdat deze processen extraordinair werden
gevoerd, hetgeen wil zeggen: volgens de regels van het strafrecht. Volgens dat
procesrecht mocht iemand alleen zichzelf verdedigen, en bij verhoor en in de
rechtszaal niet worden bijgestaan door een jurist. De advocaat kon wel op afstand
het proces in de gaten houden. Uit onderzoek is gebleken dat zij ook een dubbelzinnige
rol speelden, want zij stonden de schepenen van de lagere rechtbanken met raad bij.
Zij hielpen dus niet de verdachte maar de rechterlijke macht.
Vervolgens doen Marie-Charlotte le Bailly en Paul Brood een verkenning in de
geschiedenis van de advocatuur in de Noordelijke Nederlanden tot 1838. In strakke
slagorde behandelen zij de taken, de opleiding, de reglementen van de
advocatenpraktijk, de afkomst en carrière van advocaten, hun nevenactiviteiten en
hun handboeken. De auteurs bevelen de prosopografische methode aan om het rijke
beroep van advocaat meer historische invulling te geven. Het artikel wordt besloten
met een lijst van belangrijke literatuur. Het is goed dat zij daarbij een onderscheid
maken tussen algemene studies en meer regionaal onderzoek. In een land waar er
tot 1811 geen eenduidige rechtsorganisatie bestond, maar de verschillende jurisdicties
hun eigen regels en wetten hadden, is dat meer dan welkom.
Het artikel van Frank Keverling Buisman beperkt zich tot de rol van de advocaten
bij een gewestelijk hof: het Hof van Gelre en Zutphen (1610-1811). Dit artikel volgt
min of meer het stramien van het vorige. Wij lezen over toelating, promotie,
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werkzaamheden enz. Wat dit artikel interessant maakt is, dat het toegespitst is op de
praktijk en wij al iets meer te weten komen over advocaten die werkzaam waren aan
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het Hof. Er wordt een begin gemaakt met het prosopografisch onderzoek waar in het
vorige artikel om werd gevraagd.
Er volgt een kort artikel van opnieuw Georges Martyn met een heel verrassende
invalshoek. Een paneel van Pieter Brueghel de Jonge (ca. 1564-ca.1637) met de titel
‘De dorpsadvocaat, of Advocaat van moeilijke zaken’, wordt kritisch onder de loep
genomen in zijn artikel ‘Waarom de dorpsadvocaat van Brueghel eigenlijk een
stadsprocureur is’. Martyn draagt verschillende argumenten aan om te bewijzen dat
we hier niet met een advocaat, maar met een procureur te maken hebben. Het is
vooral de procureur waar procespartijen veelvuldig contact mee hebben. Hij zorgt
er voor dat een partij op de rol van de rechtbank komt te staan en dat de regels van
het procesrecht worden gevolgd. Daar waar de advocaat zijn studeerkamer zal zoeken
om zijn pleidooi voor te bereiden en te voorzien van de nodige jurisprudentie waarvoor
hij zijn boeken nodig heeft, kan de procureur veel meer een praktijk houden waar
mensen in en uit lopen, hetgeen door Brueghel dan ook wordt uitgebeeld. Aan de
muur zien we proceszakken hangen. Gedurende het proces waar de procureur met
een wakend oog op toe moest zien, werden de stukken in dergelijke zakken bewaard.
Bovendien wordt er een zandloper afgebeeld, wat verwijst naar de boetes die een
procureur kon oplopen als hij niet stipt op tijd ter zitting aanwezig was.
Als laatste wil ik het artikel van Sjoerd Faber noemen: ‘De opmars van de
strafadvocaat te Amsterdam (1798-1811)’. De strafadvocaat mag sinds 1798 zich
voegen in een strafrechtzaak. In dat jaar werd de pijnbank afgeschaft, een direct
gevolg van de omwenteling van 1795. Het waren vooral jongste advocaten die voor
de nieuwe taak werden ingeschakeld en een groep advocaten die sinds hun
‘emancipatie’ van 1796 ook de kans kregen: de joodse advocaten. De bekende
juristenfamilie Asser (van de Asser-serie) vindt in deze tijd haar begin.
In de rest van de bundel kunnen we natuurlijk nog interessante artikelen vinden.
Wat te denken van het artikel van Patrick Humbler, ‘De vervrouwelijking van de
advocatuur en van het juridische werkveld’? Het past naadloos in de huidige discussie
over de feminisering van de maatschappij. Er staan ook artikelen in de bundel die
een langere periode bestrijken en die als startpunt de achttiende eeuw hebben. Ik
noem het artikel van Corjo Jansen, ‘De opleiding van de Nederlandse advocaat vanaf
het einde van de achttiende eeuw’ of dat van Karel Velle, ‘In de schaduw van de
advocaat. De Belgische pleitbezorgers (1800-1969)’. De meesten van de Campisten
zullen deze aan zich voorbij laten gaan.
Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden is het lijfblad
van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. Het
verschijnt tweemaal per jaar. Er worden Nederlandse en Belgische
juridisch-historische onderwerpen in behandeld. Regelmatig verschijnen in dit blad
interessante artikelen die ook voor historici en historisch letterkundigen van belang
kunnen zijn. Het blad zal niet bij iedereen bekend zijn en ik raad u aan om er zo nu
en dan eens in te kijken en het zeker ter hand te nemen als u bij uw onderzoek tegen
een juridische zaak aanloopt.
DINI HELMERS.
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Frank C. Meijneke, Op reis door de Meijerij met Stephanus Hanewinckel.
Voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1789-1850. Tilburg,
Stichting Zuidelijk Historisch Contact i.s.m. uitgeverij Nieuwland, 2009.
479 p. isbn 978-90-8645-018-3. Prijs: € 39,90.
‘Loopt een protestant door de Meijerij!’ Zo zag dominee Stephanus Hanewinckel
(1766-1856) zich in de laatste jaren van de achttiende eeuw wandelen in de Meijerij
van Den Bosch. Zijn ogen gaf hij goed de kost en hij was voortdurend op zijn hoe-
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de: overal school gevaar en domheid. Hij schreef over die wandelingen, die hij zich
herinnerde of verbeeldde in zijn kamer in Oost-Graftdijk. Eind 1798 had Hanewinckel
zijn vertrouwde Brabant, waar hij in Aarle als dominee had gestaan, verruild voor
Noord-Holland.
In 1799 verscheen in Amsterdam bij uitgeverij Saakes de Reize door de Majorij
van 's Hertogenbosch, in den jaare 1798, in 1800 bij dezelfde uitgever gevolgd door
een Reize, die in hetzelfde gebied gedaan zou zijn in het jaar 1799. Beide boeken
verschenen anoniem, maar na enige tijd werd vermoed dat Stephanus Hanewinckel
de schrijver van beide reisbeschrijvingen was. Omdat er geen andere kandidaten
voor het auteurschap opdoken, escaleerde het vermoeden tot zekerheid.
Al snel verwierven beide reisbeschrijvingen de reputatie het arme roomse Brabant
over de hekel te halen, het werden monumenten van anti-papisme. Dat dergelijke
werken geschreven waren door een dominee paste goed in het beeld.
In 1973 verscheen een facsimile-herdruk van beide boeken en sindsdien werd
Hanewinckel niet alleen maar gelaakt vanwege zijn comfortabele papenhaat, maar
ook geprezen om zijn zorgvuldige tekening van het intussen verloren Brabant. De
gewoonten, gebruiken, de Roomse rituelen werden door Hanewinckel, als betrof het
een proces-verbaal, vastgelegd. Hanewinckel als papenvreter en etnograaf!
Uiteraard werd Hanewinckel de meest geliefde zondebok van lokale
geschiedschrijvers, die voor hun geschiedschrijving van dorpen en stadjes - van Den
Dungen tot Eindhoven - graag een beroep deden op de gedetailleerde beschrijvingen
uit 1798 en 1799 en hem tegelijkertijd verafschuwden omdat hij zo lelijk (en hier en
daar treffend onjuist) wist te berichten over dorp en stadje. De facsimile-herdruk was
de laatste jaren haast even zeldzaam geworden als de originelen.
Daarom en om tal van andere redenen is het geweldig dat Frank C. Meijneke beide
reisbeschrijvingen en andere verwante werken van Hanewinckel opnieuw heeft
uitgegeven. De historici van het antipapisme, de volkskundigen en de lokale historici
kunnen hun Hanewinckel in een nieuwe editie lezen. Geannoteerd zijn de teksten
niet en dat is meer dan eens jammer. Niet omdat de teksten zo moeilijk te zijn:
Hanewinckel schreef een zeer leesbaar soepel Nederlands. De reisbeschrijvingen
bestaan uit brieven aan een niet bij naam genoemde vriend, die nu en dan als S.
aangeduid wordt, en in die brieven is de toon vertellend, anecdotisch en onderhoudend.
Annotaties hadden echter kunnen helpen om de zo toegankelijke tekst van de dominee
beter te doorgronden, want de schijn van eenvoud bedriegt hier deerlijk. Zij hadden
het referentiekader van Hanewinckel beter in beeld kunnen brengen: de wandelaar
reisde met Ossian in zijn ransel en verwees veelvuldig naar Martinet.
Veel werk maakt Meijneke in zijn uitvoerige inleiding - meer dan honderd
bladzijden - van de kwestie van het auteurschap. Aan aanwijzingen geen gebrek.
Zeker dankzij aantekenboekjes en handschriften, waarvan het bestaan tot op heden
onbekend was en waarvan de herkomst in nevelen gehuld blijft, lukt het Meijneke
om het net rond Hanewinckel te sluiten. Het bewijsmateriaal is zo overweldigend
dat het haast balorig is om enige twijfel te verspreiden: enkele brieven zijn immers
ondertekend met L.J.A. en dat is voedsel voor nadere speculaties.
De beschouwingen van Meijneke over Hanewinckel en de Verlichting zijn
verhelderend. Vanzelfsprekend kan de protestantse reiziger niet betrapt worden op
radicale loochening van het bestaan van God. Terecht staat de inleider ook stil bij
wat mogelijk de aanleiding was om de Reize te ondernemen: de protestanten verloren
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ten tijde van de Bataafse Revolutie hun bevoorrechte positie en op soms hardhandige,
wraakzuchtige wijze veroverden of heroverden de katholieken, in Brabant
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in het bijzonder, de kerkgebouwen. De boeken van Hanewinckel lieten zich zo lezen
als een ‘J'accuse’. Met de op verlichte wijze goedgekeurde gelijkberechtiging van
de roomse medeburger werd de winst van de Tachtigjarige Oorlog verspeeld, althans
in de voorstelling van zaken die Hanewinckel gaf. De protestant, die in de Meijerij
als zodanig uit de kast kwam, werd steevast ‘Geus’ genoemd, alsof er niets veranderd
was. Hatelijke scènes, waarin de katholieke medeburgers de lijken van dode dominees
onteerden, herinnerden aan de gruwelen uit onverlichter tijden. Alsof dat niet erg
genoeg was: de duistere domheid en de blinde gehoorzaamheid aan priesters, die
door patriotten in Brabantse en Vlaamse ballingschap in de periode 1787-1794 in
karikatuur getekend waren, namen de macht over in Staats-Brabant.
Hopelijk lukt het de komende jaren om Hanewinckels werk ook minder bevangen
te lezen, dus niet louter als ‘bron’. De tweedelige Reize door de Majorij verdient het
om als reisliteratuur serieus genomen te worden. Treffend is de positiebepaling van
de schrijvende reiziger, in het kielzog van Robinson Crusoe: als reiziger én als
schrijver. Het is moeilijk om hierin geen echo van Rousseau te horen, die in zijn
Emile de roman van Defoe uitriep tot het lees- en leerboek voor alle leeftijden.
Opvallend is ook het aantal ontmoetingen van de reiziger: die ontmoetingen zijn
altijd leerzaam, ze leiden steevast tot een scherper zicht van de reiziger, die schijn
leert onderscheiden van waarheid.
Belangrijke motieven om op pad te gaan zijn nieuwsgierigheid en afkeer van
verveling. Metgezellen zijn de herinneringen aan lectuur, aan dichters. Soms worden
‘nieuwspapieren’ aangehaald en die lijken dan bastions van feitelijke juistheid.
Hanewinckels werk past daarbij in de reeks van onderzoekende wandelingen en
reizen, die in het decennium 1795-1805 in de Republiek werden ondernomen om de
nieuwe stand van zaken in kaart te brengen. Frederik Willem Conrad ging met enkele
vrienden in 1800 te paard door Noord-Holland, om te zien wat de recente inval van
Engelse en Russische troepen voor gevolgen had gehad, voor de bestaande
infrastructuur bijvoorbeeld. Gerrit Paape liet in De Knorrepot en de Menschenvriend
het nieuwe Nederland op waarachtigheid onderzoeken door twee buurmannen.
Hendrik van Wijn reisde stad en land af om te zien wat er nog aan documenten
resteerde in archieven. De Bataafse Revolutie en de daaropvolgende gebeurtenissen
hadden het vaderlandse bewustzijn geschokt en nu de stofwolken langzaam optrokken,
was het zaak om de balans op te maken. Hanewinckel deed dat op zijn manier: hij
had oog voor wat de Franse veldtocht in 1794 voor Brabant had betekend en hij
bracht nauwgezet in kaart wat de Roomse ‘alteratie’ voor het echte Brabant, voor
dorpen en stadjes, betekende in 1794. Van zijn sentimenten maakte hij daarbij geen
geheim.
Hopelijk maakt de schrijver met deze nieuwe uitgave een nieuwe vliegende start,
maar dan nu in de literatuur- en cultuurgeschiedenis.
PETER ALTENA

Anna de Haas, Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van
Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein, 1660-1731. Amsterdam, Balans
2008. 254 p. isbn 978-90-5018-820-3 Prijs: € 22,50
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In mei 1701 sloeg Cornelis van der Gon in zijn Schiedamse woning met een kandelaar
een gat in het hoofd van zijn echtgenote. Liever dan de schout erbij te halen en op
die manier de zaak in de openbaarheid te brengen, hielden betrokkenen dit vooralsnog
en famille. Pas enkele maanden later, toen hij haar met zijn rotting sloeg terwijl zij
het huis probeerde te ontvluchten, stapte zij naar de rechter, waarna dienstmeisjes
en familieleden een reeks van verklaringen aflegden over de huwelijksperikelen van
Cornelis en Antonia.
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Uiteindelijk zou het gerecht het verzoek om scheiding in beraad houden.
De huiselijke onenigheden maken deel uit van een lange carrière vol daden van
fysiek en verbaal geweld. In 1684, toen Cornelis 24 jaar oud was, lootte hij met
enkele vrienden in een herberg wie van hen een willekeurige andere bezoeker in
elkaar zou slaan. De weddenschap liep verkeerd af, want het beoogde slachtoffer
stak zijn aanvaller dood. Van der Gon was bepaald geen brave burger. Hij deed zijn
leven lang pogingen om met hele of halve oplichting zijn financiële positie te
verbeteren. Als notarisklerk, wijnkoper en zeekapitein in Russische dienst liet hij
steeds weer een spoor van conflicten achter. En ook als auteur had hij geen succes.
Naast een paar gedichten schreef Van der Gon drie toneelstukken die in de
Amsterdamse schouwburg werden opgevoerd en een komedie, Het scheepsleven,
die alleen in druk enig succes had. Verder gaf hij in 1713 enige tijd het weekblad de
Schiedamse Saturnus uit. Na het eerste nummer wordt de kersverse broodschrijver
- zo schrijft hij zelf in de eerstvolgende aflevering - uitgemaakt voor atheïst. Het blad
bevatte inderdaad enkele stukjes over religie, waarin hij eraan twijfelde of God mens
en aarde rechtstreeks bestuurde, naast enkele tirades over dikke vette monniken en
hun lorrenkraam, waartegen in Schiedam straffeloos gefulmineerd kon worden. Ook
deze onderneming eindigde in deficit en ruzie. In een van de laatste nummers schold
Van der Gon op het canaille - (roof)drukkers - en gauwdieven, beurzensnijders en
luizige hoeren - straatverkopers. Of er roofdrukken van zijn krantje zijn gemaakt is
niet bekend, misschien was het slechts een excuus voor het te laat verschijnen ervan.
Wat maakte het schrijverschap aantrekkelijk voor Van der Gon? Geld kan het niet
geweest zijn. Misschien de eer? In een brief aan een uitgever maakt tijdgenoot Jan
van Hoogstraten zich er vrolijk over dat Van der Gon negentig gulden had gestoken
in de uitgave van een van zijn treurspelen. Ook latere nummers van de Schiedamse
Saturnus werden gedrukt ‘voor de Auteur’ en dus op diens kosten. En toen hij in
1726 het manuscript van Gustavus de Eerste, herstelder van Zweden aan de
Amsterdamse schouwburgregenten aanbood, vroeg hij niet alleen honderd exemplaren
van een bijbehorend gelegenheidsdicht, waarvan de helft met vergulde rand, maar
ook nog eens een ‘goed getal’ exemplaren van het treurspel, waarvan minstens twaalf
in Franse vergulde banden, om in Rusland ‘aan de hoven te overhandigen’. De
rekening zou hij uiteraard betalen. Van der Gon streefde kennelijk naar geld én roem,
liefst beide in hoge mate. Misschien reageerde hij vooral zijn gebrek aan succes af
op zijn directe omgeving.
De sporen die de vele processen waarin deze toneelschrijver verwikkeld was in
archieven hebben nagelaten vormen bouwstenen voor de fascinerende biografie die
Anna de Haas over het leven van Van der Gon heeft geschreven. Haar boek is het
resultaat van zeer grondig en inventief archiefonderzoek. Als kenner van de
toneelwereld van de 18e eeuw kan de schrijfster dat leven als geen ander in een brede
context plaatsen. Dat leverde een boek op dat veel leesbaarder is dan de paar
toneelstukken die de hoofdpersoon schreef. De samenvattingen ervan geven tenminste
niet de indruk dat het vergeten meesterwerken zijn. Ook geeft het boek een interessant
beeld van de Republiek in haar nadagen. Door het type bronnenmateriaal, vooral
rechterlijke archieven, is dat wel een wat eenzijdig beeld. Het lijkt soms alsof de
Nederlanders uit die tijd allemaal even onaangename en vervelende mensen waren.
En misschien was dat ook wel zo. Van alle beschreven conflicten is dat met Romeyn
de Hooghe het meest interessant. Van der Gon probeerde diens dochter Maria Romana
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te trouwen terwijl zij was voorbestemd voor de secretaris van Willem Bentinck,
hetgeen haar vader een entree bij koning-stadhouder Willem III zou opleveren. De
Hooghe was al net
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zo'n lastig type als Van de Gon en kreeg natuurlijk zijn zin. De aaneenschakeling
van onaangename mensen doet denken aan het recente boek van Machiel Bosman,
Elisabeth de Flines, eveneens hoofdzakelijk op rechterlijke archieven gebaseerd,
wat trouwens ook een leerzaam en vermakelijk geheel heeft opgeleverd. In het geval
van Van der Gon is het daarbij vreemd te bedenken dat we van de meeste
toneelschrijvers weinig of niets weten. Dat valt nu eens te meer op dank zij deze
even gedetailleerde als leesbare biografie.
RUDOLF DEKKER

Viktoria E. Franke, Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in
het verlichte debat in Nederlandse recensietijdschriften, 1774-1837.
Amsterdam en Utrecht, APA-Holland Universiteitspers 2009. 303 p.
Dissertatie Nijmegen met samenvatting in het Duits. isbn
978-90-302-1276-8. Prijs: € 49,De auteur heeft de recensietijdschriften Nederlandsche c.q. Vaderlandsche Bibliotheek
(1774-1811), Schouwburg van in- en uitlandsche Letter- en Huishoudkunde
(1805-1810) en De Recensent, ook der Recensenten (1806-1850) als uitgangspunt
genomen voor een onderzoek naar de late Verlichting in Nederland en Duitsland.
De invloed van Duitse theologen op ontwikkelingen in Nederland, waar zich een
scheiding der geesten voltrok tussen orthodoxe, gematigde en vergaand verlichte
protestanten, wordt geanalyseerd. Het boek geeft een soms verrassende inkijk in deze
gedeelde wereld. Met name over de receptie van de Koningsbergse filosoof Immanuël
Kant en de verbeten polemiek die hier te lande over zijn wijsbegeerte werd gevoerd
brengt deze studie ons een stap verder. Hoewel over de gecompliceerde, lang niet
eenduidige situatie in theologie en filosofie het laatste woord met dit boek nog niet
is gesproken, komt de auteur veel waardering toe voor het verwerken van het
weerbarstige materiaal. Het pleit voor het boek dat bij het lezen ervan nieuwe vragen
opkomen: hoe verliep de receptie van Joachim Gottfried Herder bij voorbeeld? Wat
was de betekenis van de hier veelgelezen Zollikofer? Ging er van de politieke context
- Napoleon - niet meer invloed op de ontwikkelingen uit dan in het boek wordt
aangenomen? Waren de ‘vrijzinnigen’ van na 1860 nu erfgenamen van de
‘vrijzinnigen’ rond 1800 die de auteur onpartijdig en tolerant noemt of juist van de
neologen en kantianen die polemisch van zich afbeten en de orthodoxie minachtten?
Kortom, een lezenswaardige studie!
SIMON VUYK
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