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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 34, nummer 1, zomer
2011]
In memoriam André Hanou
De vader van JCW is niet meer: op 8 februari 2011 overleed André Hanou, de oprichter
en inspirator van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
Uit onvrede met de gangbare geschiedbeoefening nam André met enkele
gelijkgestemden in 1977 het historisch heft in eigen handen. Een aansprekend symbool
voor wat hen voor ogen stond vonden ze in de achttiende-eeuwse schandaaljournalist,
bladenschrijver, vertaler en chanteur Jacob Campo Weyerman. Diens hatelijke humor,
scherpe pen en vaak briljante stijl stonden lijnrecht tegenover de braafheid en
opvoedkunde van bijvoorbeeld Justus van Effen. Overbodig te zeggen dat Van Effen
wel en Weyerman niet was gecanoniseerd. Overbodig te zeggen dat juist dat het
aantrekkelijke van Weyerman was. En het mag de prestatie van André genoemd
worden, dat Weyerman tegenwoordig wel degelijk tot ‘de’ (literaire) geschiedenis
behoort.
André Hanou mag zijn heengegaan, zijn nalatenschap in de vorm van de Stichting
leidt een bloeiend leven. Dat geldt ook voor het tijdschrift van de Stichting, de
Mededelingen, dat van het gestencilde blaadje uit de beginjaren is uitgegroeid tot
een fraai vormgegeven blad met een rijk geschakeerde inhoud. André laat stevige,
volwassen kinderen na: de Stichting én het tijdschrift staan nog altijd op eigen benen.
Beide staan ook nog altijd garant voor een zekere dwarsigheid, voor warsheid van
de traditionele geschiedschrijving. Beide getuigen van toewijding aan de achttiende
eeuw, de toewijding waarmee André vele studenten inspireerde en soms zelfs tot die
eeuw ‘bekeerde’.
André heeft zijn leven, samen met zijn Rietje, gewijd aan de achttiende eeuw. Samen
runden ze Astraea, de uitgeverij die vele geannoteerde achttiende-eeuwse teksten
publiceerde, van de weekbladen van Weyerman tot de Onveranderlyke Santhorstsche
geloofsbelydenis van Betje Wolff en de Spectator van (jazeker!) Van Effen. Ook
André's blog stond geheel in het teken van de achttiende eeuw: hij was er nog lang
niet klaar mee.
De vader van JCW is niet meer, maar zijn geest leeft voort. Laten we hem in ere
houden.
Anna de Haas
Jeroen van Heemskerck Düker
Dini Helmers
Ton Jongenelen
Frank van Lamoen
Sytze van der Veen
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André Hanou (1941-2011), onvermoeibaar optimist
André Hanou was een wetenschapper die je gekend en gehoord moet hebben. Wat
hij zei, was aan geen dovemansoor gezegd en niet bestemd voor de slechte
verstaander. Zo'n 35 jaar lang gaf hij college, bijna dertig jaar in Amsterdam en een
vijftal jaren in Nijmegen, en altijd en overal wekte hij studenten op tot
nieuwsgierigheid, onderzoek, vriendschap en trouw.
Dat hij grote aantallen studenten en oud-studenten zo gek kreeg om in hun vrije
tijd de onbetreden paden van de Verlichting en de Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw in te slaan, is een kolossale verdienste. De Stichting Jacob Campo
Weyerman, aan de wieg waarvan hij stond, getuigt in haar Mededelingen en
jaarvergaderingen van de bezieling en inspiratie van André Hanou. Hij maakte er
school. Die school nam maandag 14 februari 2011 in Amsterdam afscheid van hem.
Ergens in 1975 maakte ik kennis met André Hanou, al was het dan de papieren
Hanou. Bij de speurtocht naar de voorlopers van De Gids vond ik in Henk Eijssens
een betrouwbare gids en bondgenoot en samen volgden wij het spoor van de
lijst-André Hanou. Die lijst beantwoordde aan de esthetische normen van het
stenciltijdvak. De reputatie ervan was omgekeerd evenredig aan de uiterlijke
schoonheid en de geringe oplage. De in de Amsterdamse UB bewaarde tijdschriften
van de Verlichting - later zou André Hanou de eerste decennia van de negentiende
eeuw met het gezicht op onschuld inlijven bij de ‘lange achttiende eeuw’ - werden
in die lijst beschreven. De samenstelling ervan moet een hels karwei zijn geweest.

Prof. dr. André Hanou

Wat later zag ik in de kantine van het Lambert ten Katehuis aan de Amsterdamse
Herengracht de man die die lijst gemaakt had. Je moest wel snel kijken, want hij was
zo weer weg. Alsof hij in een permanente sprint verkeerde. Zijn haar leek altijd in
de war. Ergens in 1979 maakte ik kennis met zijn editie van Den Vrolyke Tuchtheer
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van Jacob Campo Weyerman en met hem en dat betekende plezier dat niet meer
ophield.
Het wemelde op het Instituut voor Neerlandistiek in die jaren van de voortreffelijke
docenten - geleerde rattenvangers - en niettemin heerste er ook een vreemd soort
bevangenheid. De taalbeheersers, die zich in het Bungehuis hadden verschanst, waren
min of meer voor zichzelf begonnen, maar dat hielp niet, want al snel openbaarde
zich een richtingenstrijd die naar goed hoofdstedelijk gebruik gewelddadige vormen
aannam. Daarbij vergeleken oogde
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de methodenstrijd, die de moderne letterkundigen van de straat hield en zelfs naar
Artis bracht, onschuldig. Die strijd, gestart door de methodologen die meenden dat
het meeste literatuurwetenschappelijke onderzoek eigenlijk onzinnig was, was
goeddeels vruchteloos. Historische letterkunde leek een oase van rust, maar ook dat
was schijn, want in de vakgroep was het meer dan eens bonje. Zeker na afloop van
de vergaderingen werden de wonden gelikt.
In dat gezelschap was André Hanou een verademing, omdat hij je de adem benam.
Eén college van hem was verbaal vuurwerk, maar dat niet alleen: overgeërfde
inzichten over de Verlichting in Nederland waren door hem definitief onklaar gemaakt.
Hij schopte je aan het werk: dat nieuwe boek, dat moest jij maar recenseren voor
Spektator, en in het bestuur van de Stichting Jacob Campo Weyerman was een functie
vacant en of jij dat dan maar wilde doen.
Goed, André!
Zijn nieuwsgierigheid liet zich niet indammen door theorievorming of modieuze
methodologie. Weg met het eindeloze meta, op zoek naar de levende literatuur! Nadat
hij het werk van Weyerman in de etalage had gezet, met enkele edities en artikelen,
verlegde hij zijn belangstelling naar Johannes Kinker en de vrijmetselarij. Over
Kinker en de genootschappen schreef hij in 1988 zijn proefschrift: Sluiers van Isis
en daarin uitte hij zijn verwondering over Kinkers ‘onvermoeibaar en optimistisch
ijveren om de mensheid op het goede pad te houden’. Daarbij tekende hij aan dat dat
een ‘aspiratie’ was ‘waar elk mens wel eens last van heeft, maar waar hij af en toe
een decennium van moet bijkomen’. Ongetwijfeld dacht Hanou hierbij aan de jaren
dat hij als student ‘zonder partij’, samen met spitsbroeder Camiel Hamans, een rol
had gespeeld bij de vernieuwing van de Faculteit der Letteren. Dat ‘onvermoeibaar
en optimistisch ijveren’ gold nu vooral de studie van de Verlichting.
Optimistisch was hij in zijn omgang met studenten: hij schonk hun zijn vertrouwen
en gaf moed en meer dan eens een glas weg. Je kon lachen met André: hij plaagde
je in college - soms is plagen een hogere vorm van genegenheid - en daagde zo uit
tot een weerwoord, tot werklust en denken en speuren. In zijn wetenschappelijk werk
liet hij zich kennen als een positivist met argwaan. In een artikel over ‘drie
patriotten-auteurs in de loge’, herdrukt in de bundel Onder de Acacia, liet hij weten
dat de betekenis van de vrijmetselarij ‘binnen het grotere geheel van de Verlichting’
‘voor ons land nog vrijwel ononderzocht’ was: ‘Daarom is elk feit winst’. Het was
die geest - ‘elk feit winst’ - die hem bezielde bij de samenstelling van de lijst-Hanou
en bij die van de namenlijsten van Concordia Vincit Animos, waarvan enkele dagen
voor zijn overlijden een uitgave het licht zag.
Argwaan! Argwaan in de omgang met teksten. Teksten gaven hun betekenis niet
onmiddellijk prijs en het vroeg van de lezer een actieve houding om bijbetekenissen
te lezen en verborgen betekenissen te vinden. Zonder hinderlijke newspeak - geen
deconstructie, geen New Hystericism! Gewoon goed en scherp lezen. Daarbij loerde
altijd het gevaar van ‘overvraging’, dat van een tekst te veel gevergd werd, maar
liever dat dan te weinig.
In het eerder genoemde artikel over ‘drie patriotten-auteurs in de loge’ schreef hij:
‘Méér gegevens werpen méér vragen op.’ Zo ging André voort, optimistisch en
onvermoeibaar.
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Op 24 januari 2003 nam hij afscheid van de Universiteit van Amsterdam, maar bijna
twee jaar ervoor had hij in Nijmegen het hoogleraarschap Oudere Nederlandse
Letterkunde aanvaard. Verlicht Amsterdam luidde de titel van zijn Amsterdams
afscheidscollege en
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hij bracht in herinnering dat hem gesuggereerd was bij die gelegenheid te spreken
over ‘The Rise and Fall of Enlightenment Studies’ aan de Universiteit van Amsterdam,
maar dat het met de bestudering van de Verlichting aan zijn Universiteit gedaan was,
wilde er in 2003 bij hem nog niet in. Liever keek hij terug naar wat er in de voorbije
decennia door zijn oud-studenten gepresteerd was, ‘zonder subsidies’ en vrijwel
steeds zonder promotieplaatsen. Met nauw verholen trots somde hij de titels op van
de edities, studies en romans, die zijn studenten hadden gepubliceerd. ‘Over de
honderden door hen gemaakte artikelen zwijg ik’, beloofde hij, maar dat het er
honderden waren, kon hij toch mooi even kwijt. Hier was een vader aan het woord,
die liever over zijn kinderen sprak dan over zijn eigen verdiensten.
Goed, André!
André leest en leeft door, in ons die het geluk hadden hem te ontmoeten, maar wat
gaan we je missen. In de woorden van Harry ter Balkt, de dichter die hij in de weken
voor zijn dood ontdekte: ‘Bijna alles aan goeds is te weinig, te weinig.’
Merci! André!
PETER ALTENA
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Hoe Nicolaas Bidloo (1673/4-1735) de medische cultuur van
Amsterdam naar Moskou bracht
Jozien J. Driessen van het Reve
De Amsterdamse arts Nicolaas Bidloo is beroemder in Rusland, waar hij stierf, dan
in Nederland, waar hij geboren werd. In Rusland wordt hij geëerd omdat hij in 1707
in Moskou het eerste ziekenhuis en de eerste medische opleiding oprichtte. In
Nederland is hij pas sinds 1975 bekend, niet als medicus, maar als tekenaar.1
Bidloo tekende in Moskou voor zijn kinderen in twintig bladen zijn tuin aan de
rivier, zijn trots en troost. Deze tekeningen kwamen na lange omzwervingen in 1966
naar Nederland terug en waren in 1989 te zien in Amsterdam en in Moskou in een
tentoonstelling die ik hielp maken.2 Sindsdien kom ik zijn naam regelmatig tegen in
Russische bibliotheken en archieven. In Sint-Petersburg worden in de bibliotheek
van de Academie van Wetenschappen zijn ontwerpschetsen voor triomfpoorten en
tuinversieringen bewaard en in de bibliotheek van de Militair Medische Academie
het manuscript van zijn Instructio in de anatomie en de chirurgie. Een tijdgenoot
noemt Bidloo in zijn dagboek, omdat in zijn ziekenhuis toneelstukken werden
opgevoerd.
Als we bedenken dat het aanleggen van een tuin voor aardse genoegens, het
afbeelden ad vivum van de natuur, het uitdragen van kennis over het menselijk
lichaam, een ziekenhuis en toneelvoorstellingen voor Rusland volslagen nieuw waren,
lijkt het erop dat Nicolaas Bidloo zijn Amsterdamse leven meenam naar Moskou en
dat dit Amsterdamse leven in Moskou blijvende sporen heeft nagelaten. Waar Leibniz
opschepte dat hij zo'n zin had om de ‘tabula rasa’ van Rusland met kunsten en
wetenschappen te beschrijven,3 maar dat niet deed, bewerkte Bidloo zorgvuldig dit
‘caal land, daer nog geen loof en gras wies’ en slaagde erin de Amsterdamse
anatomisch-chirurgische experimentele traditie te planten en blijvend te doen groeien.
Over de tuinkunst van Bidloo is veel uitgezocht4, hier wil ik andere aspecten van
Bidloos nalatenschap beschrijven aan de hand van drie van zijn geschriften: ten eerste
het onbekende Togt van Moscow naar Waaronitz, een verslag van zijn aankomst in
Moskou en zijn eerste reis met de tsaar, dat ik in afschrift in het Nationaal Archief
vond,5 ten tweede zijn cursus anatomie en chirurgie, de Instructio (1710), in Russische
vertaling uitgegeven door de medisch historicus N.A. Oborin,6 en ten derde zijn
Schetz bij de tekeningen tot een aandenken voor mijn kinderen en familje, gepubliceerd
door D. Willemse.7

Hoe wordt een Amsterdamse arts oprichter van een ziekenhuis in Moskou?
Nicolaas Bidloo was in 1702 als lijfarts in dienst getreden van Peter I. De twee
mannen waren leeftijdgenoten: Peter was maar één of twee jaar ouder dan Nicolaas.
Als lijfarts moest Bidloo de tsaar volgen op al zijn militaire expedities, maar vanwege
problemen met zijn gezondheid kon hij diens tempo niet bijhouden. Peter was in die
jaren bezig een toegang tot de zee te veroveren, hij wilde een venster op het Westen
openen. In 1703 had hij Sint-Petersburg gesticht, de Peter en Paul-vesting was gereed
gekomen, de bouw van huizen kon beginnen, maar hij moest nog wel de wijde omtrek
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van zijn beoogde nieuwe hoofdstad op de Zweden veroveren. Het kamperen en
rondreizen op karren en sleden viel Bidloo zwaar en in 1706 wilde hij ontslag nemen,
wat zou neerkomen op
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contractbreuk: hij moest immers nog twee jaar dienen, tot 1708. De tsaar bedacht
een alternatief, zo vertelt Bidloo:
Naar dat ik Lijfdocter bij zijn Keijserlijke Maj., Hoogloffelijker memorie,
in Rusland quam, en eenige Jaeren hem overal gevolgd had, en ijndelijk
om mijn indispositie en swackh[eid], niet langer volgen konde, en biddende
om naar mijn Vaderland te mogen vertrecken, zo behaagde het hem mij
te bevelen een Hospitaal bij de duijtsche Slabode of Voorstad te bouwen,
en daar in Patiente cureren en 50 studenten in de Anatomie & Chijrurgie
te doceren.8
Was dit initiatief uitgegaan van de tsaar of van Bidloo? Bidloo zou de tsaar
herhaaldelijk op de noodzaak van een ziekenhuis met een opleiding hebben gewezen.9
Hoe dat ook zij, het ziekenhuis kwam er, in Moskou, en Bidloo introduceerde er de
nieuwste medische praktijk, nieuw voor Rusland, maar ook voor Europa. Nieuw in
zijn ziekenhuis was de combinatie van onderwijs met patiëntenzorg, want dat gebeurde
nog vrijwel nergens. Nieuw was ook dat patiënten van alle rangen in zijn ziekenhuis
terecht konden. Bidloo kon duidelijk veel voor elkaar krijgen. Toen het ziekenhuis
in 1721 afbrandde - het was van hout - bedong hij, in een periode dat elke steen in
het rijk gereserveerd was voor de bouw van Sint-Petersburg, dat het in steen herbouwd
zou worden of althans met een fundering van steen, hij voegde zijn bouwtekening
erbij.10 Nieuw was ook dat de dagelijkse organisatie van het ziekenhuis zo doordacht
was opgezet, dat het na Bidloos dood kon blijven functioneren. Jaren later zou tsaar
Paul I het ziekenhuis van de grond af opnieuw laten opbouwen. Dat gebouw staat er
nog steeds.
Een verklaring voor de resultaten die Bidloo kon boeken moet gezocht worden in
het feit dat hij het voor elkaar had gekregen dat zijn ziekenhuis organisatorisch
rechtstreeks onder tsaar Peters Kabinet viel. Zo kon Bidloo aan middelen komen
zonder bemoeienis van de Apothekerskanselarij, een instelling waar alle apotheken
en alle artsen onder ressorteerden, te vergelijken met een ministerie van gezondheid.
Van grote invloed op het succes van de opleiding was zijn inzicht dat de diploma's
die hij zijn studenten liet behalen aantoonbare waarde moesten hebben. Hij regelde
dat ze gezegeld werden met Peters Staatszegel.11
Bidloo introduceerde een westers type geneeskunst in Rusland. Vóór hem waren
er in Rusland altijd wel buitenlandse artsen geweest die West-Europese geneeskunst
leverden aan het hof en de voornaamste edelen. Ook waren er voor deze kleine groep
altijd wel moderne geneesmiddelen beschikbaar geweest, bereid door buitenlandse
apothekers. Maar de in de rest van Europa gangbare geneeskunst was in Rusland,
voordat Bidloo Russen ging opleiden, niet verder doorgedrongen. De houding ten
opzichte van geneesmiddelen en artsen was primitief. In 1665 had bijvoorbeeld de
jonge burgemeesterszoon Nicolaas Witsen zich in Moskou erover verwonderd dat
Russen, uit hofkringen, elkaars geneesmiddelen overnamen zonder eerst een dokter
gezien te hebben.12

Het hospitaal
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Bidloo moest met zijn studenten van de grond af aan beginnen. Hij doceerde de
werking van planten in een hortus bij het ziekenhuis, chirurgie en anatomie in een
anatomisch theater en op zaal. Bidloos studenten waren in meerderheid, misschien
wel zonder uitzondering Russen: niet alle namen van zijn leerlingen zijn bekend.
Peter had al wel handboeken in het Russisch laten vertalen maar nog geen enkel
medisch handboek. Medische literatuur werd in de rest van Europa uitsluitend in het
Latijn gepubliceerd en colleges werden in het Latijn gegeven. In Rusland echter
kende vrijwel niemand de internationale geleerdentaal. Er bestond geen systeem van
Latijnse scholen, er waren
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geen universiteiten. Bidloo betrok zijn studenten van een Latijnse school, opgericht
door dominee Ernst Glück (1654-1705), die van 1703 tot 1712 bestond. Glück was
in 1702, tijdens de Noordse oorlog, krijgsgevangen gemaakt en verplicht in Moskou
te wonen. Na zijn dood in 1705 werd de school voortgezet door de Duitse intellectueel
Johann Werner Pause (1670-1735). Aan de tsaar rapporteerde Bidloo dat hij zijn
leerlingen Nederlands en Latijn liet leren. Bidloo op zijn beurt kende geen Russisch.
Hij had het, toen hij net in Moskou was, wel willen leren, maar het wilde daarmee
niet echt vlotten. Dat zijn taalprobleem bleef bestaan blijkt uit Bidloos woedende
klacht toen hem in 1704 zijn tolk werd afgenomen. Zijn leerboek Instructio schreef
hij in het Latijn. Hij geeft daar soms tussen haken Russische woorden voor ziektes
en lichaamsdelen ter verduidelijking van de Latijnse termen. Hij kende blijkbaar wel
enige woorden Russisch.
Het hospitaal ging op 21 november 1707 open en op die dag werden de eerste
zieken opgenomen.13
De eerste die zijn bezoek aan het ziekenhuis beschrijft, is de Deense gezant Just
Juel, die vol lof was. Hij bekeek in februari 1710 de medische bibliotheek en merkte
op dat er boeken in alle mogelijke talen aanwezig waren.14 Hetzelfde jaar bezocht de
schilderende reiziger Cornelis de Bruyn (1652-1716?) het nieuwe
gasthuis voor zieken en gequetsten, zynde in de lengte van hout gebout
[...]. Het bestaet in twee partyen. In de eerste vint men zeven bedtsteden,
elke voor twee personen, en in het midden negen, elke voor een mensch:
aen de vensterzyde weder tien, elke voor twee menschen. Zoo is ook de
andere party. Elke party heeft drie ovens of stoven. Tusschen de twee
verdiepingen is de snykamer. De bovenste verdieping bestaet in veel kleene
kamers, als een voor den arts van het gasthuis, een tot dienst van den
apoteker, en een voor de wontheelers. De apoteek bestaet in drie kamers.
Twee zijn 'er voor de geneesmiddelen, en een voor de droogen en
kruideryen waer van de geneesmiddelen toegestelt worden.15
Vier jaar en drie maanden na de start rapporteerde Bidloo de tsaar wat zijn leerlingen
leerden: ‘Nederlands en Latijn, chirurgie op basis van anatomische lessen en op basis
van patiënten, hem [nl. Bidloo] toegezonden’. Er zijn vijftig leerlingen aangenomen,
daarvan bleven er 33, stierven er zes, liepen er acht weg, werden er twee overgeplaatst,
en is er een aan de soldaten overgedragen wegens drankmisbruik.16 Een eerste lichting
van vier chirurgen studeerde af in 1712, in 1713-1714 gevolgd door een tweede en
derde lichting van in totaal nog achttien chirurgen.17
Bidloo zorgde dat zijn afgestudeerde chirurgen werden aangenomen in
overheidsdienst en bekritiseerde de negatieve houding van buitenlandse artsen en
chirurgen die al in Rusland werkzaam waren. Hij prees zijn alumni aan: ‘Zij
beschikken niet alleen over kennis van een of andere ziekte die zich in het lichaam
voordoet en bij de rang van chirurg hoort, maar ook over algemene kennis van alle
ziekten, van hoofd zelfs tot de voeten en de gewone en speciale behandelingen hoe
deze te genezen. Zij zijn heel succesvol afgestudeerd’.18 ‘In het Hospitaal verbleven
sinds het begin 1.996 mensen, 1.026 genazen, er zijn er nu [vier jaar en drie maanden
later] 142 aanwezig’.19
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Op 3 januari 1710 had Bidloo zijn Instructio de chirurgia in theatro anatomico
studiosis in het net afgeschreven. Op het titelblad noemt hij zich ‘S[ijne] Tz[aarse]
M[ajesteits] Archiater’. De titel van archiater, opperarts, gaf hem het recht zich direct
tot de tsaar te wenden.20 Bidloo had zijn Instructio niet geïllustreerd, ook niet met
illustraties van anderen. Het is niet bekend of hij plannen had zijn handschrift te laten
illustreren. Oborin wijst in dit verband op een prent van Adriaan Schoonebeek, die
in Moskou werkte toen Bidloo arriveerde. Schoonebeek maakte een prent van een
gewonde soldaat die een fikse houw
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Portret van Michaël Fortgens, getekend door Nicolaas Bidloo en gegraveerd door Jacob Folkema,
met versregels van Adriaan Spinneker. (Stadsarchief Amsterdam, Collectie tekeningen en prenten)

over zijn gezicht had gekregen, gezien van voren en gezien van opzij. Het is de enige
prent met een medisch onderwerp in het Rusland van die tijd. Bidloo kende het werk
van Schoonebeek, maar er is waarschijnlijk geen verband met zijn Instructio:
Schoonebeek stierf al in 1705.
Het manuscript, in 1963 ontdekt door Oborin, telt 1.306 pagina's. Het is de eerste
in Rusland geschreven medische verhandeling.21 Het lesprogramma van de Instructio
is volgens Oborin niet revolutionair vergeleken met soortgelijke Europese cursussen.
Opvallend is dat Bidloo de bloedsomloop (beschreven door William Harvey in 1628)
niet noemt, maar, zegt hij, daarin stond hij niet alleen: zijn tijdgenoot Lorenz Heister
(1683-1758) deed dat in zijn leerboek chirurgie uit 1719 evenmin. Bidloo deed vooral
vaak een beroep op het gezond verstand van zijn studenten. Oborin wijst tientallen
plaatsen aan waar Bidloo hen opdraagt bij hun eigen verstand te rade te gaan: ‘Je
begrijpt zelf, als zich dit voordoet, hoe je dat op moet lossen’ staat er herhaaldelijk
bij beschrijvingen van mogelijke complicaties. Bidloo leerde zijn leerlingen
nadenken.22 Als docent deed hij nooit uit de hoogte, hij liet zich niet voorstaan op
zijn kennis en gebruikte nooit zijn autoriteit. Hij leerde zijn studenten zelf te leren
van hun ervaringen, zichzelf te verbeteren en te leren van de voorbeelden die hij ze
gaf.23
Als ze in overheidsdienst traden, kregen Bidloos chirurgen een rang in de
rangentabel die Peter in 1721 had ingevoerd en konden daarmee automatisch van
adel worden. Dat laatste was een hervorming die beoogde dat men, opklimmend in
de rangentabel, door verdienste tot de adelstand kon gaan behoren en niet langer
alleen door geboorte.24 Bidloo zette voor Peter een medisch systeem op dat de revolutie
van 1917 overleefde en dat tot de dag van vandaag voortbestaat.25
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Een doopsgezind medicus uit Amsterdam
Nicolaas groeide op met een jongere broer, Johannes, die op Lissabon ging handelen26
en twee zussen, Maria en Celia, die we kennen omdat zij na de dood van hun vader
zijn zwanenzang bezorgden, een op rijm gestelde geschiedenis van het Joodse volk.27
De geboortedata van de vier kinderen zijn niet te achterhalen omdat zij niet in de
gewone kerkelijke doopregisters voorkomen. Hun vader was doopsgezind en dat
hield in dat de kinderen, als zij volwassen waren, zelf moesten besluiten zich wel of
niet te laten dopen.
Nicolaas groeide voorbeeldig op, en tekende al als jongen. ‘Zo munt gy uit, als
uw penseel, in 't kunstig maalen, [...] O braave Telg! die vroeg, zo groot een glory
won’ dichtte de bekende dichteres en uitgeefster Katharyne Lescailje bij zijn
zeventiende verjaardag.28 Hij schilderde dus ook. We kennen twee portretten van zijn
hand. Een is een portret van zijn grootvader Govert Bidloo de Oude waarover Lescailje
dichtte:
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De jonge Neef, reeds om zyn kunst van elk gepreezen,
Beeld met een meesters hand Grootvader Bidloo af.29

Deze grootvader van Nicolaas was hoedenstoffeerder van beroep en in Amsterdam
geboren. Overgrootvader, Jean de Bidloo, een leerhandelaar, was afkomstig uit Luik
en op 15 september 1600 poorter geworden van Amsterdam.30 Bidloos portret van
zijn grootvader is waarschijnlijk niet bewaard gebleven.
Het andere portret van Nicolaas' hand bleef bewaard als prent. Bidloo portretteerde
de in 1695 jonggestorven Michael Fortgens, geliefd leraar (predikant) in gebouw De
Zon, waar de doopsgezinden bijeenkwamen die zich wilden afzetten tegen de
liberalere meerderheid. Ook Nicolaas kerkte in De Zon. Zijn oerconservatieve vader,
Lambert Bidloo, had tot die afscheiding bijgedragen met boeken en pamfletten.
Michael Fortgens was een tien jaar ouder dan Nicolaas en begin dertig toen hij
overleed. Het portret dat Nicolaas van hem maakte is tweemaal in prent gebracht,
elk met een ander gedicht eronder.31 De makers van de gedichten, Lambert Bidloo
en Adriaan Spinneker, vertegenwoordigden twee onverzoenbare standpunten onder
de mennonieten. Lambert Bidloo c.s., de Zonisten, wilde de geloofsbelijdenissen
van de mennisten-martelaren dwingend voorschrijven. Spinneker was veel liberaler.
Hij was een leerling van Galenus Adriaansz, de leidende kracht van de meerderheid
onder de doopsgezinden, de Lam-isten, die in gebouw Het Lam bijeenkwamen. Zij
waren er van overtuigd dat elke gelovige zelf verantwoordelijk was voor zijn geloof
en dat er dus geen door mensen opgelegde geloofsregels behoorden te zijn. Mensen
zijn maar mensen en dus feilbaar.

Bidloos moderne medische opleiding
Wat Nicolaas naast portretten maken nog meer heeft geleerd, daarnaar is het gissen.
Zijn grootvader had zijn zoons Lambert en Govert indertijd in de leer gedaan bij
respectievelijk een apotheker en een chirurgijn. Zij leerden hun vak via het
leerlingenstelsel. Als je een jaar of twaalf was en een bezem kon hanteren, kon je
als leerling beginnen. Lambert, Nicolaas' vader, kende behalve Latijn ook nog Grieks,
Italiaans en Hebreeuws. Oom Govert kende Latijn. Misschien hadden zij, voor zij
hun opleiding via het leerlingenstelsel begonnen, eerst de Latijnse school doorlopen?
Had Nicolaas soms dezelfde route als zijn oom Govert gevolgd, eerst in de leer bij
een chirurgijn voordat hij zijn doktersgraad aan de universiteit behaalde? Over deze
route werd vaak smalend gezegd: van barbier naar arts. Over het niveau van
chirurgijns werd verschillend geoordeeld. Ja, zij knipten en schoren, maar de beste
onder hen zetten ook gebroken ledematen, voerden operaties uit, sneden nierstenen
en hadden een praktijkervaring die de theoretisch geschoolde, universitair opgeleide
artsen meest ontbeerden. De Engelse arts John Locke, die tijdens zijn verblijf als
politiek vluchteling in Amsterdam omging met een aantal Nederlandse artsen,
onderkende die ‘combinatie van kennis, vaardigheden en inventiviteit’ van de
chirurgijns. Hij raadde een kennis in Engeland voor diens pupil die arts wilde worden
een opleiding tot chirurgijn in Amsterdam aan.32

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

Uit het onderwijs dat Nicolaas Bidloo zelf in Rusland gaf, blijkt een grote praktische
kennis van de chirurgie. In zijn leerboek maakte hij nergens gewag van het bestaan
van twee soorten medici, artsen en chirurgijns. Als hij niet in de leer is geweest bij
een chirurgijn, studeerde Nicolaas waarschijnlijk aan het Amsterdamse Athenaeum
Illustre. Wie daar studeerde, mocht in die tijd met speciale toestemming van het
stadsbestuur de lessen anatomie van professor Frederik Ruysch, bestemd voor
chirurgijnsleerlingen, bijwonen.33 Ruysch gaf empirisch onderwijs, hij eiste van zijn
toehoorders dat zij niets
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geloofden dan wat ze met hun eigen ogen konden zien. Hij hechtte niet aan het
ontlenen van autoriteit aan eruditie. Dat Nicolaas de lessen van Ruysch volgde, is
waarschijnlijk. Wat in elk geval vaststaat, is dat Nicolaas doctor Pieter Bernagie,
professor in de geneeskunde aan het Athenaeum Illustre, als zijn leermeester
beschouwde.
Bernagie had zelf ook de chirurgijn-route afgelegd. Hij was in de leer geweest bij
chirurgijn Abel Horst en had zich bij het Athenaeum Illustre voorbereid op zijn
promotie tot doctor in de medicijnen aan de universiteit van Harderwijk. Hij kende
zijn medische klassieken, maar anders dan veel collega-artsen stond hij open voor
nieuwe wetenschap.34 Hij nam deel aan de bijeenkomsten van een Amsterdams
onderzoeksgezelschap waar de modernere, proefondervindelijke geneeskunde werd
besproken en waar ook John Locke en de Amsterdamse medicus Pieter Guenellon35
kwamen. Bernagie had tussen 1684 en 1686 enkele toneelstukken geschreven die
met succes waren opgevoerd in de Amsterdamse Schouwburg, waar hij daarna nog
een tijdje directeur van was. Sinds 1692 was hij hoogleraar geneeskunde aan het
Athenaeum Illustre. Net als zijn voorganger Gerard Blaes (Blasius) onderwees hij
praktische geneeskunde. Hij gaf les aan het bed van patiënten in het gasthuis om ‘aen
de studenten inder daet doen sien het gene in de lessen alleen met woorden kan geleert
worden’.36 Zo bezocht Bernagie elke dag met zijn leerlingen het gasthuis en stond
aan het bed van zes vrouwelijke en zes mannelijke patienten ‘om hen een idee te
geven hoe geneeskunde in de praktijk werd uitgeoefend’.37 Dat was in 1693 zo nieuw,
dat Guenellon erover aan Locke schreef.38
In Amsterdam kon je onderwijs in de geneeskunst krijgen, maar je kon er niet tot
arts promoveren. Om doctor medicinae te worden moest je staan ingeschreven aan
een universiteit. Bidloo koos ervoor, zoals ook andere studenten wel deden, om vóór
zijn promotie in het openbaar te disputeren. In 1695 liet hij een disputatie drukken
waarin hij zijn standpunten uiteenzette over de positie van de anatomische fysiologie
en die hij vervolgens in Leiden voor een publiek van belangstellende hoogleraren
en studenten verdedigde, onder voorzitterschap van zijn oom Govert, die daar sinds
1692 hoogleraar geneeskunde was.39 Nicolaas schreef zich in als student in Leiden
op 18 september 1696, hij noteerde achter zijn naam: 25 jaar oud.40 Drie maanden
later, op 15 december 1696 om tien uur, hield hij het tweede deel van zijn disputatie.
In zijn korte inleiding verklaarde Nicolaas zich vóór de nieuwe (empirische)
wetenschap en tegen de dogma's van de Ouden en tegen bijgeloof. Weer een maand
later, op 17 januari 1697, promoveerde hij in Leiden onder het rectoraat van zijn oom
op een proefschrift over de menstruatie.41 Over dat onderwerp had ook het
onderzoeksgezelschap van Bernagie zich een keer gebogen.42 Bidloo neemt stelling
tegen de opvattingen over menstruatie van auteurs uit de klassieke Oudheid: ‘de
Ouden kenden er occulte krachten aan toe. Ik ontken dat’. Een andere stelling betrekt
hij tegen hen die ‘de eerste oorzaak van menstruatie toeschrijven aan de goddelijke
voorzienigheid’: volgens hem heeft het een ‘een mechanische oorzaak’.43 Nicolaas
droeg zijn proefschrift op aan zijn vader Lambert, zijn oom Govert en zijn leermeester
Pieter Bernagie.
Nu kon Nicolaas een baan zoeken. Hij ging in Amsterdam aan het werk als arts.44
Toen twee jaar later, in 1699, Bernagie stierf, had het Athenaeum Illustre besloten
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te bezuinigen. Daarom werd er geen opvolger benoemd, wat het carrièreperspectief
voor Bidloo in Amsterdam verkleinde.45
De naam Bidloo is in die tijd veel in opspraak. Nicolaas' vrijwel even oude neef
Govert, die een jaar vóór Nicolaas was gepromoveerd,46 was benoemd in het lucratieve
ambt van fiscaal bij de Hoge Krijgsraad. Omdat Goverts vader in die tijd juist
benoemd was tot lijfarts van stadhouder-koning Willem III, dacht men: dat kan geen
toeval zijn. Iemand greep naar de pen en schreef er een kritisch rijmpje over:
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Nu gaat het spreekwoord vast; 't geluk is voor de gecken
Want die voor korten tijd met scheermes en met becken,
Sijn kost te winnen plag, maakt nu, door vlijers taal,
Sijn nieuw gekapte soon tot Neerlands krijgs-fiscaal.47

In 1701 schreef Nicolaas' vader opnieuw pamfletten tegen de Lamisten, en oom
Govert, de nieuw benoemde lijfarts van Willem III, vertrok naar Groot-Brittannië.
Over diens afwezigheid waren ze in Leiden niet erg te spreken.
In dat jaar ook trouwde Nicolaas op 20 november48 met Clasina Cloes, dochter
van Dirk Cloes, een luthers chirurgijn, die bekend stond om zijn gedurfde en
vakkundige operaties49 Katharyne Lescailje noemde Nicolaas in haar huwelijksvers
iemand ‘die nutte kunsten met geleerdheid weet te paren, 't penseel en snaarenspel
aan zyne poëzy’.50 Toen hij in februari 1702 werd uitgenodigd om in Den Haag naar
de post van lijfarts van tsaar Peter te solliciteren, greep hij deze kans met beide handen
aan.

Een baan in Rusland
Tsaar Peter, op zoek naar een goede lijfarts, had zijn gezant in de Republiek daar de
markt laten verkennen. Zo kon Andrej Matvejev op 30 januari 1702 aan het hoofd
van de gezantenkanselarij in Moskou rapporteren, dat hij twee geschikte kandidaten
gevonden had. Hij liet navragen bij ‘de professor der Amsterdamsche Academie,
den heer Ruysch, die hier voordurend gedachtig is aan de genade van den Souverein’,51
wie van hen ‘de voortreffelijkste in zijn vak is’, en ‘bij den Heer Witsen aangaande
hun gedrag en familie’. Matvejev kende beide heren goed. Toen hij in 1699 als eerste
permanente vertegenwoordiger die Rusland naar het buitenland zond in Den Haag
een huis wilde huren, had de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen zich garant
moeten stellen, ‘want zonder borgstelling zoude niemand het hem hebben
toevertrouwd’ zoals hij toen aan tsaar Peter had geschreven. Frederik Ruysch had
hij op 5 juni 1700 in Amsterdam bezocht. Hij had er diens verzameling anatomische
preparaten bekeken en in Ruysch' album amicorum (op pagina 33) in het Latijn zijn
bevindingen genoteerd. Ruysch en Witsen, op hun oordeel kon je afgaan, die waren
te vertrouwen.52
Op 6 februari 1702 had Matvejev zijn keuze gemaakt:
Ik heb hier reeds een dokter gevonden die Nicolaas Bidloo heet, een
Amsterdammer, en hij heeft voortreffelijke getuigenis voor zijn
[genees]kunst en is zeer ervaren in de oogheelkunde, maar hij is nog niet
bij mij in Den Haag geweest.
Een week later - Bidloo was in Den Haag geweest - heeft Matvejev hem een ‘zeer
ervaren man’ bevonden. ‘Eene mindere som dan 2.700 gulden kon ik niet vaststellen
en hij zoude zes jaar te Moskou, dienen en met zijne gehele familie naar Moskou
gaan, maar na die 6 jaar vrij zijn’. Matvejev is bezig tien man in te huren,
‘sluizenmakers, metselaars en timmerlieden, allen benoodigd voor het bouwen van
sluizen’, en dat kostte hem moeite. De mensen hadden, zo legde hij uit, van
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landgenoten, die eerder in Moskou hadden gewerkt, gehoord dat het heel moeilijk
was om na afloop van het contract toestemming te krijgen om naar het vaderland
terug te keren. Ze hadden precies willen weten welk werk ze moesten uitvoeren en
waar, en hoe lang het zou duren. En aan de doorgraving van de Wolga en de Don
wilden ze niet meewerken. Maar, schrijft hij, ‘ik heb hen volkomen tevreden gesteld’.
Rond 22 mei 1702 vertrokken ze op de eerste zomerschepen uit
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Tekening van Nicolaas Bidloo van zijn tuin, met ‘de grootste vijver van de rivier kant naar d'Eerepoort
te zien’. Zo'n vijver wilde Peter de Grote ook. (Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties,
sign. BPL 2727, nr. 14)

Amsterdam naar Archangel en Moskou en, zo kon Matvejev melden, ‘eveneens
doctor Nicolaas Bidloo en zijne familie’.53
Vanuit Rusland schreef Nicolaas naar Amsterdam aan zijn vader Lambert, de
apotheker, en schoonvader Dirk Cloes, de chirurgijn: ‘Vaders, Ik ben (God lof) door
mijn jaren van discretie en ued. zorgvuldige opvoeding en raad zo ver gecomen dat
ik weet hoe noodzakelijk, natuurlijk en redelijk het is, zijne ouders te eeren en 't
behagen’. En om hen te behagen stuurde Nicolaas zijn 22 foliopagina's tellende
verslag van zijn reis naar Waronitz ofwel Voronezj op.54 Daarin beschrijft hij zijn
aankomst in Moskou en zijn indrukken van zijn eerste reis in het gevolg van tsaar
Peter.
Nicolaas reisde met zijn familie van Archangel per slee met al hun bagage naar
Moskou. Daar werden ze hartelijk ontvangen door de andere buitenlanders en door
de tsaar, zo noteerde Bidloo in zijn reisverslag. Ze konden terecht in de
Buitenlandersvoorstad,55 op het
wel gebouwd Hof van Hr Adolph Houtman, waer ik uijtermaten minnelijk
ontvangen werd [...]. We zetten ons met onse verlepte veeren, aenstonds
(also het middag was) ter taefel, men wees ons onse camers, die heel fraaij
waeren, nevens een cantoortje, waarlijk comoditijt genoeg, om in te blyven
woonen.
Dat leek Bidloo wel wat. Ze ‘pakten alle pakken en kisten dadelijk uit: dat wij nog
dien eygen avond in de ledicanten connen slaepen, stoelen had om op 't zitten, potten
en pannen spiegels en zovoorts’. Hem viel een opvallend hartelijke begroeting door
de tsaar ten deel: ‘Des anderen daeghs nae 't Hof gereden en my aldaer vertoond daar
ik van het gantsschen Hof en van zijn Maj. zelve zo Minnelijk en in zulke wegen
ontfangen wierd als ik Ued weleer bij brieven bekent maekte’. Toen hij acht dagen
later opnieuw bij de tsaar moest verschijnen liet hij openlijk blijken dat het hem rauw
op het lijf viel om te horen dat hij zijn onderkomen bij Houtman weer moest verlaten:
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Ik doleerde geweldig [...] dat ik pas een weynig mijn aessem na zoo veele
fatiguens begon te haelen! Waarop zijn Majesteit antwoordde: ‘Nu weest
te vreden, comt morgen hier bij d'Admiraal (daar wij die avond seer
pompeus getracteerd werden). Hij zal voor Uw een hof bezorgen’.
Dit Hof lag ook in de Buitenlandersvoorstad en was van hout, maar
wat nieuwerwetzer, wat luchtiger, playsiriger en wat minder met
wandluysen en vloijen [...], daar van andersints deze huysen [...]
overvloedig voorzien zijn [...]. Daer ([...] er geen tegenspreken viel, en
het huys reeds daer was) ging het weder met alle man op een losslaen, en
oppacke van alles.
Ze huurden personeel, kochten twee paardjes van de arts Jan Hovy, juffrouw Houtman
zorgde voor het hooi.
Ik ontving met mijn familje alle daegen van zeer veel hupsche en
wellevende menschen bezoek [...]. Ondertusschen [...] geliefde het ons
Heer al onze dienstboden, geen een uytgesonderd, ziek te laeten werden,
ja de meesten zeer kranck, zo dat ik altijd d'Eer van practyk in mijn eygen
gasthuys had. Zommige liepen weg om dat wij niet met haar spreken
konden, anderen beliefden meer te neemen als haer toequam, dat men in
mijn land steelen heet, maer hier een gewoonte. Zij zijn dat zo gewend,
en by aldien dat je daer te strack in wild zijn, zo zul je niemand kunnen
houden; zie daer mijn antwoord.
Onverwacht kreeg Bidloo opdracht met de tsaar te vertrekken. Hij had daarover
openlijk zijn ongenoegen laten blijken, was daarbij door aanwezige collega's terecht
gewezen en zag nu in dat je het ook van een andere kant kon bekijken: ‘Het was
maek je gereed, en dat viel niet tegen te zeggen, en 't zouwe belachelijk geweest zijn,
hebbende zo grooten Eer, waerna zoo velen snakten, de minnelijke gunst van zo een
Vorst te wederstreven’. Toch had Bidloo zijn ‘huys en zaecken liever eerst wat verder
in stand te willen gehad, en de tael en costumen wat meer gekend hebben. 'T geen
mijn vrouwtje geen kleyn pleysier en gemak, en mijn beurs groot profyt zoude geweest
hebben’, want ‘boodschappen doen zonder de taal te kennen leidde tot geen kleijne
schaede van onse beurs’.
De tijding kreeg ik in 't midden van Januari en had omtrent een week of
anderhalf om mij te praepareren. Zoodra 'k mijn vrouwtje zeijde ontstelde
zy zig wel wat, maar werd door haar redelijk humeur als door den troost
dat het een gemackelijke en maer een speelreysje was, dat cort zoude
duuren getroost. Ons volkje ging aen't backken, naeijen en 't bezorgen van
mijn benodigdheden. [...]. Ondertusschen liet ik niet naa even wel dagelyx
zieken en gewonden de visite te geven en die 't ontfangen [...] tot dat ik
op een zondag namiddag, na te samen den 31 Januari anno 1703 smackelyk
en playzierig met mijn vrouwtje en onze lieve Catotje [waarschijnlijk haar
zuster] gegeten te hebben, aldus met mijn Talmuds [tolk] en jongen
[knecht], nevens een kisjen medicamenten, vertrok [...]. Zijn Majesteit
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belaste mij vooruit te gaan en volgde des nagts. d'Heeren Stijls Kintsius
en Nota Bene onzen Reyziger [Cornelis] de Bruyn [...] en veele anderen
waeren reeds voor uyt [...]. Die middag quamen verscheydene apothekers,
doctore en chirurgyns, nevens vele anderen [...] mij geluk op mijn reys
wenschen.
Op deze reis liet de tsaar hem zijn vloot zien, en het sluizencomplex dat een doorvaart
van de Wolga naar de Don mogelijk moest maken. Ze trokken dagelijks met elkaar
op en
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konden wel met elkaar opschieten. Peter, lijkt wel, is een gezagsdrager met wie
Bidloo grappen kan maken.
Onderweg, reizend per slee, doorrijdend in de nacht, merkte Bidloo een
merkwaardige oogafwijking op:
Het is mij verscheydene maelen gebeurd, dat ik Kerels op mijn slede of
wagens had die zodra als de zon onder was, niets, en als hij scheen, zeer
snel zien konden. Men vond hier zeer veel van dat volk, die by avond niet
zien konden, zowel Jongen als oude mensen. 'K heb gezien dat als de
boeren in 't leger, of aen de scheepsbouw met haer allen van 't werck
gecomen, datter altemits 20 of 30 personen door een kaerel die voorging
en zien kon, als blinden [...] des avonds na huys geleyd wierden.
Bidloo bekeek de sluizen die de Moskva rivier en de Oka verbonden. ‘Dit is waerlijk
een schoon werk, zoo goed, en net als men 't in Holland maeken kan, spaerende zijn
Maj geen costen daeraen’. Hij heeft oog voor tuinen en bekijkt ze kritisch.
Des avonds quaemen wij aent landgoed van Lefort menende, daer niet
alleen een schoon steenen huys, maar ook bogaerden met fraeyen
plantagien en partaires te vinden, gelyk het zo een generael paste. [...] Dat
huys van de heer Lefort zeyd men was weleer van hout geweest en
voorleden jaar afgebrand. Dit weder opgebouwde huys stond zonder
boomen thuijn of plantagie [...] onnosel en morsig neder gebouwd.
Opnieuw komt hij nachtblinden tegen. Was hij indertijd aangenomen omdat hij veel
van oogziekten afwist? Dit specialisme van hem was indertijd door gezant Matvejev
uitdrukkelijk genoemd. Bidloo deed navraag bij mensen die aan deze aandoening
leden: ‘Zij worden met dit ongemack gebooren, sterven daermede en zijn in den
ouderdom geen meer blind als ordinairen’. ‘Dat ymand met zodaenig een letsel
gebooren, niet zien kan, maar datter zelfs nog vuur nog kaers toe helpt, is klugtig’,
meende hij.
Onderweg maakte Bidloo tekeningen, die echter in het afschrift van zijn reisverslag
ontbreken. De negentiende-eeuwse kopiïst heeft in Bidloos relaas ruimte daarvoor
opengelaten en alleen de bijschriften gekopieerd, zoals: ‘mijn camertje waerin ik 6
weken campeerde. Dan las, dan schreef, dan tekende ik’.
Meteen al op zijn eerste reis ontdekte de tsaar dat zijn lijfarts problemen had met
zijn eigen gezondheid. Bidloo vertelt:

Tekening van Nicolaas Bidloo van zijn tuin, gezien ‘van des Riviers zijde met het Hospitaal daar
naast gelegen & de zlabode [voorstad] & Le Forts huijs int verschiet’. (Universiteitsbibliotheek Leiden,
Bijzondere Collecties, sign. BPL 2727, nr. 5)

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

15
[ik werd] met mijn oude inflamatie in de Keel en swaere pijn in de lenden
mede wat ziek, had een dag of 3 de koorts. Zijn Majesteit, mij bij zig
ontboden hebbende, zag mij wat bleek, weshalve hij lachende vroeg: Wat
scheeld je Docter? Als ik antwoord dat ik ziek was, zo zeyde hij: Een
Dokter ziek! Ik repliceerde: Daerom dorst ik 't nauwlijks zeggen en uijt
schaemte hier komen, als ik sterven zal, zo zal ik alleen lopen [in de stoet]
na mijn dood, want in presentie van iemand zoude ik 't mij schaemen. Hier
dan begon hij geweldig, te lachen, onthield, en repliceerde zo dit, als andere
zeggingen, die ik vrijmoediglijk wanneer ik hem in humeur vond, hadde
geuijt.
Op 8 maart 1703 keerde Bidloo terug bij zijn geliefde Claesje en haar zuster Catootje
in Moskou.

Gunsten van de tsaar
Deze eerste reis noemde Bidloo een plezierreis maar voor de periode hierna zou je,
door de verplaatsingen van de tsaar na te zoeken, Bidloo's ontberingen, kunnen
reconstrueren. We hebben helemaal aan het begin gezien hoe Bidloo zijn gezondheid
aangreep om ontslag te vragen, nog voordat hij zijn contract had uitgediend. Van
contractbreuk kon echter geen sprake zijn en de oplossing daarvoor die de tsaar of
Bidloo zelf aandroeg, het oprichten van een ziekenhuis en medische school, beviel
Bidloo. Na afloop van zijn contract in 1708 besloot hij te blijven. Toen hij in januari
1710 zijn leerboek in het net had geschreven en zijn ziekenhuis functioneerde, was
er kennelijk tijd om te ontspannen en eens om zich heen te kijken.
Bidloo's oog viel op een stuk land in de buurt van het huis van Lefort aan de rivier
de Jaoeza, een stuk ‘caal land daar nog loof nog gras wies’ en hij vroeg de tsaar of
híj dat in gebruik mocht nemen. Op 8 maart 1710 schreef hij hem een brief:
Hoogmogende tsaar, Welzeeredele Heer. Ik werkte voor jou, Majesteit,
in de medicijnen met al mijn oprechtheid, maar een buitenhuis heb ik niet,
naast het hospitaalgebouw bij de Semjonov voorstad ligt leeg land, niemand
ter bebouwing gegeven. Al-Welzeeredele heer, ik vraag je mij het land te
geven tot buitenplaats [...] voor toekomstig bezit.56
Peter, die toen in Voronezj was, stuurde een oekaze naar de Kloosterkanselarij tot
toewijzing ‘aan de dokter, zijn vrouw, en kinderen van het gevraagde stuk land’ en
toestemming ‘er elk gebouw, wat hem zint te bouwen’.57 Dat was dus gelukt, hij
kreeg het land, mocht erop bouwen en zijn vrouw en zijn kinderen mochten het
erven!58 Hij legde er een tuin aan met een zomerhuis.59 's Winters woonde hij, na de
eerste jaren een huis gehuurd te hebben, in een eigen huis in de Grote Straat in de
Buitenlandervoorstad.60 's Zomers boden de prachtige tuin en het zomerhuis vermaak
en plezier aan gasten, onder wie vaak ook Peter I, ‘zowel als ik thuis was als wanneer
ik er niet was’, memoreerde Bidloo in de begeleidende tekst bij zijn tekeningen.61
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Bidloo werd voor de tsaar ook een raadgever in tuinarchitectuur. In 1722 vroeg
Peter hem om advies voor zijn plannen met het landhuis van de in 1706 overleden
staatsman Fjodor Aleksejevitsj Golovin. Zijn eigenhandig geschreven briefje van
december 1723 illustreert weer eens dat Peter gewoon was zich overal tot in de details
mee te bemoeien:
In de grote vijver op de twee eilanden en op het achthoekige eiland moet
je lusthuizen bouwen en hokken voor duiven en kleine vogels, bij het bos.
en andere verfraaiingen geschikt voor in een tuin. En over de gracht
bruggen, kleine boogbruggen, met leuningen aan een kant met net precies
ruimte voor een persoon om te passeren (net zoals in Holland); stuur ook
een tekening of plattegrond van beide residenties in de tuin’.62
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Bidloo tekende het gevraagde ontwerp en leverde het bij de tsaar in.63 In deze periode
verbleef Peter vooral in zijn nieuwe hoofdstad Sint-Petersburg, maar altijd als hij in
Moskou was kon Bidloo een bezoek van hem verwachten. Kamerjonker Friedrich
Wilhelm von Bergholz64 hield een dagboek bij en noteerde hoe de tsaar met zijn hele
gevolg op 6 januari 1723 om tien uur 's avonds bij Bidloo kwam aanzetten en tot
twee uur bleef. De andere buitenlanders die een bezoek van de tsaar en zijn gevolg
aangezegd hadden gekregen, zoals Tamsen65, Konau,66 en nog twee anderen wachtten
vergeefs en bleven zitten met het eten, toebereid voor drie à vierhonderd personen.67
Eind april 1724 waren de tsaar, zijn vrouw Catharina en hun dochters opnieuw in
Moskou, nu voor de kroning tot keizerin van Catharina. De eerste mei werd door de
Duitse kooplieden in de Buitenlandersvoorstad altijd gevierd met een uitstapje naar
het ‘bos van Semjonov’. Dat jaar regende het zachtjes en in de middag was er zelfs
een onweer, maar bijna alle kooplieden waren met vrouwen en kinderen aanwezig
op de traditionele plek. Ook de tsaar en zijn gezin kwamen, Catharina en de prinsessen
per koets. Zij bleven in hun wagens zitten, want het motregende nog steeds. Wat
later kwam de tsaar aanroeien in zijn wherry. Eerst ging hij naar vrouw en kinderen
en vervolgens naar dokter Bidloo en de kooplieden. Catharina wilde eigenlijk naar
huis, maar de tsaar had het naar zijn zin en had aangekondigd dat hij tot negen uur
wilde blijven. Bidloo en zijn vrouw en kinderen brachten eerst Catharina koffie en
confituren en gingen daarna ook bij de prinsessen langs.68 De bezoeken van Peter
aan Bidloo, de ontmoeting op 1 mei - dit alles getuigt van een vriendschappelijke
relatie tussen deze mannen. Bidloo bleef bij Peter in de gunst tot het eind. In september
1724, enkele maanden voor Peters dood, was Bidloo één van de artsen die hem in
Petersburg opereerden voor zijn blaasproblemen.

Triomfpoorten en toneelspelers
Tot voor kort werd je in het Zoölogisch Museum van Sint-Petersburg, op de trap,
begroet door de oudste dieren van de stad: de meterslange slang van de Amsterdamse
apotheker Albert Seba, in Petersburg gearriveerd in 1716,69 en een paard en een hond
die nog hadden toebehoord aan Peter de Grote. Ik kijk nu met andere ogen naar Peters
wat mottige lievelingsteefje, nu ik weet dat de tsaar haar op 17 augustus 1708 had
opgestuurd aan Bidloo met het verzoek haar op te zetten, ‘droog gebalsemd, zodat
het niet bederft en niet stinkt, zoals dr Dunel in meer detail schrijft. Ik smeek u doet
uw uiterste best’. Op 27 augustus al kon Bidloo de tsaar schrijven ‘Nu, heer, ze lijkt
als levend, met veel moeite en zorg [...] en zij kan nu lange tijd bewaard blijven’.70
Voor de tsaar ontwierp Bidloo ook erepoorten. Zijn ontwerpen zijn niet
gepubliceerd, anders had ik ze kunnen vergelijken met de erepoorten die zijn oom
Govert samen met de etser Romeyn de Hooghe in 1691 had ontworpen ter gelegenheid
van de feestelijke intocht van stadhouder-koning Willem III in Den Haag. Govert
Bidloo en Romeyn de Hooghe publiceerden hun ontwerpen met uitleg en vertaling
van de Latijnse spreuken en met een toelichting op de Romeinse figuren en historische
taferelen. Er kwamen twee uitgaven. Voor de uitgave waarin ook penningen van
Willem iii waren opgenomen maakte ook De Hooghes leerling Adriaan Schoonebeek
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een aantal prenten. Diezelfde Schoonebeek ging, zoals we zagen, later in Rusland
werken.71
Toen tsaar Peter, na zijn overwinning op de Zweden bij Poltava in 1709, in januari
1710 feestelijk in Moskou werd ontvangen, stonden er op de route verscheidene
erepoorten, bekostigd door kooplieden. Dat was voor Rusland een geheel nieuwe
manier van binnenhalen van een tsaar-overwinnaar en zijn krijgsgevangenen. Had
Bidloo de erepoorten ontworpen? Hij schetste wel tien bladen met ontwerpen en
schreef het bijbehorend commentaar. Just Juel, de Deense gezant, beschreef de
samenstelling van de stoet bij
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de intocht en de erepoorten. Zijn gedetailleerde beschrijving doet sterk denken aan
de Haagse erepoorten van 1691. Ook de Moskouse poorten waren met allegorieën
en ‘mooie emblemata beschilderd’, met adelaars, leeuwen en een ‘Hercules met
leeuwenhuid, in één woord’, aldus Juel, ‘Pictores atque poetae’, plaatjes met uitleg.
Hij rekende erop dat prenten van de erepoorten eerdaags in druk zouden verschijnen.72
Juel, die goed geïnformeerd was, noemt Bidloo niet als de maker. Bidloo ontwierp
zijn erepoorten in dezelfde tijd als waarin hij de laatste hand legde aan zijn Instructio,
de eerste week van januari 1710. Was erepoorten tekenen voor hem vermaak, opdracht
of vleierij?
Uit het dagboek van Bergholz weten we dat in het ziekenhuis van Bidloo een
ruimte was waar leerlingen van zijn school toneelstukken opvoerden. Op 4 januari
1723 gaf hij een weinig vleiende recensie van zo'n toneeluitvoering:
De uitvoering was op een nare plek waar je een marionettentheater in
Duitsland kan aantreffen. De komedie werd door louter jonge mensen
gespeeld, die chirurgie en anatomie van dokter Bidloo op het hospitaal
leerden, en waarschijnlijk nooit een echte komedie gezien hadden. Ze
speelden de geschiedenis van koning Alexander en koning Darius, die ze
in 18 akten verdeeld hadden, de eerste dag 9 en de de volgende dag weer
9 en tussen elke acte voerden ze een vrolijk entr'acte op. Deze entr'actes
waren slecht, en eindigden in gestoei. De komedie zelf werd zo slecht
mogelijk voorgedragen. Kortom alles was slecht. Zijne hoogheid [hertog
von Holstein Gottorp], gaf de jongelui 20 roebel, en de tsaar zou hen
onlangs 30 gegeven hebben.73
De uitgever van de Instructio, N.A. Oborin, meent dat niet Bidloo, maar een van zijn
leerlingen, F. Zjoeravski, talent voor toneel had: van hem zijn twee stukken bekend,
van Bidloo geen een. Dat Nicolaas' oom Govert toneelstukken schreef vindt hij geen
argument voor betrokkenheid van Bidloo bij de opvoeringen. Noemt Bidloo in zijn
Schetz niet een hele reeks interesses? Het theater noemt hij niet! Daar heeft Oborin
een punt. Hij concludeert dat Bidloo niet zelf bijdroeg, maar zijn leerlingen
gelegenheid gaf theaterstukken op te voeren. Toneelstukken opvoeren hoorde erbij
voor leerlingen aan een Latijnse school, dat was zo in Amsterdam, en kennelijk ook
in Moskou. Bidloo was wel zo betrokken dat hij de fraai uitgedoste toneelspelers
afbeeldde en bewaarde bij de tekeningen van zijn tuin.74

Laatste jaren
Waarschijnlijk ergens tussen 1725 en 1735 - in de inleiding spreekt Bidloo over Peter
in de verleden tijd - tekende Bidloo zijn tuin. Hij tekende in de jaren van politieke
onzekerheid die volgden op de dood van de tsaar in januari 1725. Peters vroegere
rechterhand, Alexander Mensjikov, werd in 1727 gearresteerd en met zijn hele gezin
verbannen. Een jaar later stierf Mensjikov in Berezov (Siberië). Ook al tijdens Peters
heerschappij had Bidloo gezien hoe hem bekende overheidsdienaren in ongenade
vielen, verbannen of terechtgesteld werden. De nieuw opgerichte Academie van
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Wetenschappen in Petersburg had ervan geprofiteerd: ze kon de geconfisqueerde
grote stenen huizen betrekken. De Kunstkamera bijvoorbeeld werd ondergebracht
in het huis van de in 1718 terechtgestelde edelman Aleksandr Kikin en de geleerden
en hun boeken trokken in het huis van de verbannen baron Peter Sjafirov
(1669-1739).75 Deze laatste mocht trouwens, toen de wind weer uit een andere hoek
woei, terugkeren uit zijn verbanning.
Na de dood van tsarina Catharina in 1727 verhuisde het hof van haar opvolger
Peter II (1715-1730), kleinzoon van Peter I, naar Moskou. Dat bracht daar de nodige
veranderingen met zich mee. De Academie van Wetenschappen, waar buitenlanders
doceerden, bleef gevestigd in Petersburg onder de hoede van Johann Daniel
Schumacher (1690-1761).76

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

18
Die moest de professoren uitleggen dat de veranderde waardering van de
wetenschappen een beperking van de financiële middelen tot gevolg had. Het mag
nog een wonder heten dat de Academie na de dood van Peter I en Catharina I is
blijven bestaan. De tientallen studenten die elders in Europa studeerden kregen het
consigne terug te keren. In het buitenland studeren werd niet verder gestimuleerd.
Hoezeer het intellectuele klimaat in 1729 was veranderd, is ‘bezongen’ door Antioch
Kantemir (1709-1744), dichter en toen de meest ontwikkelde man van Rusland. In
een satire, die hij anoniem in handschrift liet circuleren, laat hij lieden uit alle rangen
en standen het nut van wetenschap ontkennen:
[...] De wetenschap is
uit bijna alle huizen met gevloek gesmeten;
de mensen willen van haar niets meer weten.
Voor haar vriendschap slaan ze op de vlucht
zoals een zeezieke de zeedienst ducht.
Ze roepen uit één mond: Geen vrucht levert wetenschap op!
dan slechts geleerden met een volle kop.77

Bidloo had Peter gediend, die dertig jaar lang alleenheerser was geweest. Na de dood
van Peter diende hij van 1725 tot 1727 Catharina I, in 1727-1730 Peter II, en ten
slotte Anna die in 1730 aantrad. Hoe slaagde Bidloo erin aan te blijven in zijn
ziekenhuis tijdens deze machtswisselingen van vorsten en elites, die gepaard gingen
met een telkens wisselende appreciatie van buitenlanders?
In zijn Schetz bij de tekeningen tot een aandenken voor mijn kinderen en familie
schemert alleen in de laatste alinea iets door van de tijd waarin Nicolaas Bidloo zijn
tuin tekende. Hij lijkt zich voor te bereiden op het ergste maar heeft zijn angst
afgelegd. Hij spreekt zijn kinderen toe en vertelt hoe God het eerste mensenpaar in
de lusthof Eden zette, die Hij voor hen had aangelegd voor hun voedselvoorziening
en vermaak. Het kan zijn dat ze wegens hun ‘verbreken’ (misdaad, vergrijp) uit deze
lusthof verjaagd zijn, maar anders was dat ook wel gebeurd. Voor hun grote menigte
nakomelingen zou het, ook zonder dwang, nodig zijn geweest op eigen initiatief uit
de lusthof weg te gaan en zich over de wereld te verspreiden. Iedereen kan zijn eigen
lusthof zoeken, die hij overal makkelijk vinden kan omdat de wereld niet dan een
lustprieel is voor wie er met verstand naar kijkt. Naast dit lustprieel, de wereld, gaf
God de mens een nog groter gave: het verstand, opdat hij alles goed zou beseffen en
zichzelf ten nutte en plezier maken:
Mijn bestaan en eer zocht ik door de oefening der Medicijnen, waarbij ik
verscheidene oefeningen en wetenschappen tot mijn vermaak en
ontspanning had, als schilderen, tekenen, muziek mathematica en
geometrie; architectuur en enige speculatieve filosofische zaken, maar
geen van die alle hebben mij van jongs af aan zo na aan het hart gelegen
en geïnteresseerd en genoegen geschonken als het landleven.
Dan eindigt hij zijn Schetz vrij somber. Hij had zich altijd gerealiseerd dat wat hij
tot stand gebracht had, zijn huis en tuin, hem ook weer kon worden afgenomen. Hij
had altijd geweten dat zijn tuin ‘geen vast goed was [...] en dat de gevallen
[gebeurtenissen]’ hem die ‘weder ontroven konden’. Daarom heeft hij die eigenhandig
getekend, zodat, als het zo ver mocht komen, hij zich met de tekening en de
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herinnering zou kunnen vermaken. Anderen zouden in zo'n geval misschien bedroefd
zijn, maar dat zal hem niet overkomen. Mocht hij zijn tuin behouden en hier zijn
dagen eindigen, dan hebben
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zijn kinderen ten minste zijn ‘handenwerk’, zijn tekeningen. In het geval zij de tuin
niet zouden willen aanhouden of als het hen niet lukte de tuin in bezit te krijgen,
raadde hij hen: ‘Wandelt in deze tekeningen en gij kunt zien wat eenvoudig vermaak
uw vader kon verquikken’.
Niet het onberekenbare, onrechtvaardige Rusland maakte een eind aan zijn tuin
en zijn leven. Nicolaas Bidloo overleed op 3 april 1735 thuis, in Moskou. Een
doodsoorzaak is niet bekend. Zijn in Leiden studerende zoon Johannes78 was enkele
weken eerder, op 1 maart 1735 in Amsterdam begraven.
Nicolaas Bidloo heeft zijn roem in Nederland als tekenaar verdiend. Maar men
zou hem in Nederland ook moeten gedenken als de man die de westerse medische
aanpak blijvend in Rusland geïmplementeerd heeft.79
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niet bekend. Voor Bidloos tweede huwelijk, zie noot 66.
59 Over tuinen en zomerhuizen zie Andrej Reiman, ‘Nederlandse invloeden op de tuinkunst in
Sint-Petersburg’, en Erik A. de Jong, ‘“Paradisus Batavus”. Peter de Grote en de Nederlandse
tuinarchitecten’, in: Renée Kistemaker e.a. (red.), Peter de Grote en Holland. Culturele en
wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum (Amsterdam/Bussum 1996), resp.
p. 115-123 en 124-131.
60 Bidloos enige kleinzoon, de zoon van zijn dochter Maria, Nicolaas Konau (zie noot 66), erfde
op een goed moment dit huis. Konau liet het verkopen op 6 okt 1762. Willemse, Unknown
drawings, p. 33.
61 Willemse, Unknown drawings, p. 50.
62 Hughes, Russia in the age of Peter the Great, p. 371.
63 I.N. Lebedeva, Biblioteka Petra I. Opisanie rukopisnych knig (Sint-Petersburg 2003), p. 226.
64 Friedrich Wilhelm von Bergholz (1699-1765) was kamerjonker van hertog Karl Friedrich von
Holstein Gottorp (1700-1739), die toen enige jaren in Petersburg verbleef.
65 Tamsen was de achternaam van twee Nederlandse broers, ook wel Tames gespeld, tweede
generatie kooplui in Moskou. V.N. Zacharov, Zapadnojevropejskie koeptsy v Rossii. Epocha
Petra I, (Moskou 1996), p. 31, 312..
66 In januari 1723 was dokter Jurgen Konau dus nog in leven. Bidloo trouwde na de dood van
Claesje met Konaus weduwe, Maria Ruts, dus in of na 1723. Volgens Van Eeghen trouwde
Maria Ruts' zoon uit haar eerste huwelijk, Pieter Konau, met Nicolaas' dochter Maria. In 1723/24
kregen Pieter en Maria een zoon, Nicolaas Konau, die later naar Nederland is gegaan; zie ook
noot 60.
67 Friedrich Wilhelm von Bergholz, ‘Tagebuch von 1723’, in: Anton Friederich Büsching, Magazin
für die neue Historie und Geographie 21 (1787), pp. 182, 183.
68 Bergholz, ‘Tagebuch von 1724’, in: Anton Friederich Büsching, Magazin für die neue Historie
und Geographie 22 (1788), p. 453, 454.
69 Jozien J. Driessen van het Reve, De Kunstkamera van Peter de Grote. De Hollandse inbreng,
gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren
1711-1752 (Hilversum 2006), p. 290.
70 Hughes, Russia in the age of Peter the Great, p. 374, 543 noot 169.
71 N. Chevalier, Histoire de Guillaume III [...]. Par médailles, inscriptions, arcs de triomphe, et
autres monuments publics (Amsterdam 1692).
72 Zover is het niet gekomen. Bidloos tekeningen lagen klaar op het Tekenkantoor waar ze, denk
ik, in prent gebracht hadden moeten worden en gedrukt. In 1728 werd dit plan kennelijk
opgegeven en kwamen ze in de bibliotheek van de Kunstkamera. In de Bibliotheek van de
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Academie van Wetenschappen worden tien bladen in-20 bewaard met tekeningen en
beschrijvingen, in het Russisch en het Latijn, van triomfbogen opgericht ter ere van de
overwinning bij Poltava in 1709. Lebedeva, Biblioteka Petra I., p. 246, no. 143. Zie voor de
beschrijving van Just Juel: E.V. Anisimov (red.), Petr Veliki. Vospominanija, dnevnikovye
zapisi. Anekdoty (Sint-Petersburg 1993), p. 96.
Bergholz, ‘Tagebuch von 1723’, p.182-183.
UB Leiden (sign. BPL 2727 21).
Over Kikin: Driessen van het Reve, De Kunstkamera, p. 167.
Over Schumacher: Driessen van het Reve, De Kunstkamera, o.a. p. 73-75.
Satire I, regels 165-170 (mijn vertaling).
Ik ontdekte dat Johannes op 20 december 1730 in Amsterdam verbleef en toeschouwer was bij
een gevaarlijke operatie, waarbij zijn grootvader, de chirurgijn Dirk Cloes, de chirurgijn Joannis
Steiger assisteerde. Drie andere chirurgijns waren er als waarnemers bij aanwezig. Johannes
legde de operatie op een tekening vast: hij tekende de buik van de patiënt, Anthoni Helt, die
een indrukwekkende ‘darmbreuk’ had. De operatie werd uitgevoerd ‘met volkomen behoudenis
en gebruik van den bal’ en de patient was ‘ten volle geneezen’ op 8 februari 1731. De prent,
Hernia intestinalis Anthoni Helt secta per Joannem Styger, auxiliante Theodoro Cloes
[Amsterdam 1731], was volgens de titelbeschrijving van de UB Amsterdam getekend door A.
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Bidloo; op de prent staat echter: J. Bidloo, gegraveerd door A. van der Laan. - Johannes Bidloo
schreef zich op 9 juli 1732 in als student medicijnen in Leiden: ‘Johannes Bidloo, Nicolai filius,
Muscoviensis’, twintig jaar oud. In februari 1733 en 1734 schreef hij zich opnieuw in, maar in
1735 komt hij in het register niet voor (Willemse, Unknown drawings, p. 33). Johannes Bidloo
werd op 1 maart 1735 begraven in Amsterdam in het graf van zijn grootvader Cloes in de
Nieuwe Lutherse Kerk (Van Eeghen, ‘Van de boekentafel’, p. 142).
79 Renner, ‘Progress through power?’, p. 29-54.
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Het verschrikkelyk konterfeytsel
Over de plek waar Weyerman een bok schoot1
Jac Fuchs
In 1738 beschreef Jacob Campo Weyerman een merkwaardig voorval dat hem bijna
dertig jaar eerder in het noorden van Engeland overkomen zou zijn. Weyerman gaf
het de titel ‘het verschrikkelyk konterfeytsel’ (het schrikaanjagende portret) mee, en
nam het op in De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius.2 Een
enigszins afwijkende versie van het verhaal is opgetekend in het Brusselse
handschrift.3
Terwijl Weyerman in andere beschrijvingen van zijn buitenlandse belevenissen
vaak niet schroomt om aanzienlijke personen met naam en toenaam te vermelden,
heeft hij dit verhaal in beide versies keurig geanonimiseerd. Kunnen er desondanks
nieuwe gegevens over een verblijf van Weyerman in Engeland uit het verhaal afgeleid
worden?

Het verhaal
Voor ik het verhaal samenvat herinner ik de lezer eraan dat in 1688 stadhouder
Willem III koning van Engeland was geworden door zijn katholieke schoonvader
Jacobus II te verjagen. Jacobus II behield enige aanhang in Engeland, en daarmee
bleef de angst bestaan voor zijn terugkeer, voor een katholieke machtsgreep, en ook
voor een aanslag op Willem III. Tot 1745 werden er inderdaad vooral in Schotland
en in het noorden van Engeland met enige regelmaat pogingen gedaan om tegen de
regerende vorst in opstand te komen.4
Dan nu het verhaal: Weyerman verblijft aan het begin van de achttiende eeuw in
een buitenpaleis van een graaf. Hij raakt daar aan de praat met een dame die hem
vraagt waar hij geboren is. Gewoon ‘Breda’ antwoorden is Weyerman te simpel: hij
geeft zijn antwoord in de van hem bekende volzinnen, waarbij hij ook de loftrompet
steekt over Willem III, die destijds baron van Breda was geweest. Daarop nodigt de
dame, die nogal ontzet lijkt, Weyerman uit voor een lange nachtelijke rit naar haar
eigen huis.
Daar aangekomen brengt de dame hem naar een volledig met zwart rouwlaken
gestoffeerde kamer. Zij trekt het zwarte damasten gordijn boven de schouw opzij,
en Weyerman ziet dan een levensgroot portretschilderij van haar, waarop zij met één
hand een afgehouwen hoofd aan de haren vasthoudt, en met de andere hand op haar
boezem wijst, die met een groot zwaard doorstoken is. Het hoofd, vertelt de dame,
is dat van haar man, die op gezag van Willem III onthoofd is. Weyerman heeft met
het uiten van zijn waardering voor Willem III duidelijk de plank misgeslagen.
De twee versies van deze faux-pas van Weyerman verschillen in een aantal
opzichten, maar bevatten genoeg overeenkomsten om ermee aan de slag te kunnen.
Ik noem de hoofdpunten uit het verhaal, en geef daarbij de belangrijkste verschillen
aan.
* Weyerman noemt in de ene versie de onthoofde man Gratiaan, een belangrijk
edelman in het noorden van Engeland; met Gratiaan verwijst hij naar een
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vooraanstaand Romeins militair van wie ooit alle eigendommen geconfisqueerd
werden omdat hij verdacht werd van deelname aan een complot tegen een
Romeinse keizer. In de andere versie heet de man ‘Ridder Jan ***’, en is zijn
misdaad dat hij van een complot tegen Willem III afwist maar het niet had
verraden.
* De weduwe van de ridder is in een van beide versies niet zomaar een kennis
van de graaf, maar zijn zus.
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Lady Mary Fenwick, afgebeeld als weduwe van Sir John. Mezzotint door G. Lumley, volgens het
bijschrift naar een schilderij van M. Dahl. Het bedoelde schilderij hangt op Corsham Court (Engeland),
maar draagt de (onechte?) signatuur van G. Kneller. (Coll. The Fitzwilliam Museum, Cambridge,
England)
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* Het paleis van de graaf zou zich in het noorden van Engeland bevinden.
* Het huis van de weduwe zou in York gestaan hebben, of op ongeveer tien mijl
afstand van het paleis van de graaf.
* Wat Weyerman tegen de dame zegt beslaat in het Brusselse handschrift maar
enkele regels, terwijl het in De zeldzaame leevens-byzonderheden een monoloog
van ongeveer twee pagina's omvat.
* De twee beschrijvingen van het bijzondere schilderij stroken niet met elkaar.
In de ene versie draagt de weduwe een ‘wit Satyne Tabbaert’, waarin de nodige
bloedvlekken zitten, in de andere versie is het een ‘zwart weduwlijke gewaad’,
waarbij zij een sneeuwwitte neusdoek hanteert. Daarnaast is in het Brusselse
handschrift haar boezem niet met een groot zwaard doorboord, maar
opengekrabd.5
* In De zeldzaame leevens-byzonderheden geeft Weyerman als datering: 1710.

Engelse bronnen?
Voor we de details nader bekijken, is het goed om te onderzoeken of er voor het hele
verhaal, of voor een deel ervan, Engelse bronnen voorhanden zijn.
Het antwoord van Weyerman in De zeldzaame leevens-byzonderheden lijkt
inderdaad op een Engelse bron terug te gaan.6 Zijn monoloog bestaat voor een groot
deel uit een beschrijving van Holland en zijn bewoners waarvan de zinnen grote
overeenkomsten vertonen met regels uit A brief character of the Low-Countries van
Owen Felltham. Dat werkje is los uitgegeven, maar was ook als bijlage in de
folio-edities van de Resolves van Felltham opgenomen, en we weten dat Weyerman
zo'n editie bezat.7 Daarbij moet gezegd worden dat Weyerman er niet zomaar een
passage uit vertaald heeft, maar er zinnen uit gelicht heeft en die heeft bewerkt en
herschikt om tot een samenhangend betoog te komen.8 Ook wekt de zedeles die de
graaf Weyerman meegeeft achterdocht, omdat Weyerman ook die tekst in de directe
rede weergeeft, maar ik heb er geen Engels voorbeeld voor kunnen vinden. Minstens
zo interessant is een negatief resultaat: ik heb geen Engelse bron gevonden die het
interieur of het schilderij uit het verhaal van Weyerman beschrijft.

De onthoofde man
Als volgende stap ligt het voor de hand om te bekijken wie die onthoofde edelman
kan zijn geweest. Het aantal onthoofdingen onder Willem III is te overzien, en er
blijkt maar één man onthoofd te zijn die aan Weyermans beschrijving voldoet, en
dat was inderdaad een ridder Jan: Sir John Fenwick.9
In februari 1696 is er daadwerkelijk een aanslag op Willem III beraamd, maar het
complot lekte voortijdig uit.10 De hoofdverdachten werden direct gearresteerd, maar
Fenwick, die een historie had van arrestaties op verdenking van subversieve
activiteiten en conflicten met Willem III, was meteen ondergedoken, en werd pas in
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juni bij toeval herkend en gearresteerd. Hij werd er in een rechtszaak van beschuldigd
dat hij zou hebben afgeweten van het complot, maar dat hij het niet had verraden.
Voor een veroordeling waren twee getuigen nodig, en die waren er ook, maar de ene
bleek onbetrouwbaar, en van de andere werd ontdekt dat Fenwick hem probeerde
om te kopen. Zijn doodvonnis werd daarom uiteindelijk niet door de rechter, maar
door het Engelse parlement uitgesproken: dat nam, onder druk van het Hof, een wet
aan krachtens welke hij ter dood werd veroordeeld. Fenwick was dus beslist niet de
vermoorde onschuld, zoals zijn weduwe Weyerman wilde doen geloven, maar voor
wat betreft de rechtspleging had de weduwe wel enig recht van spreken.
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Fenwick werd op 28 januari 1697 in Londen onthoofd.11 Zijn stoffelijk overschot
werd nog dezelfde avond bijgezet in een graf in de kerk van
Saint-Martin-in-the-Fields.12

De weduwe en het buitenpaleis van de graaf
Nu we weten wie de onthoofde man was, is het ook niet moeilijk iets meer over de
identiteit van de weduwe te vertellen. Sir John Fenwick was getrouwd met Lady
Mary Howard, de oudste dochter van de eerste graaf van Carlisle. Die graaf overleed
in 1685; sprekend over het begin van de achttiende eeuw is het daarom beter haar te
omschrijven als de tante van de derde graaf van Carlisle (1669-1738, graaf sinds
1692), de bouwheer van Castle Howard. En daarmee vallen er wat puzzelstukjes in
elkaar, want Weyerman beweerde ook dat hij op Castle Howard geweest is, en er
vijf grote bloemstukken geschilderd heeft.13 Hij gaat er daar zelfs prat op dat hij er,
zoals hij dat noemt, een ‘Britschen Tyger’ geschoten heeft.14 Castle Howard lijkt dus
niet alleen de plek te zijn waar Weyerman volgens eigen zeggen die ‘Wilde Boschkat’
geschoten heeft, het moet ook de plek zijn geweest waar hij een bok schoot.

Het huis van de weduwe
We zijn zo bij een bekende Weyerman-locatie uitgekomen. Maar kunnen we ook
een nieuwe locatie aanwijzen? Anders gezegd: kunnen we het hof van Lady Fenwick
nader plaatsen?
Weyerman plaatst het op zo'n tien mijl afstand van het paleis van de graaf, maar
noemt anderzijds York als locatie, dat vijftien mijl van Castle Howard ligt. Eén
Engelse auteur, Paul Hopkins, onderschrijft dat laatste; sterker nog, hij weet zelfs te
vertellen wélk huis in York het was: Treasurer's House, vlakbij York Minster.15
Daarmee hebben we dus een nieuwe locatie die Weyerman in Engeland bezocht zou
hebben, die nog bestaat, en zelfs voor publiek opengesteld is. Maar wat herinnert
daar vandaag de dag nog aan Lady Fenwick?
Het antwoord op die vraag is eenvoudig, maar teleurstellend: niets. Treasurer's
House is namelijk rond 1900 inwendig stevig verbouwd door Frank Green, een rijke
industrieel, die er met zijn kunstverzamelingen stijlkamers in heeft ingericht. Maar
ook de buitenkant is op de schop gegaan, want ná 1500 bestond Treasurer's House
als zodanig eigenlijk niet meer. Green heeft willen reconstrueren hoe het er rond
1500 uitgezien zou hebben, en daartoe voegde hij drie oude huizen samen. Begin
achttiende eeuw stond er op diezelfde plek dus wel een woonhuis maar dat gebouw
zag er minder imposant uit dan het huidige. Treasurer's House is zeker het bezoeken
waard omdat het het eerste huis is dat volledig ingericht aan de National Trust is
geschonken en een prachtig voorbeeld is van historisch inrichten rond 1900, maar
als Weyerman-locatie stelt het teleur.
Sterker: er zijn redenen om te betwijfelen dat Lady Fenwick werkelijk op deze
plek heeft gewoond. Zo is er degelijk onderzoek gedaan naar de vroegere bewoners
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en eigenaren van de huizen op de locatie van het huidige Treasurer's House, maar
daarbij is de naam Fenwick niet opgedoken. Het is dan ook gerechtvaardigd te vragen
waarop de bewering van Hopkins gebaseerd was. Het antwoord op die vraag bleek
helaas niet meer met zekerheid te geven.16 Vermoedelijk is de bron voor de bewering
een brief uit 1721 in de archieven van Castle Howard geweest: Lord Wharton zocht
toen passende woonruimte in York, en zijn eerste keus was het huis waar Lady
Fenwick vroeger gewoond had. Hij vroeg de graaf van Carlisle om voor hem te
bemiddelen bij Lord Widdrington, die inmiddels het huis in eigendom had, maar het
zelden gebruikte.17
Navraag bij het York City Archives leverde in eerste instantie niets op. Maar eind
2010 was er nieuws: de archivaris, Joy Cann, had tóch een document gevonden dat
aantoont
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dat Lady Fenwick in 1715 inderdaad een huis vlakbij York Minster bewoond had.18
Dat lijkt mooi, maar dat is het niet, want in 1715 leefde Lady Mary Fenwick niet
meer.
Er is dus sprake van een tweede Lady Fenwick, en dat maakt het ook nog eens
onzeker naar welke Lady Fenwick die brief uit 1721 verwijst, en of zij het huis van
Lady Mary Fenwick bewoonde, of een ander huis daar vlakbij. Daarmee is het
voorlopig onmogelijk een betrouwbare uitspraak te doen over het huis van Lady
Mary Fenwick in York.

De datering van het verhaal en de familie Fenwick
In York Minster bevindt zich het imponerende grafmonument van Lady Mary
Fenwick, met teksten die haar vader, haar man, en hun jong overleden kinderen in
herinnering roepen.19 Lady Fenwick overleed op 27 oktober 1708. We kunnen daarmee
het verhaal beter dateren dan Weyerman dat dertig jaar later in zijn herinnering zelf
deed: áls het verhaal op waarheid berust, dan zal het zich hebben afgespeeld in 1708,
of een of twee jaar daarvoor, de jaren waarin er volop aan de bouw en de inrichting
van Castle Howard gewerkt werd.
Lady Mary Howard was niet de enige dochter van de eerste graaf van Carlisle die
met een overtuigd tegenstander van Willem III trouwde. Haar zus Lady Anne trouwde
met Richard Graham, die in 1681 van Karel II de Schotse adellijke titel Viscount
Preston of Haddington and Lord Graham of Eske kreeg. Deze Lord Preston bleef na
1688 fervent aanhanger van James II.20
Lord William Widdrington, in 1721 de eigenaar van het huis in York dat van Lady
Fenwick geweest zou zijn, trouwde in 1718 met een dochter van Lady Anne en Lord
Preston, en was dus een neef van de derde graaf van Carlisle.21 Hij was een van de
leiders van de Fifteen, de jacobitische opstand in 1715, en hij werd net als Sir John
Fenwick ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie, vermoedelijk door tussenkomst
van de graaf van Carlisle. Net als Widdrington was ook Wharton, die de brief uit
1721 schreef, een overtuigd jacobiet. Zijn oom had het in 1697 in het parlement nog
voor Fenwick opgenomen.
Met de veroordeling van Sir John Fenwick werden ook diens bezittingen verbeurd
verklaard. In 1700 werd daarvan echter weer een groot deel vrijgegeven om er zijn
oude schuldeisers schadeloos mee te kunnen stellen.22 De derde graaf van Carlisle
blijkt daar een belangrijke rol bij gespeeld te hebben: hij verklaarde verreweg de
grootste schuldeiser te zijn, en regelde namens de andere schuldeisers de teruggave
bij de overheid. De graaf speelde ook een belangrijke rol bij de pogingen om de
eigendommen van Lord Widdrington na diens veroordeling in 1716 voor de familie
te behouden.23
Het lijkt er op het eerste gezicht dus op dat Weyerman in een gezelschap van
overtuigde jacobieten terechtgekomen was. Maar de derde graaf van Carlisle kon
het zelf wél heel goed met Willem III vinden, en was in de jaren rond 1700 minister
en Gentleman of the Bedchamber. Hij verloor zijn plaats in de regering kort nadat
Willem III was opgevolgd door Queen Anne. Het lijkt erop dat hij de zaken van Lady
Fenwick en Lord Widdrington behartigde omdat hij hun meest invloedrijke familielid

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

was. Hij was tot het verlies van zijn ambt in 1702 een goed Whig en duidelijk
anti-jacobitisch, en heeft zich daarna niet meer met politiek ingelaten.24
De goedmoedige reactie van de graaf wanneer de nog steeds ontzette Weyerman
hem het gebeurde verhaalt, klinkt daarom plausibel, en ook het eind van beide versies
van het verhaal suggereert dat Weyerman na het incident niet direct hoefde te
vertrekken. Anderzijds ben ik ben ervan overtuigd dat Weyerman, als hij het overlijden
van deze trouwe weduwe zou hebben meegemaakt, dat zeker zou hebben vermeld
en waarschijnlijk zelfs haar dood aan de door hem opengereten wonde zou hebben
toegeschreven.
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Het lijkt mij daarom dat, áls het verhaal op waarheid berust, Weyerman eind oktober
1708 niet meer op Castle Howard verbleef.

Slot
In dit artikel zijn wat namen gevallen die hier voor het eerst met Weyerman in verband
gebracht zijn. Daarvan is Lady Mary Fenwick de enige die Weyerman ontmoet zou
hebben. Van Lady Fenwick zijn wel brieven bewaard, maar die dateren op één na
allemaal uit 1696-1697: zij schreef ze na de arrestatie van haar man met het doel zijn
terechtstelling te voorkomen.25 Ik heb dus geen bronnen aangeboord die een nieuw
licht op de aanwezigheid van Weyerman in Engeland werpen.
Het bijzondere portret van Lady Fenwick met het hoofd van haar man is een
kunsthistorisch unicum, en alleen al daarom het opsporen waard. Er zijn enkele
portretten van Lady Fenwick bewaard gebleven. Bijzonder is de mezzotint waarvan
zich een afdruk in het Fitzwilliam Museum in Cambridge bevindt, en waarop zij in
rouwkleding te zien is, met een miniatuur met het portret van haar man in de hand.26
Lady Fenwick gaat hier weliswaar gekleed in het ‘zwarte weduwlijke gewaad’ uit
het Brusselse handschrift, en houdt het hoofd van haar man in haar handen, maar
bloed en bloot ontbreken, en het hoofd van haar man is bepaald niet levensgroot
afgebeeld. Dit werk kan dus het ‘verschrikkelyk konterfeytsel’ niet zijn, en een ander
schilderij dat ook maar in de buurt komt van wat Weyerman beschrijft, heb ik nog
niet gevonden.
Het beter naar dit verhaal kijken heeft vooralsnog niet het resultaat opgeleverd dat
ik gehoopt had: ik kon geen nieuwe Weyerman-locatie aanwijzen, ik heb het
uitzonderlijke schilderij van Lady Fenwick met het hoofd van haar man niet kunnen
traceren, en ik heb wederom geen hard bewijs gevonden voor de aanwezigheid van
Weyerman in Engeland.
Toch lijkt het verhaal meer te zijn dan zomaar fictie. Wat er overblijft als er een
passage wordt genegeerd die op een Engelse literaire bron is gebaseerd, is een verhaal
dat geloofwaardig klinkt, en waarvoor ik in geen enkele tekst uit dezelfde periode
een parallel heb aangetroffen. Weyerman loopt niet te koop met namen van bekende
personen en heeft het verhaal keurig geanonimiseerd; en Breda speelt er een
natuurlijke rol in. Daarom acht ik het, ook al zijn de details uit beide versies van het
verhaal op meerdere punten strijdig met elkaar, heel aannemelijk dat Weyerman dit
verhaal zelf beleefd heeft, en geloof ik niet dat hij een belevenis van iemand anders
navertelt. Maar een werkelijk bewijs van Weyermans bezoeken aan Engeland moet
nog steeds gevonden worden.

Bijlage 1
Jacob Campo Weyerman, De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens
Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen,
en veele andere beruchte personaadgien (Amsterdam 1738), p. 117.
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Vervolgens sloeg zy haar hand aan de zwart damaste gordyn, welke zy openschoof
met een geweldige ruk, waar op ik een Konterfytsel kwam te beschouwen, machtig
om de leevensgeesten van den stoutsten man te stollen tot ys.
Mevrouw Gratiaan stont gekonterfyt leevensgroote op dat panneel. Zy was
afgemaalt in een wit Satyne Tabbaert, met losse haairen zonder eenig vrouwelyk
hoofdcieraat, en met betraande oogen. Het afgehouwen hooft des Ridders had zy by
het haair gevat met haar rechterhand, en wees met haar linkerhand op haaren blooten
boezem, welke met
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een breed zwaard was doorstooken; en haare wit Satyne kleeders waaren bemarmert
met bloedige streepen, welke gudszden uyt den afgehouwen hals haares mans. Alle
die omstandigheden zo natuurlyk afgemaalt, formeerden een tafereel zo
verschrikkelyk, dat deszelfs onvolmaakte schets my als noch een gevoelige
aandoening geeft, schoon zo veele jaaren geleeden.

Jacob Campo Weyerman. Brussel, handschrift (Koninklijke Bibliotheek
van België, MS II 1608 (4)), geciteerd naar Karel Bostoen en André Hanou,
Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob Campo Weyerman (1739) (Leiden
1997), p. 204-205
Madame [...] scheurde dat voorhangsel open, dat mij een voorwerp vertoonde, magtig
om op het eerste gezigt een stout man de hairen styl opwaarts te doen rijsen. Ik zag
op dat schoorsteenstuk het konterfytsel van Milady geportreteert met hangende tuyten,
met een opengekrabde boezem en met geswolle ogen door onophoudelijk schreyen,
en gekleed in een zwarte weduwlijke gewaad, hebbende het afgehouwen hoofd van
haaren Ridder by de hairen gevat met haar rechterhand, waar uyt het bloed met groote
droppels langs haren tabbaerd zijpelde, alhoewel zij die bloeddroppels in een
sneeuwwitte neusdoek, die zij in de andere hand hield, poogde te vangen. Beyde die
konterfytzels waren levensgroote en Milady was geportretteert tot de voeten toe uyt.
En beyden geleeken zij zoo natuurlijk dat het bloedig hoofd zoo wel als Milady
scheen te leeven.

Bijlage 2
Jacob Campo Weyerman, De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens
Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen,
en veele andere beruchte personaadgien (Amsterdam 1738), p. 112-114.
De Hollanders, Mevrouw, worden Zeeluyden gebooren, en weeten beyde te leeven
op het land en in het water, gelyk als groene kikvorschen. De meeste vrouwen ten
platten lande konnen een riem handelen, een boot stieren, een mast oprechten, en
een man brengen in de engste kreeken. Zy oordeelen dat een schip spoediger de
Meysjes in slaap zuyd, als een wieg. Dewyl zy overvloeien van humeuren, is een
vaartuyg de wieg waar in zy speelen, zuye zuye kindje, tot dat zy zo hartiglyk droomen
gelyk als Alpsche slaapmuyzen.
Hunne Zaai- en Weylanden worden zo net onderhouden als de baarden der
Hovelingen, en zyn zo konstiglyk doorweeven met rivieren en weteringen, dat het
onder hun onmogelyk is een gemeene weyde te vinden. De Hoofdstoffen verschillen
aldaar gestadiglyk, dewyl de vlugge over de meer grooter Elementen de [113] vlag
voeren. Het Vuur verteert de Aarde, en de Lucht verbeezigt het Water. Zy branden
Turven, en droogen hunne gronden door Watermolens, als of het Koliek een
hulpmiddel was tegens de Steen. Ja, in spyt van de Wysbegeerte, bewyzen zy de
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natuurlykheyt van 's weerelds verbranding, alzo zy handtastelyk en oogschynlyk
aantoonen, dat de Aarde is verbrandbaar.
Ieder huysdeur schynt bestooken met diamanten, de nagels en de herren behouden
een gestadige glans, als of het roest geen toeval was aan het yzer. Zy onderhouden
hunne huyzen noch wel zo zuyver als hunne licghaamen, en hunne licghaamen als
hunne zielen. Ook zyn de Hollanders geene aanzieners van persoonen, want een
bepikte Matroos in zyn wyde flodderbroek, zal al ommers zo wel worden onthaalt
als een Hoveling in zyn gulde livery. Ja dat meer is, een cierlyk opgeschikt persoon
wort ten platten Lande
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beschouwt met schimp, gelyk als een Havik of Sperwer by een troep Spreeuwen of
Kraayen. Zy staan verwondert te kyken over die praal, maar zy zyn geene aanbidders
van diergelyke goden.
Ter plaats daar een vrouw in 't kraambed legt, doet den ring van de deur boete,
omwonden met een lap lynwaat. Zulks wort gedaan om een tweevoudige reden, of
om aan te toonen dat te luyd kloppens het kind zou stooren in zyn rust; of misschien
dat 'er niet zal worden geringsteekt in de eerste vier weeken.
Het linnen der Mannen en Vrouwen is zo blaauw gestyfselt, dat men zich verbeelt
by [114] een felle vorst, den Winter tot de keel toe opgeschikt in een ton met Indigo
te zien wandelen langs 's Heeren straaten.

Owen Felltham, Resolves: divine, moral, political. With several new additions
both in prose and verse not extant in the former impressions (London 1709,
12de dr.), fragmenten van p. 605-626.
[614, alinea 3] Almost all among them are Seamen born, and like Frogs can live both
on land and Water. Not a Country Vriester but can handle an Oar, steer a Boat, raise
a Mast, and bear you out in the roughest straits you come in. She avouches the Ship
much better for sleep than a Bed. Being full of Humours is her Cradle, which lulls
and rocks her to a dull Phlegmatickness, most of them looking like a full grown
Oyster boyl'd.
[608, alinea 2] The Land that they have, they keep as neatly as a Cour[t]ier does his
Beard; they have a method in Mowing; tis so intervein'd with water and rivers, that
it is impossible to make a Common among them.
[607 alinea 8] The Elements are here at variance, the subtile overswaying the
grosser; the fire consumes the earth, and the air the water; They burn turfs, and drain
their grounds with wind-mills; as if the Cholick were a remedy for the Stone; and
they would prove against Philosophy the world's Conflagration to be natural, [608]
even shewing thereby that the very Element of Earth is combustible.
[610, alinea 3] Every Door seems to be studded with Diamonds. The Nails and Hinges
hold a constant Brightness, as if Rust there were not a quality incident to Iron. Their
Houses they keep cleaner than their Bodies; their Bodies than their Souls.
[611, alinea 5] They should make good Justices, for they respect neither persons
nor apparel: a Boor in his liquor'd Slop, shall have as much good usage as a Courtier
in his Bravery; nay more, for he that is but Courtly or gentile, is among them like a
Merlin after Michaelmas in the field with Crows. They wonder at and Envy, but
Worship no such Images.
[616, alinea 6] Where the Woman lyes in, the Ring of the Door does penance, and
is lapped about with Linnen; either to shew you that loud knocking may wake the
Child; or else that for a Month the Ring is not to be run at. [616 alinea 4] Men and
Women are there starched so blew, that if they once grow old, you would verily
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believe you saw Winter walking up to the neck in a Barrel of Indigo: and therefore
they rail at England for spending no more Blewing.
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‘Abbandonné de tout excepté de mon courage’
Enkele ongepubliceerde brieven van Etta Palm (1743-1799)
Willemien Schenkeveld i.s.m. Anna de Haas
Onlangs dook een aantal onbekende brieven op van Etta Palm (1743-1799), de
achttiende-eeuwse avonturierster die in haar Parijse jaren een plekje in de geschiedenis
verwierf als voorvechtster voor vrouwenrechten en als geheime informante voor de
Hollandse raadpensionaris.1 De brieven dateren bijna allemaal van na 1792, toen Etta
Palm naar Holland was teruggekeerd, waar ze onder moeilijke omstandigheden haar
laatste jaren doorbracht. Ze laten zien hoe zij tot op het laatst haar ondernemende
geest en politieke belangstelling behield.
‘Step by step, mile by mile, man by man’, zingt nachtclubentertainer Sally Bowles
in Cabaret en zo kan het leven van Etta Palm wel worden gekarakteriseerd. Na een
zeer kort en mislukt huwelijk met de student Christiaan Palm, reisde de Groningse
Etta Lubbina Johanna Aelders naar Italië in gezelschap van een Amsterdamse
advocaat, ruilde die weer in voor een oude militair met goede connecties en belandde
rond haar dertigste uiteindelijk in Parijs. Daar verkeerde zij zo'n twintig jaar in kringen
van diplomaten, politici en journalisten, vermoedelijk op kosten van Hollandse en
Franse heren.
Een leeghoofdige maintenee was Etta Palm bepaald niet: ze was niet alleen
geïnteresseerd in politieke kwesties, maar wilde daar ook een rol in spelen. Vanaf
1790 nam zij volop deel aan de discussie over de rechten van de vrouw, die in het
kader van de Franse Revolutie werd gevoerd. Ook koos ze partij in het grote politieke
conflict in haar vaderland, waarbij ze zich als orangiste profileerde. In haar ogen
streefden de aristocratische patriotten vooral de vergroting van hun eigen macht na
en was het volk veel beter af met de stadhouder. Toen de Franse publicist Mirabeau,
die in contact stond met naar Frankrijk uitgeweken patriotten, in 1788 een tegen de
stadhouder gericht pamflet, Aux Bataves sur le stadhoudérat, schreef, liet Etta Palm
een tegenpamflet verschijnen: Réflexions sur l'ouvrage [...] par le comte de Mirabeau.
In hetzelfde jaar werd zij geheim correspondente van raadpensionaris Laurens van
de Spiegel. Tegen betaling hield zij hem op de hoogte van nieuws over de in Parijs
actieve patriotten en van andere ontwikkelingen in de Franse hoofdstad.
In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag bevinden zich tussen de ingekomen
post van Willem V tien brieven van Etta Palm.2 In de eerste daarvan, uit 1788, biedt
ze de stadhouder een exemplaar van haar geschrift tegen Mirabeau aan. De overige
brieven zijn van een paar jaar later. Inmiddels had ze het revolutionair woelige Parijs
verlaten en was ze in Holland komen wonen. Hier kreeg ze het al snel moeilijk: haar
Parijse bezittingen waren geconfisqueerd en zij had geen inkomsten. Niet alleen
vroeg ze nu haar vroegere opdrachtgever Van de Spiegel om hulp, ook richtte ze
zich rechtstreeks tot de stadhouder.3 Behalve de negen brieven uit deze periode in
het Koninklijk Huis Archief, schreef ze er overigens nog drie, die al eerder werden
gepubliceerd. Gedeelten van twee brieven werden in 1796 opgenomen in een
rapportage over Etta Palm.4 Een derde brief is gepubliceerd door Colenbrander in
zijn Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840,
waarin ook haar correspondentie met Van de Spiegel staat.5
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In de hier afgedrukte tien brieven vraagt ze de stadhouder om hulp. Ze is te trots
om te bedelen, maar biedt haar diensten aan ‘pour soutenir par des mojens honnette
une existance penible’. Daarbij toont ze zich iemand met durf en fantasie. Niet alleen
schrijft
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ze bereid te zijn om ‘les comissions les plus dificiles les plus perilleuse pour le bien
de ma patrie et ses chefs’ uit te voeren, ook doet ze de stadhouder allerhande concrete
voorstellen. Een keer biedt ze hem een partij van drieduizend schoenen aan, wellicht
zeer geschikt voor het leger van de Republiek. Een volgende keer solliciteert ze naar
de vrijgekomen post van uitgever-journalist van de Hofcourant en ten slotte bedenkt
ze een plan om naar Frans voorbeeld een borduurindustrie in de Republiek op te
zetten, waarin zijzelf als lerares borduurtechnieken een rol zou kunnen spelen.
In de brieven vertelt ze ook wat ze volgens eigen zeggen eerder al voor de
stadhouder heeft gedaan. Het lijkt niet alleen een poging om in zijn gunst te komen,
maar ook een vraag om erkenning, die soms vrij wanhopig en gemeend klinkt. Bij
die daden (ook genoemd in haar al bekende brieven aan de Stadhouder) gaat het ten
eerste om de onthulling van een patriots complot. In 1785 werden plannen gesmeed
om in Aken bij de Hertog van Brunswijk voor hem en de Stadhouder
compromitterende papieren te stelen en openbaar te maken. Toen de Franse militair
Veyrières op de hoogte raakte van het plan, reisde hij naar Holland om de stadhouder
te waarschuwen - vermoedelijk overigens te laat omdat het complot al aan het licht
was gekomen.6 Etta Palm vertelt de stadhouder in haar brieven dat zíj het is geweest
die Veyrières naar Holland had gestuurd.7
Ten tweede gaat het om een gebeurtenis uit september 1787. Toen het Pruisische
leger Holland naderde om de patriotse opstand neer te slaan, probeerden volgens
Palm enkele patriotsgezinden de Franse regering over te halen zich ook in de strijd
te mengen. Zij had zich toen drie dagen lang laten opsluiten in het verblijf van de
eerste minister, om te weten te komen wat er gezegd werd en tegenactie te kunnen
ondernemen. Uiteindelijk was het haar gelukt de eerste minister ervan te overtuigen
niet in te grijpen. Bovendien had ze in diezelfde periode een omkooppoging van
minister Breteuil weerstaan, die vervolgens had getracht haar te laten arresteren.8
Ook stelt ze dat haar komst naar Holland een opoffering is geweest, bedoeld om
de goede verhoudingen tussen de twee landen te bevorderen en de dreigende oorlog
te voorkomen.
Dat laatste is vrijwel zeker een eigenzinnige interpretatie van de feiten: toen ze
eind 1792 naar Holland reisde, vroeg en kreeg ze van minister Lebrun de opdracht
om hem op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Den Haag. Vervolgens
presenteerde ze dat in Den Haag als een diplomatieke missie in opdracht van de
Franse regering. Of de andere verhalen wel waar zijn of ook opgeklopte versies van
de werkelijkheid waar ze zelf in was gaan geloven, is niet te zeggen.
Wat ook opvalt zijn enkele feministische opmerkingen. Toen ze deze brieven
schreef, kwam ze net uit Parijs waar ze zich in de daar actuele discussie over
vrouwenrechten had gemengd. Maar het is de vraag of Willem V er gevoelig voor
was dat zij zichzelf presenteerde als ‘ancien et fidel serviteur feminin’ of schreef te
willen bewijzen ‘q'une sexe qu'on dédaigne comme faible et sans caractere a quelque
fois plus de forces morales que la plus part de ceux qui se disent leur etre superieur
par un décret de la nature’.
Met Etta Palm ging het ondertussen niet goed - financieel stond ze er voortdurend
slecht voor en Van de Spiegel wilde weinig meer met haar te maken hebben. Ze
kreeg geen antwoord op haar brieven aan de stadhouder en haar toon wordt
langzamerhand wanhopiger en kwader. Ten slotte smeekt ze op 30 juni 1794 zonder

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

omwegen om financiële steun (die brief werd al door Colenbrander gepubliceerd).
En eindelijk reageert Willem V. Hij stuurt haar brief door aan Van de Spiegel met
de opmerking: ‘ik geeve aan UWEG in bedenken of niet aan haar een bagatel voor
haar voorige gedane diensten voor eens zoude kunnen gegeeven worden’. Die schrijft
terug: ‘De dame die aan Uwe D.H.
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geschreeven heeft, is zoo zuiver niet als zij zig wil doen voorkomen, maar ik zal haar
wat laaten geeven, opdat zij niet erger worde’.9
Na de inval van de Fransen begin 1795 veranderde het politieke landschap drastisch.
In mei werd Etta Palm gearresteerd door het nieuwe regime op de niet geheel
onbegrijpelijke verdenking van Oranje-gezindheid. Ze werd - overigens samen met
Van de Spiegel en de orangist graaf Bentinck van Rhoon - gevangen gezet in kasteel
Woerden. Daarvandaan schreef ze op 9 mei 1798 de laatste (de elfde) van de hier
afgedrukte brieven, vrijwel exact drie jaar na haar arrestatie. Deze bevindt zich in
het archief van de Wetgevende Colleges, in een map binnengekomen post van Wybo
Fijnje, voorman der radicale patriotten die begin dat jaar een staatsgreep hadden
gepleegd.10 Etta Palm werd eind van dat jaar, zo'n zes maanden na de tegenstaatsgreep
der gematigden, bij een algemene amnestie in vrijheid gesteld. Lang heeft ze niet
kunnen genieten van haar vrijheid: ze overleed drie maanden later.
Alle brieven zijn in het Frans geschreven. Dit was geen etiquettaire verplichting,
zoals blijkt uit de vele Nederlandstalige correspondentie van Willem V, Van de
Spiegel en andere hooggeplaatste Hollanders. Waarschijnlijk vond Etta Palm het
dankzij haar jarenlange verblijf in Parijs gemakkelijk in het Frans te corresponderen
en vermoedelijk vond zij het ook statusverhogend. De spelling van haar Frans is
soms fonetisch en haar grammatica laat bij tijd en wijle te wensen over. Toch hebben
we gemeend al die ‘fouten’ te moeten handhaven. Onze eerste ingreep betreft de
interpunctie (inclusief de apostrofs) ten behoeve van de leesbaarheid en
begrijpelijkheid. De tweede ingreep betreft het gebruik van hoofdletters, die we alleen
in aanspreektitels (Votre Altesse Serenisseme e.d.), eigennamen en plaatsnamen
gehandhaafd dan wel toegevoegd hebben. De onderstrepingen in de brieven zijn die
van Etta Palm.

[Brief 1. Bovenaan in potlood toegevoegd:] 3 Oct 88
A Son Altesse Serenissime
Monseigneur
Nee sujette de la Republique dont vous estes le chef, Monseigneur, et dont un
enchainement des circonstances malheureuse m'ont eloigne des ma premiere jeunesse
- mais cet eloignement ni l'injustice des miens,11 ni meme le gratieux accuil des
etangers ont pu me faire oublie un instant que j'ettois Hollandoise, et que le sang qui
couloit dans mes vaines apartenoit a cette heureuse nation - apres cela Votre Altesse
voudra bien etre persuadé de mon respectueux attachement a la constitution et l'ilustre
familie, qui de tout temps en a fait le bonheur et le soutien, et combien j'ai soufert
de voir s'elever au sein de cette patrie si cher a mon coeur une cabale odieuse12 qui
cherchoit a aneantir sa prosperité et son bonheur. //
Mais, Monseigneur, rien n'a egalé ma surprise en vojant que M. de Mirabeau
infectoit impunement l'Europe avec un fatras d'odieuse calomnies. Et quoique
persuader qu'il et dangereux d'attaquer une plume d'ou ne decoule que poison
pernitieux, je n'ai ecouter que mon zele et l'amour par de la verite en osant attaquer
ce repaire de mensonges. Daigné recevoir avec votre bonté naturelle, Monseigneur,
cette preuve de mes foibles efforts. J'ai jamais desiré le talent de l'éloquence cettoit
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dans ce moment pour defendre dignement ma patrie et l'illustre chef dont je me fais
gloire d'etre fidelle concitoyene et pour la conservation je fait des voeux bien sinceres.
Je suis avec le plus profond respect
Monseigneur
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De Hofstraat in Den Haag, waar Etta Palm in de jaren 1793-1794 woonde ten huize van Monsieur
Tak. De poort was de zuidelijke toegang tot het Binnenhof. Rechts het logement De Gouden Leeuw
dat er zeker al sinds halverwege de achttiende eeuw stond. De Hofstraat lag tussen de Lange Poten
en het Achterom, waar nu de Hofplaats is. Lithografie door onbekende kunstenaar, uit 1839 (Haags
Gemeentearchief, Collectie prenten, inv. nr. kl. B 782).

de Votre Altesse Serenissime
Tres humble et obbeissante servante
[haar handtekening]
Paris le 3 de 8b 178813

[Brief 2. Bovenaan in potlood toegevoegd:] 29 may 93
Monseigneur
L'espoir de récouvrér quélques sommes escroqués a ma jeunesse m'appelle a
Amsterdam.14 Si je pouvois etre assez heureuse de vous etre de quelque utilité,
Monseigneur, dans cette capitale ou partout aillieurs, les comissions plus dificiles,
les plus perilleuse
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pour le bien de ma patrie et ses chefs seront celles que j'ambitionnerais le plus,
lorsqu'elles ne sont pas contraire a mon devoir.
Depuis longtems, Monseigneur, j'ai ambitioné l'honneur de mettre sous les jeux
de Votre Altesse des preuves non equivoque de ma fidellité dans tout les tems a ma
patrie, a sa constitution et l'illustre maison d'Orange. Ce n'est pas dans quelque pages
d'ecriture que cela consiste,15 non Monseigneur, mais toute ma carriere politique
depuis 1778,16 jusque en 1788, // depuis cet epoque elle a eté sous les jeux de M. le
Conseillier Pensionaire.17 Elle consiste dans mon zele active a decouvrir et dejouer
les complots des ennemis de la constitution de cette Republique, sans aucun interest
personel mais en sacrifiant tout. Oui Monseigneur, j'ose me vanter et peut prouver
d'avoir repousser une brilliante fortune a partager avec ce qui m'ettois le plus cher
au monde en 1787,18 pour rester fidelle a mes principes. J'ai fait plus, Monseigneur,
j'ai bravé deux lettres de cachet lancé contre moi et parvenu a empecher en parti leur
execution.19
Je n'ai fait que le devoir d'un ame vertueux par instinct et non par methode, je le
sais, ausi ne m'en suis je jamais fait une merite vous ignor[ant?] jusque a mon
existance, Monseigneur, lorsque je passa 3 jours dans un certain cabinet a Versailles
pour persuader le premiere ministre de l'injustice de faire marcher le camp de Givet20
contre les troupes prussiennes en Hollande, mais je ne puis me défendre du desir
qu'avant de mourir ou de quiter ma patrie je puisse mettre tout le tablau // sous les
jeux de Votre Altesse Serenissime. Voila mon ambition, moins encor pour moi que
pour prouver q'une sexe qu'on dédaigne comme faible et sans caractere a quelque
fois plus de forces morales que la plus part de ceux qui se disent leur etre superieur
par un décret de la nature.
J'ignore pas, Monseigneur, qu'il y a toujours des persones qui se mettent entre les
princes et la verité et qui peuvent croire de leur interest de me tenir eloignés. Qu'il
soyent donc tranquille, ces ames laches! La mienne et au desu de l'envies et ne saurais
etre délateur tant que le salut de la patrie n'en est pas compromis.
J'ai l'honneur d'etre respectueusement
Monseigneur
votre obbeissante servante
Veuve Palm nee D'Aelders21
La Haye le 29 may 1793
Bij de h. Tak in de Hofstraat

[Brief 3]
La Haye le 5 juilliet 1793
Monseigneur
Oserai je vous priér, Monseigneur, de m'accorder un moment d'audience; ajant la
commission de communiquer a Votre Altesse Serenissime une affaire interessant les
troupes de l'état, ou si Votre Altesse préfère que je lui en fasse part par ecrit, j'obbeïrai
le plus ...concis [deels onleesbaar woord] que soit possible, mais comme il peut
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demander des explication j'aurois plus exactement parlé dans deux minutes que avec
une grande lettre.
Je suis avec un entier et respectueux devouement
Monseigneur
de Votre Altesse Serenissime
Tres humble et obbeissante
Veuve Palm née d'Aelders
Bij de heer Tak in de Hofstraat bij de Poote
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[Brief 4]
La Haye le 9 juilliet 1793
Monseigneur
Un négotiant de mes amis touché de ma penible position vient de m'adresser une
commission de plusieurs milles paires de souliers, propre pour les troupes. Elles sont
sur trois grandeurs assortie. Quoique ses souliers ne sont pas sur le territoire des
Provinces Unies, j'ai crus mon devoir, celle d'une citoyenne fidelle de cette
Republique, de ne pas faire aucune demarche aillieur avant de les avoir offerts aux
chefs de l'etat pour les defenseurs de la patrie.22
En conséquence, Monseigneur, je me suis adressé a M. le Conseillie Pensionaire,
Votre Altesse Serenissime etant absent. Le ministre respectable m'a mandé que cela
regardoit le Conseil d'Etat. // Un de mes compatriottes, membre du Conseil d'Etat a
qui j'en ai fait part, m'a dit que ce n'ettoit pas le committe millitaire mais les capitaines
qui etoient charge de cet objet. Mais comme il etoient possible que dans ce moment
les soldats qui sont a l'armée eussent peu de tems et de mojens a s'en procurer et en
usoient beaucoup - de soulliers - il se pouvoit qu'il en auroient grand besoin, mais
que pour cet effet il falloit s'en informé aupres des chefs de l'armee de l'etat.23 Deux
genereaux a qui j'en ai fait part m'en ont repété la meme chose. J'ai crus devoir informé
Votre Altesse Serenissime de mes demarches et demandé vos ordres, Monseigneur,
soit pour en ecrire a monseigneur le Price hereditaire,24 soit qu'elle pense que les
troupes n'en ont pas besoin. Dans le dernier cas il me sera permis, je pense, de suivre
le lois de la necessité pour soutenir par des mojens honnette une existance penible,
aijant quité une position heureuse dans l'espoir d'etre // utile a mes deux patries pour
cimenter la bonne itelligence alors existant.25 Je me vois prive de tous me propriettes
et abbandonné de tout excepté de mon courage.
J'ai l'honneur d'etre avec respect
Monseigneur
de Votre Altesse Serenissime
Tres obbeissante servante
Veuve Palm née D'Aelders

[Brief 5]
La Haye le 22 juilliet 1793
Monseigneur
Me seroit il permis de rappeller a Votre Altesse Serenissime, l'objet pour laquelle
j'ai eu l'honneur de lui ecrire le 5 de ce mois.
Mon correspondant me presse, et je ne me trouve pas la liberté a chercher de placer
cet objet si utile pour les defenseurs de la patrie, tant qu'elle n'a pas été refusé par
les chefs de l'état.
Abbandonné de tout, il seroit bien malheureux pour moi de manquer une occasion
qui peut me mettre au moins pour un tems a l'abris de l'indigence.
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J'ai l'honneur d'etre tres respectueusement
Monseigneur
de Votre Altesse Serenissime
Tres humble et obbeissante servante
Veuve Palm nee d'Aelders
In de Hofstraat chez M. Tak
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[Brief 6. Bovenaan in potlood toegevoegd:] 29 Jul 93
Monseigneur
S'il s'agissoit de moi je ne m'importunerois pas Votre Altesse Serenissime, mais
je suis tourmente et il n'est pas en moi de tromper personne. Daigné me faire savoir,
de grace Monseigneur, si je dois réfusér l'objet pour lequel j'ai eu l'honneur d'ecrire
a Votre Altesse, ou si elle attend une reponse. Voila un mois que je laisse mon
correspondant dans l'attente. Si Votre Altesse daigne me faire un mot de réponse,
j'empecherai qu'on en dispose jusque a ses ordres.
Je suis avec respect
Monseigneur
de Votre Altesse Serenissime
Tres humble et devoue servante
Veuve Palm nee d'Aelders
le 29 juil. [in potlood toegevoegd:] 93
In de Hofstraat

[Brief 7. Bovenaan in potlood toegevoegd:] 6 Dec 93
Monseigneur
Illustre chef de ma chère patrie, que de graces a rendre a l'Etre Supreme dans ce
jour d'allegresse. Un jeune héros, digne heritier de vos vertus comme de vos droits
et de notre amour, au milieu de nous en bonne santé, rendue a vos embrassemens, a
la tendresse d'une epouse cherie et de son auguste mere allarmee.26
Un autre fils, non moins pretieux a ses illustre parens qu'a sa patrie, pour la defense
duquel il a si genereusement repandu son sang, a eté rendu a nos prieres, a nos voeux,
et a la reconnaissance de tout les vrais Bataves!
L'anniversaire d'un objet de nos desirs, // de votre tendresse et un nouveau chainon
au liens indissoluble entre cette republique et l'illustre maison
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Brief nummer 6, van 29 juli 1793.

d'Orange.27
Dieu veuillie conserver dans sa grace le pretieux enfant, pour etre un jour a nos
neveux ce que les immortels ancestres ont été a nos peres, ce que sont les pères pour
nous: digne chefs de notre patrie, le rempart de notre constitution, de la liberte, de
la prosperite et de l'indepandance des Bataves.
Digne et respectable chef de la nation batave, qu'il me soit permis de vous feliciter
ainsi que a votre Royale Epouse dans cet heureux jour. Qu'il me soit permis de vous
dire, prince cherie, que je partage votre satisfaction, comme j'ai partagé dans ma
modeste retraite vos inquiettudes et vos angoisses. En ne vous connaissant que par
vos ennemis mon coeur vous cheris-
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sait ainsi que votre vertueuse epouse; quant ceux dont c'ettoit le devoir de vous
defendre contre des attrosse calomniateurs se cachoit, j'osois decendre dans l'arrenne
contre les plus acharnées.28 Et vous le savez, mon prince, // je n'avois pas seulement
l'honneur d'etre connue de vous lorsque j'adressois au Bn de Bentinck le S. Verriere
pour vous reveler a Mastrigt le complot infame formé contre vous29 et le duc de
Brunswijk alors a Aix la Chappelle; peut etre ne l'avez vous jamais su que ce fut
moi.30 Jugé, Monseigneur, quel doivent etre mes sentimens et mon attachement depuis
que je suis a meme de voir vos vertues sociales, votre humanité, votre bonté naturelle,
votre attachement, vos peines et vos soines pour cette patrie si chere a mon coeur.
Pardon, Monseigneur, si mes expressions paroissent un peu libres. Il est si dificile
de mesurer avec le compas d'une froide etiquette les expression d'un coeur qui sent
vivement. Seule dans le monde toute mes affections sont pour ma patrie et jamais je
ne saurais distingue la patrie d'avec son chef.
Je suis avec un profond respect
Monseigneur
de Votre Altesse Serenissime
Tres humble et obbeissante servante
Veuve Palm nee Aelders
La Haye le 6 de xbr 179331
Chez Tak dans le Hofstraat

[Brief 8. Bovenaan in potlood toegevoegd:] 8 mars 94
Monseigneur
Qu'il me soit permis, Monseigneur, de joindre ma voix a celle de toute les vrais
amis de la Patrie et de la Constitution Batave, pour benir l'anniversaire du jour qui
nous donna un chef digne de notre respect, digne de notre amour, et faire des voeux
au ciel de nous le conserver encor nombres d'années. Que ses jours prétieux soyent
couvert de l'élite des benedictions celeste, et qu'une paix // prompte et heureuse les
rende calme et sérein.32
J'ai l'honneur d'etre avec le plus respectueux devouement
Monseigneur
De Votre Altesse Serenissime
Tres humble et tres obbeissante servante
Veuve Palm née d'Aelders
La Haye le 8 mars 1794

[Brief 9. Bovenaan in potlood toegevoegd:] 24 mars 94
Monseigneur
La mort de Mr Gosse a fait vaquer la privilege de deux gazettes. Me seroit il permis,
Monseigneur, de vous prier de m'accorder cellui de la Gazette de la Cour?33
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Si Votre Altesse Serenissime daigne m'accorder cette faveur, je pouvais par un
travail assidu rendre cette gazette utile, amusant et instructif, et ainsi me procurer
une existance honnette au sein de cette patrie que j'ai servi avec tant de zele depuis
dix ans, ou je traine une existance malheureuse pour avoir voulu prevenir cette guerre
cruelle qui l'accable.
Depuis 1786 jusque en 1792 je n'ai cesse de donner des preuves de mes moyens
dans le // genre de travail, en defendant ma patrie, sa constitution, votre Illustre
Personne et celle de votre Royale Epouse, Monseigneur, contre le sifflement vénimeux
de ses aspics de toutes couleurs. Je suis en etat de vous en montrer encore des preuves,
Monseigneur, si dans les tems on vous les a laissé ignorer.
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La veuve Gosse sollicite, dit on, les privileges tout deux. Si vous croijé devoir lui
accorder la preference, Monseigneur, ne pouroit on pas me donner pour associér,
puisqu'elle sera obligé de payer des auteurs ecrivains que je pourois epargner, et
certes il ne faut pas un grand talent pour surpasser l'ecrivailleur actuel.
Daigné, Monseigneur, avoir égard a la penible position d'un ancien et fidel serviteur
feminin, celle qui vous fit prevenir du complot formé par des schelerats pour enlever
les papiers du feu Duc de Brunswijk, celle qui detourna le ministre francois d'envoyer
des ordres pour la marche du camp de Givet contre les troupes // prussiennes en
Hollande, celle qui a refuser une brilliante fortune, abbandonné ce qui pouroit mettre
sa vielliesse a l'abris de l'indigence pour rester fidelle a sa patrie, n'a t'elle pas droit
d'esperer, Monseigneur, que vous daignerai lui accorder une grace qui, nuisible a
personne, me procurera le mojens de vivre par un travail honnette.
J'ai l'honneur d'etre avec le plus profond respect
Monseigneur
De Votre Altesse Serenissime
tres humble et tres obbeissante servante
veuve Palm nee d'Aelders
Chez Tak in de Hofstraat
La Haye le 24 mars 1794

[Brief 10. Bovenaan in potlood toegevoegd:] - 9434
Monseigneur
J'ai pris la liberté d'ecrire le 17 de ce mois a S.A.S.35 Mgr le Prince Hereditaire,
votre illustre fils, Monseigneur, pour solliciter un moment d'entretiens avec lui ou
le prince Frederic.
Le but de cette demande etoit que je croijois pouvoir lui procurer un prompte et
avantageuse échange pour nos pauvres prisonniers de guerre, de plus un autre objet
que je suposois digne de l'attension d'un commandant en chef de l'armé de la
Republique.36
Son Altesse Serenissime n'a pas crus pouvoir me l'accorder. Je me resigne, mais
qu'il me soit permis de vous observer, Monseigneur, que si les ministres du Roy de
France n'eussent pas eu plus d'egards pour moi en auoust et 7b 1787,37 je n'aurois pu
rendre vains les sollicitations de M. de Ternant,38 Mesd Champcenest et Brancas39
aupres de l'indecis ministre confesseur // comme il leur plaisait a le caracterise,40 et
empecher que l'ordre partit pour la marche du camp de Givet contre la constitution
de cette Republique. Ah, aurois je jamais pu croire que les ennemis que je me suis
fait, pour servir pendant 10 ans avec zêle, ardeur et fidellite ma patrie et son chef,
seroient plus juste a mon egard qu'eux, que apres avoir abbandonné une existance
heureuse pour donner une nouvelle preuve de ma fidellite a l'un et l'autre je serois
non seulement abbandonne d'eux dans ma détresse, mais traité avec une froideur que
l'on prendrai pour du mépris, lorsque de ceux qui ont voulu les perdre, trouvent une
acces facile aupres d'eux. J'en appelle a votre coeur juste et genereux, Monseigneur,
que peut on me reprocher. Depuis 14 mois que je traine ici mon existance, je defie
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que l'on trouve dans ma conduite publique ou privé, mes actions, ou mes paroles, un
sujet de blame.
Qu'il me soit donc permis, prince cherie, d'avoir la satisfaction de vous dire et a
S.A. Royale41 ce que j'ai fait pour l'un et l'autre, ainsi pour son auguste // frère42 avant
et depuis l'année 1788, sans etre connue et sans briguer aucune recompense. Outre
les preuves quelque personnes qui sont encor existans peuvent vous certifier la verité.
De grace, ne croyé pas, Monseigneur, que c'est pour vous extorquer des bienfaits.
Celle que mon coeur ambitionne, c'est de me mettre a meme de vous rendre des
nouveaux services
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ainsi que a ma patrie, et je serois en état si on me accordoit la confiance que je merite,
aijant passé a toute epreuves. Ce n'est point des apparitions eclatant, non Monseigneur,
daigné me distinguer des etres frivole. La vanité est l'apanage des sots. Quant l'amour
du bien est un besoin de la nature on ne s'amuse pas avec des pochets.
Que Votre Altesse Serenissime daigne jetter un coup d'oeil sur la note ci joint et
vous verrai, Monseigneur, que je ne suis pas indigne de la faveur que je demande,
que tout les jours sont pour moi les premiers de l'an quant il s'agit de faire des voeux
pour la prosperité de ma patrie et implorer l'elite des benedictions celeste sur elle et
l'illustre maison d'Orange que je regarde comme un et indivisible avec la patrie. //
Je suis avec profond respect
Monseigneur
de Votre Altesse Serenissime
Tres humble et obbeissante servante
veuve Palm née Aelders //
Note
La ville de Lions et ses pretieuse manufactures sont, si non detruit, au moins pour
bien des années sans vigeur.43
Ne seroit il pas possible d'etablir dans cette republique une partie de l'industrie
qui faisoient la richesse de Lions, par exemple les broderies, qui faisoient vivre
milliers de personnes. Femmes, enfans, viellards, infirmes, tout etoient occupé a
brodér, les hoppitaux étoit remplis de metiers a broder.
Ne pouroit on pas etablir de meme ici dans des maisons d'orphelins des metier de
broderies? Par ce moyen une jeune fille qui gagne actuellement en faisant une chemise
en deux ou trois jours 6 sols, savoit [?] bientot a meme de gagne 12 et 15 sols par
jour avec la broderie. Et un objet de luxe qui fait sortir beaucoup // d'argent du pays
deviendroit non seulement une source de subsistance pour les pauvre, mais encor
une nouvelle branche de commerce. Pour accompagne mes reflexions d'un mojen
d'execution, Monseigneur, j'offre au gouvernement deux annees, et plus si le ciel
m'accorde la santé, pour instruire dans une maison d'orphelins que l'on voudra
m'indiquer, les jeunes filles dans tout genre de broderies, ou soye des couleurs unies
ou en blanc, chenille, passe ou crochet, enfin dans generalement toute les broderies,
et peut donner des preuves de mon habilite dans ce genre de travail.44
Si vous approuvé mon projet, Monseigneur, Votre Altesse Serenissime voudra
bien me faire parvenir ses ordres.
Veuve Palm née d'Aelders

[Brief 11]
Woerden le 9 may 179845
Citoyen Respectable
Persuadé que vous soyées accablé par grand nombre des affaires ausi essentielles
que pressantes, je n'ai osér interrompre un instant votre attention en faveur d'une
victime innocente, depuis trois ans privé de sa liberté, de ses propriétées et revenues,
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sans connoitre d'autre faute que d'avoir eu des ennemis en pouvoir. Mais tout reserve
doit cesser pour un vrais amie de sa patrie des que l'espoir d'etre utile au bien general
et grand nombre de ses compatriottes soit le but principal de sa demarche, d'autant
plus que l'amour de la patrie, qui est un devoir pour ceux qu'elle protége, devient une
vertu dans
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Het kasteel van Woerden, getekend rond 1725, waarschijnlijk door Andries Schoemaker (1660-1735)
(Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. 78 C 53, fol. 200r).

celle qu'elle méconnoit et percécute, vertu qui m'est et me sera propre jusque a mon
dernier soupir.
Ajant lue dans les gazettes que la malladie pestilentielle entre les bestiaux accable
les habitans de la campagne dans la cidevante province de Gueldre, je me suis
resouvenu d'avoir vue en pareil cas employé une remede avec le plus grand succes,
en France dans les domaine du general de Voyé d'Argenson,46 il ij a environt 20 ans,
dont je prens la liberté de joindre la narration éxacté.47 Si vous ne la juge pas digne,
Citoyen Respectable, d'étre soumis a l'attention de ceux chargé de pourvoir a ce fléau
de nos laboureurs, veuille la brulér. Je n'i // attache d'autre merité que de étre utile a
mon semblable, sans vouloir ni renommeé ni récompence.
Me seroit il permis, Citoyen Respectable, d'ajouter un mot qui me régarde. Depuis
que des digne republicains ont le 22 Janvier48 courageusement brisé les chaines
preparé par l'aristocratie oligarchique et dechiré le voile par la quelle ils tenoit la
verité caché aux jeux de la justice en ouvrant le avenues [?] de son temple a l'égalite
de tout les citoyens, je vois les gazettes remplis de requétes de prisonniers qui
demandent et obtienent des digné peres de la patrie non seulement justice, mais méme
remissions et grace de quelque faute legere. [Hier een onleesbaar woord] moi qui n'a
fait ni faute ni incivisme non seulement en ma conduite mais méme pas dans mon
coeur; moi qui par amour de la conservation de la vie de mes concitoyens et mes
compatriottes quita la plus heureuse existance, pour me chargé d'une commission
que m'offrit le gouvernement francois pour aller offrir a celui de ma patrie natale
gratuitement les memes avantages qui lui ont couté depuis tant d'or, de sang et la
ruine de tant de citoyens. (1) Je vois de toute part nos concitoyens se recrier avec
justice contre ce gouvernement qui voulut la guerre pour plaire au chef des schelerats
de l'Europe, l'execrable Pit.49 Et celle qui a
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tout sacrifiéé pour le prevenir est en prison, confondu parmis les ennemis de ses deux
patries non seulement, mais enfermé rigoureusement, privé de correspondre avec ses
amis legislateurs en France pour ses propriétes, lorsque les autres ont toute liberte
et mojens de correspondre comme ils veulent.50
(1) De nos frontieres.51 //
Ne me seroit il donc pas ausi permis a moi de approchér le temple de la justice et
esperer d'en recevoir ausi un regard favorable? Cette vertu ne doit elle pas tenir la
premiere place dans le coeur des hommes libres? Je ne crains pas, Citoyen
Respectable, de mettre toute espoir et confiance dans votre équité. Daigné songer
que je suis privé des chose de premiére necessité. Mon linge et vetemens sont use
depuis trois ans de captivité, et non seulement privé de mes revenues mais je n'ai pu
rien recevoir de la lettre de change de 236 fl qui fut égare de mes papiers par H.
Gevers,52 non obstant f..t [onleesbaar]. Vous savez, que le commité me fit dire avoir
pris des precautions légale en ma faveur. De grace, Citoyen Respectable, que Votre
Humanité vienne au secours d'une victime, seule dans le monde, étrangère dans sa
patrie, privé de tout, sans soutien et sans secours, que dis je, malheureuse. La
providence celeste ne m'a t'elle pas montré sa main protectrice en faisant demasquer
et tomber cet ennemis qui se glorifioit d'etre cause de ma détension? Pardon, Citoyen
Respectable, de cet élan de l'ame, elle sent si vivement respect pour les vertueux et
aversion contre les vicieux.
Je suis avec respect
Citoyen Respectable
votre infortuné compatriotte
veuve Palm née d'Aelders

Eindnoten:
1 Zie het lemma van Willemien Schenkeveld over Etta Palm op www.vrouwenlexicon.nl, onder
Aelders.
2 Koninklijk Huisarchief (KHA), Den Haag: toegang A31 (Archief Willem V), inv. nr. 746.
3 Zie voor deze periode H. Hardenberg, Etta Palm: een Hollandse Parisienne, 1743-1799 (Assen
1962), p. 82 e.v.
4 Dit rapport van het Comité van Algemene Waakzaamheid staat afgedrukt in Decreeten van de
Provisionele Repraesanten van het Volk van Holland (Den Haag 1798-1800), deel VII/1, p.
680-690.
5 Zie H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795
tot 1840, dl. 1: Nederland en de revolutie. 1789-1795 (Den Haag 1905), p. 398-399.
6 Zie ook Hardenberg, Etta Palm, p. 22-23.
7 Etta had deze reis van Veyrières al vrij gedetailleerd geschreven in haar geschrift tegen Mirabeau,
zonder haar eigen rol te vermelden: zie haar Reflexions sur l'ouvrage intitulé Aux Bataves sur
le stadhoudérat, par le comte de Mirabeau (Parijs 1788), p. 27-28.
8 Zie ook Hardenberg, Etta Palm, p. 23-24.
9 KHA: toegang A31 (Archief Willem V), inv. nr. 986. Gepubliceerd in Colenbrander,
Gedenkstukken, p. 398-400.
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10 De vondst van deze brief is te danken aan Peter Altena die hem aantrof in het Nationaal Archief,
Den Haag: toegang 2.01.01.01 (Wetgevende Colleges), inv. nr. 508 (dossier Fijnje), brief nr.
188.
11 Waarnaar ze verwijst is niet bekend. Elders heeft Palm wel eens verklaard dat zij was ‘sacrifiée
dès l'enfance à l'interêt d'une famille puissante’ (Etta Palm née d'Aelders, Appel aux françoises
sur la régénération des moeurs, et nécessité de l'influence des femmes dans un gouvernement
libre [Parijs 1791], ‘Au lecteur’. Wellicht was het huwelijk haar afgedwongen door haar moeders
familie De Sitter. Ook had Etta Palm een conflict met die familie over een erfenis (zie daarover
noot 14).
12 De patriotse beweging.
13 8b: octobre.
14 In een brief van 30 juni 1794 aan de stadhouder, gepubliceerd door Colenbrander, schrijft ze
dat ze met hulp van advocaten erin is geslaagd om een jaargeld van 135 gulden, dat de familie
De Sitter had ‘usurpé’, te verkrijgen (Colenbrander, Gedenkstukken, p. 399). Volgens Koppius
en Hardenberg had Etta Palm familie in Amsterdam, bij wie ze mogelijk een erfenis kon opeisen,
maar ze noemen geen bronnen. Zie W.J. Koppius, Etta Palm (barones Aelders): Nederland's
eerste feministe tijdens de Fransche revolutie te Parijs (Zeist 1927), p. 18-19; Hardenberg, Etta
Palm, p. 9, 47.
15 Dit verwijst ongetwijfeld naar haar geschrift tegen Mirabeau.
16 In 1778 maakte Etta Palm vanuit Parijs een reis naar Holland teneinde naar eigen zeggen in
opdracht van de Franse regering de stemming over de Amerikaanse Revolutie te peilen.
17 Raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel (1736-1800).
18 Met welke geliefde Etta in 1787 ‘une brilliante fortune’ had willen delen is onbekend.
19 In brieven van 5 april 1793 aan Van de Spiegel en van 7 januari 1793 aan Willem V beweert
ze dat minister Breteuil had geprobeerd haar te laten opsluiten. Zie Decreeten, p. 682, 684.
20 Givet is een vestingstadje in de Franse Ardennen.
21 Het is onbekend in welk jaar Christiaan Palm stierf en dus onzeker of Etta Palm inderdaad
weduwe was. Zeker is dat ze zich in Parijs ten onrechte ‘(baronesse) d'Aelders’ was gaan
noemen: haar geboortenaam was gewoon Aelders.
22 Onbekend is wie deze vriend was en waar deze schoenen zich bevonden.
23 De twee zoons van Willem V. Erfprins Willem Frederik (1772-1843) was in 1793
kapitein-generaal. Ook zijn jongere broer Willem George Frederik (1774-1799) was een
legeraanvoerder.
24 Willem Frederik, de latere koning Willem I.
25 Ze verwijst hier naar de omstandigheden van haar terugkeer naar de Republiek in oktober 1792
en haar geheel eigen interpretatie daarvan; zie de inleiding.
26 In september 1793 streden de twee zoons van Willem V met het Staatse leger in Vlaanderen
tegen de Fransen en ontkwamen ternauwernood aan krijgsgevangenschap. Erfprins Willem
keerde ongedeerd terug naar zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), maar prins
Frederik was ernstig gewond geraakt door een kogel in zijn schouder.
27 Op 6 december 1792 was het oudste kind van Willem Frederik geboren: Willem Frederik George
Lodewijk, de latere koning Willem II.
28 Vermoedelijk een toespeling op haar polemiek met Mirabeau.
29 Zie de inleiding. Palm beweert hier dat ze Veyrières niet naar de Prins zelf stuurde, maar hem
een brief meegaf voor baron Bentinck. Vermoedelijk gaat het om baron V.R. Bentinck van
Schoonheten (1738-1820), kwartiermeester-generaal van het Staatse leger.
30 Dit verwijst naar de affaire met de te stelen papieren in Aken (1785); zie de inleiding.
31 xbr: décembre.
32 Willem V werd op deze dag 56 jaar. De Republiek was sinds een jaar officieel in oorlog met
Frankrijk en in de Republiek zelf waren de patriotten zeer actief.
33 Pierre Gosse jr. (1718-1794), uitgever van o.m. de stadhoudergezinde 's-Gravenhaagsche
Courant en het supplement, de Hofcourant, werd in Den Haag begraven op de dag dat Etta
Palm deze brief schreef: 24 maart. De uitgeverij werd voortgezet door zijn weduwe, Margretha
van Kolb (ca. 1716-1797), en hun zoon Pierre Frederik (1751-1826) die al sinds 1773 compagnon
in de uitgeverij was. Overigens werd de uitgeverij, Wed. Gosse et fils, in 1795 het
krantenprivilege ontnomen. Zie E.F. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind
van de 18de eeuw (Den Haag 1937), p. 150-157; I.H. van Eeghen, ‘Dichtung und Wahrheit: de
families Calkoen en Gosse’, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 33 (1979), p.
158-177, aldaar 171-173.
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34 Deze brief moet zijn geschreven na oktober 1793 toen Lyon viel en voor januari 1795 toen de
stadhouder naar Engeland vluchtte.
35 Son Altesse Serenissime.
36 Het gaat wellicht om krijgsgevangenen van de Franse veldtocht van 1793 tegen de Republiek.
37 7b: septembre.
38 Vermoedelijk de Franse bevelhebber Jean Baptiste Ternant (1750-1816).
39 Albertine Elisabeth markiezin de Champcenetz, geb. Van Neukirchen genoemd van Nijvenheim
(1743-1805), die tot 1789 de patriotse zaak met haar fortuin ondersteunde, en haar zuster
Catherine Frédérique Wilhelmine duchesse de Brancas-Villars (1746-?), beiden toen woonachtig
in Parijs. Voor Albertine zie Jacques Baartmans, Robert Jasper baron van der Capellen tot den
Marsch (1743-1814). Regent, democraat, huisvader (Hilversum 2010) 59-62, 133.
40 De reden voor deze karakterisering is ons onbekend.
41 ‘Son Altesse’: Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), echtgenote van Willem V.
42 Frederik Willem II van Pruisen (1744-1797). Dit is wel een opmerkelijke zin: Etta Palm werd
er in haar Parijse tijd regelmatig van verdacht niet alleen voor Oranje te werken, maar ook voor
Pruisen, iets waarvoor geen harde bewijzen bekend zijn.
43 In Lyon bestond een grote en beroemde zijde-industrie met veel weverijen en borduurateliers.
De stad was in de Franse Revolutie een haard van verzet tegen de Nationale Conventie, die in
1793 tot militair ingrijpen besloot. Na een beleg van twee maanden werd de stad in oktober
1793 veroverd, waarna een bloedige vervolging van de ‘vijanden van de revolutie’ volgde, die
tweeduizend mensen het leven kostte.
44 Bekende borduurtechnieken. De ‘broderie en couleurs’ werd toegepast bij kleding, kerkdecoratie
enzovoort, de ‘broderie blanche’ was voor huishoudelijk textiel als kussenslopen en tafellakens.
‘Broderie chenille’: een vorm van broderie blanche. ‘Broderie au passé’: fijn borduurwerk
waarmee bloemen, vogels e.d. worden ‘geschilderd’. ‘Broderie au crochet’: een borduurtechniek
waarbij een fijne haaknaald wordt gebruikt.
45 Toen Etta Palm deze brief schreef, zat ze al drie jaar gevangen op kasteel Woerden.
46 Hier zullen de domeinen van het kasteel van Ormes (in Poitou) bedoeld zijn. Het kasteel was
het bezit van de familie Voyer d'Argenson, van wie Marc-René (1722-1782) generaal was in
het Franse koninklijke leger en diens zoon Marc-René-Marie (1771-1842) o.a. aide-de-camp
van generaal Lafayette.
47 De ‘narration’ is niet teruggevonden.
48 Op 22 januari 1798 hadden de radicale unitarissen, onder wie Wybo Fijnje, in Den Haag een
staatsgreep gepleegd.
49 William Pitt the Younger (1759-1806), premier van Groot-Britannië in 1783-1801. Palm verwijt
hier het stadhouderlijk regime dat het zich in 1794 door de coalitie (Oostenrijk, Pruisen, Spanje
en, nota bene, de Republiek) had laten meeslepen in de oorlog tegen Frankrijk en ziet daarin
Pitt kennelijk als de grote boosdoener.
50 Palm klaagde in 1796 met succes bij het Comité van Algemeen Welzijn dat zij veel minder
comfort en bewegingsvrijheid had dan haar twee medegevangenen, Van de Spiegel en Bentinck
van Rhoon. Zie Hardenberg, Etta Palm, p. 113-115.
51 Noot van Etta Palm.
52 Welke heer Gevers hier bedoeld wordt, is onduidelijk. Het kan gaan om Hugo Gevers
(1765-1852) of Paulus Gevers (1741-1797): beide juristen waren ten tijde van Etta Palms
arrestatie lid van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland.
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De levensloop van Johanna Turner en de ondergang van het
Amsterdamse hattemisme
John Besseling
Het hattemisme dankt zijn plaats in de geschiedschrijving vooral aan de bestrijders
die het heeft gevonden. Geen enkele dissenterse stroming is in de late 17de en vroege
18de eeuw zo gedemoniseerd en verketterd als het hattemisme. Ruim een halve eeuw
heeft de gereformeerde kerk uit alle macht tegen de ‘heilloze gruwelleere der
vrijgeesten’ geageerd, vóór de gevreesde sekte rond 1733 definitief kon worden
uitgebannen. De beweging dankte haar naam aan Pontiaan van Hattem (1645-1706),
die in 1683 wegens onrechtzinnigheid was afgezet als predikant van het Zeeuwse
St. Philipsland. Zijn leer was in 1692 door de Staten van Zeeland en de
Staten-Generaal verboden.
Van Hattem heeft altijd volgehouden dat zijn ideeën strookten met de leer van
Calvijn, maar voor rechtzinnigen waren ze een schrikbeeld. Hij was tot de conclusie
gekomen dat al het bestaande gepredestineerd was en de vrije wil een illusie. Voor
een God der Wrake, immer gereed om de zondige mensheid te straffen, was in deze
visie geen plaats. Door Christus' opstanding was de Wet des Heren uit het Oude
Testament buiten werking gesteld en was de gelovige bevrijd van de last der zonde,
ook de erfzonde. De boodschap van Christus bestond in de mystieke eenwording
met een liefdevolle God, wiens almachtige invloed men lijdelijk en dankbaar moest
ondergaan. De bijbel was een gebrekkig hulpmiddel, het bidden om iets te verkrijgen
een dwaling en iedere vorm van geïnstitutionaliseerde religie werd gewantrouwd.1
Kortom, aldus de classis Walcheren, het betrof een ‘zielverdervende peste, waar door
alles in verwerringe gebracht, [...] de zonde ontkent, de Godheid, de Bijbel, en een
eeuwige belooning verloochend werd. Ja, waerdoor de deure geopent werd tot eene
omkeeringe van alles in de politie, in de kerk, en in de menschelijke 't zamenlevinge’.2

De verbreiding van het hattemisme
Dominee Carolus Tuijnman uit Middelburg, de belangrijkste bestrijder van de
hattemisten, wilde de aanhangers met de dood of op zijn minst het ‘Dolshuis’
bestraffen.3 Ook na Van Hattems overlijden in 1706 zorgden de gereformeerde
ketterjagers ervoor dat de bestrijding van zijn ideeën en die van geestverwanten als
Booms, Brill, à Buitendijk en Woutelaars hoog op de kerkelijke agenda bleef staan.
Telkens weer werd betoogd dat Van Hattem de ideeën van Spinoza op doortrapte
wijze in een christelijk jasje had gestoken door aan geijkte begrippen een nieuwe
inhoud te geven. In een vilein propaganda-offensief werden de begrippen hattemist,
spinozist en atheïst als synoniemen voorgesteld.
Die laatste beschuldiging was uit de lucht gegrepen. Van Lieburg constateerde dat
het hattemisme voortkwam uit dezelfde weerzin tegen het starre formalisme en de
leerheiliging die ook de voedingsbodem was van het gereformeerde piëtisme.4
Tegenover de bevindelijke vroomheid van de piëtisten, aldus Wielema, stelde het
een rationalistische mystiek die wel steun vond in de filosofie van Spinoza, maar
stevig geworteld bleef in de christelijke traditie.5 Gereformeerde tijdgenoten zagen
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dat anders. De vierdelige uitgave van Van Hattems nagelaten werk onder de titel 's
Werelts afgod (1718-1727) doordrong de kerkelijke autoriteiten ervan dat de
‘besmettelijke kanker nog gestadig voorteet’ en dat de uitroeiing van het
‘adderengebroedsel’ nog altijd de hoogste prioriteit vereiste.6
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Portret van dominee Jacob de Groot, getekend door J.M. Quinkhard en gegraveerd door P. Tanjé (Het
Utrechts Archief)

In Zeeland kenden ideeën als die van Van Hattem een lange traditie, die volgens
Van Leeuwen zijn oorsprong had in het zestiendeeeuwse anabaptisme en de toestroom
van radicale Engelse dissenters.7 Min of meer gelijktijdig met Van Hattem was in
1678-1684 de geestverwante groepering van de hebreeën vervolgd. In 1712 was
Gosuinus à Buitendijk, een volgeling van Van Hattem, afgezet als predikant van
Schore, en in 1714 had de magistraat van Middelburg na de verbanning van Booms
hun publicaties in het openbaar laten verbranden.8 Van Hattems voormalige
huishoudster Dina Jans, die naam maakte als evangeliste, werd in 1726 uit Zierikzee
verbannen. Booms overleed in 1728 en Dina Jans vertrok met haar echtgenoot Steven
Dane naar Amsterdam, de stad waar ook Gosuinus à Buitendijk zich had gevestigd
nadat hij in 1726 uit Breda was verbannen.9
Naast de Zeeuwse eilanden en Bergen op Zoom schoot het hattemisme vooral
wortel in Amsterdam. Wegbereider was de Zeeuw Hendrik Woutelaars, die zich rond
1698 als koopman in linnen in de stad had gevestigd.10 Vanaf dat moment was ook
Van Hattem regelmatig in Amsterdam verschenen. In 1704 noteerde de kerkeraad
dat hij op het Rokin en in de Nieuwe Leliestraat, vlakbij Woutelaars' huis aan de
Bloemgracht, conventikelen hield. Een informant signaleerde vooral werfarbeiders.
Het stadsbestuur gelastte Van Hattem de stad te verlaten, maar hij trok zich daar
weinig van aan. In december 1705 was hij weer in de stad en opnieuw werden
conventikelen gemeld. Tot driemaal toe werd hij bij de burgemeesters geroepen, met
het enige resultaat dat nu telkens van locatie werd gewisseld. Pas toen een arrestatie
dreigde, kondigde Van Hattem zijn afscheid aan en vertrok in maart 1706, een paar
maanden voor zijn overlijden, naar Bergen op Zoom.11
Hendrik Woutelaars zette Van Hattems werk voort. In juli 1711 kwam hij in de
problemen, omdat hij in de Bloemstraat bijeenkomsten belegde. Ondanks ‘een scherp
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verbod en bedreiging’ bleek hij twee jaar later nog steeds actief, nu met ene Willem
Valk.12 Nogmaals tot de orde geroepen hield hij zich lange tijd gedeisd. Pas in 1726
onstond
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weer enige opschudding naar aanleiding van een debat tussen Woutelaars en J.
Ziegenmeijer.13 In mei 1728, kort na het verschijnen van het vierde deel van 's Werelts
afgod, werden opnieuw verdachte bijeenkomsten gemeld, ditmaal door à Buitendijk
en enkele ongenoemde medestanders. De kerkeraad vroeg informatie op uit Breda
en verzocht de burgemeesters niet toe te staan dat ‘Amsterdam zoude zijn tot een
Retraite van 't hooft der vrijgeesten’. Het stadsbestuur reageerde weinig enthousiast,
maar op 16 september kwam toch het bericht dat à Buitendijk de stad werd uitgezet.14
Alles wijst erop dat het Amsterdamse hattemisme in deze jaren een opleving
doormaakte. Na de verbanning van à Buitendijk bleek ook Woutelaars, ‘een van
desselfs gemeenzame vrienden’, weer conventikelen te houden. Hij was in 1718 van
de Bloemgracht verhuisd naar de Binnen-Amstel en hield nu bijeenkomsten in de
Plantage.15 Drie informanten namen op een zondagochtend in maart 1731 poolshoogte.
Ze troffen zo'n 60 à 70 mensen aan en hoorden Woutelaars de bekende onrechtzinnige
stellingen verkondigen. Hij conformeerde zich volledig aan Van Hattems leer en had
hun zelfs deel IV van 's Werelts afgod verkocht. De kerkeraad verzocht het
stadsbestuur om ingrijpen. Woutelaars werd enige tijd gevangen gezet en op 26 juli
1731 kwam het bericht dat hij ‘van het recht van zijn burgerschap wierde berooft’.
Hij kreeg acht dagen om te vertrekken.16
Evenals à Buitendijk week Woutelaars uit naar Utrecht. De kerkeraad richtte zich
nu op ‘Dominé Dina’, die in de Jordaan dichtbij de Bloemgracht woonde.17 Bij haar
thuis was het een komen en gaan van allerlei mensen. Dit gold als uiterst verdacht.
Juist op tijd vertrok Dina in oktober 1732 uit eigen beweging naar Utrecht.18 In januari
1733 werd nog genoteerd dat ene Arie van der Velde conventikelde in een schip bij
de Nieuwe Stadsherberg en in een pand bij het Kattenburgerplein, maar dit is de
laatste melding van hattemistische bijeenkomsten in Amsterdam.19

Amsterdamse koopmansdochters
Ook in het nabijgelegen stadje Purmerend werd tegen het hattemisme opgetreden.
In juni 1732 verscheen bij de Amsterdamse drukker Johannes Cats het pamflet
Protestatie van Johanna Turner, wegens kerkelijke beschuldiging beneffens haar
zuster polityk uitgezet uit Purmerent. 6 juni 1732. De zusters waren door de kerkeraad
bestempeld als ‘Atheist, Spinozist, Hattemist’ en bij het stadsbestuur aangegeven als
‘lasteraaressen van de Heijlige Godsdienst’ en een bedreiging ‘soo voor de Burgerals Kerkstaat’. Ze hadden drie dagen gekregen om te vertrekken en keerden terug
naar hun geboortestad Amsterdam, waar hun familie een sociaal vangnet bood.
Johanna Turner heeft Woutelaars goed gekend. Haar jongere broer Jan Turner jr.
trad in 1733 in het huwelijk met diens stiefdochter Elisabeth, de dochter van zijn
broer Jan.20 De van oorsprong Engelse familie Turner had zich rond 1650 in
Amsterdam gevestigd.21 Johanna was in september 1696 in de Jordaan geboren. Haar
ouders, de koopman Jan Turner sr. (1661-1703) en Wijnanda de Geeter (1668-1706),
woonden op de Rozengracht, dichtbij het huis van Woutelaars aan de Bloemgracht
en op enkele minuten lopen van de Nieuwe Leliestraat waar Van Hattem zijn
conventikelen hield.22 Jan Turner sr. overleed op 42-jarige leeftijd en liet zeven
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kinderen na.23 Toen in 1706 ook Wijnanda overleed, kwamen de oudste drie, Maria,
Aletta en Anna Catherina, onder toezicht van hun tante Anna Turner en haar man
Jacob Coenraats. De vier jongsten - Petronella, Johanna, haar twee jaar jongere zuster
Elisabeth en de in 1703 geboren Jan Turner jr. - groeiden op in het Burgerweeshuis.
Toen Johanna in 1716 als twintigjarige het weeshuis verliet, ontving ze van haar
grootmoeder Maria de Geeter een erfenis van enkele honderden guldens.
Waarschijnlijk kreeg ze ook van vaderszijde enig kapitaal mee.24 Hoewel van een
jonge vrouw in Johanna's positie een snel huwelijk werd verwacht, bleef ze ongehuwd
en ging,
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de familietraditie getrouw, in zaken. Toen ze zich in augustus 1727 opmaakte om
naar Purmerend te vertrekken, werd ze omschreven als ‘doende negotie’. Ze machtigde
de joodse procureur Jacob de Simon Palache om haar vorderingen op te eisen.25
Echt vermogend waren de zussen niet. Elisabeth Turner was in 1723 getrouwd
met Jacob van Diepen, die op 26 mei 1727 als lanspassaat - een rang onder korporaal
- had aangemonsterd voor een fatale reis naar Indië.26 In Purmerend huurden ze een
pand in de Peperstraat, een hoofdstraat in het marktstadje, waar ze waarschijnlijk
een winkel begonnen. Elisabeth kocht op 25 november 1727 het burgerrecht en
daarmee kon ook Johanna zich ‘stilzwygende’ vestigen.27 Dit was niet ongebruikelijk.
Purmerend had zwaar te lijden onder de agrarische crisis, met de uitbraak van veepest
in 1714 als dieptepunt. De veehouderij in de omliggende droogmakerijen was vrijwel
geheel weggevaagd. Van zo'n 2900 personen in 1675 daalde het inwonertal tot ca.
2200. Het stadsbestuur trachtte de neergang te keren. Vestiging werd aangemoedigd,
aan de betaling van het burgerrecht werd niet zwaar getild en het fiscale klimaat was
mild. Terwijl zich in andere Noord-Hollandse steden een blijvende achteruitgang
aftekende, behield Purmerend economisch potentieel.28
Wellicht hebben de dames niet beseft dat ze een politiek-religieus wespennest
betraden. Onder stadhouder Willem III was het bestuur jarenlang beheerst door een
kerkelijk-orthodoxe factie onder leiding van de stadhouderlijke favoriet, hoofdofficier
Gerard van Ruijtenburg. Ook na 1702 bleef deze factie dominant, maar na jaren van
conflicten - met de arts en fysico-theoloog Bernard Nieuwentijt als oppositieleider
- was de vroedschap in 1710 verdeeld in twee ‘colommen’ die de ambten gelijkelijk
verdeelden. Nadien onderschreef een ruime meerderheid een beleid dat het bestrijden
van de economische crisis voorop stelde. Voor religieuze scherpslijperij was in deze
visie geen plaats, maar als gevolg van het toerbeurtsysteem kon de kerkelijk
georiënteerde minderheid soms grote invloed uitoefenen. In 1725 ontstond een conflict
toen Louris Gors als presidentburgemeester de benoeming van een jansenistische
pastoor doordrukte. De katholieke gemeenschap, een kwart van de bevolking,
accepteerde dat niet. Het kwam tot onlusten en de katholieke boeren uit de omgeving
boycotten enige tijd de stedelijke markt. In 1728 haalde het stadsbestuur bakzeil en
werd er weer een rechtzinnige pastoor aangesteld.29

Kerk- en burgerstaat
Het conflict was de kerkelijke partij zwaar aangerekend. Louris Gors werd langdurig
uitgesloten van de toerbeurt voor de benoemingen. De orthodoxie bleef echter een
niet te onderschatten factor. De elite in Purmerend bezette niet alleen de bestuurlijke
posities, maar ook vrijwel alle zetels in de gereformeerde kerkeraad. De verhouding
tussen orthodoxe en gematigde leden was hier ongeveer gelijk, maar onder het
kerkvolk beschikte ‘Neerlands Israel’ over grote aanhang. In deze kring groeide de
hoop dat het stadhouderschap in Holland spoedig hersteld zou worden, een geluid
dat in de kerk werd vertolkt door de uit Utrecht afkomstige ds. Jacob de Groot. In
tegenstelling tot zijn collega Van Gent maakte hij er geen geheim van dat hij een
herstel van het oranjebewind toejuichte. Het merendeel van de regenten volgde zijn
preken met grote argwaan.30
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De uitvaardiging van het plakkaat tegen de hattemisten op 26 februari 1732 zorgde
voor nieuwe spanningen. Jarenlang had de kerkeraad plichtmatig waakzaamheid
betracht tegen spinozisten, hattemisten en vrijgeesten, maar de bestrijding had geen
prioriteit gehad. Dit tot ongenoegen van De Groot en ouderlingen als Klaas Rol en
Marten Tonning, die in het conflict met de katholieken tot Gors' medestanders hadden
behoord.31 Tonning kreeg de kans zijn gram te halen, toen hij op 1 mei 1732 volgens
toerbeurt president-burgemeester werd. Op 26 mei, voorafgaand aan het Heilig
Avondmaal, maakte
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hij als ouderling met ds. De Groot de rondgang langs de lidmaten. De heren legden
ook een visite af bij de dames Turner, hoewel die geen lidmaten waren. Formeel
hadden ze daar dus niets te zoeken, maar de zusters hadden niet nagelaten ‘op allerlei
wijze haar godloose gevoelens aen de man te helpen, daer alreeds te veel blijken van
waaren’.32
Aan de kerkeraad meldden de heren dat hun tijdens de visite alle mogelijke
‘bitterhijd, veragting en versmading’ ten deel was gevallen. Johanna, ‘de ongehuwde’,
had verklaard dat zij en haar zuster ooit wel belijdenis hadden gedaan, maar niets te
maken wilden hebben met de gereformeerde kerk, omdat ‘christelijke mannen’ als
à Buitendijk en Woutelaars uit de steden werden verbannen. Ze omschreef de
kerkelijke autoriteiten als ‘Pharizeën en Schriftgeleerden’ en bood de heren zelfs een
pamflet van Woutelaars aan.33 In de kerkeraad werd de vraag gesteld ‘hoe men met
zodanige menschen behoorde te handelen?’ De raad kon niet optreden tegen
niet-lidmaten, dus werd de zaak doorgeschoven naar het stadsbestuur.
Enkele dagen later vervoegden de predikanten De Groot en Van Gent zich ten
stad-huize, waar ze werden ontvangen door Marten Tonning, nu in de hoedanigheid
van president-burgemeester. Door Tonning en De Groot voor het blok gezet en met
de hete adem van het kerkvolk in de nek, voelde geen van de overige drie
burgemeesters - Pieter Peereboom, Philips Boon en Jan Vermees - ervoor de woede
van de kerkelijke partij over zich af te roepen. Het besluit de dames uit te wijzen
werd direct genomen en in de notulen werd er zelfs geen melding van gemaakt.34
Zonder de Protestatie zou de kwestie geen sporen hebben nagelaten. De kerkeraad
stelde pas op 20 juli een verslag op, omdat de publicatie een verantwoording voor
de classis Edam noodzakelijk maakte. De gladgestreken versie wekt de indruk dat
de leden zich van meet af aan unaniem achter de procedure hadden geschaard. Dit
moet worden betwijfeld. Toen De Groot en Tonning opdracht kregen de rondgang
te maken, werd geen melding gemaakt van het ongebruikelijke besluit twee
niet-lidmaten te bezoeken. Waarschijnlijk was het initiatief uitgegaan van ds. De
Groot en slechts twee ouderlingen, Claas Rol en Marten Tonning, maar nu de zaak
op scherp was gezet, konden de overige leden zonder gezichtsverlies weinig anders
dan alsnog hun goedkeuring verlenen.
Deze aanpak werd Tonning, Rol en De Groot niet in dank afgenomen. De
ouderlingen werden, evenals Gors in 1727, uitgesloten van de bestuursfuncties.
Tonning overleed in 1740 en Rol werd pas weer burgemeester toen de kerkelijke
partij na het herstel van het stadhouderschap in 1747 de wind weer in de zeilen kreeg.
Ook de relatie met De Groot was grondig verzuurd. Toen hij na jaren van conflicten
in 1738 naar Utrecht vertrok, hoopte de kerkeraad ‘dat sijn dienst daar van meer
stigtinge mag wesen, en hij een aangenamere reuk verspreijde, als hij onder ons
nalaat’.35

De Protestatie
Johanna nam in haar Protestatie geen blad voor de mond. Om te beginnen beklaagde
ze zich dat zij en haar zuster - ‘als of wij het land aan de Spangjaards hadden willen
verraden’ - van kostwinning en huisvesting waren beroofd, hoewel ‘wij den geheelen
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tyd onzer inwooning [...] ons zodanig hebben gedragen als eerlyke Burgers betaamt’.
De burgemeesters werd een ‘Vierschaar en Oordeel’ in het vooruitzicht gesteld, waar
ze zich voor God zouden moeten verantwoorden. Daar zouden ze zich niet kunnen
verschuilen achter het plakkaat van de Staten van Holland of hun plichten als regent,
maar afgerekend worden op hun daden.
Met de Protestatie, zo merkte Johanna fijntjes op, beoogde ze niet zichzelf te
verdedigen, maar hen te waarschuwen en ‘my zelven te bevryden van Uw Edel
Bloed’. De vrijheid van meningsuiting was niet alleen een van God gegeven recht,
maar ook een christelijke
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plicht. Conform de leer van Van Hattem achtte ze zich door het offer van Christus
volledig verzoend met God en verzekerd van het eeuwig leven, ook al was het ‘niet
alleen zonder, maar ook tegens mijn verdienste’. Door haar geloof was ze lidmaat
van de ware gemeente van Christus, een immaterieel verband dat niet gevangen kon
worden in kerkelijke dogma's of instituties. Alleen God was ‘competente regter’ in
geloofszaken en wie meende zijn gunst te kunnen wegdragen door andersdenkenden
te vervolgen, had het ergste te vrezen.
Door Christus' opstanding had God ‘alle menschelijke oordeel en authoriteit in
Goddelijke zaken [...] vervloekt verklaart; en dus alle geestelijke jurisdictie
vernietigd’. Jezus was immers veroordeeld op basis van de wet van Mozes. De
hogepriesters hadden ‘de Wille Gods zodanig begrepen en uitgelegd, dat zij selfs
den Soone Gods, die het einde der wet (en dus de intentie des wetgevers) was, als
een Godslasteraar aan het hout gehangen, en voor een vloek verklaard hebben’. Met
het buiten werking stellen van de Wet des Heren was de competentiestrijd tussen de
‘Kerkelyke en de Politieke Oppermagt’ beslist ten gunste van de laatste.
‘Van mijn gedrag in den Borgerlijken omgang en 't zamenleving, ben ik zo bereid
als schuldig reekenschap te geven aan de Overigheid van dat Land en die Plaats
respective daar ik woone’, verklaarde Johanna, maar de regels van de kerk zouden
alleen moeten gelden voor degenen die zich vrijwillig hadden verbonden. Het was
de taak van de overheid ‘de natuurlyke voorrechten van andere Goede Ingezetenen’
te beschermen, vooral waar het de vrijheid van godsdienst en geweten betrof. Hoe
was het mogelijk dat de gereformeerden, die zo geleden hadden onder de Spaanse
inquisitie, nu zelf andersdenkenden vervolgden? ‘Beteekent dan het woord ketter by
de Papisten niet hetzelve, 't gunt hier Spinozist en Hattemist betekent?’
Wat moest men de katholieken antwoorden die stelden ‘dat de Protestantsche
belydenis een Pest is voor de Menschelyke 't zamenleving; een ketterij die de deure
opent tot alle ongebondenheid, die niet getolereerd mag worden?’ Wanneer de
overheid zich ertoe leende ‘de geene die de kerkelyken voor Ketters of diergelyke
aan klagen, uit te rouijen, hoe kan een Religie-Vreede billyk wezen, en moet zulks
niet een eeuwigdurende Oorlog veroorzaken?’ Ik protesteer, vervolgde ze, ‘tegen de
pretense magt der Kerkelyken, om haare meeningen, uitleggingen en bepaalingen
aan anderen op te dringen, en haar te beletten, om met den Mond te belyden [...] het
geen zy met der Harten geloven’. Het maakte niet uit of het nu de paus, de kerkvaderen
of de gereformeerde kerkeraad betrof, het waren allemaal schriftgeleerden die met
hun oordelen Gods toorn over zich af riepen.
Nadrukkelijk werd ingespeeld op de verdeeldheid binnen de elite. De orthodoxe
leden hadden de verbanning door kunnen drukken omdat ‘andere Leeraars en Leden,
hoewel zy het gedrag hunner afvallige broederen zien, echter niet opentlyk daar
tegens protesteren, en dus deel nemen in haare zonden, uit vreeze van in haar tydelyk
welzyn benadeeld te zullen worden’. De beschuldiging was misschien niet uit de
lucht gegrepen, maar droeg er wel toe bij dat ook de gematigde regenten uiteindelijk
zowel de procedure als de verbanning goedkeurden, al was het met tegenzin.

Stigtelyke mengelzangen
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Het was niet ongebruikelijk voor het opstellen van een verweerschrift een
tekstschrijver in de arm te nemen. Ook bij de Protestatie moet rekening worden
gehouden met die mogelijkheid.36 Vrouwen speelden binnen de beweging een
prominente rol, maar dit is de enige publicatie op naam van een hattemiste. Hoewel
het stuk is gedateerd op 7 juni 1732, één dag na het banvonnis, bevat het slechts
enkele passages die in detail

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

53
verwijzen naar de lokale situatie.

Door H. Post gegraveerde titelprent van Het masker der hattemisten afgeligt van Jacob Post. Een
hattemistische ruiter met een exemplaar van 's Werelts afgod tracht de tempel van Deugd en
Godzaligheid binnen te dringen, gewapend met een lans met vrijheidshoed waaraan een vlaggetje is
gehecht met de woorden: christelijke vrijheid. Het paard vertrapt de tafelen der Wet, maar een man,
de Rede geheten, breidelt het paard. Een vrouw gewapend met het zwaard van Gods Woord rukt de
ruiter zijn masker af en hakt de lans met vrijheidshoed doormidden. (Bibliotheek Vrije Universiteit,
Amsterdam)

Naast de aanhef waarin Johanna zichzelf en haar zuster introduceert, is er alleen de
summiere verwijzing naar het stilzwijgend verworven burgerrecht en de toespeling
op de verdeeldheid onder de regenten. Expliciete verwijzingen ontbreken. Van het
retorisch gemakkelijk uit te buiten feit dat de president-burgemeester tevens ouderling
was wordt bijvoorbeeld geen melding gemaakt. Dit betoog kon vrijwel ongewijzigd
worden toegepast in andere steden waar hattemisten werden vervolgd. Het laat de
mogelijkheid open dat het stuk niet door Johanna zelf is opgesteld.
Wellicht heeft de drukker Johannes Cats als ‘ghostwriter’ gefungeerd. Cats was
in 1731 met behulp van ‘goede vrienden’ een boekwinkel annex drukkerij begonnen
in de Pijlsteeg bij de Dam. Hij legde zich toe op de verspreiding van zeer omstreden
lectuur, waaronder werk van Pieter Cornets de Groot, de hattemistische baljuw van
Bergen op Zoom, en drukte verdachte boekjes als Een Christens goudmijne.37 In het
najaar van 1731 kwam hij in de problemen omdat hij Woutelaars' Aanmerkingen
over zeker naamloos lasterschrift had gedrukt, het boekje dat Johanna Turner had
aangeboden aan De Groot en Tonning.38 De oplage werd geconfisqueerd en Cats
werd voor de schepenbank gedaagd. Een veroordeling bleef uit, omdat hij kon
aantonen dat de subsituut-schout Van den Bogaarde zonder overleg met de
burgemeesters was opgetreden. Volgens Cats was het een opzetje geweest van
Bogaarde en zijn broer, de gelijknamige predikant.
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Cats liep opnieuw tegen de lamp toen hij in januari 1733 een bundel Stigtelyke
mengelzangen uitbracht.39 De kerkeraad ontwaarde ‘heilloze gevoelens’ die overeen
kwamen met de ideeën van Pontiaan van Hattem.40 Op 10 maart kreeg Cats bezoek
van de schoutsknecht Noorddijk die de oplage in beslag wilde nemen, maar na zijn
ervaring van twee jaar eerder liet de drukker zich niet uit het veld slaan. Zonder een
bevel van de burgemeesters weigerde hij de bundels af te geven. Noorddijk kreeg
twee exemplaren cadeau en Cats beloofde de verkoop te staken, totdat duidelijk was
of de burgemeesters de opdracht hadden gegeven.41
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Piet Visser omschrijft Johannes Cats als ‘een principiële maar marginale zielepoot’,
die de ledige uren in zijn zieltogende winkeltje doorbracht met het schrijven van
stichtelijke liederen.42 Dat is inderdaad de indruk die Cats probeerde te wekken toen
hij zich op 3 april met een Memorie tot de burgemeesters richtte. Ook in de Historische
beschrijvinge, die hij zo'n tien jaar later opstelde, benadrukte hij dat hij de gedichten
slechts voor eigen vermaak had geschreven en ze op aandrang van ‘vrienden’ had
gedrukt. Het betrof echter niet zomaar een bundeltje bijeen gezwijmelde devote
lyriek. Het was een echte hattemistische gezangenbundel, de enige die ooit is
vervaardigd, en het vertolkte niet alleen de leer van de ‘algemene genade’, maar ook
de strijdbare geest van een religieuze minderheid in verzet. Verontwaardigd citeerde
de kerkeraad uit Cats' bewerking van psalm 79:
En, die ons wel beschermen konden,
Die tragten ons nu geheel te gronden,
Te stooten, onder Godsdienst schijn.

Volgens de heren een toespeling op de verbanning van de evangelisten à Buitendijk
en Woutelaars in 1728 en 1731. Hier werd niet alleen de openbare godsdienst, maar
ook de hoge overheid gelasterd.43
Met de Mengelzangen had Cats niet alleen een ideaal, maar ook een markt voor
ogen. De bundel was bedoeld voor het soort conventikelen waarmee à Buitendijk en
Woutelaars in voorgaande jaren een groeiend publiek hadden getrokken. Cats was
grondig onderlegd in de hattemistische leer en kon deze ook goed onder woorden
brengen. De voorrede bij de Mengelzangen bevat een helder overzicht van de
kernpunten en een krachtig weerwoord aan hen die nog ‘de Wet, de Hel en
Verdoemenisse’ gebruikten om de mensen te bekeren. De bundel had een duidelijk
missionaire doelstelling. Het was ieders plicht ‘het goede dat Hy ons gedaan heeft,
in weerwil van alles, wat ons in deze wereld zoude kunnen overkomen, aan onzen
naaste te verkondigen’. Het zou verwarring wekken als daartoe nog langer de officiële
psalmen werden gebruikt, dus vandaar de nieuwe gezangen. De bundel diende niet
alleen ‘tot opbouw en versterking van iegelyk ziele’, zoals de titelpagina vermeldde,
maar vooral de opbouw van een hattemistische gemeente.
Blijkbaar voorzag Cats binnen deze subcultuur een afzetmarkt, hoewel hij tien
jaar later meldde dat de verkoop was tegenvallen. Toch had hij minstens enkele
honderden exemplaren geproduceerd en hij was zelfs van plan een tweede deel uit
te brengen. Een gebrek aan realiteitszin wellicht, maar naar Woutelaars' Korte
aanmerkingen was twee jaar eerder veel vraag geweest. Het was direct nagedrukt
door Jan Winkel en ook daar in beslag genomen.44 Ondanks de verbanning van
Woutelaars in 1731 en het plakkaat van 26 februari 1732 deed Cats geen moeite zijn
identiteit te verhullen. Hij signeerde alle exemplaren van de Mengelzangen, zodat
indien ‘het zelve aanstoot mogt lijden, daarvoor wel bekend te willen zijn’. Daarnaast
gaf hij de bundel aan boekverkopers in Amsterdam en andere plaatsen in commissie.45
Een advertentie in de Amsterdamsche Courant werd echter geweigerd. ‘Of sulks
Reeds een doorgestoken werk was heb ik noijd konnen te weten komen’, merkte hij
later op, maar toen was het vonnis al geveld.
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Het verweer van Cats
Principieel was Cats ongetwijfeld, maar een zielepoot was hij niet. Nadat hij bij
geruchte had vernomen dat de burgemeesters inderdaad geen weet hadden van
Noorddijks optreden, concludeerde hij dat de actie, evenals twee jaar eerder, op touw
was gezet door
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de substituut-schout Bogaarde en de gelijknamige predikant. Uit de memorie waarin
hij zich op 3 april beklaagde over de gang van zaken spreekt een soortgelijk radicaal
zelfbewustzijn als uit de Protestatie van Johanna Turner. Als ijverig bijbellezer met
een doopsgezinde achtergrond had Cats geen rust gevonden in de gevestigde
denominaties. ‘Den een Poogt den ander alle mogelijke afbreuk te doen, Ja waar het
mogelijk geheel te vernietigen [...] waardoor ondertussen de uijtbrijding van Christi
koninkrijk versuijmd word’. Geheel in lijn met Van Hattem verklaarde hij ‘dat wij
en alle menschen door het bloed Jezu Christi gerijnigt sijn van alle ongeregtigheden’.
Zonder aarzeling presenteerde hij zich als vertegenwoordiger van een gedemoniseerde
geloofsgemeenschap: ‘Dit is 't geloove dat wij belijden en tot Troost en Blijdschap
malkanderen verkondigen, en om dit geloove debiteerd met ons bij de geheel weereld
voor Atheisten, Spinozisten, en alles wat de booshijd weet te versinnen’.46
Evenals in Johanna's Protestatie vormde het stedelijk burgerrecht de basis van
Cats' verdediging. Tot tweemaal toe, in 1731 en nu opnieuw, achtte hij dat geschonden
door het eigenmachtig optreden van de substituut-schout. ‘Is de grootste van alle
Privilegiën die een onderdaan van dese Staat genieten kan, niet de Vrijheijd van
religie?’ Mijn voorouders hebben daarvoor de wapens opgenomen tegen Philips II,
vervolgde hij. Hoe is het mogelijk ‘dat men nu die Vrijhijd die sooveel bloeds gekost
heeft weeder om binnen sulke enge paalen soude willen insluiten, dat niemand zoude
moogen spreeken of schrijven, als 't geene met de leere van de predominerende kerk
overeenkomt. [...] Is de vrijhijd van religie in dese landen niet de eenige Steunpilaar:
Ja het Fondament waar op het welvaren van dese weergaloose republiek gevestigt
is, en waardoor soo veele volkeren herwaarts aangelokt sijn?’
Dankzij die vrijheid was de Republiek ‘een Canaän voor alle vluchtelingen en een
vijlige schuijlplaats voor de verdrukten’. Wie in strijd handelde met deze beginselen
was een vijand van de staat. De overheid moest niet alleen ‘dese of geene afzondelijke
kerk’ beschermen, maar alle gelovigen, ongeacht hun religie. Een jaar eerder was
het in de Protestatie vrijwel identiek verwoord. In beide documenten werd bovendien
een vergelijking getrokken tussen de vervolging van hattemisten en de verbanning
van 20.000 lutheranen door de aartsbisschop van Salzburg in 1732. De aartsbisschop
zou wel denken, aldus Cats naar Petrus 2:22, ‘de Nederlanders zijn tot haar eijgen
uijtbraaksel weder gekeerd’. Ze begingen nu dezelfde euveldaad als hij.47
Nadat Cats zijn Memorie had ingeleverd, stuurde hij het stadsbestuur op 28 april
een rekwest met een herhaald verzoek de verkoop van de bundel te mogen hervatten.
Aanvankelijk leek dat goed uit te pakken. De heren bleken onkundig van het
verkoopverbod en toonden zich geïrriteerd door het drijven van kerkelijke zijde. ‘Het
was haar leed dat sulke saaken passeerden, het eene was niet voorbij of se bragten
het andere al weder’, verzuchtte burgemeester De Munter, en collega Van de Poll
wenste ‘wel dat sulke saaken noijt voor haar vierschaar kwaamen’. Het liep mis toen
Bogaarde werd geroepen en opdracht kreeg Noorddijk te halen. Hij zei de
schoutsknecht niet te kunnen vinden en bedong uitstel tot de volgende dag, volgens
Cats opdat hij contact kon opnemen met zijn broer, dominee Bogaarde.
Toen Cats de volgende ochtend op het stadhuis verscheen, trof hij de predikanten
Oudaan en Alsteijn, die vóór hem een onderhoud met de burgemeesters eisten. ‘Die
enige kennis heeft van het humeur der kerkelijken begrijpt wel hoe ik daarna werd
ontvangen’, schreef Cats. De burgemeesters waren veranderd in ‘Brieschende
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Leeuwen en Tirannen’. Noorddijk was nu aanwezig en de heren onderschreven zijn
optreden volledig. De zaak zou op 5 mei voor de schepenbank komen. Cats voerde
aan dat hij een bevel van de burgemeesters onmiddellijk zou hebben opgevolgd,
maar de heren waren niet
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te vermurwen. Toch leek Cats' rechtszaak, evenals in 1731, met een sisser af te lopen.
De president-schepen was van mening dat ‘de saake van soo veel gewicht niet was,
of se soude wel afte doen sijn’.
Een half jaar bleef het stil, maar begin november 1733 werd Cats alsnog
gedagvaard. De nieuwe schepenbank bleek wel bereid de kerkelijke partij tegemoet
te komen. Cats gaf toe dat hij de Mengelzangen had gedrukt, maar ontkende dat het
ging om hattemistisch drukwerk waarop het plakkaat van 26 mei van toepassing zou
zijn. Bogaarde daarentegen voerde aan dat ‘desselfs Godlooshijd stijgt tot aan de
Heemel toe!’ Op basis van het verbod uit 1732 en een ouder plakkaat uit 1653 tegen
de socianianen eiste hij de zwaarste straf bij een tweede overtreding, 3000 gulden
boete plus verbanning.48 Cats verzocht voor zijn verdediging de bewijsstukken te
mogen inzien, maar president-schepen Hasselaar weigerde omdat de verdachte al
bekend zou hebben. Cats antwoordde ‘dat men soo de wetten en regten met voeten
trapten, en dat mij openbaar geweld werd aangedaan’. Hasselaar dreigde Cats ‘agter
aff’ te laten brengen, ofwel een pak slaag te laten toedienen.
Weinig verbazend werd de drukker conform de eis veroordeeld. ‘Ik protesteere
van dat Godloos vonnis’, repliceerde hij en stelde andermaal een onbarmhartig oordeel
voor de hemelse vierschaar in het vooruitzicht. Hasselaar werd razend, maar Cats
hield vol: ‘Ik moet spreeken of Barsten, want mijn hart is te vol van het onregt en
geweld dat mij aangedaan word’. Waarop Hasselaar ‘schuijmbekkende’ uitviel: ‘Ja
jou hart, we kennen jou luij wel, wij sullen je krijgen’. Cats had het laatste woord.
‘Krijg hoeren en dieven, die sul je beter kennen als ons!’49
Cats dook onder in zijn tuintje aan het Verwerspad buiten de Utrechtse poort,
terwijl zijn vrouw de winkel in de Pijlsteeg bestierde. Op 1 december vertrok hij naar
Utrecht, waar Woutelaars, à Buitendijk en Dina Jans eind oktober 1733 een
verbanningsorder hadden ontvangen.50 Na enkele dagen reisde hij via Leiden en
Rotterdam naar Zeeland, de bakermat van het hattemisme, en bracht daar de winter
door. Begin maart 1734 keerde hij terug naar Amsterdam. Na een afscheidsmaaltijd
voor vrienden vertrok hij op 28 maart naar Altona, de vrijplaats onder de rook van
Hamburg waar ook à Buitendijk zich had gevestigd.51

‘Algemeene genade’
Het is lastig een schatting te maken van de aanhang die de beweging rond 1730 in
Amsterdam heeft gehad. De hattemisten waren niet geneigd ledenlijsten aan te leggen
of instituties te vormen. De bezoekersaantallen van conventikelen die door de
kerkeraad werden genoemd lopen uiteen van enkele tientallen tot zeventig personen
tijdens Woutelaars' bijeenkomsten in de Plantage. Jacob Post - een informant die in
1731 de bijeenkomsten in de Plantage had bezocht en daaraan een baantje als
ziekentrooster had overgehouden - vermeldde dat de hattemisten bijeenkwamen in
de Jordaan, ‘in een slop bij het water in een kelder’, in de ‘Smoussenhoek’ bij de
Plantage, en op de Kadijk bij de eilanden, waar veel werfarbeiders woonden.52 Het
lijkt niet te duiden op een massale aanhang, maar volgens Cornelis van Heusden was
‘een groote meenigte van Menschen [...] metter daad, meer of min, jammerlyk verleid,
ofte in het uiterste gevaar, om er eerlang mee weggesleept te worden’. Nadat Van
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Heusden in 1731 het vijftig pagina's tellende boekje had gepubliceerd waarop
Woutelaars met zijn Korte aanmerkingen reageerde, kwam hij in 1734 met een tweede
deel van maar liefst 851 pagina's waarin Van Hattems werk minutieus werd
nageplozen.
Alle reden voor een uitputtende weerlegging, aldus Van Heusden, want de ervaring
leerde ‘dat zoo wel het getal, als de boosheid der aanhangeren van Van Hattem of
Woutelaars [...] binnen deze stad en in andere omliggende steden [...] tot eene
ongelooflijke Groote en Hoogte steigerde’.53 Van Heusden maakte zich ernstig zorgen
over de kritiek
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op de harde aanpak van de hattemisten, ook van gereformeerde zijde. Waarschuwingen
van de predikanten waren ‘bij eene groote menigte verdacht [...] gehouden, als
kwamen die enkel uit Haat en Drift voort’. Het plakkaat zou de overheid onder valse
voorwendselen zijn afgeperst en algemeen werd verwacht dat het snel in vergetelheid
zou raken. Sommigen beschouwden de inbeslagname van Woutelaars' Aanmerkingen
als een schending van de vrijheid van geweten, en zijn verbanning als van de ‘grootste
Hardigheid en Onrechtvaardigheid’. Anderen waren ‘blind genoeg om te oordelen,
en stout genoeg om te zeggen’ dat Woutelaars ‘zeer Evangelisch en Rechtzinnig’
sprak. Weer anderen meenden dat de leer bestreden moest worden, maar dat
Woutelaars zelf met rust moest worden gelaten.
Wellicht overdreef Van Heusden om de omvang van zijn magnum opus te
legitimeren, maar Van Lieburg constateert in de eerste decennia van de achttiende
eeuw een groeiende sociaal-culturele kloof tussen het onderricht van de gereformeerde
predikanten en de religieuze beleving van het gewone kerkvolk.54 De kerk had zich
ontwikkeld tot een gesmeerde dogmatische machine die had afgerekend met de
twisten van de zeventiende eeuw, maar de steriele academische preken boden veel
gelovigen niet de troost die zij zochten. Het idee van de algemene genade bood een
blijmoedig alternatief dat belangstelling wekte. De Amsterdamse drukker B. Lakeman
bracht in het najaar van 1732 het verzamelde werk van Jacobus Verschoor en enkele
van zijn volgelingen uit.55 Verschoor (1648-1700) was de voorman geweest van de
hebreeën, een geestverwante Zeeuwse stroming die enkele decennia vóór het
hattemisme tot bloei was gekomen. Ook zij huldigden het beginsel van de ‘algemene
genade’ en hadden benadrukt dat de ‘Geestelijke magt strijdende is tegen de gronden
van deze vrije Nederlanden’.56 Nadat de Amsterdamse kerkeraad een klacht had
ingediend bij de burgemeesters, werd de oplage van 500 stuks vernietigd.57
Volgens Jacobus Post was niet à Buitendijk, maar Woutelaars de kwade genius
achter de sektarische agitatie.58 Na zijn verbanning uit Amsterdam had Woutelaars
in mei 1733 in Rijnsburg een vergadering van de collegianten toegesproken en in
Utrecht had hij een enthousiast publiek gevonden.59 Volgens de Utrechtse predikant
Daverveld waren de eerste sluipvergaderingen hier rond 1727 gehouden door Booms,
à Buitendijk en Dina Jans. Er had zich een lokale kern gevormd onder leiding van
de blikslager De Roy, maar Woutelaars had de beweging een nieuwe impuls gegeven.
De hattemisten werden in deze fase ook wel de Woutelaars genoemd.60
Dominee Daverveld omschreef hem als de ‘admiraal-generaal van de hattemistische
vloot’.61 Nadat in 1733 een aantal Utrechtse lidmaten wegens hattemistische
symphatieën was gecensureerd, zou Woutelaars onder de naam Innocentius Devotus
daartegen een pamflet hebben geschreven. Innocentius kwam ook in het geweer
tegen Davervelds De adder van onder het gras te voorschyn gebracht, waarin deze
beschuldiging was vervat.62 Na de uitvaardiging van het Utrechtse plakkaat tegen de
hattemisten in oktober 1733 had Woutelaars bovendien een Briev van protestatie
laten drukken.63 Davervelds toeschrijving is onzeker - Innocentius' pamfletten kunnen
ook door à Buitendijk of anderen zijn geschreven - maar over Woutelaars' prominente
rol binnen de hattemistische beweging waren auteurs als Van Heusden, Post en ook
de niet direct betrokken Bernard het eens.
Van Heusden vermoedde dat niet Jacob Roggeveen, maar Woutelaars
verantwoordelijk was voor de delen 2 tot 4 van 's Werelts afgod, het nagelaten werk
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van Van Hattem. Hij bestreed niet dat Roggeveen het eerste deel had geredigeerd,
dat in 1718 uitkwam bij Engelbert Boucquet in Den Haag. De volgende twee delen
waren in 1719 verschenen bij Jacob Verheyde in Amsterdam en het vierde zag het
licht in 1727, zonder plaats of naam
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van de uitgever. Ook deze drie stonden op naam van Roggeveen, maar volgens Van
Heusden vertoonden spelling en zinsbouw opvallende verschillen met deel 1. Ook
voerde hij aan dat een vijftal teksten, die Woutelaars al in 1718 in handschrift had
verspreid, in 1719 waren opgenomen in het tweede en derde deel van 's Werelts
afgod. Woutelaars was kind aan huis geweest bij Verheyde en had in diens boekwinkel
veelvuldig blijk gegeven van zijn opvattingen.64 Het was malicieus giswerk, maar
Van Heusdens aantijgingen kunnen niet zonder meer terzijde worden geschoven.
Toen Woutelaars' stiefdochter Elisabeth in 1778 overleed, bevatte haar nalatenschap
diverse handschriften, niet alleen van Woutelaars maar ook van Van Hattem zelf.65

Hattemisten en andere dissenters
Hendrik Woutelaars is waarschijnlijk al vóór zijn verhuizing naar Amsterdam in
aanraking gekomen met Van Hattems leer. Toen hij in 1705 trouwde met Bartha de
Rhie, gaf hij op dat hij in 1675 was geboren in Bierbeek, ook wel Bierkreek, destijds
een gehucht bij IJzendijke in Staats-Vlaanderen.66 Hij onderhield al vroeg contacten
met Dina Jans en haar man Steven Dane. In 1708 traden ze op als getuigen bij de
doop van zijn tweede dochtertje Dina.67 In hetzelfde jaar fungeerde Hendrik samen
met Steven Dane als getuige bij een onroerend goed-transactie in Steenbergen, op
enkele kilometers van Bergen op Zoom.68 Zijn broer Jan Woutelaars, koopman in
Stavenisse en later in Zierikzee, hertrouwde na de dood van zijn eerste vrouw met
Dina Jans' dochter Janna Stevens Dane.69 Hendrik Woutelaars' dochters stierven jong
en na het overlijden van zijn broer Jan in 1729 adopteerde hij diens dochter Elisabeth.
Zoals aangestipt trouwde zij in 1733 met Jan Turner jr., de jongere broer van Johanna
en Elisabeth Turner. Het echtpaar vestigde zich in de Jordaan aan de Reguliersgracht
en verhuisde later, toen Jan Turner als koopman en reder op Noord-Amerika een
groot vermogen had opgebouwd, naar een nabijgelegen chique locatie aan de
Herengracht.70
Ook Johanna en Elisabeth Turner traden in de nasleep van het overheidsoffensief
in het huwelijk. Elisabeth Turner ontving in 1733 bericht dat haar man Jacob van
Diepen in Azië was overleden en hertrouwde twee jaar later met de hugenootse
goudsmit Jean Alexander Musnier.71 Johanna trouwde op 23 april 1734 op 37-jarige
leeftijd met Stephan Crellius, telg uit een familie die drie generaties sociniaanse
theologen had voortgebracht.72 Overgrootvader Johannes Crellius (1590-1633) was
een vooraanstaand filosoof, theoloog en predikant van de Poolse Broeders, de
sociniaanse kerk die zwaar was vervolgd en in 1658 volledig uitgebannen.73 Ook zijn
zoon Christof Crell-Spinowski (1622-1680) en kleinzoon Samuel Crellius (1660-1747)
verwierven internationale faam als theoloog en publicist.74 Samuel, die gestudeerd
had aan het remonstrants seminarie in Amsterdam, vestigde zich in 1727 vanuit
Pruisen in Amsterdam, de stad waar zijn zoon Joseph al in 1722 in het huwelijk was
getreden met Johanna Turners' oudere zuster Aletta.75
Blijkbaar bewogen deze families zich in hetzelfde sociale milieu. Dat roept de
vraag op in hoeverre er raakvlakken bestonden tussen socinianen en hattemisten.
Een theologische vergelijking stuit op grote tegenstellingen. Socinianen stelden de
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vrije wil centraal, terwijl hattemisten aannamen dat alles gepredestineerd was en de
mens een willoos voorwerp in Gods handen. De hattemisten hielden vast aan de
drie-eenheid, terwijl de socinianen het unitaristische beginsel huldigden. Ook ten
aanzien van de al dan niet goddelijke status van Christus gaapte een brede kloof,
maar toch was sprake van overlappende invloedssferen en wederzijdse beïnvloeding.
Volgens Samuel Crellius had het socinianisme, dat in 1653 buiten de wet was
gesteld, na 1700 opgehouden te bestaan. De socinianen hadden hun invloed doen
gelden onder remonstranten, doopsgezinden en collegianten, maar op den duur was
hun identiteit
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vervaagd. Crellius bleef unitarist, maar zijn visie op de persoon van Christus verschoof
in piëtistische richting. Hij was een geacht bezoeker van de vergaderingen van de
collegianten en zijn dochters Theophilia en Dorothea raakten - zoals meer collegianten
- in de ban van graaf Zinzendorfs mystieke piëtisme. In 1738 sloten ze zich aan bij
de hernhutterse gemeenschap, waar ook de oude Crellius zelf de bijeenkomsten
bijwoonde.76
Zinzendorfs theologie was nauwelijks minder ver verwijderd van het klassieke
socinianisme als de visie van Van Hattem, maar toch kon Crellius het prima met hem
vinden. Blijkbaar wogen tolerante beginselen en algemene overeenkomsten binnen
de dissenterse subcultuur zwaarder dan leerstellige verschillen. Het is niet moeilijk
overeenkomsten aan te wijzen tussen de linkervleugels van doopsgezinden,
remonstranten, hattemisten, socinianen en collegianten. Ze deelden de voorkeur voor
het Nieuwe Testament boven het Oude en legden de nadruk op praktische vroomheid,
ook al was die voor de een het middel tot en voor de ander een product van het heil.
Daarnaast was er het verlangen naar het herstel van de eenvoud van het apostolisch
geloof en de eenheid binnen de christenheid.77
Het idee van een ‘algemene genade’ leefde bovendien niet alleen in dissenterse
kringen, maar had ook wortels in de gereformeerde traditie. Van Lieburg heeft
gewezen op de Zielseenzame meditatiën van de piëtist Esweijler, een boek dat in
1685 geen opzien had gebaard, maar na een herdruk in 1734 als pseudo-hattemistisch
en spinozistisch werd verketterd.78 Volgens ds. T. de Groe, die de nadere reformatie
had bestudeerd en het voor Esweijler opnam, reikte de dogmen-historische blik van
de predikanten rond 1730 niet verder terug dan hetgeen ze tijdens hun studie hadden
gelezen, en zagen ze niet dat het boek wel degelijk strookte met ‘de oude orthodoxe
leer’.79
In doopsgezinde kringen vormde de algemene genade een traditioneel onderdeel
van het spectrum, dat bovendien in wisselwerking stond met meer recente
spinozistische en sociniaanse invloeden. In 1728 verscheen bij Lakeman - die in
1732 het werk van Verschoor zou uitgeven - een Verhandeling van Gods algemene
genade door de Middelburgse doopsgezinde leraar Gerard de Wind. Het betoog
weerspiegelde in menig opzicht de ideeën van hebreeën en hattemisten, maar volgens
een criticus was het onderbouwd met de sociniaanse theologie.80 De hattemist Johannes
Cats maakte ook na zijn verbanning deel uit van het doopsgezinde milieu waarin hij
was opgegroeid. Toen hij in 1734 naar Altona verhuisde, kreeg hij hulp van de
doopsgezinde koopman Andreas Linnich Jacobsz. en hij onderhield contacten met
de eveneens doopsgezinde Twentse textielondernemer Jan Abraham Willink. Terug
in Amsterdam kerkte Cats bij het Lam en de Toren, de linkervleugel van de
doopsgezinden. Het is geen toeval dat Cats' Historische beschrijvinge bewaard bleef
in het archief van de doopsgezinde gemeente en de Protestatie in dat van de
remonstranten.81

Hattemisme en politiek
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Spinoza had nauwe contacten onderhouden met sociniaans georiënteerde collegianten
en was ook een bron van inspiratie geweest voor Van Hattem, Booms en vooral à
Buitendijk.82 De invloed van de joodse wijsgeer en verwante denkers als Pieter de la
Court strekte zich ook uit tot de politiek-ideologische oriëntatie van de hattemisten.
Uit Van der Bijls studie over Middelburg in de jaren 1702-1715 weten we dat
hattemisten als Daniël Fannius en Jacob Roggeveen in de machtsstrijd na het
overlijden van Willem III een republikeinse ideologie voorstonden, die werd
gelegitimeerd op basis van het natuurrecht. In het verzet tegen de oranjegezinden
die tot 1702 de lakens uitdeelden, streefden ze onder de leuze ‘majestas penes
populum’ naar democratische hervormingen.83 Wanneer bestrijders als ds. Tuijnman
beweerden dat onder hattemistische vlag
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een staatsgevaarlijke ideologie schuil ging, hadden ze niet helemaal ongelijk. Ook
uit de betogen van Johanna Turner en Johannes Cats spreekt een dergelijke radicale
visie op het burgerschap en de verhouding tussen kerk en staat.
In navolging van het verwijt dat de remonstranten een eeuw eerder was gemaakt,
werd de hattemisten aangewreven dat het streven naar een ‘algemene religie’ in feite
een hereniging met het katholicisme beoogde.84 Een kwaadaardige aantijging, want
het katholicisme gold nog altijd als een serieuze bedreiging voor de Republiek. De
vrees voor Frankrijk zat diep en het roomse volksdeel werd door velen gezien als
een potentiële vijfde colonne. Min of meer gelijktijdig met het oplevend orangisme
in de jaren '20 signaleerde de gereformeerde orthodoxie een toename van ‘paapsche
stoutigheden’. Vanaf de kansels werd opgeroepen tot maatregelen. Ook de publicist
Jacob Campo Weijerman deed een duit in het zakje - en trachtte een graantje mee te
pikken - met zijn Historie des pausdoms.85 In het najaar van 1733 verspreidde zich
een complottheorie die veronderstelde dat het katholieke volksdeel op St. Jansdag
1734 een machtsgreep zou plegen en een bloedbad onder protestanten zou aanrichten.
De paranoia mondde uit in de ‘Junipaniek’, die in Amsterdam dreigde uit te barsten
in een anti-katholiek oproer.
Jan Wagenaar suggereerde dat de angst was aangewakkerd door de aanhangers
van Willem IV, de stadhouder van Gelderland, Groningen en Friesland. Dat kan niet
de volledige verklaring zijn, want ook in Friesland ontstond onrust, maar volgens
Frijhoff bood het de prinsgezinden, aangevuurd door de onheilspreken van de
dominees, wel de gelegenheid in troebel water te vissen.86 Het vooruitzicht van een
hersteld oranjebewind gaf de kerk een effectief middel in handen om de regerende
elite onder druk te zetten. Verzoeken om overheidsingrijpen die jarenlang waren
genegeerd werden nu gehonoreerd en de dominees lieten niet na hun eisen op te
schroeven. Tegen die achtergrond kan ook het overheidsoptreden tegen de hattemisten
en de vervolging van homoseksuelen rond 1730 worden geplaatst.
Wat de autoriteiten zeer verontrustte was dat het hattemisme kenmerken vertoonde
van een opwekkingsbeweging. In tegenstelling tot collegianten, remonstranten en
doopsgezinden legden de hattemisten een gedreven missionair elan aan de dag. De
bevlogenheid waarmee de voorgangers het publiek voor zich innamen miste zijn
uitwerking niet. De antinomiaanse beginselen ten spijt had het hattemisme zeer
sektarische trekken en waren de aanhangers heilig overtuigd van hun gelijk. Ze gingen
de confrontatie bovendien niet uit de weg en ze waren bereid offers te brengen.
Johanna Turner had zich er tegenover De Groot en Tonning gemakkelijk uit kunnen
kletsen door te ontkennen of zich op de vlakte te houden. Als niet-lidmaat was ze
tot niets verplicht, maar in plaats daarvan had ze de heren een pamflet van Woutelaars
in de handen gedrukt. Ook Cats weigerde rekening te houden met de gevolgen die
zijn optreden kon uitlokken. Integendeel, met zijn principiële betogen prikkelde hij
eerder de toorn van de magistraat.
Evenals het katholicisme werd het hattemisme in deze jaren inzet van een
collectieve angst- en haatpsychose. Aangevuurd door orthodoxe predikanten nam
de beeldvorming onder het kerkvolk belachelijke vormen aan. Er werd rondverteld
dat de hattemisten in naam van Satan een leger van atheïsten op wilden richten om
de wereld in het verderf te storten. ‘Men verspreide het gerugt dat de leeraren van
die gezindheid toovenaars waren, en dat een van hen den Boozen geest aanbad’
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teneinde geld te voorschijn te brengen uit een aarden pot in een magische kring. De
recruten zouden 28 stuivers soldij per week ontvangen en een rituele eed afleggen,
waarbij ze een glas wijn leegdronken met een papier met de naam van de duivel erin,
dat ze vervolgens op moesten eten.87
Het hattemisme werd een spookbeeld dat geheel los gezongen raakte van de oprecht
evangelische gezindheid van de aanhangers. In hoge mate was het een product van
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tegenstanders, die een demonische voorstelling hadden gecreëerd waarmee een groep
afwijkende - moeilijk grijpbare - gelovigen was ingekaderd en uitgestoten. Zelfs de
term ‘hattemisme’ was van hen afkomstig. Geen enkele aanhanger wilde als zodanig
worden gekend. Het begrip raakte dermate beladen dat iedere associatie met de
vervloekte sekte maatschappelijke repercussies zou hebben, ook zonder
overheidsingrijpen. Bij geruchte vernam Bernard dat ze rond 1737 nog wel bijeen
kwamen, ‘dog zoo heimelijk [...] dat, tenzij men zig doe erkennen voor een getrouw
lidmaat van dat lichaam door overtuijgende blijken, het onmogelijk is, om in de
vergaderingen deezer gemeente te worden toegelaten’.88 Zonder de charismatische
voorgangers en zonder de mogelijkheid tot missioneren verloor de beweging
waarschijnlijk vrij snel zijn specifieke identiteit.
Toen Claus van Laar de hattemisten in 1741 nog eens over de hekel haalde,
serveerde hij in feite mosterd na de maaltijd. Het Amsterdamse hattemisme loste op
in de dissenterse subcultuur waaruit het was voortgekomen. Nadat Hendrik Woutelaars
in 1737 uit uit Holland en Zeeland werd verbannen, vestigde hij zich in het plaatsje
Ravenstein bij Oss, waar hij in 1741 ‘na veertien dagen leggens aan een beroerte’
overleed.89 Van Dina Jans werd na 1733 niets meer vernomen. Wellicht is ze kort
nadien overleden, maar mogelijk heeft ook zij de wijk genomen naar Altona. Alleen
Johannes Cats keerde in 1741 terug naar Amsterdam. Tot zijn dood in 1772 verdiende
hij zijn brood als boekbinder.90

Sax Gotha SC91
Ook Johanna Turner vertrok uit Amsterdam. In 1735 emigreerde ze met Stephan
Crellius, zijn broer Joseph en haar zuster Aletta, hun dochter Anna en haar man Pieter
Nijgh en negen anderen naar de kort tevoren gestichte nederzetting Sax Gotha bij de
rivier de Congaree in South Carolina. Kolonisten in het gebied, Berkley County,
kregen 50 hectare landbouwgrond per persoon, plus uitrusting en voorraden voor
een jaar om het boerenbedrijf op te starten. Joseph Crell registreerde in februari en
mei 1736 twee kavels, in totaal 500 hectare. Zijn gezin telde tien personen, waarvan
zes vooralsnog onbekend. Stephen Crell ontving in april 1736 namens vijf personen
een aangrenzend kavel van 250 hectare, met 1,5 hectare in de nederzetting om een
woonhuis op te bouwen.92 Johanna en haar echtgenoot hadden geen kinderen, maar
ook huisgenoten werden aangemerkt als gezinsleden en meegeteld bij de gronduitgifte.
Vooralsnog blijft de identiteit van deze drie personen onbekend. Archiefonderzoek
in South Carolina kan wellicht uitwijzen of zich in de groep Crellius meer uitgeweken
hattemisten bevonden.
Stephan, die evenals zijn broer rechten had gestudeerd, werd in Sax Gotha
vrederechter.93 In 1751 namen Stephan Crellius and Company de enige handelspost
in de wijde omgeving over.94 Waarschijnlijk heeft Johanna met haar handelservaring
in die winkel een rol gespeeld. Op de boerderij zal het echtpaar, in tegenstelling tot
de buren, niet zelf de hand aan de ploeg hebben geslagen. De groep Crellius kwam
met enig kapitaal, wat vrij ongebruikelijk was. Joseph Crellius hield het al na een
paar jaar voor gezien. In 1739 zette hij zijn bezittingen te koop in de South Carolina
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Gazette: een boerenbedrijf van 500 hectare met woning, schuren, watermolen,
gereedschap, veestapel en akkers met maïs, aardappels, bonen en hennep - inbegrepen
drie negerslaven, opgeleid voor alle taken.95
In 1741 verhuisde Joseph Crellius naar Philadelphia, waar hij in Germantown een
drukkerij begon en een avondschool waar Engels en Duits werd onderwezen. Hij
publiceerde een krant, Das hoch deutsche Pennsylvanische Journal, schreef een boek
tegen de hernhutters en vertaalde in 1747 Benjamin Franklins Plain thruth in het
Duits.96 Hij kende Franklin waarschijnlijk via Lewis Thimothy, de uitgever van de
South Carolina Gazette, die met beiden zakelijke contacten onderhield.97 Daarnaast
werd hij actief als immigra-
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tie-agent. In 1750 keerde hij terug naar Amsterdam, waar hij een vermogen vergaarde
en een dubieuze reputatie verwierf met de export van Duitse kolonisten naar
Amerika.98
Stephan en Johanna bleven in Sax Gotha. In 1757 verkochten ze hun boerderij,
maar bleven wonen in het huis dat ze in 1736 hadden gebouwd.99 De nederzetting,
66 gezinnen in 1747, merendeels Zwitsers en Duitsers, telde nogal wat protestantse
sektariërs. Hans Ulrich Giessendanner, de eerste lutherse predikant van het
nabijgelegen stadje Orangeburg, was zijn carrière begonnen als piëtistisch
trance-medium en uit diverse Zwitserse en Duitse steden verbannen.100 Dit was een
heel ander geloof dan dat van Stephan Crellius, die door John Ettwein, een leider
van de hernhutters, werd omschreven als een speculatief-filosofisch christen.101 Het
echtpaar Crellius heeft van zeer nabij ervaren hoe de volksdevotie kon ontsporen.
Een inwoner van Sax Gotha, Jacob Wäber, organiseerde sinds 1754
gebedsbijeenkomsten. Hij legde de bijbel terzijde en hield extatische preken voor
een groeiende schare blindelings gehoorzame volgelingen. Wäber beweerde dat de
verlossing alleen bereikt kon worden via hem en twee medestanders die hij voorstelde
als de zoon Gods en de heilige geest. Op een dag kwam hij tot het inzicht dat deze
twee kinderen waren van de Satan. De een werd door verstikking om het leven
gebracht, de ander aan een boom gebonden en doodgeslagen. Crellius moest erop af
om de betrokkenen te arresteren. In april 1761 werd Jacob met zes medestanders
opgehangen.102
De kolonie was op dat moment in oorlog met de Cherokees. Aanvankelijk hadden
de planters het redelijk met de indianen kunnen vinden, maar vanaf 1750 verschenen
in Crellius' rapporten geregeld meldingen van gewapende incidenten, roof en
plundering.103 Na het uitbreken van de Zevenjarige Oorlog in 1756 verslechterde de
situatie. De Fransen sloten een bondgenootschap met de Cherokees. Vanaf 1760
moest de bevolking van Sax Gotha geregeld toevlucht zoeken in het fort Gallmann,
de versterkte boerderij van Crellius' buurman. Het is niet duidelijk of Johanna Turner
nog heeft meegemaakt dat in 1761 vrede werd gesloten. In 1759 tekende ze nog als
getuige een notariële akte, maar toen Stephan in 1763 overleed was ze al gestorven.104
In Cayce SC, de huidige naam van Sax Gotha, herinnert alleen de handelspost aan
hun bestaan. In het gebouw, dat in de 19de eeuw werd gerenoveerd, is tegenwoordig
het lokale museum gevestigd.
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De vrolyke navorscher
Weyerman en Engeland: zelfmoord in Bristol
Een van de autobiografische verhalen van Weyerman die zich in Engeland afspelen,
is het verhaal over een zelfmoord in Bristol. Het komt voor in de
Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen
(deel 4, p. 425-430).
Weyerman ontmoet in Bristol een Londense koopman, die aan de vooravond van
de ‘Bristolsche Kermis’ vertelt dat hij zijn schulden, die de volgende dag voldaan
moeten worden, niet kan betalen; hij wil zelfmoord plegen. Weyerman, ‘al ommers
zo bedreven in Zeedekunde, als Euklides in de Wiskunde’, spreekt hem drie pagina's
lang opbeurend toe, en denkt hem overtuigd te hebben, maar de volgende dag blijkt
dat de koopman zich toch door het hoofd geschoten heeft.
Archiefonderzoek naar dit verhaal heeft mij tot op heden niets opgeleverd. Begin
achttiende eeuw was de Bristolse jaarmarkt een van de grootste van Engeland, en
ook veel Londense kooplieden deden er zaken. Maar Weyerman geeft geen jaartal
en geen naam, en vermeldt zelfs niet waarin de koopman handelde. Van de Bristol
Post Boy uit die jaren zijn maar een paar losse nummers overgeleverd, en die bevatten
geen lokaal nieuws. En het bestaan van het ‘Wynhuis de Valk’, waar Weyerman en
de koopman hun gesprek zouden hebben gehad, heb ik ook niet kunnen bevestigen.
Toch is er nieuws, en wel over de ‘Zeedekunde’ van Weyerman. Tot enkele
maanden geleden dacht ik dat hij daarvoor altijd te rade ging bij de Resolves van
Owen Felltham, of, voor kortere passages, bij The anatomy of melancholy van Robert
Burton. De uitgebreide Bristolse vermaning over de ‘verachting des doods’ bleek
echter niet aan Felltham's Resolves ontleend te zijn. Weyerman had er een andere
Engelse bron voor gebruikt: hij vertaalde het hoofdstukje ‘Life, Death, Time’ uit The
English Theophrastus, dat in 1702 verscheen en in 1706 en 1708 herdrukt is. Het
boek verscheen anoniem, maar is vermoedelijk het werk van de Franse emigrant
Abel Boyer. Het werkje bevat veel meer ‘Zeedekunde’, en het verdient beslist een
plaats op de lijst van werken die geraadpleegd dienen te worden bij het zoeken naar
bronnen voor passages in het latere werk van Weyerman.
JAC FUCHS

Weyerman voor het Hof van Holland
In een van zijn recente (in eigen beheer uitgegeven) Cahiers behandelt A.H. Huussen
de lotgevallen van drie ‘willekeurige’ rechtszaken om een indruk te krijgen van wat
met strafdossiers in de afgelopen drie eeuwen kon gebeuren. Zijn achttiende-eeuwse
voorbeeld is het dossier van Jacob Campo Weyerman dat voorzover afkomstig van
het Hof van Holland weliswaar in chaotische vorm is gearchiveerd, maar redelijk
goed bewaard lijkt te zijn. Volledig is het echter niet, alleen al omdat de stukken van
de Staten van Holland en de magistraten van Vianen en Culemborg - alledrie bij het
vooronderzoek betrokken - ontbreken. Huussen betreurt de ordening van Karel
Bostoen en André Hanou in gedateerde en ongedateerde stukken in hun editie van
de stukken van het Hof (zie Geconfineert voor altoos, 1997). Het ongedateerde
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materiaal zou volgens hem met kennis van de gehanteerde procedures te dateren zijn
geweest. Weyermans procesgang was dan meer inzichtelijk geworden. Er ligt hier
dus nog een schone taak te wachten.
JOOP W. KOOPMANS
A.H. Huussen jr., Cahiers uit het Noorden XXIII: Sporen wissen? De lotgevallen
van drie Hollandse strafdossiers, in zake Jacob Campo Weyerman (1738-1739),
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1886-1887) en Henricus (Han) Antonius van
Meegeren (1945-1947), Oegstgeest, 2009 [verkrijgbaar bij de auteur].
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Recensies
C.J.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders (ed.), De levensloop van Adriaan
van der Willigen (1766-1841). Een autobiografie uit een tijdperk van
overgang.
Hilversum, Verloren 2010 (Egodocumenten nr 27). 732 p., ill. ISBN
978-90-8704-179-3. Prijs: € 45.
Deze integrale uitgave van vijf overgeleverde dagboeken van de in mei 1766 in
Rotterdam geboren en in januari 1841 in Haarlem gestorven celibatair Adriaan van
der Willigen omspant zijn gehele leven. Het omslag van dit drommelsdikke boek
toont diens blozende gelaat met vlezige wangen, oren en neus, omkranst door een
bos zwarte krullen: een genieter. Onderzoekende ogen, de mond toont een lichtelijk
cynische neerhang, die verbaal vaak als relativering blijkt neergeschreven. Laat ik
het maar meteen zeggen: lezenswaard, mits je het geconsumeerde cerebraal enigszins
houvast weet te geven door lichte kennis van binnen- en buitenlandse politieke
ontwikkelingen en de sociale verhoudingen van circa 1785 tot ongeveer 1805. De
periode daarna, toen hij in Haarlem woonde, tot aan zijn dood bevat steeds meer
berichten over familie en bekenden, kwalen en faits divers (hij toont tot op het laatst
interesse in de wereld daarbuiten, zoals het nieuwe ‘ijzeren spoor’) en is daarmee
toegankelijker, minder aanvullende context eisend. Zowel zijn binnenlandse
reisverhalen als die over Duitsland, België, Frankrijk c.q. Parijs, en Italië zullen
iemand die net zo geniet van het lezen van een kookboek als van het eten zelf veel
plezier kunnen geven.
Mogelijk begon Van der Willigen pas na 1797 serieus met het chronologisch op
schrift stellen van zijn levensloop. Toch moet hij, blijkens de vele details waarmee
zijn herinneringen zeker vanaf 1789 zijn bekleed, al vele jaren eerder nauwkeurig
notities hebben bijgehouden. Van huis uit orthodox-gereformeerd, bleef hij het geloof
getrouw maar liet de strenge teugel vieren. In de handel gaan als zijn vader wees hij
af, thuisblijven was geen optie door de ruzie-achtige relatie met zijn papa en diens
tweede eega (zijn eigen moeder stierf vrij snel na zijn geboorte) en hun vele kinderen
(later komt alles goed). Ging op kostschool en woonde tijdelijk bij zijn Haarlemse
voogd ‘oom [Arent Jan van] Eijbergen’ (familie moederszijde) die voor hem een
voorbeeld was van hoe leven óók kon zijn: bezig met een breed scala van (ook zelf
beoefende) culturele en wetenschappelijke interesses. In 1785 vloog hij uit: korte
militaire carrière (zijn walging over de wandaden van Douglas' troepen tegen
patriotten en de door Willem v geuite ‘wens’ dat die geplunderd zouden worden,
brachten hem aan patriotse zijde, tot vreugde van zijn Haarlemse oom), in 1789
praktisch landbouwerschap in Brabant en na een erfenis van zijn grootmoeder van
moederszijde (72.000 gulden, klein deel contant) werd hij op zijn 25ste tijdelijk
grootgrondbezitter en was werken om den brode onnodig. Toen volgde hij zijn hart
omdat zijn beurs hem dat toestond: reizen en daar verslag van doen.
Daarnaast schreef hij verzen, toneel en vertogen, bouwde vanaf 1789 een
verzameling boeken op van Nederlandstalige (schenking aan Haarlems stadsboekerij,
p. 664) en anderstalige auteurs en achtte zich toneeldeskundige; hij was kunstcriticus
(over Nederlandse schilderkunst vanaf midden achttiende eeuw) en kunsthandelaar
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(actief als boedelbeschrijver en veilingbegeleider). Maar zijn interesses reikten veel
verder. In zijn dagboeken geeft hij over vrijwel alles en iedereen een mening en
brengt ons lezers daarmee vaak ‘aan de binnenkant’. Al werd zijn blik op reizen
buiten ‘Holland’ nogal eens vertroebeld door die provinciale norm, hij stond met
twee benen in de maatschappij,
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ging met velen in gesprek en had vaak een open oor en oog. Daarom laat zijn mening
zich nu vaak peilen als die van ‘de publieke opinie’. Dat geeft dit materiaal duidelijk
meerwaarde tegenover andere egodocumenten die niet boven (overigens niet negatief
bedoeld) particuliere waarnemingen en de eigen horizon uitstijgen.

De editie
De onderhavige editie opent met een korte inleiding (p. 9-32) waarin Van der Heijden
& Sanders 's mans levensloop, familiale omstandigheden, beklede functies,
verandering van politieke voorkeur, (bestuurs-)lidmaatschappen genootschappen,
talloze bezigheden, ontmoetingen en achtereenvolgende reizen belichten. Tevens
melden zij in noten wie eerder over Van der Willigen publiceerden (vrijwel compleet),
maar zijn ze erg zuinig met het wijzen op relevante secundaire literatuur. Bij tijd en
wijle vragen de editeurs veel parate kennis van lezers om zich, niet vertraagd door
nazoekwerk, met enig tempo een zinvolle weg te kunnen blijven banen door Van
der Willigens wereld.
Natuurlijk, het uitgeven van de dagboeken sec moet ‘a hell of a job’ zijn geweest,
zowel kwantitatief (ruim 600 pagina's) en het ontcijferen van het handschrift als het
in hun context terugplaatsen van soms wel erg cryptische teksten. Ook het vinden
van de hopelijk juiste voornamen en leefdata bij ruim duizend personen wier namen
somtijds ook nogal eens verhaspeld zijn, zal veel hoofdbrekens en tijd hebben gekost.
Het is waar dat de editeurs in de lopende tekst bij door Van der Willigen
gepresenteerde feiten soms verheldering geven in gecursiveerde voetnoten. Spaarzaam,
vaak van het type ‘In 1792 had Claude Chappe een optische telegraaf ontwikkeld’
(bij ‘thelegraaf’, p. 285), of ‘In Wetzlar was vanaf 1689 het Reichskammergericht
gevestigd’ (bij ‘hoge gerechtshof’, p. 187). Prettig om te weten, maar niet echt
noodzakelijk.
En ja, Van der Willigen ventileerde een mening over wel héél veel dingen, op
spectatoriale wijze bijna (relatie al onderzocht?). Over politieke, militaire, historische,
staatkundige, economische, financiële, letterkundige, (water-)bouwkundige,
kunsthistorische, filosofische (morele), godsdienstige, geologische, medische,
biologische, metereologische, natuurkundige, ornithologische kwesties en nog zo
wat disciplines, over regionale en lokale zeden en gewoonten in de Nederlanden
(kleding, eet-, gedrags-, leef- en woon-patronen van boeren en burgers) en
vergelijkbare observaties in door hem bezochte buitenlanden. Sommige zaken
behoeven echter inbedding om argeloze lezers niet te misleiden. Eén voorbeeld.
Bij de editeurs klinkt verbazing dat Van der Willigen, gereformeerd, in het roomse
Brabant zo'n prominente positie kon verwerven, eerst als schepen (met o.a. de
bevriende Pieter Vreede) en daarna als drossaard in het roomse Tilburg (1795-1801,
p. 18-19). Droeg hij die roomse Brabo's oprecht een warm hart toe?
Het is waar, zeker in het buitenland uitte hij talloze malen zijn afkeer van roomse
seksuele, drank- en eetuitspattingen, vooral die van kloosterlingen, en hij ventileerde
met name zijn aversie tegen jezuïeten. Hij fulmineerde tegen een priester die met het
heilig oliesel klingelend over straat ging, maar zijn woede richtte zich daarbij tegen
het publieke vertoon. Hij stond de scheiding van kerk en staat voor: geloven is een
privézaak, dat doe je thuis of in een daartoe bestemd gebouw. En ja, hij struikelde
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over de ‘domme bijgelovigheid’ van Brabanders, hun geloof in mirakelen en
leerstukken. Tegelijkertijd maakte hij welbewust deel uit van een groep Brabantse
patriotten die de staatkundige revolutie voorbereidde, bepleitte de burgerlijke
gelijkstelling van katholieken, sloot de vrijheidsgezinden onder hen in zijn hart als
bondgenoten. En daar weer naast spreidde hij een paternalistische houding tentoon
bij zijn pleidooi voor de emancipatie van het gewest Brabant, de verlichting van
Brabanders en een ander grondbeheer door de Bra-
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bantse boeren. Tegelijk kon hij zich erin vinden dat ‘Bataafsch Braband’ onder de
plak van ‘HunneHoogMogende’ vandaan wilde en was sinds 22 augustus 1795
oprecht lid van de Vaderlandsche Sociëteit in Tilburg (‘Staatsbraband, moe van
slavernij,/ Verklaart in 't eind zichzelven vrij’, p. 227).
Deze ambivalente houding was bij meer patriotten gemeengoed. Zoals bij Van
der Willigens grote vriend Cornelis Loosjes (Maurits Lijnslager). Door de
hoofdpersoon iets meer vlees op zijn botten te geven, was de verbazing van de editeurs
overbodig geweest en had men tevens bij algemeen in ‘het verleden’ geïnteresseerde
lezers de suggestie van monomaan antipapisme kunnen relativeren. Het is een manco
dat de editeurs Edwina Hagens ‘Een min of meer doodlyken haat’, over o.m.
antipapisme rond 1800 in Nederland (Nijmegen 2008), met commentaar op Van der
Willigen, niet noemen. Het had een heldere context aangeleverd voor Van der
Willigens Volks feest gevierd te Tilburg (1798), waarin - zeer verlicht - een jood,
een moslim, een atheïst en een christen optreden, en voor zijn toneelspel Willem en
Klaartje, of de voorbeeldige pastoor (1806), waarin een weliswaar voorbeeldige,
doch volstrekt atypische pastoor optreedt. En het had Van der Willigens gebruik van
de Reize door de Majorei (Meierij) van papenvreter S. Hanewinckel achtergrond
gegeven.

Van der Willigen en Rousseau
Het aardige van dit egodocument - een mix van dagboek, autobiografie, memoires
en reisjournaal - is dat zijn ontwikkeling als persoon zichtbaar wordt. Door de letters
heen klimt de mens Van der Willigen naar buiten en laat zich, ondanks zichzelf,
kennen. Als jongeling komt hij over als een tamelijk onuitstaanbaar type dat het
bijzonder met zichzelf getroffen heeft, die zijn onzekerheid bekleedt met loftuitingen
van velen die hij ontmoet, met een muur van feiten en wetenswaardigheden en - op
reis - een overdaad aan indrukken. Later was dat onnodig: hij kende zijn waarde en
had meer ruimte om te reppen van de kwaliteiten van anderen en wist ook zichzelf
door te prikken.
De editeurs stellen dat Rousseau zijn inspirator was om ook een ‘levensloop’ te
beginnen. Die is inderdaad de leermeester naar wie hij regelmatig wijst, hèt voorbeeld
om de natuur als middel tot (zelf-)reflectie te gebruiken. Maar, constateren ze, na
1805 noemt hij Rousseau opeens niet meer. Waarom? Het zou mij niet verbazen dat
een reden was dat toen de band met zijn vader zich had hersteld, die eerder zijn
afgunst niet wist te bedwingen over de invloed die ‘oom Eijbergen’ op Adriaan
uitoefende (p. 58-59). In ‘Rousseau’ kon deze oom, die hem van levenswijsheden
voorzag, leerde genieten, op belangwekkende (filosofische) werken wees en die hij
op velerlei gebied wilde navolgen, zonder gevaar worden ‘ondergebracht’. Hij bleek
immers van jongsaf liever een bemiddelende en sussende rol tussen partijen te spelen
dan een conflict voluit aan te gaan. Wanneer Van der Willigen in 1789 wegtrekt en
een eigen koers uitzet, treedt Rousseau expliciet naar voren. (En: las tante Van
Eijbergen hem als zesjarige ècht Robinson Crusoe voor of was 't een romantisering
achteraf: het enige kinderboek dat Rousseau's goedkeuring wegdroeg?) Voldoende
gepsychologiseerd.
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Nogmaals: de editie
In hun toelichting op de handschriften en wijze van uitgave (p. 33-47) wijzen de
editeurs op talrijke plaatsen waar sprake blijkt van gecorrigeerde teksten, nog in te
lassen alinea's of waar eerdere versies zichtbaar zijn. Herformuleringen lijken gericht
op andere lezende ogen dan die van Van der Willigen. Dat lijkt vanzelfsprekend in
de reisdelen: vanaf 1805 gaf hij immers bij zijn vriend Loosjes dikke reisboeken uit
(zie zijn bibliografie, p. 48-51). Terzijde wijs ik hier graag op een net zo gretige
reiziger: A.-I. Melling, Brieven uit Holland
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en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie
in Parijs in 1812 (Parijs/Zwolle 1997). Ze bezochten veel dezelfde regio's, maar
Melling legde zijn indrukken vast in tekeningen, beschikte over een kosmopolitische
blik, en biedt met zijn beeldinformatie veel extra bij de reiscauserieën van Van der
Willigen, die Mellings werk waardeerde (bijv. expositie Parijs 1804; Melling, Brieven,
p. 86, 475 n. 69).
Anders ligt het bij ontmoetingen met personen. De editeurs constateren dat zijn
uitlatingen over liefdesavonturen nogal eens zijn doorgeschrapt en vragen zich af of
hij deze te scabreus vond (p. 44). De eerste delen van Constantijn Huygens' Journal
verwekten immers een schandaal vanwege de ‘sexuele opsnijderijen’. Maar dat was
in 1876/77. Trouwens, bij Van der Willigen zijn de amoureuze passages nauwelijks
expliciet - wel zijn het er veel, vooral als hij op reis is. Wilde de auteur er het
dagboekkarakter uithalen? Of schrapte hier een vreemde hand? Zijn omgang met de
andere sekse is een constante in zijn leven. Als puber kreeg hij vaak te horen er
appetijtelijk uit te zien, en ervoer hij op zijn veertiende ‘de prikkel der wellust’ (p.
57). Het kostte hem geen moeite meisjes en vrouwen tot genegenheid te bewegen.
Dat daarbij fysiek de teugel werd gevierd blijkt soms wèl impliciet. In 1789 geeft
hij zich, Feith-adept, op een kerkhof over aan overpeinzingen. ‘De liefde, die
voornaame en bijna eenige drift der jeugd, was door een wat al te sterk genot sedert
eenige tijd eenigsints gematigd’. Daarna ontmoet hij 's avonds een boerendeerne en
brengt haar zonder flirten thuis: ‘de zedelijke bespiegelingen bij het graf hadden nog
zooveel vermogen op mij dat zij alle wellustige aanslagen overwonnen’ (p. 108-109).
In 1838 noteerde hij buitengewoon gezond te zijn en schreef dit toe aan een leven
dat weliswaar ‘vrolijk, ja los van aard’ was, maar waarin hij ‘liederlijke vrouwlieden
heeft vermeden’ en syfilisvrij bleef; vanaf zijn middelbare jaren nam hij een ‘matige
levenswijze’ in acht (p. 674).
De editeurs zijn zuinig met informatie over waar de dagboeken zich bevinden.
Deze moet bij elkaar gesprokkeld worden, zijn bijna toevalsvondsten. Dagboek 1, 2
en 4 berusten in het Gemeentearchief (= Regionaal Archief) Tilburg, blijkbaar in ene
Collectie L. de Wijs; 3 en 5 in Archief Noord-Holland, signatuurloos net als Van der
Willigens album amicorum (alleen genoemd in afbeeldingen); kleingoed en literair
werk zou aanwezig zijn in het Nationaal Archief (zonder specifieke signaturen); plus
nog zaken in een familiearchief-Van der Willigen te Veere; er ligt materiaal in Teylers
Museum te Haarlem (genootschap Democriet), en tekeningen enz. in de collectie
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie / Iconografisch Bureau in Den
Haag. De editeurs lijken de man voor zich zelf te willen houden. Begrijpelijk. Ze
zijn zo met hem vertrouwd geraakt dat ze hem nogal amicaal met ‘Adriaan’
aanspreken. Toch moet de zaak gecontroleerd kunnen worden, ook anderen willen
de basisteksten kunnen raadplegen.
Het is een goed idee om een ‘Verklarende woordenlijst’ toe te voegen (p. 698-702),
alleen was het nog handiger geweest deze woorden in de lopende tekst met een *
aan te merken. Je weet wat je kan terugvinden en sommige betekenissen zijn gebonden
aan een specifieke context.
Nog een woord over de ‘Lijst van theaterstukken’ (p. 691-697) waar de titels
alfabetisch zijn gerangschikt op lidwoord!!! Alsof de editeurs nooit een register
hebben geraadpleegd, of titels in een (universiteits-)bibliotheek hebben aangevraagd.
Zo tref je hier onder D De lasteraar aan, en ook Die Zauberflöte; onder L dus L'amour
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à l'anglaise, La cinquantaine, Le négligent (met tussen Le en Les ook nog een
verdwaalde L'école des bourgeois) en Les deux mères, met tot slot onder de U Un
tour de soubrette en Une folie (nota bene: het betreft vijf pagina's titels van de in
totaal zeven). Had niemand deze bizarre amateuristische uitglijder kunnen voorkomen?
Een gemiste kans bij dit register is dat men via onderlijning of een asterisk (*) de
eigen titels van Van der Willigen had kunnen
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markeren. De bruikbaarheid lijdt er ook onder dat bij geen enkele titel een auteur
wordt gegeven (al is dat manco in veel gevallen begrijpelijk).

Van der Willigen en tijdgenoten
Mocht u menen een overdaad aan politieke informatie ‘van binnenuit’ te lezen over
de jaren eind achttiende eeuw, dan kan dat tegenvallen. Paape noemt hij één maal;
Pieter Vreede, met wie hij is vervriendschapt, blijft politiek in de verte, maar hij
schetst later wel een prachtig beeld van hem in juli 1813: op een afgelegen landhoeve
te Waalre leefde de oude Vreede, ‘de voormalige voorzitter van het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiek als een vergeeten boer’ (p. 532). Zo zijn er meer
fraaie karakteriseringen van politieke hoofdpersonen.
Ook anderszins blijft er veel te genieten, mede omdat de ouder wordende Van der
Willigen er steeds minder doekjes om windt. Stadgenoot Willem Bilderdijk krijgt er
van langs. Van der Willigen poneert dat velen Isaac da Costa en zijn leermeester
Bilderdijk hielden ‘voor emissarissen van de jesuïten onder de protestanten en
indedaad: dit was niet onwaarschijnlijk’ (p. 568). De dochter uit Bilderdijks huwelijk
met Woesthoven beklaagde hij: na haar vaders dood woonde ze op kamers in Haarlem,
‘en haar man, die haar, aan de drank zijnde, verlaten had, aan de Goederede in
Ouddorp’ (p. 636-637). Eerder noteerde hij het hof van Waldeck maar een armoezootje
te vinden, in tegenstelling tot het hof van Kassel: stralend in intellectueel (grote
bibliotheek) en cultureel opzicht (o.m. welvoorzien museum, met natuurwerktuigen
die hij kende uit Teylers Fundatie in Haarlem en dus mogelijk daar via Elisabeth
Hoofmans gade Pieter Koolaart beland, p. 191, 195). In Parijs noteerde hij de discussie
of het wel terecht was dat Napoleon zichzelf tot keizer kroonde (p. 464-469). Hij
was erbij toen het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon in Utrecht werd ingericht
als boekerij van de Academie, juli 1818 (p. 544). Veel aandacht voor uitbraken van
de cholera in 1832 (p. 634-637). En de klapschaats lijkt een voortzetting van de
klepmuil van Friese vrouwen (p. 513). Uw favoriete oorden en personen
(verhoudingsgewijs weinig ‘vrouwen’, vooral actrices en vorstinnen) kunt u opsporen
via de geografische en personenindex (p. 703-732).
PIM VAN POSTRUM

Sandra Langereis, Breken met het verleden. Herinneringen en vergeten op
het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren.
Nijmegen, Vantilt 2010. 196 blz. ISBN 978-94-6004-036-8. Prijs: € 17,50.
Toen Nijmegen in 2005 eindelijk kon vieren dat de stad heel lang bestond, waren de
meeste Nijmegenaren gelukkig vergeten dat aan het jubeljaar een ontmoedigende
discussie vooraf was gegaan. Bestond de stad in het jaar 5 eigenlijk al wel als stad?
Of was er slechts van wat ‘bewoning’ sprake? In oktober 2002 werd er in de Papengas
fervent gediscussieerd over de vraag wat er nu eigenlijk gevierd kon worden: bestond
de stad aanstonds 1900 jaar of toch al 2000 jaar? De gemeenteraad hakte de knoop
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in januari 2003 door: het motto van het feest zou gaan luiden: ‘Nijmegen, 2000 jaar
leven, 1900 jaar stad’. Dit slappe besluit werd vervolgens krachtig verdedigd: de
feestvreugde mocht niet bedorven worden door historische debatten.
Die debatten kwamen er overigens toch, al hadden die dan geen betrekking op de
juistheid van het door de stad geclaimde bimillenniarisme en al evenmin op de
gevoelige
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discussie of Nijmegen nu eindelijk en definitief Maastricht als oudste stad van het
land had afgelost. Verhitte debatten werden daar dan niet over gevoerd, wel over de
vraag of de Valkhoftoren herbouwd moest worden.
In het jubeljaar, dat in de volksmond en in geleerde geschriften toch gewoon
‘Nijmegen 2000’ ging heten, verrees in het Valkhofpark een als donjon aangeprezen
gevaarte: een uit een wirwar van steigers samengestelde en met dundoek beklede
toren, die op een afstandje de indruk gaf een oude toren te zijn. Met een lift, bediend
door ernstige senioren, konden bezoekers naar boven en daar werd zicht geboden op
de Waal, op het poldergebied en de heuvelrug, op de stad en bij goed weer waren
zelfs de omtrekken van Arnhem te zien. In weerwil van alle knullige breekbaarheid
van deze ‘donjon’: een attractie van formaat én een schitterend uitzicht.
Het succes van deze tijdelijke toren verleidde de zogenaamde Valkhofvereniging
tot hernieuwde pleidooien om te herbouwen. Al eerder had deze vereniging daarvoor
geijverd, met weinig succes, maar nu de Nijmegenaren gezien hadden dat zo'n toren
helemaal niet lelijk was, groeide de steun voor de plannen. In 2006 werd er een
stadsreferendum aan gewijd en circa 60 procent van de stemmers steunde de herbouw.
Beschamend was dat enkele politieke partijen probeerden die uitslag zo te manipuleren
dat er toch heel veel nee in het ja gehoord kon worden. Met de hem kenmerkende
flinkheid zei de loco-burgemeester dat ‘het ding’ dan ook maar herbouwd moest
worden. Sindsdien is er vrijwel niets gebeurd.
Vrijwel niets? Een fraaie uitzondering is de verschijning in 2010 van een verzorgd
uitgegeven en elegant geschreven boek van Sandra Langereis onder de titel Breken
met het verleden over - zoals de ondertitel belooft - het herinneren en vergeten op
het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren.
In 1795, het jaar van de Bataafse Revolutie, bestond het Valkhof al heel lang, maar
niet lang meer. Het had in 1794, toen de Fransen de stad belegerden, zware schade
opgelopen, maar erger was dat het in 1786 door stadhouder Willem v bewoond was.
Door die bewoning werd het Valkhof voor patriotten een symbool van tirannie, dat
erom vroeg om symbolisch en écht gesloopt te worden. Niet echter voor de Nijmeegse
patriotten, die tot hun verdriet en boosheid zagen hoe in Arnhem en elders de trotse
burcht verkwanseld werd. Hendrik Hoogers en Johannes In de Betouw vochten
procedureel en schriftelijk voor het behoud, maar hun ijver bleef onbeloond. Wat er
van de burcht resteerde, werd afgebroken en de tufsteen werd geveild. In 1805 zou
de prinsgezinde rector Evert Schonck in zijn gedicht Lot-gevallen van Nymeegens
burgt de afbraak als een gewelddaad kwalificeren. Wie in Nijmegen een pen kon
vasthouden, dacht er in die jaren net zo over.
In haar boek beschrijft Sandra Langereis deze geschiedenis nauwkeurig, maar het
perspectief dat zij daarbij kiest, kleurt in zo sterke mate haar bevindingen, dat zij
daarmee afbreuk doet aan de overtuigingskracht van haar onderzoek en haar
conclusies. In haar voorwoord schrijft ze dat ze zich na haar onderzoek naar
‘zestiende- en zeventiende-eeuwse oudheidkundige verzamelaars’ heeft willen
verdiepen ‘in de wellicht wat bedenkelijke herkomst van al dat historisch besef’.
Hoeders van het erfgoed zouden zich kenmerken door ‘afkeer van verandering’. Om
die reden wilde zij ook aandacht besteden aan ‘erfgoedbrekers’. Over de
wisselwerking ‘tussen iconoclasme en historisch besef’ gaat haar boek: ‘Het Valkhof
vormt de casus.’
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Al heel snel wreekt deze opzet zich: de geschiedenis van het herinneren en vergeten
van het Valkhof wordt in de mal van de theorie van de erfgoedgedachte gegoten. De
zo relativerende theorie van behoud en vernietiging moge in veel opzichten
verhelderend zijn, maar in de toepassing worden de voorstanders van herbouw door
Sandra Langereis zo vaak en zo gemakzuchtig gekleineerd dat ik bij lezing van de
weeromstuit erg veel
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sympathie voor die herbouwpartizanen ging voelen. De voorstanders van herbouw
zijn volgens Langereis ‘ondernemers en middenstanders’, ‘sommige historici en de
Valkhofvereniging’. Volgens de door haar gepresenteerde theorie viert nostalgie nu
eenmaal hoogtij ‘onder leden van de gevestigde orde’ en daarmee is duidelijk dat
wie herbouw bepleit eigenlijk een soort conservatieve idioot is. Jammer is het dat
Langereis nauwelijks de moeite heeft genomen om zich werkelijk te verdiepen in de
opvattingen van diegenen die de herbouw verdedigen. In 2003 publiceerde E.F.M.
Boshouwers, de toenmalige voorzitter van de Valkhofvereniging, het boekje Het
Valkhof en de Stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis, maar de moeite van de
bestrijding ervan of zelfs maar het noemen, neemt Langereis niet. Achteloos gaat zij
voorbij aan de stroom Valkhofliteratuur: zo mist zij de monografie van Maarten
Dongelmans over het verblijf van de stadhouder op het Valkhof, veel erger is de
veronachtzaming van Schoncks Lot-gevallen. De eerlijkheid gebiedt overigens wel
te zeggen dat ik in kringen van ‘échte Nijmeegse historici’ en van de culturele
weldenkenden van de stad vrijwel altijd met een zeker nuffig dédain over de
Valkhofvereniging en de herbouwplannen heb horen spreken.
In het licht van haar afkeer van de nostalgische herbouwers bevreemdt dan ook
Langereis' bespotting van het meest recente herbouwvoorstel. Het ‘postmoderne plan
om uitsluitend de toren te laten herleven’ strijdt naar haar idee met de
architectuur-historische verantwoording van de herbouwplannen. Uit de koker van
de herbouwers komen nostalgische kletspraatjes of postmoderne plannetjes, maar
verachtelijk is het hoe dan ook. Dat de burcht ook op een goede wijze herbouwd kan
worden, schijnt een onverdraaglijke gedachte. Altijd weer wordt de suggestie gewekt
dat de herbouw onder leiding van Anton Pieck zal staan en dat Van der Valk er
keukenmeester gaat zijn. Wat een curieuze angsten!
Een tweetal bouwwerken werd van de sloop gered: de Karolingische kapel en de
Barbarossaruïne. Zij werden opgenomen in de plannen om van de plaats, waar tot
voor kort een burcht had gestaan, een park te maken. Hoogers en In de Betouw werd
om advies gevraagd. Dat juist zij gevraagd werden, laat zien hoe gevoelig de afbraak
lag: de grootste tegenstanders mochten iets nieuws bedenken, in de hoop dat zij zich
daarmee bij de voldongen feiten zouden neerleggen. In de Betouw bedacht een plan,
waarin de restanten van de burcht zouden herinneren aan glorieuzer tijden. Uiteindelijk
werd er een park ingericht door tuinarchitect Zocher. Hoogers beeldde dat in 1810
af en hij liet er onder meer Johannes In de Betouw in wandelen. Langereis, die de
tekening vooral van romantische ‘Wanderlust’ laat getuigen, meent dat de wandelaar
doordrongen raakte van de genius loci, ‘de extreme doorleefdheid van deze sinds
millennia bebouwde plek’. We kunnen het In de Betouw en Hoogers niet meer vragen,
maar mij lijkt waarschijnlijker dat wandeling en tekening herinnerden aan de
gewelddaad van ruim tien jaar daarvoor. Was tekenaar Hoogers in Langereis'
bewoordingen immers niet vooral bezeten van ‘nostalgische wandeldrang’? Op
betreurenswaardige wijze wilde hij dus iets ‘terug’? De ‘gelaagdheid van het
Valkhoflandschap’ interesseerde hem echter stellig minder dan het gemis van een
burcht die hij in de zon had zien schitteren.
Sandra Langereis meent dat het park gelezen moet worden als ‘palimpsest’. Tjonge!
Daar zal men in de stad van opkijken! Een hopeloos pleidooi, evenals haar aanbeveling
om het park in de staat van 1800 terug te brengen! Is dat dan plotseling géén
nostalgische flauwekul? Thans wordt het park gebruikt als locatie voor concerten en
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feesten: tijdens de Vierdaagsefeesten bijvoorbeeld zijn er enkele podia, geweldige
muziek, veel vervuiling en vertrapt gras. Het heet de Valkhofaffaire. Is dat dan de
laag die de nieuwe tijd heeft toegevoegd aan het Valkhoflandschap? Met een zekere
muzikale ‘Wanderlust’ bezoek ik de concerten en ben zo mede schuldig aan de
langzame vernietiging van het
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park. Als het park zo blijft als het nu is, zal het nog een hele strijd zijn om de twee
van de sloop geredde bouwwerken overeind te houden.
Een steekhoudend bezwaar tegen herbouw van de burcht heb ik in het boekje van
Langereis intussen niet kunnen ontdekken, daarin wel veel met geleerdheid overdekte
stemmingmakerij en weinig echte belangstelling voor wat uiteindelijk slechts ‘een
casus’ is. Misschien dan toch maar herbouwen die handel! Uiteraard zorgvuldig en
waarachtig! In overeenstemming met de uitslag van het referendum van 2006.
PETER ALTENA

Eveline Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander in boeken
en prenten rond 1800.
Zutphen, Walburg Pers 2010 (Bijdragen tot de geschiedenis van de
Nederlandse boekhandel, Nieuwe reeks, deel X). 400 p., ill. ISBN
978-90-5730-648-8. Prijs: € 39,95.
Nederlandse historici van diverse pluimage zijn al geruime tijd gefascineerd door de
discussies over ‘vaderlandse’ en nationale identiteit in de late achttiende en vroege
negentiende eeuw. Hun belangstelling ontstond ruim voordat aan het begin van de
21ste eeuw de identiteit van Nederland en de Nederlander de gemoederen
ogenschijnlijk als een donderslag bij heldere hemel maatschappijbreed ging
bezighouden. Zo had het congres ‘Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende
eeuw’ van de Werkgroep Achttiende Eeuw in Dordrecht (november 1991)1 nog geen
enkel verband met de huidige politiek-maatschappelijke discussies. Deze laatste
maken, omgekeerd, de situatie van tweehonderd jaar geleden wel extra intrigerend.
Tot degenen die op dit terrein van onderzoek in de voorhoede opereren, behoort al
geruime tijd de kunsthistorica Eveline Koolhaas-Grosfeld, de auteur van het hier
besproken boek. Haar eerste artikel over het onderwerp, ‘Nationale versus goede
smaak. Bevordering van nationale kunst in Nederland: 1780-1840’, verscheen in
1982 in het Tijdschrift voor Geschiedenis. In de jaren daarna heeft zij haar
belangstelling voor dit gebied met diverse publicaties bevestigd en haar opvattingen
erover ontwikkeld. De handelseditie van haar proefschrift kan worden gezien als de
kroon op haar werk. Centraal staat de prent- en boekuitgever Evert Maaskamp
(1769-1834) met zijn pogingen bij te dragen aan de vorming van een Nederlandse
natie met een eigen identiteit. Het is een prettig leesbaar, bijzonder fraai geïllustreerd
boek. Na de inleiding - waarin Koolhaas de uitgangspunten voor haar onderzoek
omschrijft en in een notedop informatie verstrekt over Maaskamp, diens bedrijf en
de indeling van deze publicatie - volgen zes hoofdstukken, een besluit, notenapparaat,
literatuuropgave, summary en register.
Geheel onbekend was de naam van Maaskamp niet. Wie zich bezighoudt met de
Nederlandse cultuur van omstreeks 1800, is zeker enkele van diens prent- en
boekuitgaven tegengekomen. De Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten
in de Bataafsche Republiek en de Reis door Holland, in de jaren 1807-1812 (en
voorlopers daarvan) zijn hiervan de belangrijkste. In het proefschrift worden dergelijke
publicaties in een nieuw, belangwekkend perspectief geplaatst, waardoor het genoegen
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van degene die Maaskamps uitgaven al kende alleen maar wordt vergroot. Gezien
Koolhaas' brede kennis kan men betreuren dat zij niet het hele fonds van circa 350
prenten en boeken in kaart heeft gebracht, maar zich heeft geconcentreerd op uitgaven
die direct verband hielden
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met ‘het centrale thema’: culturele natievorming. Anderzijds zou dat de helderheid
misschien geen goed hebben gedaan en biedt dit uitgangspunt al voldoende stof.
De beschikbare bronnen over Maaskamp en zijn uitgeverij bleken overigens
beperkt: er is geen bedrijfsarchief en het aantal archivalia op persoonlijker vlak blijft
beperkt tot twaalf brieven en rekesten aan de overheid. Koolhaas heeft zich verder
gebaseerd op de prent- en boekuitgaven van Maaskamp: opdrachten op prenten,
voorwoorden bij boeken en reclame voor uitgaven. Ook recente publicaties over
boekgeschiedenis bleken vruchtbaar waar het ging om het uitgeverschap. Enkele
getuigenissen van tijdgenoten boden aanvullend materiaal. Belangrijk als bron bleken
tenslotte de advertenties die Maaskamp van 1800 tot circa 1818 plaatste in kranten
als de Amsterdamsche Courant, de Leydsche Courant en de Haerlemsche Courant.
Uit deze advertenties is veel op te maken, ook over Maaskamps inhoudelijke
bedoelingen. Aan de geromantiseerde biografie van Maaskamp uit 1938, van
journaliste Ro van Oven, had Koolhaas niet veel.

Opkomst en neergang van een uitgever
Evert Maaskamp werd geboren in het Overijsselse stadje Vollenhove als zoon van
bakker Willem Maaskamp en de uit een gegoede familie afkomstige Johanna
Florentina Jalink. Hij werd er gedoopt op 27 september 1769 in de Nederduitse
Gereformeerde Kerk. De familie moet het goed hebben gehad. Mogelijk had hij
artistieke aspiraties (hij kreeg in Vollenhove tekenles), maar zijn talent lag elders.
Als 21-jarige vertrok Maaskamp naar Amsterdam, waar hij zich al snel als uitgever
manifesteerde. In 1794 bracht hij zijn eerste productie op de markt: zes door de
vooraanstaande kunstenaar Charles Howard Hodges (1764-1837) - de uit Engeland
afkomstige graveur, kunsthandelaar en portretschilder die in 1792 definitief had
gekozen voor Nederland - vervaardigde portretten in mezzotint van de leden van de
stadhouderlijke familie, naar schilderijen van Johann Friedrich August Tischbein.
De uitstekend in het vak opgeleide Hodges maakte naam als schilder én als maker
van reproductieprenten, die in die tijd hoog werden gewaardeerd. Maaskamp kocht
in 1795 het poorterschap en werd, als ‘konstschilder’, lid van het Sint Lucasgilde,
waar ondernemers met een drukpers vaker onderdak vonden.
Op 31 juli 1799 trouwde Evert Maaskamp met Johanna Geertruid Cleban (1778-na
1834). Het echtpaar kreeg geen kinderen; wel kreeg Maaskamp in 1807 een
buitenechtelijk kind. Blijkens hun jaarinkomen van tweeduizend gulden in 1799
leefden de echtelieden, wonend in de Kalverstraat waar veel prent- en boekhandels
waren gevestigd, in welstand. Behalve prenten en boeken verkocht Maaskamp ook
papier en lijsten. De uitgave van de Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten
in de Bataafsche Republiek (aanvankelijk in vijf losse delen met ieder vier prenten
in 1803-1807, later gevolgd door nog eens vier prenten) heeft Maaskamp geen
windeieren gelegd. In 1805 kocht hij het zestiende-eeuwse huis ‘de Vergulde Ploeg’
op de hoek Kalverstraat/Dam nummer 1, een chique locatie. Het succes van de
Afbeeldingen vroeg om een vervolg. In 1806 kwam de Reis door Holland, in het jaar
1806 uit, gevolgd door de Reis door Holland, in 1806 en 1807 en in 1812 door een

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

derde deel, de Reis door Holland, in de jaren 1807-1812. In diezelfde tijd lanceerde
Maaskamp het maandelijkse tijdschrift Elegantia of Tijdschrift van Mode, Luxe en
Smaak, voor Dames, gebaseerd op Franse journaux voor dames. Het kwam uit van
1807 tot in 1810. In deze periode verscheen ook de Atlas van de zeehavens van de
Bataafsche Republiek. Bovendien kwamen er meer losse kunstprenten, zoals zeven
door Hodges vervaardigde kopieën naar bijbelse taferelen van internationale
kunstenaars als Rubens en Van Dyck (1805-1809). Dankzij de aankoop van de
koperplaten van alle 32 prenten naar schilderijen van Cornelis Troost - die door Pieter
Fouquet jr. in de jaren
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1754-1764 werden uitgegeven - was Maaskamp in staat deze mooie reeks opnieuw
het licht te laten zien.
In 1808 werd Maaskamp ‘koninklijk kunsthandelaar voor de plaat- en
graveerkunst’, een predikaat dat hij twee jaar later bij de abdicatie van Lodewijk
Napoleon alweer kwijtraakte. Zijn publicatie van de Nieuwe kaart der departementen
van Holland en der omliggende van het Fransche keizerrijk, in feite een bevestiging
van de Franse bezetting en van de nieuwe indeling van het land, en andere pro-Franse
publicaties werd Maaskamp - die ook nog eens een goede verstandhouding had met
hoge Franse ambtenaren - niet door alle landgenoten in dank afgenomen. Na 1813
publiceerde Maaskamp, die zich manifesteerde als een politieke draaikont, ineens
anti-napoleontische prenten. Men kan niet zeggen dat dit hem sympathiek maakt.
Na de Franse tijd vertilde Maaskamp zich aan twee grote projecten: eerst het
panorama van de Slag bij Waterloo op het Leidseplein, in 1816 geschilderd door
werkelijk goede kunstenaars als Louis Moritz, Jan Kamphuyzen, Cornelis de Kruijf
en Carel Lodewijk Hansen. Zelfs de koninklijke familie getuigde van haar
bewondering voor het realiteitsgehalte ervan. Twee jaar later was hij de initiatiefnemer
van een tweede panorama, Amsterdam met deszelfs haven, IJstroom en ommestreken.
Deze projecten tezamen moeten hem een vermogen hebben gekost. Het bleek allemaal
iets teveel van het goede. Hij moest zijn fraaie pand verkopen, verhuisde naar de
Nieuwendijk en adverteerde nauwelijks meer. Bij zijn dood, als 65-jarige op 31
januari 1834, liet hij weduwe Johanna met schulden achter die moesten worden
afgelost door verkoop van huis en bedrijf. Het was een treurig einde van een
onderneming die in haar glorietijd een en al elan was geweest.

Prenten als bijdrage aan culturele natievorming
De rode draad in het boek wordt gevormd door de inzet van Maaskamp om via zijn
uitgaven bij te dragen aan culturele natievorming, vooral in de Afbeeldingen van de
kleeding, zeden en gewoonten en in de Reis door Holland. Koolhaas schetst ter
introductie de historiografie van het onderzoek naar het ontstaan van (cultureel)
nationalisme omstreeks 1800 en zijn voorlopers. Publicaties van Niek van Sas en
Jan Bank - die de staats- en natievorming als uitgangspunt namen en lieten zien hoe
de kunsten werden ingezet als middel om dit proces te ondersteunen - blijken voor
haar richtinggevend te zijn geweest. Anno 2011 is het nauwelijks voorstelbaar dat
nog niet zo lang geleden in de historische wetenschappen nauwelijks aandacht werd
besteed aan de geschiedenis van het nationalisme in Nederland. Intussen is duidelijk
geworden dat men zich in Nederland na 1770 niet alleen afzette tegen buitenlandse
(Franse, Britse) invloeden. Tegelijkertijd wilde men het veronderstelde verval in
economie en kunsten een halt toeroepen door zich te oriënteren op de burgerlijke
deugden (Koolhaas noemt eenvoud, huiselijkheid, spaarzaamheid, werkzaamheid,
vaderlandsliefde) waaraan de welvaart in de zeventiende eeuw te danken zou zijn
geweest. Aan het ontstaan en de ontwikkeling van het economisch patriottisme en
aan opvattingen over culturele natievorming is terecht een hoofdstuk gewijd. Bij het
streven naar herstel en naar de vaststelling van een vaderlandse identiteit speelde

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

ook beeldende kunst een rol, vooral de prentkunst, wellicht omdat via kunst in oplage
een omvangrijker publiek was te bereiken dan door middel van andere kunsten.
Niet zonder reden was de kwalitatief superieure Britse prentkunst uit die tijd
populairder dan de Nederlandse. Maaskamp droeg bij aan pogingen de prentkunst
in Nederland op een hoger plan te tillen; het is frappant dat hij hiervoor in belangrijke
mate samenwerkte met de van oorsprong Britse, maar ‘vernederlandste’ kunstenaar
Hodges. Zijn inzet voor de Nederlandse prentkunst werd ingegeven door idealisme
- de wens bij te
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dragen aan pogingen Nederland een nieuwe identiteit en aanzien te geven - en
commerciële overwegingen, een mix van eigenbelang en nationaal belang die, zoals
Koolhaas demonstreert, paste in het ‘oeconomisch’ patriottisme. Hij moet zich een
nuttig burger hebben gevoeld. Maaskamps succesrijke uitgave Afbeeldingen van
kleeding, zeden en gewoonten getuigt van deze duale opzet. De teksten werden ook
in het Frans en Engels uitgebracht. Tot in zijn vezels consequent was Maaskamp
niet.
De uiteindelijk 24 aantrekkelijke prenten tonen in regionale kostuums gehulde
boeren, vissers en kleine burgers in een levendige setting. De prenten werden
uitgevoerd door uitstekende vaklieden: Jaques Kuyper en Jan Willem Pieneman
hadden de leiding, Lodewijk Gotlieb Portman graveerde. De modellen werden ‘naar
de natuur’ vereeuwigd, soms door lokale kunstenaars. Het is een fraaie reeks geworden
die, zoals Koolhaas terecht constateert, tussen de Europese kostuumboeken die
betrekking hebben op één land, zoals het Costumes de la Suisse uit 1801 (met prenten
naar tekeningen van Franz Niklaus König), geen gek figuur slaat. Volgens Koolhaas
behelst de serie kort gezegd de vormgeving en promotie van de nationale identiteit
door middel van een breed uitgedragen regionale verscheidenheid aan fysieke
eigenschappen, klederdrachten, zeden en gewoonten. De eenheid werd dus gevonden
in de verscheidenheid. Dat de verheffing van de regionale verscheidenheid tot
nationaal kenmerk al zo vroeg in de negentiende eeuw heeft plaatsgevonden, noemt
zij een verrassing.
Om de Afbeeldingen in een breder kader te kunnen beschrijven en analyseren,
plaatst zij de uitgave in de context van de internationale ontwikkelingen van etnografie
(als middel van culturele natievorming) en antropologie. Maaskamp werd, aldus
Koolhaas, geïnspireerd door de Leidse arts, natuurkundige en publicist Johannes le
Francq van Berkheij, die, hoewel zijn boek alleen over heden en verleden van het
gewest Holland gaat, in zijn Natuurlijke historie van Holland (1769-1811) etnische
diversiteit al als Nederlands kenmerk omschreef en in Koolhaas' proefschrift een
eigen hoofdstuk heeft gekregen. Als kunsthistoricus las ik met extra belangstelling
dat Berkheij zich beperkingen had opgelegd en bewust niets had geschreven over
‘den bijzonderen trek onzer natie, boven andere volkeren, tot het beoeffenen der
schilderkunste, met opzicht tot het uitvoerige; en derzelver taai geduld, om de natuur
van zoo nabij te volgen, dat 'er [...] maar eene flauwe stap tusschen de
verbeeldingskragt en het leeven overblijve’. Koolhaas stelt vast dat - ik haal haar
aan - hier de gebruikelijke, door de klimaatleer gedicteerde reserves in de waardering
voor de Hollandse schilderschool overeind blijven; uitblinken in realisme was volgens
de heersende classicistische norm nu eenmaal niet het hoogst haalbare. Dit is zeker
waar, maar het doet wat merkwaardig aan dat Berkheij nu juist dankzij het
veronderstelde realisme dat hij kapittelt in Nederlandse schilderijen zoveel bruikbare
documentatie voor zijn boek heeft gevonden.
De uitgave kreeg een goede pers. Koolhaas gaat ervan uit dat de Afbeeldingen
bedoeld waren voor reizigers, antropologen, voor degenen die belangstelling hadden
voor etnografie en voor verzamelaars van statistische gegevens. Maar ook
kunstverzamelaars moeten plezier hebben beleefd aan de kwaliteit van de prenten.
En gezien de diverse oplagen (waarvan de omvang niet wordt genoemd, of niet
bekend is) zal het kostuumboek ook velen hebben aangesproken die werden
aangetrokken door de schilderachtigheid die uit de voorstellingen spreekt. Zou ook
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die niet hebben geleid tot intensivering van de vaderlandsliefde? Hoe dan ook, de
Afbeeldingen waren een succes. Tot in 1829 verschenen nieuwe delen en heruitgaven,
waarbij het ‘Bataafsche Republiek’ in de titel steeds werd aangepast aan de nieuwe
constellatie van het land. Er kwam ook navolging: na 1820 verscheen een toenemend
aantal soortgelijke kostuumboeken op de markt. Wat niet duidelijk wordt, is of
Maaskamp bij zijn project - volgens Koolhaas een
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ogenschijnlijk onsamenhangende serie klederdrachtprenten die bij nadere bestudering
de constructie van een nieuw, gedifferentieerd natiebeeld bleek - door geestverwanten
van buiten zijn bedrijf is gesteund.
De opvatting dat etnische verscheidenheid een nationaal Nederlands kenmerk was,
wordt opnieuw gevisualiseerd in de Reis door Holland (in delen verschenen in
1806-1812), waarin de kostuumprenten in verkleinde vorm terugkeren, aangevuld
met topografische gezichten. Ook van de Reis werd een Franse vertaling uitgebracht.
Het is een gedetailleerd verslag over vele delen van het land, over personen,
instellingen, kunsten, fabrieken, landbouw en dergelijke. Het boek werd aan koning
Lodewijk Napoleon aangeboden, volgens Koolhaas als een duidelijke aansporing
om het economisch verval te keren en het algemeen welzijn van de natie te
bevorderen. Zij volgt de reiziger op de voet en schenkt uitgebreid aandacht aan het
auteurschap (de Reis verscheen anoniem). Allerlei kanshebbers vallen af. Maaskamp
zelf bijvoorbeeld was een slecht schrijver. Volgens Koolhaas is de predikant Gerard
Bruining (1754-1833) om uiteenlopende redenen een goede kandidaat voor deze
vacature.
In haar slothoofdstuk noemt Koolhaas Maaskamp een ‘even gedreven als gewiekste
figuur, vol experimenteerdrift maar ook vol eigendunk’. Uit idealisme speelde hij in
op de ‘oeconomisch’-patriotse oproep het nationaal belang te dienen. Hij produceerde
naar eigen zeggen ‘kunstwerken die de natie eer aandoen’. Maar commerciële
overwegingen lagen altijd op de loer. Disinterestedness was een deugd waarmee
Maaskamp niet was behept.

De reikwijdte van Maaskamps streven
Koolhaas' boek levert, dankzij de grondige bestudering van de onderneming van
Maaskamp en de interdisciplinaire benadering, talrijke nieuwe gegevens op over de
vorm waarin culturele natievorming omstreeks 1800 gestalte kreeg. Al is de
effectiviteit van Maaskamps inspanningen moeilijk meetbaar, men kan mét Koolhaas
concluderen dat de prentkunst van omstreeks 1800 dankzij hem een bijdrage heeft
geleverd aan het nationaal besef. Ook heeft zij met haar onderzoek naar etnografie
als middel van culturele natievorming een nieuw terrein vol beloften betreden.
Een boek waarin zoveel onderzoeksaspecten worden besproken maakt het
onmogelijk alle facetten in een relatief korte recensie recht te doen. Het zou bij dit
omvangrijke, stimulerende aanbod niet fair zijn tot muggenziften over te gaan.
Vanzelfsprekend zijn niet alle facetten uitputtend behandeld en blijft er ruimte voor
verder onderzoek, iets wat de auteur ook expliciet wil stimuleren. Zo is het jammer
dat de relatie van de prentkunst met andere kunsten als instrument bij de bevordering
van vaderlandsliefde of nationalisme niet wordt uitgewerkt. De auteur is er bij uitstek
voor geëquipeerd hierover meer uit de doeken te doen. Weliswaar vraagt zij zich af
of schilders als Wouter van Troostwijk, Egbert van Drielst, Pieter Gerardus van Os
en andere kunstenaars uit de vroege negentiende eeuw die in het voetspoor traden
van hun voorgangers uit de Gouden Eeuw, uitdrukking gaven aan nationale identiteit,
maar hier is naar mijn smaak wel meer over te zeggen. Koolhaas schrijft dat je het
kunt vermoeden maar meer ook niet, omdat deze schilders hun eventuele idealistische
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bedoelingen niet op papier hebben gezet en kunstenaarsbiografen als Roeland van
Eijnden en Adriaan van der Willigen er niet expliciet mee voor de dag komen. Alleen
Jan Willem Pieneman sprak zich volgens haar uit, met zijn nationalistische
historiestukken De slag bij Quatre-Bras en De slag bij Waterloo. Maar: het is alleen
al treffend dat Maaskamp, met zijn hang naar de bevordering van nationale gevoelens,
in 1803 twee ‘Afbeeldingen van de schoonste runderen en schaapen hier te lande’
uitgaf, nu juist ontworpen en geëtst door Pieter Gerardus van Os.
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Dat kan geen toeval zijn. En ‘Van Eijnden en Van der Willigen’ was bepaald niet
het type podium voor nationalistische uitspraken ten aanzien van kunst, daarvoor
kunnen beter andere bronnen worden geraadpleegd! Dit onderwerp is prikkelend.
Dat Nederlandse schilders misschien niet ‘vaderlands’ schilderden, zoals Koolhaas
in haar inleiding zegt, lijkt me gelet op de onderzoeksresultaten van haarzelf en
anderen in ieder geval de vraag.
Tot slot: de titel van het boek luidt: De ontdekking van de Nederlander in boeken
en prenten rond 1800. Gelet op de terminologische zorgvuldigheid die de auteur in
acht neemt, roept deze titel enkele vragen op. Ten eerste doet ‘de ontdekking van de
Nederlander’ natuurlijk denken aan de ontdekking van exotische volken in die tijd,
een verwijzing naar het bredere perspectief van het boek. Misschien is het ook een
verwijzing naar de ontdekkingstocht van de auteur die ten grondslag lag aan haar
boek. Maar wat werd ontdekt was niet de Nederlander, maar Nederlanders die
bijdroegen aan het gewenste imago. Verder was ik, met veel plezier woonachtig (zij
het niet geboren) in het oosten van het land, benieuwd naar de ontdekking van de
bewoners van Overijssel als deel van de Nederlandse natie omstreeks 1800. Maar
het boek gaat, in tegenstelling tot wat Maaskamp en in zijn voetspoor Koolhaas
suggereren, slechts over een beperkt aantal regio's, zoals ook al door een recensent
uit de tijd zelf werd opgemerkt. Men vraagt zich af waarop de selectie van Maaskamp
was gebaseerd. In ieder geval was zijn blikveld gelimiteerd en moest de oostelijke
periferie die óók tot ‘Nederland’ behoorde kennelijk nog worden ontdekt. En dat
door een uitgever die in Overijssel was geboren. Een raadselachtige man, die Evert
Maaskamp!
PAUL KNOLLE

Philipp Blom, Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de
Verlichting. Vert. door Pon Ruiter. [Oorspr. titel: The wicked company.]
Amsterdam, De Bezige Bij 2010. 444 p., ill. ISBN 978-90-234-5831-9. Prijs:
€ 29,90.
Blom geeft in dit boek een levendige schets van het leven en denken der, zijn inziens,
echt radicale Franse filosofen van de Verlichting, met name Holbach en Diderot. Hij
situeert de discussies van die heren rond de welvoorziene dis die baron Holbach zijn
geestverwanten vanaf 1750 tot in de jaren zeventig op donderdagen en zondagen bij
hem thuis serveerde. Zij zijn het ‘verdorven genootschap’ uit de titel. Blom beschrijft
hoe Diderots boezemvriend Rousseau, gedreven door paranoia en persoonlijke
angsten, geheel vervreemd raakt en ten slotte tot vijand wordt van deze kring waar
hij aanvankelijk ook toe behoorde. Voltaire speelt in het verhaal de rol van gebeten
hond: een ijdele, jaloerse man, die bang is zijn naam van belangrijkste filosoof te
verliezen en Holbach en diens disgenoten dwars probeert te zitten. David Hume, die
in 1763 Holbachs salon in Parijs meermalen bezocht, blijkt een vriendelijk en
beschaafd man die echter in zijn opvattingen over de mate waarin de mens de wereld
kan kennen veel radicaler was dan zijn gastheren.
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Als historicus is Blom onmiskenbaar een volgeling van Robert Darnton en Jonathan
Israel (die Voltaire ook een overschat denker vindt). Als romanschrijver en journalist
gaat hij voor het verhaal. Voor de niet filosofisch onderlegden onder ons heeft dat
het voordeel dat het gedachtegoed van de heren helder en (meestal) beknopt verwoord
wordt. Ook dat dat gedachtegoed een omgeving, een ambiance krijgt, en dat de
filosofische verschillen tussen de heren goed uit de verf komen. Zo komt Hume naar
voren als de echte filosoof en Holbach, Diderot en consorten als politiek filosofen
die vast geloofden in vooruitgang en de maakbaarheid van mens en maatschappij en
hun filosofie daaraan dienstbaar maakten. Hume, schrijft Blom, had ‘filosofisch
gezien, zee gekozen in een poging om in zijn netten de ultieme Waarheid te vangen,
de grootste vis die in de zee van de objectieve kennis rondzwom. Bij terugkeer in de
haven bleek hij alleen wat sprot te hebben gevangen: pragmatische aannames. Verder
was er niets wat gekend kon worden, schreef hij [Hume]’, terwijl Holbach c.s. er als
filosoof tevreden mee waren ‘om aan het strand te zitten en van het uitzicht te
genieten. Ze wilden best aannemen dat wat ze zagen er ook echt was. Hun conflict
gold niet de aard van de zee of de wezens die erin rondzwommen, maar mensen die
beweerden dat ze op water konden lopen’ (p. 211). Dat laatste gold in de eerste en
laatste plaats kerk en religie. Holbach en de zijnen waren atheïsten, Hume was agnost.
Tientallen mannen, uit binnen- en buitenland, hebben aangezeten aan Holbachs
dis, sommigen vele jaren lang, anderen voor kortere tijd. Enkelen komen ter sprake,
velen niet. Voltaire is er nooit geweest, maar dat was vooral omdat hij in ballingschap
in Ferney zat, vanwaaruit hij het gezelschap van philosophes zo nu en dan bestookte
met intriges en kritiek. De Frans-Duitse literator en publicist Friedrich Melchior
Grimm daarentegen was er twee decennia lang vaste gast, tot hij zich door
verschillende vorsten - o.a. Catharina van Rusland - liet verleiden tot het aannemen
van belangrijke baantjes. Volgens zijn companen had hij altijd al een zwak gehad
voor mooie uniformen en de glitter van vorstenhoven.
De philosophe naar wie des schrijvers hart werkelijk uitgaat, is Diderot. Bloms
boek is dan ook tegelijkertijd min of meer een levensbeschrijving van de redacteur
van de Encyclopédie. Hij beschrijft diens redactionele geploeter, vriendschappen,
privéleven en publieke verschijning met veel empathie en sympathie. Net als zijn
disgenoten was Diderot fel tegen de macht van kerk en vorst (en hun paladijnen),
had hij elk hiernamaals afgeschreven en was hij overtuigd dat logisch en helder
denken mens en maatschappij ten goede zou komen. Maar anders dan zijn disgenoten
had hij een scherp oog voor menselijke zwakheden en verlangens (inclusief die van
hemzelf), wat zijn strikt filosofische opvattingen enigszins relativeerde. Daar zal het
ook aan te danken zijn, dat hij altijd een gevoel voor humor behield en dat de meeste
van zijn geschriften nog steeds zeer leesbaar zijn. Zijn beschrijving van Voltaire,
toen die in 1778 bij zijn terugkeer uit Ferney in Parijs groots gefêteerd werd, is
onbetaalbaar: ‘Hij lijkt op een van die oude sprookjeskastelen die aan alle kanten in
verval zijn, maar je ziet zo dat er een oude tovenaar in woont’ (p. 391).
Voor de oude tovenaar zijn talloze monumenten opgericht, in steen, in verf en op
papier, voor Diderot aanzienlijk minder. Met zijn alleszins leesbare boek heeft Blom
er een aan dat rijtje toegevoegd. Hij nodigt u uit om Diderot gezelschap te houden,
‘een man met wie het heel leuk dineren zou zijn geweest’ (p. 425), en vooral ook
om maar (weer) eens Diderot te gaan lezen.
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Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werd het boek van Philipp Blom besproken
in het kader van een themacollege onder leiding van Edwina Hagen. Vijf derdejaars
geschiedenisstudenten bogen zich naar aanleiding van dit boek over de actuele
betekenis van de Verlichting en de merites van een (academisch) wetenschappelijke
presentatie versus een non-academische. Zij schreven een samenvattend verslag van
hun maar al te actuele discussie, dat u hieronder vindt.
Is Philipp Blom een romanschrijver, journalist, pamflettist of toch een
vakhistoricus? Het verdorven genootschap, waarin hij de verlichtingsdenkers Paul
Henri Thiry d'Holbach en Denis Diderot vol in de schijnwerpers zet, is zo hybride
dat het alleen daarom al kan gelden als een ‘radicaal’ werk: het is een opiniërende
bijdrage aan het debat over de actualiteit van de Verlichting zoals dat nu al geruime
tijd in de nationale en internationale media wordt gevoerd. Maar is het ook een
bijdrage aan het academische debat?
Evert Verhoeven vindt dat Bloms schrijfstijl doet denken aan Patrick Süskinds
Parfum: ‘Grote stadspaleizen, drukke winkelstraten, bordelen, slachthuizen en
markten: het beeld dat van Parijs wordt opgeroepen, is dat van een intellectueel
centrum, waar de zweem van zweet, slachtafval en het vervuilde water van de Seine
door de kieren in salons en paleizen naar binnen kruipt en waar de volkse, ruwe
elementen van de stad zich moeiteloos mengen met het elitaire gedachtegoed van de
grote denkers van de Verlichting. De lezers krijgen een kijk in hun persoonlijke
leven, en dan vooral in dat van Diderot en baron Holbach, wier intellectuele invloed
volgens de auteur tot dusver ten onrechte onderbelicht is gebleven, niet alleen in het
Verlichtingsonderzoek, maar ook in de hedendaagse maatschappelijke cultuur’.
‘Door dat beschrijvende’, gaat Evert verder, ‘ontstaat een levensecht beeld van
het luxe leven van Holbach als student in Leiden, een jeugd waarin het hem aan niets
ontbrak en een familiefortuin waarop hij kon teren en het daaraan tegenovergestelde
leven van Diderot, die zijn carrièremogelijkheden vergooide, de kost verdiende als
onbeduidend onderwijzer en van dag tot dag leefde. De salon van Holbach en zijn
gasten worden zo gedetailleerd beschreven dat het bijna is alsof je zo aan kan schuiven
bij de debatten en discussies, of over de schouder van Diderot kan meelezen als hij
aan zijn beroemde Encyclopédie werkt’.
Al is het werk nog zo sterk en fraai geschreven, hierin - dat vindt bijna iedereen
- schuilt ook zijn grootste zwakte. Evert: ‘Het presenteert Bloms eigen radicale
Verlichtingsconcept en dat van de door hem grotendeels nagevolgde Jonathan Israel
als de enige waarheid. Dat hij zich nauwelijks rekenschap geeft van wat er naast
Israel nog meer op de boekenplank staat - bijvoorbeeld het buitengewoon sterke
D'Holbach's coterie: an Enlightenment in Paris van A.C. Kors - is nog tot daar aan
toe, al maakt dat Blom zelf bepaald geen voorbeeld van een verlicht denker’. Erger
is, vinden alle studenten, dat de wetenschappelijke inbedding rammelt: een deugdelijk
notenapparaat ontbreekt, evenals een vermelding van de geraadpleegde archieven.
De receptie van de werken en de doorwerking van de denkbeelden in de maatschappij
hadden ook wel wat meer aandacht mogen krijgen. Evert: ‘Blom stelt wel dat de
radicale denkbeelden door de overheid niet op prijs werden gesteld, zelfs onderdrukt,
maar een schets van het politieke kader waarin Holbach en Diderot leefden, ontbreekt’.
Bram van den Hout: ‘De narratieve aanpak is een tegenstrijdigheid in Bloms modus
operandi: door toegankelijk te zijn wil hij een groot publiek bereiken, terwijl hij
tegelijkertijd veel voorkennis van zijn lezers verwacht’.
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‘Zijn schrijfstijl’, brengt Bram het volgende kritiekpunt in, ‘is zo meeslepend dat
Holbach en Diderot mensen van vlees en bloed worden waarmee ook de moderne
lezer zich kan identificeren. Vooral dit aspect maakt dat het boek ook geschikt is
voor lezers buiten de kring van vakhistorici. Nadeel in wetenschappelijk opzicht is
dat wat in feite historische figuren zijn, nu bijna een soort romanpersonages worden,
al blijft het een interessante vraag of dat in een historisch verantwoord werk mág’.
Blom schrijft zo intiem over zijn te rehabiliteren helden, hij zit hen zo dicht op de
huid, dat hij al snel geneigd is ze hedendaagse emoties op te plakken. Bram: ‘Diderots
collega d'Alembert zou zich, tijdens het schrijven aan de Encyclopédie, “beledigd
en onbegrepen” hebben gevoeld en daarom uit het project zijn gestapt. Of neem zijn
minnares, Julie de Lespinasse. Zij zou “geschokt” hebben gekeken toen Bordeu met
haar over zelfbevrediging begon’. Elske de Boer: ‘Als Blom zich rekenschap had
gegeven van de bestaande cultuurhistorische historiografie op het gebied van
bijvoorbeeld de emotiegeschiedenis, had hij zijn boek op een veel hoger academisch
plan kunnen tillen, en zo ook een serieuze bijdrage kunnen leveren aan het academisch
debat’.
Elske heeft hierbij nog een ander belangrijk punt te maken: ‘waar Diderot, Holbach
en Rousseau zo persoonlijk zijn neergezet dat je ze haast aan kunt raken, zijn Bloms
vrouwen wel erg karikaturaal en stereotiep. In het boek wemelt het van
onderontwikkelde minnaressen en echtgenotes, koppig aan hun geloof vasthoudende
huisvrouwen en moeders, tegenover enkele knappe, intelligente salondames, die de
Verlichting wel omarmen. Blom doet niets met het genderperspectief terwijl dat in
de geschiedschrijving inmiddels toch algemeen ingang gevonden heeft’.
Wat iedereen is opgevallen is dat Blom zich opwerpt als maatschappijcriticus. Hij
gebruikt de Verlichting ter ondersteuning van zijn eigen politieke denkbeelden. Irene
van der Wal: ‘In de proloog geeft hij aan dat Rousseaus invloed op onze maatschappij
de huidige debatten nog steeds “vertroebelt”. Rousseau haalde christelijke concepten
uit hun religieuze context en plaatste die in een algemene context. En ook nu liggen
aan de openbare discussie over morele en politieke thema's op een seculiere manier
theologische concepten ten grondslag’.
Dat geldt volgens Blom in het bijzonder voor onze problematische verhouding tot
wellust en passie. Irene: ‘De schaamte voor het lichaam in onze cultuur zou blijken
uit Hollywoodfilms waarin naakt wordt vermeden, maar expliciet geweld geen
probleem is. Blom stelt dat er een directe lijn loopt van onze seculiere wereld van
banale verleiding naar puriteinse predikers die het hellevuur afroepen over wellust
en naar heremieten vol zelfhaat. Vroeger kastijdden vrome christenen zich door zich
alledaagse genoegens te ontzeggen om hun ziel te redden. Nu vasten we niet meer
om onze ziel te redden, maar om er slank en jeugdig uit te blijven zien. Volgens
Blom is het christelijke element ook nog altijd in de wetenschappelijke debatten
aanwezig. Het klonen van dieren is controversieel, om maar te zwijgen van het klonen
van mensen. En ook zijn er nog genoeg mensen tegen abortus, omdat ze ervan
overtuigd zijn dat een kind in een zeer vroege fase van de zwangerschap al een ziel
heeft en in de ogen van God dan al een volwaardig mens is.’
In de proloog en epiloog blijkt dat Bloms hypothese uiteindelijk is dat als Diderot
en Holbach, bij wie hartstocht in plaats van rede een grote rol speelde, de strijd om
erkenning hadden gewonnen er nu een ander mens- en wereldbeeld zou heersen,
waarin het christelijke element misschien wel minder aanwezig zou zijn. We zouden
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dan nu niet zo'n negatief beeld van lichamelijkheid en seks hebben en niet zo lijden
onder het schoonheidsideaal en de wetenschap zou zich probleemloos hebben kunnen
storten op het klonen van dier en mens. Het koppelen van het Westerse culturele
gedachtegoed
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aan twee radicale denkers uit de achttiende eeuw is ongeloofwaardig, er ligt wel meer
aan ten grondslag en het is in elk land ook weer anders. Waar Hollywood de
seksscènes in films zo minimaal wil houden, zo is dat in de West-Europese
filmindustrie al veel minder het geval.
Xander Schreuder houdt als enige vol: Het verdorven genootschap is wél
wetenschappelijk. ‘Blom is samen met Israel van mening dat de radicale Verlichting
in de huidige maatschappij te weinig wordt gehoord. Toch voegt hij daar ook in
historiografische zin nog iets aan toe, want hij legt immers het zwaartepunt bij Diderot
en Holbach, en niet bij Spinoza, zoals Israel deed. Hij schreef daarmee wel degelijk
een betoog, het hele boek lang probeert hij immers de lezer van een stelling te
overtuigen, zonder daarbij de verhaalillusie te verstoren door afleidingen als een
minutieus notenapparaat en theoretische zijpaden. Zijn voorstelling van de Verlichting
is die van een culminatiepunt in de Westerse vooruitgangsgeschiedenis, en dat maakt
zijn betoog misschien teleologisch en daarmee voor historische kritiek vatbaar, maar
juist dat draagt weer bij aan “het debat”, of dat nu wetenschappelijk, politiek geladen
of journalistiek is’.
EDWINA HAGEN, NAMENS DE STUDENTEN

Luc Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis. De ontdekkingsreizen
van Robert Jacob Gordon (1743-1795) in Zuid Afrika.
Amsterdam, Rijksmuseum/Nieuw Amsterdam 2010. 189 p., ill. ISBN
978-90-8689-066-8. Prijs: € 18,95.
Op 25 oktober 1795 klonk er een schot in de tuin van Schoonder Sigt. Een
Nederlander had zich door het hoofd geschoten. Zoals gebruikelijk bij zelfmoord
werd hij buiten het kerkhof van Kaapstad begraven en daarom is het graf niet terug
te vinden. Is dat erg? Wie was die man waarvan Panhuysen het graf wel had willen
zien?
Met het schot was er een einde gekomen aan het leven van Robert Jacob Gordon
(1743-1795). Op dat moment was hij commandant van de Kaap, maar daaraan dankt
hij het niet dat er nu zo'n interessant boek over hem is verschenen. Veel belangrijker
zijn de reizen die hij door het onbekende achterland van de Kaap maakte in de jaren
1777-1788. Hij bracht dat land in kaart en zorgde voor een enorme massa
wetenschappelijke observaties die door de geleerden in Europa gretig werden
opgenomen in hun werken. Hij deelde genereus in zijn verkenningen naar inheemse
bevolkingsgroepen, het landschap en de flora en fauna, welke laatste hij levend dan
wel dood liet verschepen naar zijn thuisland, de Republiek. Veel van zijn verzameling
is nu nog te vinden in de collectie van het Rijksmuseum. En zijn reisjournaals staan
integraal op de website van de Universiteit van Kaapstad
(http://web.uct.ac.za/depts/age/people/Gordon/). Op deze site kunnen we niet alleen
genieten van de reisverslagen maar ook van de tekeningen van mensen, dieren en
planten die Gordon op zijn reizen heeft gezien. Vaak had hij een tekenaar bij zich,
maar zelf hanteerde hij ook het potlood. In totaal maakte Gordon vijf reizen. Van de
eerste hebben we geen verslag.
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Robert Jacob Gordon werd in Doesburg geboren. Van vaderskant stamde hij uit
een Schots geslacht dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw naar Schiedam
was verhuisd. Jacob was nummer zes van de zeven kinderen die zijn ouders zouden
krijgen en al vroeg was hij bestemd voor een militaire toekomst. Op school ontpopte
hij zich als een leergierig kind, dat vele talen leerde. Vanaf zijn zestiende studeerde
hij aan de universiteit van Harderwijk, waar hij in aanraking kwam met medestudenten
uit aller-
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lei windstreken. Hier werd de kiem gelegd voor zijn nieuwsgierigheid naar onbekende
volken. In 1773 vertrok hij als kapitein naar de Kaap waar hij meteen al zijn eerste
reis door de binnenlanden maakte, vergezeld door één Hottentot. Hij maakte zich
tijdens deze reis de taal van zijn metgezel eigen. Zuid-Afrika had voorgoed zijn hart
gestolen en via zijn nieuwe werkgever, de VOC, lukte het hem daar gestationneerd
te worden als plaatsvervanger van de zittende commandant.
Inmiddels was hij ook in contact gekomen met Diderot die nieuwsgierig was naar
de verhalen van Gordon over de ‘wilden’ in Afrika. Gordon nam een voor die tijd
modern standpunt in ten aanzien van deze ‘wilden’. Hoewel hij vaak had meegemaakt
dat deze mensen zich anders dan de ‘blanken’ gedroegen - zij hadden soms vieze en
gevaarlijke gebruiken -, hij kon geen fundamentele verschillen ontdekken tussen de
volkeren. Echter, waar Diderot zich afzette tegen de kolonisatie van vreemde volken,
was Gordon overtuigd van de noodzaak daarvan. Het bracht hem wel vaak in een
spagaat. Hij voelde diepe compassie met de inheemse volken van Afrika en zag met
lede ogen hun cultuur verdwijnen. Dat kwam naar zijn idee vooral door de blanke
boeren die naar nieuw land op zoek waren. Dat dat een direct gevolg was van de
handelingen van zijn broodheer, de VOC, had Gordon niet in de gaten.
Bij terugkomst in 1777 had Gordon in Kaapstad nog weinig te doen als
plaatsvervanger en dat stelde hem in staat om diverse reizen te ondernemen waarbij
hij het achterland in kaart zou brengen. Door zijn brede belangstelling voor alles wat
leeft, ontwikkelde hij zich al doende als botanist, zoöloog, cartograaf en antropoloog.
Zijn reisgezelschappen bestonden veelal uit veel meer mensen dan op zijn eerste reis
in 1773, toen hij maar één Hottentot bij zich had. Nu moest er ook een tekenaar mee,
mensen die de grote uitrusting moesten dragen en vervoeren, en vaak sloten zich
onderweg mensen bij de stoet aan, uit nieuwsgierigheid maar ook om
veiligheidsredenen. Men kon immers overvallen worden door rivaliserende stammen,
maar ook door wilde dieren.
Het reisgezelschap leed veel ontberingen. Er kon voedselschaarste ontstaan, maar
vooral het weer kon erg tegenwerken. Verkleumd van de kou en volkomen verregend
moest men soms dagen lang bivak opslaan alvorens verder te kunnen gaan, terwijl
ziekten op de loer lagen. De tweede reis moest Gordon staken omdat hij koorts had
gekregen die niet wegging. Sterk vermagerd kwam hij thuis. Het is niet denkbeeldig
dat hij vervuild water had gedronken, want de diarree hield maanden aan.
Gordon had voor zijn reizen twee hoofddoelen: de loop van de Oranjerivier
vaststellen en de giraffe, of kameelpaard zoals hij ook wel werd genoemd, zien,
kunnen meenemen of op z'n minst een skelet met gave huid op kunnen sturen naar
de prins van Oranje. Sinds mensenheugenis had dit dier tot de verbeelding gesproken
en omdat hij alleen in Afrika voorkomt, heeft de wereld lang moeten wachten voordat
hij te bezichtigen was. Het lukte Gordon pas op de terugtocht van de vierde reis een
giraffe te bemachtigen en zowel skelet als huid mee te nemen. Hij wist nu dat zijn
naam voorgoed binnen de wetenschap gevestigd zou worden. Zijn Leidse vriend
Allemand had daarin een groot aandeel.
De jaren van reizen kwamen ten einde. In februari 1780 volgde Gordon de bejaarde
luitenant-kolonel Hendrik Prehn op en op 23 april trouwde hij met Suzanna Nicolet.
Gordon die de vrijheid gewend was, moest zich voegen naar de stroperige bureaucratie
van het Kaapse. Hij had leren overleven in de wildernis en moest nu leren lopen op
eieren en dat ging hem niet altijd goed af. Zo legde hij het af tegen de autoritaire
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gouverneur Van Plettenberg die de functie van Gordon uitkleedde tot een soort
subchef personeelszaken. Zodra hij zijn kans schoon zag ondernam hij nogmaals een
reis. Hij had het VOC-bestuur weten te overtuigen van de noodzaak de kustlijn goed
in kaart te brengen en te inspecteren op strategische punten.
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Bij thuiskomst bleek Van Plettenberg teruggeroepen te zijn en met de nieuwe
gouverneur kon Gordon beter overweg. Het was ook relatief rustig in Kaapstad nu
de Vierde Engelse oorlog voorbij was. Gordon kon zich wijden aan zijn ‘museum’,
een uitstalling van alles wat hij in de loop der jaren had buitgemaakt en verzameld.
Velen kwamen zich vergapen aan zijn collectie. Lang heeft Gordon van deze aandacht
niet kunnen genieten, want ook op de Kaap drongen de nieuwe politieke geluiden
van opstand en revolutie door, terwijl het met zijn gezondheid ook nog eens
bergafwaarts ging. De berichten over de gebeurtenissen in Europa kwamen met veel
vertraging door, waardoor het vaak moeilijk was positie te kiezen. Gordon koos de
verkeerde kant. Hij wist niet dat het roer in de Republiek volledig was omgegooid
en dat Willem V het land had verlaten. Toen de Engelsen voor de Kaapse kust
verschenen, brachten zij niet de Prinsenvlag maar hun eigen Union Jack. Gordon gaf
uiteindelijk de moed op en pleegde zelfmoord.
Het boek staat vol met bijzondere illustraties - deels in kleur - uit de atlas van
Gordon, waardoor we ook in beeld kennismaken met de vondsten van deze
ontdekkingsreiziger. Het is in een vlotte stijl geschreven en maakt nieuwsgierig naar
de geschiedenis van de vele stammen die van oorsprong woonden op de Kaap.
DINI HELMERS

Eindnoten:
1 De teksten van het symposium zijn te vinden in Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw
24 (1992) nr. 1. Ik begrijp heel goed dat er bij zoveel beschikbare literatuur keuzes moesten
worden gemaakt in verwijzingen, maar enkele bijdragen uit deze bundel zouden m.i. in Koolhaas'
bibliografie niet hebben misstaan.
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Signaleringen
Geertje Wiersma, Verborgen fortuin, de jacht op de erfenis van Neeltje
Pater (1730-1789). Amsterdam, Bert Bakker 2010. 122 p. ISBN
978-90-351-3448-5. Prijs: € 17,95.
Neeltje Pater is een begrip. Het staat voor rijk dom, vooral rijkdom die nog ergens
in het verborgene ligt te wachten op rechtmatige erfgenamen. Heel wat hoopvolle
Nederlanders hebben geprobeerd verwantschap met Neeltje Pater aan te tonen om
enige aanspraak op die erfenis te kunnen maken. Sommigen waren bereid daar heel
ver in te gaan.
Verborgen fortuin gaat over die hoopvolle hunkeraars. Direct in het eerste hoofdstuk
wordt de toon gezet. Het beschrijft hoe Claas Pater en zijn vrouw Aaltje Mars,
schippers uit Broek in Waterland, tijdens de ijzige winter van 1709, een dochtertje
kregen in Bruinisse. De ouders vertrokken weer naar Broek maar lieten hun dochtertje
achter bij een voedster. Moeder Aaltje stierf vervolgens en de vader keek nooit meer
naar het kind om. Hij schrapte haar als het ware uit zijn leven. Het meisje groeide
op, trouwde en kreeg kinderen, die Plokhaar als achternaam droegen. Dit verhaal
klinkt onwaarschijnlijk en dat is het ook. Het blijkt het verzinsel van een Zeeuwse
wouldbe erfgenaam die zelfs zover is gegaan dat hij delen van het Zeeuws archief
heeft vervalst om zijn claims echt te laten lijken.
Over de echte Neeltje Pater is niet zo heel veel te vertellen. Ze trouwde op de
leeftijd van 36 jaar met een elf jaar oudere buurman Cornelis Schoon. Zij hoorden
beiden tot de elite van Broek in Waterland. Zij leefden in een tijd dat de belangstelling
voor dit curieuze dorpje groeide. Tegen het einde van de 18e eeuw was het een
toeristische attractie geworden. Geertje Wiersma maakt gebruik van enkele verslagen
van reizigers om een beeld te schetsen van het 18e-eeuwse Broek. Dat beeld is, zoals
gebruikelijk bij reizigers-verslagen, nogal opgeklopt en soms totaal onjuist, maar de
faam van Broek als dorp van rijkaards hielp wel mee om van Neeltje Pater een
mythisch figuur te maken.
Hoewel Broek als geheel niet rijk was, de elite was zeker welgesteld. Waar kwam
de Broeker rijkdom vandaan? In eerste instantie ontwikkelde Broek zich als de andere
Waterlandse dorpen: een beetje veeteelt maar vooral zeevaart en handel. Amsterdam
deed in de 17e eeuw zijn uiterste best de concurrentie van Waterland te fnuiken, wat
grotendeels is gelukt. Alleen de Broeker kooplieden bleven stug doorgaan, zij kwamen
gewoon naar de Amsterdamse beurs. En omdat Amsterdam eiste dat goederen in de
stad werden verladen, kochten zij daar pakhuizen. En net als Amsterdamse kooplieden
belegden zij hun geld in de 18e eeuw in Engeland.
Broeker kooplieden huwden op stand, ook daarin weken ze niet af van hun
grootsteedse soortgenoten. Ze keken helaas niet ver buiten het dorp. De vijver waarin
de Amsterdammers naar een huwelijkspartner konden hengelen was een flink stuk
groter dan die van het kleine Broek. Kwam het daardoor dat de
huwelijksvruchtbaarheid aan het eind van de 18e eeuw in kringen van de Broeker
elite ineens drastisch terugliep? Kapitaal stroomde samen in enkele handen en één
van de ontvangers aan het einde van een geldtrechtertje was Neeltje Pater.
Neeltje Pater liet geen kinderen na. Ook waren er geen nabije verwanten. De
Broeker notaris en een burgemeester, die als executeurs testamentair optraden, hebben
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toch de erfenis binnen betrekkelijk korte tijd weten te verdelen. Al snel daarna dienden
zich enkele verre verwanten aan, die de verdeling aanvochten en beweerden ook
aanspraak te kunnen maken op een deel van het kapitaal. Zij kregen geen poot aan
de grond. Direct daarna begon de mythevorming en begonnen er lieden koortsig te
zoeken naar mogelijkheden hun aanspraak te verzilveren. Zelfs waarzegsters werden
niet geschuwd. Het aantal gelukzoekers groeide in de jaren '90 van de 19e eeuw. De
zaak kreeg toen nationale bekendheid en navenant meer belangstelling. In de jaren
'30 van de 20e eeuw sloten zich grote groepen Paters en andere vermeende familie-
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leden aaneen onder leiding van meer of minder betrouwbare genealogen, die beloofden
die erfenis wel eens uit de kast te zullen krijgen. Is het toeval dat die belangstelling
juist in perioden van economische crisis opleefde? Dit boekje stelt niet dit soort
vragen. Ook minder plat-materialistische vraagstellingen zijn niet aan de orde. Het
geeft gewoon een buitengewoon leesbaar overzicht van de bizarre pogingen die zijn
ondernomen om het geld op te eisen.
Het eerste deel van het verhaal, over Neeltje Pater en haar rijkdom, is hier en daar
wel erg makkelijk bijeen gesprokkeld en geschreven. Op pagina 18 bijvoorbeeld
heeft Claas Dirksz Pater een vader die Gerrit heet. En of de burgemeester en koopman
op de Baltische kusten inderdaad in zijn jonge jaren schipper was geweest? Het lijkt
eerder een restant van de Plokhaar-fabel, dat het historisch verhaal is binnengeslopen.
Ook is er soms een lichte neiging tot tautologie, waardoor een datum in mei altijd
als een lentedag wordt omschreven en een dag in november steevast een herfstdag
wordt genoemd. Dat er enige vulling nodig was is overigens wel te begrijpen, want
de bronnen zijn wel erg krenterig met gegevens over deze vrouw. De erfgenamen
hebben op hun beurt ook weinig gedaan om het familiearchief bijeen te houden. Zelfs
een genealogie is spoorloos verdwenen, een gegeven waar later allerlei boze opzet
achter werd verondersteld.
Het stuk over de jacht op de erfenis, het eigenlijke onderwerp van het boekje, is
helder en meeslepend geschreven. Geertje Wiersma maakt haar verhaal ook extra
spannend door af en toe vragen op te werpen die niet beantwoord worden: ‘De mist
blijft hangen’ (p 106). Regelrechte suspense!
Dat E.T.R. Unger in 1986 al afdoende heeft aangetoond, dat de verdeling van de
erfenis geheel volgens de geldende wetten en regels is geschied, komt dan toch een
beetje als een anticlimax. Maar daarvóór heeft het boekje al heel veel leesplezier
geleverd.
FROUKE WIERINGA

Marijke van der Wal (red.), De voortvarende zeemansvrouwen. Openhartige
brieven aan geliefden op zee. Zutphen, Walburg Pers 2010 (Sailing Letters
Journaal III). 159 p., met cd-rom. ISBN 978-90-5730-704-9. Prijs: € 19,95.
Na het algemene deel I waarin we kennis maakten met de verscheidenheid aan brieven
uit de rijke bron van de High Court of Admiralty, de zogenaamde ‘Sailing Letters’,
volgen er nu meer specifieke uitgaven. Deel II gaat over de West-Indische Compagnie
en deel IV, dat over de Europese vaart zal gaan, staat al op stapel. Nu ligt deel III voor
ons, dat gaat over zeemansvrouwen, met brieven die buit zijn gemaakt omdat zij
behoorden tot de eigendommen van de opvarenden van de gekaapte schepen. Iedere
zeeman had een kist aan boord, waarin hij zijn persoonlijke bezittingen bewaarde,
ook de brieven die hij van huis had ontvangen. Centraal staan de brieven die Hendrikje
ten Broek schreef aan haar man Christiaan de Cerff en die van Meymerigje Kleynhens
aan haar echtgenoot Coenraad Buyk.
In dit deel van de ‘Sailing Letters’ worden de brieven vooral onderzocht op de
taalkundige en schrijfvaardige merites van de afzendsters. Om te bepalen of brieven
‘echte’ emoties weergeven is het van belang te weten of zij door de persoon zelf dan
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wel door scribenten zijn geschreven. Hendrikje ten Broek kon nauwelijks schrijven,
zo ontdekte men na onderzoek van de brieven aan haar man. Zij laat dat ook weten
in een van haar brieven. Eén briefje is wel van haar hand en overduidelijk geschreven
door iemand die zelden de pen vasthoudt. De brieven geven vooral een inkijkje in
het dagelijks leven van de achterblijvers: wie is ziek en wie weer beter geworden,
wat stuurt men op, hoe zijn de familieverhoudingen, maar ook zaken als het huren
van een nieuw huis en inwoning komen aan de orde.
Meymerigje schreef haar brieven wel zelf, maar als we denken dat we haar nu
dichter op de huid komen, dan komen we bedrogen uit. Details van haar bevalling
bijvoorbeeld wil zij haar man liever vertellen als hij weer thuis is. Men was altijd
bang dat brieven in
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verkeerde handen zouden vallen en dat men dan misbruik van de inhoud zou kunnen
maken. Omdat de VOC censuur toepaste gingen mensen ertoe over om brieven via
illegale netwerken te versturen, met alle gevaar van misbruik en zoekraken van dien.
Daarom werd eenzelfde brief soms op verschillende manieren verstuurd. Dat werden
‘eveleensbrieven’ genoemd. Daarin vinden we verbeteringen in de formuleringen,
maar juist ook weer schrijffouten omdat kopiëren een monotone klus was.
De brieven van Meymerigje lenen zich goed voor het onderzoek naar dialect en
naar hoe taal geklonken zou kunnen hebben. Meymerigje woonde in Alkmaar en
men herkent onmiddellijk het Noord-Hollandse dialect in het schrijven van
bijvoorbeeld ‘ik doen’. Verder geven haar brieven er blijk van dat brieven aan
bepaalde formules en regels moesten voldoen. Het feit dat Meymerigje daaraan
voldeed, verraadt enige scholing. In haar brieven is een combinatie van spontaan en
aangeleerd gedrag terug te vinden.
Aan de behandeling van de brieven gaan drie hoofdstukken vooraf. Het artikel
van Jaap R. Bruijn laat zien dat de VOC een open, maar strak gestructureerd bedrijf
was. Interessant is zijn beschrijving van hoe een zeemanscarrière kon verlopen. Iedere
VOC-bewindvoerder kreeg vacatures toegewezen die hij naar eigen inzicht kon
verdelen over de solliciterende zeelieden. Die moesten examens afleggen voordat
zij een hogere functie konden aanvaarden. Daarnaast werd het in de achttiende eeuw
normaal dat men betaalde voor het verkrijgen van een hogere functie op een schip.
Het artikel van Annette de Wit laat ons kennismaken met het leven van
zeemansvrouwen aan de wal. Zij waren vaak jaren alleen en moesten een grote mate
van zelfstandigheid ontplooien om de problemen van alledag het hoofd te bieden.
Er werden vaak aktes van procuratie (machtiging) opgemaakt voor het vertrek van
de zeeman, zodat zijn vrouw zaken kon behartigen, waar getrouwde vrouwen
normaliter niet toe bevoegd waren. Voor veel vrouwen was het inkomen van hun
man niet toereikend en zij moesten zelf voor inkomen zorgen gedurende zijn
afwezigheid. Opmerkelijk is de reactie van de overheid op zeemansvrouwen die het
verbod op overspel overtraden: er is duidelijk empathie te bespeuren in de strafmaat.
Het korte derde hoofdstuk is van Marijke van de Wal, de stuwende kracht achter
het NWO-onderzoeksprogramma ‘Brieven als buit - Letters as loot. Towards a
non-standard view on the history of Sailing Letters’. Zij vestigt de aandacht op de
problematiek die bij uitstek speelt bij brieven van de ‘gewone man’: zijn ze wel door
de persoon zelf geschreven en zo niet, in welke mate weerspiegelen ze dan de
werkelijke emoties van de berichtgever?
De in dit deel besproken brieven zijn allemaal geheel uitgeschreven. Men heeft
voor de gemengde methode gekozen, dat wil zeggen dat hoofdletters en interpunctie
zijn aangevuld en woorden die evident verkeerd geschreven zijn, verbeterd. Onderaan
de bladzijden staan, zo nodig, woordverklaringen.
Ook dit deel is weer prachtig vormgegeven en voorzien van mooie illustraties.
Een cd-rom met foto's van de originele brieven is toegevoegd.
De informatie uit de brieven wordt naar mijn smaak een beetje te veel als losse
feitjes gepresenteerd. Allemaal leuk om te lezen, maar door het schijnbaar persoonlijke
blijft het de vraag hoe representatief het gemelde is. Ik mag het de samenstellers niet
kwalijk nemen, want het gaat hen om het taalgebruik en daarover hebben zij ons
interessante zaken te melden. Maar mijn handen jeuken wel bij het lezen van deze

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

teksten. Wanneer wordt er een database aangelegd, zodat we patronen, regels en
gewoontes kunnen destilleren uit deze zo persoonlijke bronnen?
DINI HELMERS

Herrijzenis van het Bulkboek
Theo Knippenberg is weer terug met zijn Bulk-boeken, nu met een reeks Literaire
klassieken. Wat de achttiende eeuw betreft zijn er in 2010 twee afleveringen
verschenen: Pieter Langen-
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dijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (nr. 7), en Jacob Campo Weyerman, Opkomst
en val van een koffiehuisnichtje (nr. 8). De eerste is een (enigszins herziene) herdruk
van de uitgave in de Griffioenreeks van Querido (2001) in de editie van Anna de
Haas, de tweede een heruitgave van het gelijknamige boek in de editie van André
Hanou en Rietje van Vliet (Astraea, 1994). Aan Weyermans oorspronkelijke tekst
(uit de Astraea-uitgave) is nu een hertaling door Jan Rot toegevoegd.
De Bulkboeken zijn toepasselijk geïllustreerd (ook in kleur), maar nog steeds (of
weer) gedrukt op krantenpapier of iets wat er verdacht veel op lijkt. De Bulkboeken
zijn per jaargang (12 afleveringen) te bestellen via www.bulkboek.nl (€ 18, incl.
verzendkosten). De derde achttiende-eeuwse titel, Sara Burgerhart (ingekort),
verscheen in 2011. De andere titels in de jaargang 2010/11 zijn: Karel en Elegast,
De Beatrijs, Mariken van Nieumeghen, Wonderlicke avontuer van twee goelieven,
Journaal van Bontekoe, Camera obscura (een selectie), Woutertje Pieterse
(‘samengesteld uit de vele afleveringen’) en De kleine Johannes. Alle teksten zijn,
waar nodig, hertaald en aangevuld met ander materiaal uit en/of over het betreffende
tijdsgewricht. De Bulkboeken zijn in de eerste plaats bedoeld voor middelbare scholen,
maar lenen zich ook voor een eenvoudige hernieuwde kennismaking met onze
klassieken thuis.
ANNA DE HAAS

Anton Wegman, De Waterlandse melkschuit. Varende boeren tussen
Waterland en Amsterdam 1600-1900. Amsterdam, Stichting de Waterlandse
Melkschuit 2011. 60 p., ill. ISBN 978-94-91185-01-4. Prijs: € 14,50
(bijkomende verzendkosten € 5). Te bestellen via
www.waterlandsemelkschuit.nl.
Gedurende meer dan drie eeuwen vervoerden de Waterlandse boeren hun melk in
schuiten naar Amsterdam. Ze gebruikten een speciaal type boot waarmee snel gezeild
kon worden; bij ongunstige weersomstandigheden en in de stad werd er geroeid. In
het boek gaat de meeste aandacht uiteraard naar deze melk-schuit, maar er staan ook
instructieve korte teksten in over onder meer de melkveehouderij, de routes die de
boten volgden en de aanlegplaatsen in Amsterdam. Een onbekend aspect van het
leven van alledag heeft in een prettig lezende tekst vergezeld van tientallen met zorg
gekozen afbeeldingen een mooi monumentje gekregen.
JAC FUCHS

Robert Darnton, Poetry and the police. Communication networks in
eighteenth-century Paris. Cambridge (Mass.)/Londen, The Belknap Press
2010. 224 p., ill. ISBN 978-0-674-05715-9. Prijs: € 29,20.
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Waarin Darnton poogt de vinger te krijgen achter de orale overdracht van
schotschriften in de boven- en onderwereld van het Parijs van rond 1750. Een strenge
censuur en een autocratische staat zijn goede voorwaarden voor omvangrijke
politiedossiers met een schat aan informatie, waar je als bewoner van een land met,
vergelijkenderwijs, grote persvrijheid en (betrekkelijke) politieke vrijheid bijna
jaloers op zou worden. Darnton zou Darnton niet zijn als hij niet die dossiers
binnenstebuiten keerde en er alles uit haalt wat eruit te halen valt. Deze keer draait
het om een reeks verhoren van lieden die gearresteerd waren in verband met een
gedicht tegen Lodewijk XV. In het boek figureren liedjeszangers, verzenmakers
binnen en buiten de muren van Versailles, cafébezoekers, straatslijpers, abbé's,
hovelingen en studenten. Vertegenwoordigt dit gemêleerde gezelschap iets wat je
‘de openbare mening’ kunt noemen? Was ‘Monsieur le Public’ inderdaad een figuur
die toen verrees uit de straten van Parijs en zo'n veertig jaar later het ancien régime
guillotineerde? Dat de stad zinderde van de mondeling of op kladjes doorgegeven
verzen tegen het bewind is en blijft een vrijwel onbewijsbare veronderstelling, maar
het door Darnton opgelichte tipje van de sluier biedt wel een kijkje in de wereld op
straatniveau.
ANNA DE HAAS
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P. Brood en F.A.J. van der Ven, Klaring van Overijssel, De hoofdlijnen
van het procederen in civiele zaken, Hilversum, Verloren 2010 (Reeks
Procesgids 8). 79 p. ISBN: 978-90-8704-156-4. Prijs: € 10.
Het heeft even geduurd sinds Procesgids nr. 7, Hof van Holland, Zeeland en
West-Friesland, maar nu is dan deel 8 verschenen. Deze keer is de Klaring van
Overijssel aan de beurt. Handzame gidsen op het gebied van het recht dat gold voor
een specifiek gebied in de vroegmoderne tijd zijn van groot belang. Telkens blijken
er voor zo'n gebied exclusieve regels en organisatievormen te bestaan. Is men
enigszins thuis in het recht van het ene gebied, dan zal men zich opnieuw moeten
verdiepen in de rechtsgang en rechterlijke organisatie zodra het onderzoeksterrein
zich verlegt naar een ander deel van de Republiek. Tot 1810 is de rechterlijke
organisatie in Nederland nu eenmaal een lappendeken, hoewel de overeenkomsten
niet onderschat moeten worden. Maar die moeten door onderzoek van de
rechtsbronnen eerst ontdekt worden, je kunt er niet zomaar van uitgaan.
Overijssel is op zijn eigen manier weer uniek. Heel bijzondere is de rol die
advocaten vervulden bij het vellen van vonnissen. In de zestiende eeuw ontstond de
gewoonte dat de rechter een juridisch advies vroeg aan een rechtsgeleerde. Over de
oorsprong van deze gewoonte is men het niet geheel eens. Deze zou teruggaan op
het gebruik in de Middeleeuwen waarbij men op het platteland in een rechtszaak een
‘oordeelwijzer’ aanwees. Die deed een voorstel en de rechter verhief dat voorstel
meestal tot vonnis. Er zijn echter ook rechtsgeleerden, zoals G.C.J.J. van den Bergh,
die deze praktijk toeschrijven aan de receptie van het Romeinse recht. Terwijl de
rechters vooral politieke functionarissen waren, groeide het aantal universitair
geschoolde rechtsgeleerden vanaf de vijftiende eeuw en die studeerden vooral
Romeins recht. Deze ontwikkeling is ook te zien in Duitsland, waar het zogenaamde
systeem van ‘Aktenversendung’ bestond.
In Overijssel werd advies ingewonnen voor zowel civielrechtelijke als strafzaken.
De rechtsgeleerde die zo'n advies mocht schrijven had minimaal drie jaar
praktijkervaring en moest een doctorsbul hebben van een goedgekeurde academie.
Ook moest hij als advocaat werkzaam zijn in Overijssel. Soms werden er twee of
meer referenten aangewezen. In zo'n geval kwamen er wel advocaten van buiten,
bijvoorbeeld uit Utrecht of Amsterdam. Ook kon dat gebeuren als geen van de
procespartijen bezwaar maakte tegen ‘buitenlandse’ advocaten. Referenten moesten
zich aan de termijnen houden om onnodige vertraging te voorkomen. Ze kregen van
de rechter in kwestie alle processtukken toegestuurd en de kosten werden gedragen
door de procespartijen. Ook in hoger beroep werd er advies gevraagd.
Rond 1820 kwam er een einde aan deze praktijk. De adviezen zijn nu te vinden
in een veertigtal bundels in het Historisch Centrum Overijssel. In een duidelijk schema
wordt in deze procesgids de gang van zaken bij een civiele procedure samengevat.
Procesgids nummer 8 begint met de geschiedenis van de Klaring. Aanvankelijk
bestonden er een Grote Klaring en een Kamerklaring in de landschappen Salland,
Twente en het Land van Vollenhoven en tevens in de drie grote steden, Deventer,
Kampen en Zwolle. Het verschil tussen deze twee hoger beroepsinstanties moeten
we zoeken in de procespartijen. Voor de Grote Klaring kwamen de processen van
de riddermatigen, ridders en knapen. De Kamerklaring, ook wel ‘gewoentlike claringe’
genoemd, was voor het appèl van anderen tegen wie een proces was begonnen. Na
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1530 smolten beide Klaringen samen. Aanvankelijk stonden de Klaringen onder
voorzitterschap van de bisschop van Utrecht. Vanaf 1530 werd deze rechtbank
gehouden door de stadhouder samen met de drie Overijsselse ridderschappen en
afgevaardigden van de drie steden. Na 1607 stond de Klaring vooral onder
voorzitterschap van een dingwaarder, de plaatsvervanger van de stadhouder.
Al vaker heb ik in besprekingen de aandacht gevestigd op de ‘vrijwillige
rechtspraak’. Deze rechtsbron biedt de onderzoekers immers
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veel informatie over (het oplossen van) allerlei kleine geschillen en probleempjes
van alledag. In Overijssel had deze vorm van rechtspraak een extra taak. Terwijl in
Holland voor veel afspraken tussen partijen, bijvoorbeeld transport van onroerende
goederen, een notaris een akte kon opstellen, moest dit in Overijssel door een rechter
worden gedaan. En ook als de tussenkomst van een rechter niet verplicht was, zoals
bij voogdij, borgstelling, schuldbekentenis en dergelijke kwesties, kozen burgers
toch vaak voor een gang naar het gerecht. Men zag de rechter als een geloofwaardiger
getuige, die er zorg voor droeg dat alle handelingen op een juiste manier werden
geregistreerd. Het verzet in Overijssel tegen het notariaat bleef tot 1811 bestaan. Ook
in Drenthe kende men deze praktijk.
Na een theoretische en historische uiteenzetting wordt aan de hand van twee civiele
zaken de praktijk van de rechtsgang in Overijssel beschreven. De procesgids eindigt
met ruime aandacht voor de vindplaatsen in de gerechtelijke archieven en bevat zoals
altijd een glossarium. Kortom, ook deze gids is weer een aanwinst voor de
niet-juridisch geschoolde onderzoeker die rechtsbronnen gebruikt voor haar of zijn
studie.
DINI HELMERS
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Verschenen
Samenstelling: Dini Helmers
René Veenman, De klassieke traditie in de Lage Landen. Nijmegen, Vantilt
2009. 400 p., ill. ISBN 978-94-6004-037-5. Prijs: € 24,95.
Marjolein van Dekken, Brouwen, branden en bedienen: productie en verkoop
van drank door vrouwen in de Noordelijke Nederlanden, circa 1500-1800.
Amsterdam, Aksant 2010. 291 p. ISBN 987-90-5260-361-2. Prijs: € 29,90.
Louwrens Hacquebord (ed.), Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke
onderneming in de Noordelijke IJszee 1774-1778. Zutphen, Walburg Pers 2010.
160 p., ill. ISBN 978-90-5730-693-8. Prijs: € 29,50 [authentieke weergave van
de drie journalen en het memoriaal van Fedde Jansz Visser].
Dominic Lieven, Rusland tegen Napoleon: de strijd om Europa. 1807-1814.
Houten, Spectrum 2010. 735 p. ISBN 978-90-491-0547-1. Prijs: € 24,99 [vert.
uit het Engels].
Wil Schackmann, De proefkolonie. Amsterdam, Mouria 2010. 398 p. ISBN
978-90-458-0061-5. Prijs: € 12,50 [over Johannes van de Bosch, 1780-1844,
literaire nonfictie].
Nico Slokker, Ruggengraat van de stad. De betekenis van de gilden in Utrecht,
1528-1818. Amsterdam, Aksant 2010. 336 p. ISBN 978-90-5260-333-9. Prijs:
€ 34,90.
Bernard Woelderink, Geschiedenis van de Thesaurie: twee eeuwen Thesaurie
en thesauriers van het Huis Oranje-Nassau, 1775-1975. Hilversum, Verloren
2010. 256 p. ISBN 978-90-8704-209-7. Prijs: € 29.
Wim van den Doel, Zo ver de wereld strekt: de geschiedenis van Nederland
vanaf 1800. Amsterdam, Bakker 2011. 505 p., ill. ISBN 978-90-351-2779-1.
Prijs: € 29,95 [deel 9 in de serie De geschiedenis van Nederland].
Willem Frijhoff, Religie en de mist van de geschiedenis: hoe behoefte aan
herinnering onze cultuur transformeert. Radboud Universiteit, Nijmegen 2010.
32 p. ISBN 978-90-9025791-4. Gratis te downloaden als pdf en als e-book, via
de titel in Google. Tevens uitgegeven door Vantilt 2011. 96 p. ISBN
978-94-60040726. Prijs: € 13,50.
Fred van Lieburg, Een eiland na de Reformatie: Schouwen-Duiveland
1572-1700. Amsterdam, Bakker 2011. 366 p. ISBN 987-90-351-3344-0. Prijs:
€ 29,95.
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Eric Palmen, Dwaze liefde. Een familiekroniek. Amsterdam, Bert Bakker 2011.
258 p. ISBN 978-90-3513-575-8. Prijs: € 19,95 [over liefdesaffaires in
18de-eeuwse Rotterdamse regentenkringen].
Joost Rosendaal, Tot nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een
grensgebied 1783-1787. Nijmegen, Vantilt 2011. 288 p., ill. ISBN
978-94-60040597. Prijs: € 22,50.
J.G.M. Sanders (vert. en inl.), Revolutionair in Brabant, royalist in Holland.
Adriaan van der Willigen als toerist in België tussen 1792 en 1827. Hilversum,
Verloren 2011. 96 p., ill. ISBN 978-90-8704-218-9. Prijs: € 12.
Rossana Tazzioli, Gauss: prins der wiskundigen en veelzijdig wetenschapper.
Diemen, Veen Magazines 2011. 158 p. ISBN 978-90-8571-318-0. Prijs: € 34,50
[vertaling van de biografie van Carl Friedrich Gauss, 1777-1855].
Martine Zoeteman, De studentenpopulatie van de Leidse universiteit
(1575-1812): ‘een volk op zyn Siams gekleet eenige mylen van Den Haag
wonende’. Leiden University Press 2011. 496 p., ill. ISBN 978-90-8728-102-1.
Prijs: € 65,95.
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Ingezonden mededeling
Stichting Genootschap Fenix voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek en Academisch Maatschappelijk Werk
De Stichting Genootschap Fenix is een reactie op de veranderingen die in de periode
1982-2010 plaatsvonden ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit en de
werkgelegenheid in het hoger en middelbaar onderwijs en de beoefening van de
wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de humaniora. In die jaren kregen de
humaniora te maken met bezuinigingen, reorganisaties en toenemende
bureaucratisering.
De Stichting Genootschap Fenix bouwt een eigen fonds op ter ondersteuning van
academisch gevormde onderzoekers, docenten en publicisten in de humaniora die
zonder aanstelling bij een universiteit of ander wetenschappelijk instituut, zelfstandig
en met eigen geldmiddelen onderzoek doen, lezingen geven en publiceren, of hun
vakkennis inzetten bij nonprofit-organisaties op maatschappelijk gebied.
Wie in aanmerking komt, kan zich voor € 25 per jaar als ‘medewerker’ van de
stichting inschrijven en ontvangt vervolgens zoveel steun als de stichting kan bieden.
Voorlopig bestaat de financiële steun uit kleine bedragen (ca. € 30 à 35), voor bijv.
aankoop van literatuur of bezoek aan archief of bibliotheek.
Donateurs zijn uiteraard van harte welkom. De minimum donatie per jaar is € 25.
Deze geeft elke donateur recht op een publicatie naar keuze, geschreven door een
Fenix-medewerker of -bestuurder.
De stichting is statutair gevestigd te Nijmegen en staat ingeschreven in het
handelsregister van de KvK Centraal Gelderland, onder nummer 51262371. Het
bestuur bestaat voorlopig uit de oprichters, mw. drs. A. Groustra (secretaris) en dr.
P. Theeuwen (voorzitter / penningmeester). In de Commissie van Aanbeveling en
Advies hebben zitting: mw. prof. dr. E.M. Mulder, emerita-hoogleraar musicologie
(Radboud Universiteit Nijmegen) en mw. drs. G.M.W. Ruitenberg, hoofd van het
Platform Particuliere Archieven.
Correspondentieadres: P. Theeuwen, Wedesteinbroek 10-47, 6546 RA Nijmegen;
tel. 024-3777367; e-mail: p.theeuwen@chello.nl.
De jaarlijkse bijdragen van medewerkers en de donaties kunnen worden gestort
op rekeningnummer (Rabobank) 3662.460.335, t.n.v. Stichting Fenix, Nijmegen,
o.v.v. ‘bijdrage/donatie’ plus het betreffende jaartal.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling en steun.
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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman. Jaargang 34, nummer 2, winter
2011]
Woord vooraf
Op 8 februari van dit jaar verloor de Stichting Jacob Campo Weyerman haar initiator
en een van haar oprichters, André Hanou. Hij werd op 14 februari begraven op de
Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied. Op 23 oktober overleed een van haar
‘vrienden’ van het allereerste uur, Pim van Oostrum. Zij werd gecremeerd in
Daelwijck (Utrecht), waar vrienden en familie bijeenkwamen om afscheid te nemen.
Pim zou Pim niet zijn geweest als zij niet ook deze bijeenkomst zelf tot in de puntjes
geregeld had, tot en met de in de stralende zon vallende herfstbladeren. We zullen
Pim gedenken in het volgende nummer van ons tijdschrift.
Deze afevering van de Mededelingen is geheel gewijd aan André Hanou en bevat de
nog ongepubliceerde stukken uit zijn nalatenschap. De artikelen zijn illustratief voor
wat hem als dixhuitièmiste bezighield: tijdschriften vooral, maar ook de levens van
enkele eind-achttiende eeuwse denkers die hem speciaal aan het hart gingen: Paulus
van Hemert en Jan Kinker.
Het openingsartikel behelst de tekst van de laatste ‘observatie’ die André gehouden
heeft, op de expeditievergadering van 4 september 2010 in Zoetermeer. André was
de speurtocht naar de herkomst en bronnen van de daar besproken geschriften
begonnen omdat hij meende de hand van Weyerman te herkennen in de Secrete
Correspondentie (1720-1721). Niet alleen omdat dat een goed en om den brode
geschreven blad was, maar ook omdat de auteur door zijn tegenstander gekwalificeerd
werd als ‘eenen verlopen Schilder: Quakzalver of een gepretendeerde Goutmaker’.
Zoals André zelf toen in Zoetermeer moest erkennen: het was niet de pen van
Weyerman die eraan te pas gekomen was.
In het drieluik over Marten Schagen onderneemt André een poging om vier van
diens tijdschriften, verschenen tussen 1735 en 1753, te plaatsen in het bredere kader
van de geleerdentijdschiften. Het resultaat is een als voorlopig te kenschetsen
beschrijving van enkele onderscheiden subgenres van het geleerdentijdschrift. Het
drieluik wil vooral een aanmoediging zijn voor anderen om verder te gaan op dit
onderzoekspad. Een ander voor achttiende-eeuwers herkenbaar probleem wordt
aangesneden in het stuk over Kinkers tijdschrift Janus Verrezen (1795-1798): wie
waren eigenlijk de (beoogde) lezers van dat blad? Het is een vraag die we over vrijwel
elke periodiek van de achttiende eeuw kunnen stellen, en het artikel laat zien hoe
lastig onderzoek daarnaar is, maar ook welke vragen men kan of moet stellen.
André's biografische belangstelling komt tot uiting in twee artikelen over zijn
aloude favoriet, Jan Kinker. In het eerste artikel komt Kinkers jeugd aan bod, waarbij
de kernvraag is: uit wat voor milieu kwam hij? Het tweede artikel, dat André samen
met Lou Spronck schreef, is meer documentair van aard: drie nieuwgevonden brieven
aan Kinker worden er in hun context geplaatst. Het is dan ook te beschouwen als een
aanvulling op de driedelige Briefwisseling van Kinker, in 1992-1994 gepubliceerd
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door André en G.J. Vis. Ook in het artikel over Paulus van Hemert draait het om een
reeks brieven, in dit geval van Van Hemert aan verschillende personen die een grotere
of kleinere rol speelden in zijn leven.
Zoals Hanou-kenners weten, schreef André nooit stukken die eindigden met het
laatste woord. Aan conclusies die geen tegenspraak duldden, had hij een hekel. Eerder
stelde hij vragen, die zeiden hem meer dan snelle antwoorden. Juist vragen activeren
en stimuleren tot nadenken en onderzoek. Op die manier wierp hij licht op
onzekerheden.
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Zijn artikelen verschilden zo van wat gebruikelijk was in het wetenschappelijk
historisch onderzoek. In zijn verwijzingen naar het onderzoek van collega's wilde
André nog wel eens karig zijn: de bronnen wogen hem zwaarder dan wat hij als
nodeloze hoffelijkheid zag. In al deze opzichten zijn ook de hier verzamelde artikelen
typerend voor André's houding als onderzoeker en schrijver.
Het was de wens van André dat deze laatste artikelen van hem samen in één keer
gepubliceerd zouden worden, een wens waaraan de redactie van de Mededelingen
graag voldoet. We danken Rietje van Vliet en Peter Altena, die de artikelen
redigeerden en persklaar maakten. Zij treden dus op als gastredacteuren voor deze
bijzondere aflevering van ons blad: een hommage aan André Hanou.
DE REDACTIE
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Utrechts kabaal.
De Secrete Correspondentie (1720-1721), de Noodige Aanmerking
(1721) en hun schrijvers
André Hanou
In 2010 stuitte ik op een althans mijzelf geheel onbekende periodiek, uit 1720-1721,
met de merkwaardige titel Secrete Correspondentie over de Provinciaale Compagnie
tot Utrecht.1 Er bleek dus in deze vrij vroege jaren - Weyerman was nog nauwelijks
op gang gekomen met zijn tijdschriften - een weekblad2 bestaan te hebben dat liefst
25 afleveringen telde. Het was bovendien in quarto gedrukt: aanwijzing voor een
vrij dure uitgave. Dit blad bleek ook vuur aangetrokken te hebben in de vorm van
de Noodige Aanmerking, op de Secrete Correspondentie, eveneens een quarto-blad.
Dit laatste heeft ten minste zeven afleveringen gekend. Zijn bestaansgrond lag
uitsluitend in het bestrijden van de Secrete Correspondentie en de auteur daarvan.
Beide bladen zijn in Utrecht gedrukt. Tenminste, dat is zeker het geval bij de Noodige
Aanmerking,3 en er is geen reden aan te nemen dat dat bij de Secrete Correspondentie
niet het geval is geweest.
Waarom veroorzaakte die Utrechtse ‘Provinciaale Compagnie’ uit 1720 zoveel
opschudding? Tijd om kennis te nemen van, allereerst, de Secrete Correspondentie
zelf.

De Secrete Correspondentie
De afleveringen van de Secrete Correspondentie hebben telkens de vorm van een
brief,4 geschreven door ‘Augustus Waarmond’ aan een heer te Amsterdam. Het gaat
om berichtgeving en discussie over de verwikkelingen rond de ‘Provinciaale
Compagnie tot Utrecht’. Deze compagnie verkoopt acties (aandelen) aan vooral de
Utrechtse burger, om daarmee financiering binnen te halen voor als winstgevend
voorgestelde projecten.5
We hebben hier te maken met één van die vele ondernemingen waar Nederland
zo rijk aan was rond 1720, de tijd van de ‘windhandel’. In wezen waren deze
compagnieën vaak bezig met een soort piramidespel. Het is niet mijn bedoeling hier
een uiteenzetting te geven over het hoe en waarom van deze financiële schijnwerelden.
Het is echter belangrijk vast te stellen dat juist de gewone man ertoe verleid werd
beleggingen te doen in zaken die geen werkelijke onderbouwing hadden. Dat leidde
niet zelden tot zijn ondergang.
Van Augustus Waarmond vernemen we enige van de ideeën die bij de Utrechtse
compagnie ingebracht werden. Het is moeilijk uit te maken of hij ironisch is wanneer
hij plannen noemt zoals een uitvinding om met een schip door de lucht naar Batavia
te varen, of het plan van een Jood om de tien zoekgeraakte stammen Israëls te
ontdekken. Het belangrijkste ‘reële’ plan was in ieder geval het graven van een kanaal
van Utrecht naar de Eemmond, om op die manier Utrecht via Spakenburg toegang
te geven tot de wereldzeeën. Aldus zou Amsterdam de wind uit de zeilen genomen
worden en de Hollandse welvaart om- of afgeleid naar de Domstad. Utrecht zou zo

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

groot als Londen worden, dachten ze! Aldus Augustus. Hiertoe was slechts een
kapitaal van tien miljoen gulden nodig.
Dit plan leek, zelfs nu, niet helemaal onmogelijk. De vooruitzichten op winst
waren, bij slagen, natuurlijk geweldig. De compagnie was dus druk doende met het
laten drukken van plannen en condities van intekening, met de huur van pakhuizen,
en zelfs met enige daadwerkelijke voorbereidingen.6 En: met loterijen, om zo die
tien miljoen bij elkaar te
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krijgen. Men begrijpt gemakkelijk welke kansen hier telkens waren voor een
voorkeursbehandeling van de directeuren. Die konden hun eigen aandelen, acties en
loten in het begin van de hausse met grote winsten verkopen. Ze lijken inderdaad op
steeds andere manieren kapitaal aan hun onderneming onttrokken te hebben.
Augustus beschrijft hoe er langzaamaan wantrouwen groeit en hoe sommige
mensen financieel het schip in dreigen te gaan, kanaal of niet. Er gebeurt maar niets.
Wat gebeurt er met het geld? Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid? De verwarring
en wanhoop worden steeds groter.
De wijze waarop Augustus het reilen en zeilen van de Utrechtse compagnie
beschrijft, en daarbij soms niet helemaal verheimelijkt welke personen erbij betrokken
zijn, wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Wat de Secrete Correspondentie zegt,
beïnvloedt de koersen, en daarmee de financiële positie van betrokkenen. Augustus
wordt soms beschouwd als een verrader van de Utrechtse zaak. Hij ontmoet vanaf
zeker moment stevige kritiek. Het eerste spoor daarvan is te vinden in aflevering 22.
Daarin vaart hij heftig uit tegen de Noodige Aanmerking op de Secrete
Correspondentie, waarin op uiterst personele manier zijn persoon en relaties worden
aangevallen. Die aanvallen blijft hij beantwoorden - want de Noodige Aanmerking
blijkt een periodiek te zijn - in zijn afleveringen 23, 24 en 25. Augustus licht de
doopceel van de schrijver van die Aanmerking, op een wijze die waarschijnlijk door
vele Utrechters gesavoureerd werd. Die begrepen om wie het ging. Voor ons is dat
nogal moeilijk.
Is het een smoesje, wanneer Augustus in aflevering 24 zegt, dat hij op 1 juni zijn
blad moet stopzetten wegens een snoepreisje naar Engeland van zijn
correspondent-vriend? Men kan vermoeden dat hij het wat benauwd gekregen heeft
nu hij de aandacht van heel Utrecht getrokken heeft. In de laatste afleveringen van
de Noodige Aanmerking wordt namelijk zijn identiteit onthuld.

Wie was Augustus?
In de Secrete Correspondentie vinden we allereerst iets terug over de
beroepsachtergrond van de schrijver. Hij zegt geïnteresseerd te zijn in alchemie (p.
45-46) en in de medicijnen (p. 69-80). Van die belangstelling getuigen ook
opmerkingen over de praktijken van drogisten (p. 28), een ontwerp voor een magneet
om edele metalen te vinden (p. 65), de samenstelling van pommades (p. 86), een
onderneming waarbij blauwsel gebruikt wordt (p. 125). Het verwondert dus niet bij
hem opmerkingen te vinden over de mening van Urbino over de alkahest (p. 94) of
kritiek op de tegenstrijdige adviezen van drie dokters (p. 74). De auteur, zo lijkt het,
is goed thuis in de kringen van chemici, apothekers, dokters - beroepen die niet ver
van elkaar af liggen in die tijd, en die kennis van elkaars beroepspraktijken
vooronderstellen.
De Noodige Aanmerking bevestigt dit beeld en noemt zelfs, geleidelijk op steeds
duidelijker wijze, een naam. De auteur is een goudmaker, per 1 mei verhuisd (p. 21).
De Aanmerking spreekt van ene N.G., gewezen fiskaal van een regiment Duitse
troepen. Die moet wel dezelfde zijn als de chimist N.G. die in juli 1720 iets met
toverziekte had en die het hield met de huisvrouw van dokter van K., thans te Leiden
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(p. 21 e.v.). De Utrechtse dokters zouden deze kwakzalver moeten bannen (p. 37).
De schrijver is de luizige en vervloekte chimist Gerd.... (p. 37). De chimist G. en zijn
Duitse confrater Schröder verkopen soms boekjes; Gerding heeft het goudmaken
van Schröder geleerd hoewel Gerding het omgekeerde zegt (p. 23). Zij hebben een
confrater in Jutphaas: het zijn samen de drie spreeuwen.
Dat is al duidelijk genoeg. De Noodige Aanmerking wordt echter zeer expliciet
vanaf p. 37, in boze reactie op het feit dat de Secrete Correspondentie zich heeft
uitgelaten over
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zijn eigen identiteit: nu zal hijzelf ook geen reserves meer hebben. Het is de chimist
Gerding! Zijn naam had hij, geeft hij toe, eigenlijk al genoemd (p. 36, 43). Glashelder
is het wat later volgende acrostichon (p. 50):
Galgen-Pront
Ezels Hoerekind in der Jeugt geboren
Ruygt boven alle Ruygt.
Dief van de Heer Lommersen
Ian Hagelse Logenaar en Chymist
Non habens Pecuniam.
Gebannen Lunenburger.

Gerding dus. We vernemen nog veel meer leerzame dingen over deze Gerding, vooral
over diens escapades, liefdesavonturen en zo nog wat,7 maar dat zijn op zichzelf geen
zaken waardoor we onmiddellijk meer vat krijgen op de man.
Belangrijker is de mededeling dat Gerding een ‘Duytse Mof’ (p. 8), een ‘verblinde
Mof’ (p. 35) is. Dat spoort met het hierboven genoemde ‘feit’ dat Gerding fiskaal
zou zijn geweest bij een Duits regiment, maar ook met Gerdings eigen opmerkingen
in de Secrete Correspondentie dat hij bij de Nederlandse ‘armee’ in dienst was
geweest (p. 126) en dat zijn spelling nog steeds wat Hoogduitse trekjes vertoont (p.
245-246). Naar een Duitse achtergrond verwijzen ook nog de volgende opmerkingen
in de Noodige Aanmerking: dat Gerding zegt te Halle gestudeerd te hebben (p. 51;
opmerkelijk is dat Gerding zelf zegt de auteur van de Aanmerking al in Halle gekend
te hebben) en, in verband met diens voorgenomen Historien,8 dat Gerding alles steelt
uit de schriften van N. Weissen, rector van de Latijnse school van Zutto in
Nedersaksen, vooral uit diens Kabinet der geheymenissen.9
Alles bijeengenomen: het lijkt vrij zeker, tot dusver, dat Gerding een Duitse
achtergrond had,10 dat er een militaire connectie was, en dat hij in Utrecht tot de
medische wereld behoorde. Dat laatste kan onmiddellijk bevestigd worden door ten
minste twee gegevens. De enige Gerding die de site van het Utrechts Archief op dit
moment oplevert is een Johan Ulrich Gerding. Deze geeft op 15 april 1727 procuratie
aan ene N.N. Pons om meubelen te verkopen die zich bevinden op de hofstede
Vreedenhoef en uit de opbrengst daarvan de vrouwe van Jaarsveld te betalen.11
Belangrijker is dat Johan Ulrich Gerding in deze akte ‘doctor medicinae’ wordt
genoemd.
Vreedenhoef, of Vreedenhoeve, is ongetwijfeld de hofstede Vreedenhoeff, gelegen
tussen Leiden en Voorschoten (naar de beschrijving te oordelen een behoorlijk buiten,
met een speelhuisje aan de Vliet), die op 26 november 1725 te koop wordt aangeboden
in de Leydse Courant. Belangstellenden konden zich wenden tot vier met name
genoemde personen, onder wie ‘te Utregt by de Heer Gerding, in de Gortsteeg’.
Hoe dat zij, het lijkt erop dat we met deze Johan Ulrich Gerding een echte medicus
te pakken hebben. De kans is groot dat dit dezelfde Gerding is als de auteur van de
Secrete Correspondentie. Dit ondanks het feit dat de Noodige Aanmerking een tijd
lang Gerding aanduidt met de initialen ‘N.G.’ (zie boven).
Dat heeft tot gevolg dat we nu bijna onmiddellijk weten hoe het deze Gerding later
in zijn leven is vergaan. In 1731 meldt een Amsterdamse akte namelijk, in een geheel
andere context, dat Johann Ulrich Gerding op 3 augustus van dat jaar een contract
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tekende om als arts in Russische dienst te treden en naar dat land te vertrekken.12
Daarmee koos hij de weg van vele achttiende-eeuwse artsen, van wie Pieter van
Woensel wel de bekendste is.
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De voornamen ‘Johan(n) Ulrich’ bevestigen inmiddels dat alle vermeldingen over
een Duitse achtergrond juist moeten zijn. Toch staat hij niet vermeld in het album
studiosorum van de universiteit van Halle, waar hij, volgens de Noodige Aanmerking,
zou hebben gestudeerd. Maar waar is hij wél te vinden? In het album studiosorum
van notabene de universiteit van Leiden. Daar wordt op 13 april 1702 ingeschreven:
‘Johannes Ulricus Gerding, Hildesiensis, 22, J. Hon. C.’.13 Dat laatste betekent dat
hij daar colleges rechten volgde ‘honoris causa’, dus gewoon voor de leukigheid en
niet om daarin examen te doen. En ‘Hildesiensis’ wijst erop dat hij zich, op dat
moment althans, beschouwt als afkomstig uit Hildesheim, dertig kilometer
zuidoostelijk van Hannover. We gaan daarmee toch aardig in de richting van
Lunenburg, dat in het acrostichon wordt vermeld.
Onderzoek in het archief van het Collegium Medicum van Utrecht leverde het
volgende op.14 In de jaren 1715-1719 hebben ze daar nogal last van ene ‘Garding(h)’.
Wanneer hun probleem echt begint is niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval
hebben zij in maart 1715 Garding door hun bode laten ontbieden. Hij was niet thuis,
maar zijn vrouw had de bode gezegd dat Garding ‘sigh niet meer met de practyck in
de medicyne soude bemoeyen’. De klachten dat deze indringer ongeautoriseerd bezig
bleef, hielden echter niet op, zodat een afvaardiging van het college de opdracht
kreeg daarover te gaan spreken met de hoofdofficier, Johan Breyer (november 1715).
Nog diezelfde maand werd, ‘nae dat men eenige recepten van Gardings eygen hand
geordonneert, had becomen’, hun bode samen met een stadsbode naar Gardings huis
gestuurd ‘om hem de boete van 25 gl. te doen afhaelen’ (dat was het gewone
boetebedrag voor niet-erkende geneeskundigen). Deze was - hoe toevallig - weer
niet thuis natuurlijk. Na herhaalde maar vruchteloze pogingen hem thuis te vinden,
en in de wetenschap ‘dat er in [diens] huijs buyten kleeren, bed, en nodige onderhoud
niets ten beste was’ werd geoordeeld dat men nogmaals de hoofdofficier zou pogen
te interesseren (december 1715). Daarna werd het blijkbaar een kwestie van zien wie
de langste adem had. In januari 1716 besloot men de zaak maar even zo te laten, tot
er weer nieuwe klachten zouden komen. In oktober 1719 heette het dat Garding zijn
bul zou moeten tonen, ‘of dat wij sekerlijck hem voor de boete soude executeren met
kennisse van de hr. Hooft officier’.
De beroepsmedici waren al die jaren dus geen steek opgeschoten. We kunnen
alleen concluderen dat Gerding in die periode blijkbaar gewoon zijn gang ging. Niet
dat hij er, blijkens het bovenstaande, rijk van werd. Bevestiging van zijn karige
bestaan lijkt gevonden te kunnen worden in drie andere Utrechtse notariële akten,
waarin ‘Gardingh’ figureert. De eerste, van 17 oktober 1722, is een overeenkomst
tussen verhuurder Rudolph Hilterman en een huurder, ‘Joan Ulrigh Gardingh’, wegens
een behuizing in de Haverstraat. Op 21 november 1727 protesteert muntmeester
Sibertus van Romond dat Gardingh een wissel niet betaald heeft. Op 19 oktober 1728
laat Diederick van Romond (familie van Sibertus) een schuldbekentenis vastleggen
van ‘Joan Ulrigh Gardingh’ inzake overdracht van schilderijen en meubelen. Dat
laatste kan iets onschuldigs zijn, en betrekking hebben op een makelaarsactiviteit
van Gerding, zoals we hem eerder al betrokken zagen bij de verkoop van het
Voorschotense Vreedenhoef.
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Alles bijeengenomen maakt Gerding een beetje de indruk een scharrelaar te zijn, een
losse jongen die zich met van alles en nog wat bezighoudt om aan een inkomen te
raken. Het verbaast dan niet dat dat hij zich in 1720-1721 probeerde op te werpen
als degene die de Utrechtse financiële incrowd op de voet volgde. Hij moet vele
betrokkenen gekend hebben, in die betrekkelijk kleine wereld van handige handelaars.
Hij deed dat trouwens niet zonder talent.15
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Talenten en interesses
Er zijn nog twee zaken waarbij ik wil stilstaan. Ten eerste het schrijftalent van deze
inwijkeling. De auteur van de Secrete Correspondentie geeft blijk van een in het oog
vallende educatie, maar dat is niet genoeg om een goede pen te kunnen voeren.
Gerding kan goed schrijven. Deze Duitser kan zich weren in het Nederlands. Zelfs
zodanig, dat hij zich kan uitlaten over zijn ‘satyrische schrijfaart’ (p. 43) en over het
feit dat zijn tegenstander blijkbaar niet beseft wat schrijven op een ‘burlesque’ en
satirische manier met zich meebrengt (p. 259, 263). Hij was bovendien een erudiet
man. Dat blijkt uit de in het voorbijgaan vermelde teksten,16 en bijvoorbeeld ook uit
het type boek dat hij zijn vriendcorrespondent verzoekt voor hem mee te nemen uit
Engeland.17 Het is vreemd dat er van deze man nog geen ander werk bekend is,
behoudens dan misschien de, overigens onduidelijke, Beschrijving der
gedenkwaardigheeden des papieren Seculi.18
Ten tweede is daar Gerdings belangstelling voor de goudmakerij. Die belangstelling
lijkt overigens evenzeer aanwezig bij zijn opponent, en eigenlijk zelfs in hun beider
Utrechtse milieu. Nu is de idee dat goudmaken mogelijk was, langs chemische dan
wel alchimistische weg dan wel met behulp van arcane of esoterische kennis, vrij
algemeen in de achttiende eeuw.19 Bekend zijn nog steeds contemporaine figuren als
Cagliostro en Casanova, en wat minder de goudmaker-alchimist, de baron van Syberg,
wiens Hollandse avonturen en oplichterijen ruim tien jaar later gloedvol door
Weyerman zouden worden beschreven.20 Alle genoemden hielden zich op in kringen
van de meer welgestelden.
Hierboven zijn al een aantal opmerkingen geciteerd waarin Gerding met goudmaken
in verband wordt gebracht. Het zou kunnen dat hij vanwege zijn achtergrond als
chirurgijn of medicus inderdaad geïnteresseerd was in de ‘zakelijke’, chemische
mogelijkheden. Maar de opmerking van zijn tegenstander in de Noodige Aanmerking
(p. 7) dat hij een heer ‘Ligt van Geloof’ de goudmaak-kunst had zoeken bij te brengen
en daarvoor een honorarium van f 1646 berekende, wijst mogelijk op het bestaan
van een meester-leerling-relatie, in een geheel andere dimensie, die verder ging dan
het geven van zakelijke instructies.21 Zat Gerding misschien in een soort esoterische
cercle?
Daarop wijst ook iets anders. Gerding benadrukt (p. 285-286) dat zijn tegenstander
en diens drukker (Hendrik Schouten) goed ingevoerd zijn in Boehme (wiens
geschriften in geestverwante kringen gretig gelezen werden), en kennissen zijn van
de heer ‘Raat’.22 De schoonmoeder van de drukker krijgt van deze Raat zelfs een
jaarlijks bedrag om in haar onderhoud te voorzien. Volgt een passage over haar
vroomheid, terwijl haar dochter echter als hoer gekleed gaat. Dat laatste laat ik maar
terzijde. Het gaat hier blijkbaar om een milieu van boehmisten, die doorgaans ook
goed ingevoerd zijn in esoterica.23 Ik voeg hieraan toe dat drukker Hendrik Schouten
debet blijkt aan het drukken van Het wonderlyk en zeldzaam levens geval van Hai
Ebdn Jokdan, waar in getoont wordt, hoe iemant buiten eenige ommegang met
menschen, ofte onderwysinge kan komen tot de kennisse van zich zelven en van God.
Een ‘mystiek’ werk dat eveneens geheel past in de esoterische benadering van het
bestaan, en het zoeken naar de laatste waarheid (steen der wijzen, het goud).
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Kortom, de kring rond Gerding, inclusief zijn oude bekende die hem nu in zijn
Noodige Aanmerking het vuur na aan de schenen legt, bestaat niet uit gewone burgers
of gelovigen. Het zijn goudzoekers - wat ‘goud’ hier ook moge betekenen. Nu Gerding
en zijn opponent vijanden zijn geworden, zal Gerdings sneer dat een lid van de tegen
hem gekante bende hoogstens goud weet te maken via het ‘venusbergwerk’ van zijn
vrouw, hard aangekomen zijn (p. 261). En met die ‘bende’ komen we toe aan de
schrijver(s) van de Noodige Aanmerking.
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Wie was de auteur van de Noodige Aanmerking?
Het is duidelijk dat Gerding uiteindelijk heel goed geweten heeft wie er achter de
Noodige Aanmerking zat. In het begin lijkt hij niet zo zeker. Hij denkt dan nog dat
het geschrift in Amsterdam uitkomt en beperkt zich tot invectieven als ‘luyse rok’
(p. 257). Natuurlijk, het zijn lieden die de eer van de directeurs van de Compagnie
willen redden, en daarom komen hun handlangers nu in het geweer. Hij gebruikt
voor die groep herhaaldelijk het woord ‘de bende’ (bijv. p. 260).
In de loop der tijd lijkt hij erachter te komen dat die bende niet zo groot was. Op
p. 282 zegt hij met zoveel woorden dat de ‘Pasquillantische Laster-Bande’ slechts
bestaat uit de ‘schets-opstelder’ en de verkoper (de drukker dus). Die drukker, Hendrik
Schouten, wordt trouwens al genoemd op de titelpagina, dus daar hoefde Gerding
niet zo moeilijk over te doen.
Gerding heeft onduidelijke opmerkingen over het feit dat ‘L.D’ hun revisor en
corrector is (p. 262),24 en dat een Raats-Heer die het in de Bol scheelt, adviseert bij
aantekeningen en voetnoten (p. 282). De eerder genoemde Raat? Het kan zijn dat
achter dit alles iets steekt, maar het wordt dan wel heel langdurig zoeken en puzzelen.
Zo wordt er sterke nadruk gelegd op het begrip ‘nobel’ (p. 257) - dus wie weet
betekent dat, dat de in 1711 tot de orde der advocaten toegelaten Teodorus Nobel,
uit Batavia afkomstig,25 iets met dit alles te maken heeft. Het beroep makelaar wordt
in dit verband ook vaak genoemd (bijv. p. 284).26 Enkele andere gegevens zijn al
eerder in dit artikel genoemd. Ik voeg aan dit alles nog toe dat Gerding zegt dat de
auteur van de Noodige Aanmerking ooit soldaat was te Utrecht, maar deserteerde (p.
283); dat hij drinkt in De Atlas, en dat zijn vrouw hoereert (p. 283), maar dergelijke
en meer opmerkingen van deze aard bieden geen houvast. Ik laat het graag aan
Utrechtse experts over, deze puzzel tot klaarheid te brengen.
Eén element mag echter niet onvermeld blijven. Voortdurend dreigt Gerding de
biografie van zijn tegenstanders te boek te stellen en hen aldus aan de
maatschappelijke verachting prijs te geven. De eerste keer formuleert hij het aldus:
Maar deeze infaame Schepsels zyn niet waardig om sich verder daar by
op te houden, vermits wy ook buyten dat in 't kort een Tractaat te
verwachten hebben onder den Titul: Historie van de nieuwe opgeregte
Alliantie tusschen Koppelaars, Hooren-Draagers en Hoeren, onlangs in
eene van haare Cabal geslooten, met eene Aantooning van de
Noodzakelijkheid, hoe een tweede Hercules deeze Hydra Lernea bij tijds
met eene Slag onderbrengen moet.
Mijn Heer zal daar in uytvoerlijk vinden het leeven en Bedrijf van dit
Volkjen in een galanten Stijl beschreeven; waar bij Gusman d'Alfarache,
den bereysden Laquai, d'Historie der Queesels, de Haagzen Ligtmis, het
Amsterdamsche Hoerendom, den godloosen Student, den Italiaanschen
Proteus, den Engelschen Schelm, en diergelijke raare Boeken meer, maar
als slegte Copyen tegens een kunstlijk geschildert Origineel te
considereeren zyn: den Auteur zal hier toe ook meerder Stof vinden, als
Laurenbergius, die de Vliege, of Majoragius, die den Drek, en Puteanus,
die het Ey beschreven hebben; vermits de Res gestae van Madame Thais
alleen een geheel Foliant konnen uytleeveren (p. 266-267).
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Ik heb dit werk niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk is deze titel nooit verschenen
en was de Historie slechts bedoeld als dreigement. Overigens is het een boeiend
lijstje voorbeelden, waarnaar zijn Historie gemodelleerd moest worden! De lezer zal
de meeste wel kennen of gemakkelijk thuis kunnen brengen. Tamelijk zeldzaam
(althans in de Nederlandse vertalingen) zijn echter Den Engelschen schelm: afgebootst
in 't leven van Meriton Latroon, een doorsleepen guit. Behelzende de uitstekendste
bedriegerijen van beide, zoo vrouwlijke als manlijke geslachten. Uit het Engelsch
vertaalt (1679).27 Van deze titel zijn in
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het Engelse taalgebied vóór 1800 ten minste tien drukken verschenen. Die
Italiaanschen Proteus lijkt mij te identificeren met Den nieuwen Protéus, of de monnik,
avantuur zoeker. Vervattende de zeldsaame levensloop van een monnik, die zeerover
tonneelspeelder, en soldaat wierd, zynde een aan-eenschakeling van aardige gevallen
en wonderlyke historiën.28
In ieder geval blijkt: ze waren best belezen en onderlegd, daar, in dat Utrechtse
picaresk-crimineel-medisch-esoterische milieu.

Eindnoten:
1 In de eerste aflevering is de spelling van de eerste woorden: Secreete Corespondentie. De gehele
tekst is digitaal raadpleegbaar in TEMPO (als KB Den Haag, Pamflet 16486).
2 Dat het wekelijks verscheen lijkt vrij duidelijk hoewel de afleveringen niet gedateerd zijn. Men
kan zich wel afvragen of de eerste vijf afleveringen niet tegelijk zijn verschenen, gezien de
passage aan het einde van nr. 5: ‘Den Drukker adverteert het Gemeen, dat hy een Middel om
de Copyen van deeze secreete Correspondentie wat vroeger te krijgen uytgevonden, en alree 6
Brieven van een curieusen Inhoud in Handen heeft; verseekerende, dat hy in 't vervolg alle
Weeken praecies een Stuk door de Pers den Leeser communiceeren, en voor de Drukfouten in
het toekomende beter sorg draagen sal’ (p. 56). In nr. 13 poogt de schrijver het te doen
voorkomen alsof dat werk te Amsterdam gedrukt is, en dat de fouten die in de tekst voorkomen
het gevolg zijn van de diefstal van de brieven door de knecht van zijn vriend. Wanneer reeds
twaalf nummers gedrukt zijn, doet hij nog steeds verbaasd: hoe krijgt men de kopij in handen?
(p. 129).
3 Volgens de Noodige Aanmerking, p. 50, werd de Secrete Correspondentie gedrukt bij Gerrit
Kribber. Deze is gezien zijn fonds overduidelijk katholiek. Zijn fonds toont twee adressen. In
1707 is de zaak gevestigd ‘op het oude Kerkhoff neffens de Keyzers Kroon’, later ‘agter 't
Stadhuys’. Zijn weduwe geeft werk uit, tenminste vanaf 1727. De Noodige Aanmerking zelf
werd blijkens het impressum gedrukt bij Hendrik Schouten te Utrecht.
4 Soms meerdere brieven.
5 De beste informatie over de compagnie geeft C.H. Slechte, ‘Een noodlottig jaar voor veel zotte
en wijze’. De Rotterdamse windhandel van 1720 ('s-Gravenhage 1982), p. 50-54. Er is geen
archief van de compagnie bewaard.
6 Het schijnt dat de deskundige ook nu nog het begin van dit kanaal kan ontwaren, ergens
benoorden Utrecht. - Bij G. van Rijn, Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis.
Voorafgegaan door eenige mededeelingen over de Utrechtsche en Middelburgsche Compagnien
(Amsterdam 1905), vindt men de nodige spotprenten en spotteksten op dit kanaal (bijv. p. 78,
92, 96, 231-233). Op p. 233 heet het: ‘Uijtersche Gekken, met U Vaarte/ Gij zijt geen Rottege
Actie waard/ Wilt gij Graven door Veld, en Heije/ Laat u Eerst Geneesen van de Keije/ Want
te Graaven, sonder voordeel/ Is als een Hoofd, sonder Kennis en Oordeel’. Op p. 241-242 vindt
men de bij mijn weten enige opmerkingen over de hier besproken twee bladen en hun auteurs.
7 Buiten de reeds genoemde liefdesrelatie met een doktersvrouw wordt ons toevertrouwd: Gerding
heeft zijn vrouw en kinderen allerlei leed aangedaan, omdat zij moesten leven van drie gulden
per week terwijl hij elke middag een gebraden hoen of duifje voorgezet moest krijgen; hij werd
zijn huis uitgezet en raakte de Herenstraat in (p. 14-15). - Het geld ging naar zijn maîtresse
Maria de Voor, in het Rietsteegje (p. 44). - Hij had een avontuur met de vrouw van een dokter
te Woerden; hij is nu samen met Leobarta van Os (p. 16-17). - Een van zijn kennissen is de
huurkoetshouder van W.; hij is een jaar huur schuldig aan de heer Van Wiesen (p. 26). - Een
tijdje geleden had hij een kamer ‘over’ La Place Royale (p. 26). - De chimist heeft een
huwelijkscontract gemaakt met juffr. Van K... om te trouwen wanneer haar vader de dokter
dood is (p. 33). - Hij is nu verbonden met mad. Bougarez met wie hij voornemens is te trouwen
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(p. 43). - Hij is afgerost op de Ganzenmarkt, bij een promotiefeest, wegens het stelen van twee
flessen wijn, en gearresteerd (p. 44). - Details van deze aard zijn er nog wel meer te vinden.
Zelfs voor achttiende-eeuwse begrippen is de verstrekte informatie behoorlijk vulgair.
Zie hierover het eind van dit artikel.
Dit werk is niet gevonden.
Met de connectie Lunenburg, in het acrostichon genoemd, terwijl er ook nog andere
Lunenburgverwijzingen te vinden zijn (zie p. 45) moeten we voorzichtig zijn: de plaatsnamen
Lunenburg en Loenen worden wel gebruikt om aan te geven dat de betrokken personen gek
zijn (uit een Luna-plaats).
Dit moet betreffen: de Vrijvrouwe van Jaarsveld (aan de Lek), Alida de Graeff (1651-1738).
Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075 (Notarieel archief), inv. nr. 6172 (not. P. Schabaalje),
nr. 55. Zie: David Willemse, Antonio Nunes Ribeiro Sanches, élève de Boerhaave, et son
importance pour la Russie (Leiden 1966), p. 68.
Was het een familielid dat zich ook liet inschrijven? Op 28 december 1719 vindt men:
‘Wilhelmus Hendricus Gerding Hanoveranus, 24, J.’.
Het Utrechts Archief, inv. nr. 144-1: het notulenboek van dit college voor de eerste helft van
de achttiende eeuw. Een kort onderzoek naar Gerding als persoon, in de stad Utrecht, bij het
chirurgijnsgilde en het apothekersgilde, leverde vooralsnog niets op.
De belangstellende kan waarschijnlijk nog meer en andere gegevens opdiepen uit Het Utrechts
Archief, bijvoorbeeld uit de bescheiden van de Hoofdofficier of het stadsbestuur. Vooralsnog
hebben we nu zekerheid op twee punten: Gerdings Duitse herkomst en het medisch milieu.
Zo noemt de auteur niet slechts teksten die betrekking hebben op de windhandel, zoals het
kluchtspel Bombario, maar ook de Historie der Sevarambes, de kabbala, Utopia, de
Borger-Edelman, Juvenalis, Persius, Lucianus, Aurus Gellius, Cicero, Demosthenes,
Nazianzenus, Seneca, Herodotus, Ovidius, Tacitus, Sempronius, Eurylas, Urbono over de
Alkahest, Amadis, Don Quichot, Petronius, Suetonius, de Acta sanctorum, de Bibliotheca
fratrum Polonum en de Academie des Sciences; maar óók Tableau de l'amour. Les intrigues
des dames.
Hij vraagt met nadruk om de Beschrijving der gedenkwaardigheeden des papieren Seculi (p.
281). Op p. 302 vindt men het vreemde verzoek aan de vriend, twee stukken over de Utrechtse
compagnie niet in te voegen in de Beschrijving, maar daar wel de portretten van de tegenstanders
in op te nemen. Dat suggereert dat dit tractaat uit eigen koker komt. Even dacht ik dat met de
Beschrijving misschien het in 1720 te Zwolle verschenen Den nieuwen en tweden eolus Jan
Lauw of de Papieren eeuw bedoeld was, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
Zie voorgaande noot.
Frank van Lamoen legt in een alchemie-voor-dummies snel uit hoe populair alchemie/goudmaken
was, in zijn ‘“Een paddestoels geslacht, dat opsprong in een nacht”. Over alchemie en Syberg’
(opgenomen in het in volgende noot genoemde werkje).
Zijn activiteiten zijn recent opnieuw summier bijeengezet in: Syberg. De Zoetermeerse alchemist.
Uitgave ter gelegenheid van de expeditievergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman
op 4 september 2010 naar Zoetermeer. Met bijdragen van Rietje van Vliet en Frank van Lamoen
(Zoeterwoude 2010).
Genoemde heer ‘Ligt van Geloof’ zou dezelfde kunnen zijn als de heer ‘Lommersen’ van wie
Gerding gediefd had (in het acrostichon). Er bestaat in die tijd een Johann Friedrich II Wilhelm
Bernhard von Schaesberg (1659-1723), Reichsgraf Von Schaesberg, Herr zu Kerpen-Loppersum.
Deze overlijdt in Dusseldorp. Was Friedrich Gerdings adellijke leerling, beschermheer tevens?
Het blijft speculatie. Opmerkelijk is dat de Noodige Aanmerking meldt (p. 33) dat er exemplaren
van de Secrete Correspondentie naar Dusseldorp worden gestuurd.
Het is goed mogelijk dat hier gedoeld wordt op de boehmist Alhart de Raadt, in Utrecht
overleden. Zie over hem: Frank van Lamoen, ‘Verliefd op Sophia: Alhart de Raadt (1640-1716)
en de vrienden van Jacob Boehme’, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 13
(2002), p. 119-163 (vooral p. 157-158). In verband met het eerder genoemde Halle is deze
zinsnede opmerkelijk: ‘De universiteit van Halle was vanaf haar oprichting in 1694 een broeinest
van spiritualisten, Boehmisten, Philadelphiërs en piëtisten’ (p. 160).
Hier kan men nog aan toevoegen de opmerking in de Noodige Aanmerking (p. 24) dat Gerding
een ‘atheist’ is (dus: een niet-orthodox iemand) die wél alles van bepaalde sekten weet.
Een ondankbare ‘M.S.’ passeert ook de revue (p. 260).
R. Huijbrecht e.a., Album advocatorum. De advocaten van het Hof van Holland 1560-1811
(Den Haag z.j.), p. 230.
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26 Eerder in het artikel bleek al dat Gerding ook wel als huismakelaar optrad (bemiddeling bij de
verkoop van hofstede Vreedenhoef). Misschien hielden Gerding en zijn tegenstander zich dus
in dezelfde kringen op.
27 ‘Gedrukt volgens de oprechte Engelse Kopy’. In het door mij geziene exemplaar (UBA 2007 D
5) wordt een tweede deel aangekondigd, dat reeds onder de pers zou zijn.
28 ‘Te Haarlem, Gedrukt by Jan van Lee, 1691’ (KB 30 E 13).
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De geleerdentijdschriften van Marten Schagen, I
André Hanou
Vrij veel tijdschriften ontbreken op de gebruikelijke lijstjes van voor onderzoek
gebruikte periodieken. Sommige van die onbekende tijdschriften verdienen
desondanks meer aandacht. Zo las ik recent het tijdschrift Het Weekelyks Orakel
(1735-1736).1 Dit blad lijkt een andere formule te hebben dan de bekendere genres
tijdschriften uit de periode vóór 1760. De auteur-redacteur van het Orakel blijkt
bovendien debet te zijn geweest aan nog andere, relatief evenzeer onbekende bladen
met een vergelijkbare opzet. Reden een en ander wat nader te onderzoeken.
Het eerste deel van mijn artikel over vroege achttiende-eeuwse
geleerdentijdschriften heeft betrekking op Het Weekelyks Orakel. In het tweede deel
bespreek ik drie andere geleerdentijdschriften. Op basis van gegevens uit die teksten
zelf geef ik informatie over inhoud en vorm, organisatie, auteur, distributie en
atmosfeer. In het derde deel komt de vraag aan de orde of er nog meer voorbeelden
van dit type periodiek hebben bestaan. Is het mogelijk te spreken van een nieuw
(sub)genre?

Uitgever en opzet
Het Weekelyks Orakel is een vrij vroeg weekblad, uit 1735 en 1736. De volledige
titel van het eerste halfjaardeel luidt: Het Weekelyks Orakel; of Aanmerkingen en
ophelderingen omtrent eene groote menigte van alderleye voorgeworpe zaken. Ten
deele uit het Engelsch overgezet ten deele in 't Nederduitsch voorgesteld en
beantwoord: Eerste halfjaar. Van 24 augustus 1735 tot 18 january 1736. No. 1-30.2
De titelpagina van het daarop volgende halfjaardeel meldt dat het de nummers 31-60
bevat, lopend van 25 januari 1736 tot 26 december 1736. Daarmee houdt het tijdschrift
op te bestaan. Dat had de redactie zelf al aangekondigd.
Behalve de titel geeft de eerste titelpagina ook informatie over de frequentie en
de verkrijgbaarheid: ‘Dit Orakel is compleet, of alle Woensdagen by Numeros te
bekomen: te Haarlem by J. Bosch; te Dordrecht by J. Braam; te Delft by R. Boitet;
te Amsterdam by M. Schagen; te Rotterdam by N. Smithof; te Gouda by A. Staal;
te Middelburg by A. Meerkamp; en voorts in de meeste steden by de voornaamste
Boekverkopers’.
Een zeer Hollandse affaire dus, dit blad. Alleen Middelburg is niet-Hollands, maar
behoort wel tot het ‘Westen’.3 De Haarlemmer Jan Bosch, zo wil de traditie, moet
als eerstgenoemde in zo'n colofon, de eigenlijke uitgever en/of drukker zijn.
De twee delen bijeen beslaan 474 genummerde bladzijden; de paginering loopt
over de afzonderlijke nummers heen.4 Daarna volgt nog een ‘Bladwyzer der vraagen’.
Over die vragen later. Het blad is opgezet als weekblad, maar het verschijnt niet
geheel regelmatig.5

Culturele atmosfeer
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Zoals uit de titel al blijkt, bevat dit blad geen spectatoriale vertogen of mercuriaal
nieuws. Het geeft ook geen boekenuittreksels zoals de gewone geleerdentijdschriften.
Opzet en bedoeling van de schrijvers worden allereerst duidelijk door de korte
inleiding in het eerste nummer:
Om geen lange Inleiding te maaken voor een Papier van Acht Bladzyden,
gelieven onze Weetgierige Landslieden kortelyk te weeten, dat wy
voorneemens zyn alle Woensdagen een
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diergelyk Blaadje als dit, gemeen te maaken. Het zal zyn eerste geboorte
verschuldigt weezen aan het nyver Engelandt; alwaar een Gezelschap van
Geleerden, voor een geruimen tydt; op VRAAGEN over allerlei stoffen, aan
hen gedaan of noch te doen, ten dienst van Geletterde en Onbelezene te
antwoorden.
Uit den voorraat die wy'er reeds uit Engelandt van kreegen, en die men
ons continueert van tydt tot tydt te zenden, zullen wy het beste zien te
kippen, en daar het ons raadzaam dunkt, iets van het onze daar by te
voegen. Ook bieden wy uit, in navolging van onze Engelsche Voorgangers,
om naa ons vermogen antwoordt te geeven, op alle VRAAGEN, die in de
Teologie, Antiquiteit, Historien, Geographie, en andere stoffen, aan onze
Maatschappy, door 't middel van onze Correspondenten, de hier
achtergenoemde boekverkopers, franco, toegezonden worden. [...] Men
behoeft zich in zulken geval maar zonder naam of navraag aan ons te
adresseeren en kunnen wy met malkander niet, het Engelsch Gezelschap
zal voor ons antwoorden.
Er vallen hier enkele dingen op. Zo blijkt het blad geschreven te zijn naar Engels
voorbeeld en hebben we ook hier, net als in Engeland, te maken met een genootschap,
een ‘Maatschappy’. Bovendien spreekt uit de aangehaalde passage het verlichte
verlangen om voorlichting te geven: niet alleen aan geleerden maar ook aan
‘onbelezenen’.
Dat laatste doet denken aan de wens van Pieter Rabus, uitgesproken aan het begin
van zijn Boekzael (1692). Ook hij wil de Nederlandse ‘platterts’ die geen vreemde
talen kennen, deelachtig maken aan de toenemende kennis. Rabus doet dat nog op
een vrij traditionele manier, namelijk door aankondigingen van en excerpten uit
nieuwe boeken te geven. In Het Weekelyks Orakel daarentegen wordt, zo op het oog
althans, gewerkt met een gezelschap of een genootschap dat op interactieve wijze
contact heeft met zijn lezers, voorlichting geeft, vragen beantwoordt. Dit gebeurt via
een tijdschrift, het nieuwe medium dat tijdens de Verlichting steeds vaker wordt
ingezet om de publieke zaak te dienen. Of het overigens hier, in het Nederlandse
geval, werkelijk om een genootschap gaat is nog maar de vraag.
De inleiding geeft verder informatie over de zes leden van het Engelse gezelschap.
Het bestaat uit een theoloog die tevens verstand heeft van gewijde en ongewijde
talen, oudheden en de historiën; een medicus die ook in de natuurkunde ervaring
heeft; een advocaat met belangstelling voor ‘bovennatuurkunde’ en wiskunde; een
‘zedelijk filosoof’ (staatkunde); een insectoloog en tot slot een ‘man van de wereld’.
Het feit dat er een man van de wereld bij zit, zorgt wellicht voor enige opluchting
bij de lezer: kennis zonder levenskennis pleegt immers vaak te leiden tot geestelijke
bloedarmoede. Alle kennis en kunde lijkt bij de Engelsen dus goed afgedekt. Met
zoveel woorden wordt het niet gezegd, maar wel wordt gesuggereerd dat het
Nederlandse gezelschap bestaat uit lieden met vergelijkbare capaciteiten.
Er is een ander gevaar dat op voorhand bezworen moet worden:
Wat onze Maatschappy betreft; de Leezer zy gerust, dat wy ons willen
verbergen; dat wy nog overgeloovige nog vrygeestige beginsels koesteren;
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dat wy Kerk en Raadhuis nooit dan met eerbied naderen; en geen lust
hebben, om onze gebreken met het ophaalen een's anders te bedekken.6
Staat en publieke kerk kunnen dus gerust zijn: men zal niet ‘personaliseren’ oftewel
particuliere personen aanvallen. De bezwering van dergelijke angsten is een goed
gebruik in het begin van periodieke geschriften. Het gezelschap bestaat dus niet uit
radicalen. Maar ook niet uit ‘overgelovigen’. We treffen verstandige, gelovige
Verlichten.
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Inhoud
Wat er in het eerste nummer na deze inleiding nog aan ruimte resteert, wordt gevuld
met drie vragen en drie antwoorden.
De eerste vraag luidt: ‘Wat is uw gevoelen wegens 't Ophouden der Heidensche
Orakelen; Viel zulks voor ten tyde van Christus Geboorte? En moet men gelooven,
dat 'er in de Antwoorden die zy gaaven eenige duivelsche of bovennatuurlyke Werking
was?’. Een vraag over zo'n kwestie komt ons nu vrij redelijk voor maar was indertijd
niet ongevaarlijk. De doopsgezinde voorganger Antonius van Dale (1638-1708) had
enorm last gekregen met de orthodoxie wegens zijn werk De oraculis ethnicorum
(1683), over de orakels in de Oudheid.7 Daarin had hij het standpunt ingenomen dat
die orakels niets met het werk van de duivel van doen hadden, hoogstens met
priestertrucs. Om vergelijkbare stellingen was ook Balthasar Bekker uit zijn ambt
gezet.
In het antwoord is het blad Orakel dan ook vrij diplomatiek. Die orakels bij de
klassieken, zo luidt het, kwamen minder voor ten tijde van Christus: ‘dit wordt billyk
aan 't helder Licht van den Christelyken Godsdienst toegeschreeven, dat de Wolken
van Bygeloovigheit, die dus lang de Gemoederen der Menschen verduistert, en 't
Bedrog verborgen hadden, opklaarde en verdreef.’ Deze prachtige oplossing is geheel
in de geest van de christelijke Verlichting. In die stroming wordt het christendom
geleidelijk beschouwd niet als een collectie dogmata maar als een evolutionair,
verlichter stadium van de mensheid. Deze denkwijze wordt gedurende de achttiende
eeuw gemeengoed. Zij is bijvoorbeeld altijd aanwezig bij auteurs als Wolf en Deken.8
De twee volgende vragen hebben een meer historische dan wel
sociaal-maatschappelijke strekking. Wat moeten we vinden van Voltaires held, Karel
XII van Zweden? En: hoe zijn laster en achterklap, bij zoveel vrouwen voorkomend,
te bestrijden?
Gezien deze eerste voorbeelden zullen structuur en vorm van dit
blad-in-vragen-en-antwoorden wel duidelijk zijn. De vragen beslaan het hele spectrum
van geschiedenis en wetenschap. Het kan gaan over Zoroaster of over het atheïsme
van Spinoza. Over wat liefde is; over de kwestie of kameleons echt bestaan en
inderdaad van de lucht leven. Er zijn vragen als: wat is deugd? Mogen makelaars
liegen? Wat doe je wanneer je een meisje van zestien jaar bent, een galant wil krijgen,
maar niet het huis uit mag?9 Is veinzen een plicht van politici? Kunnen bijgelovigheid
en een goed verstand samengaan? Zijn mollen echt blind? Zijn er fysiologische
redenen die tegen polygamie pleiten? Kunnen planeten echt invloed hebben op onze
lichamen? Kunnen vissen slapen? Is geestigheid een voorwaarde om te kunnen
deelnemen aan gezelschappen? Het antwoord op de laatste vraag kan nog steeds
relevant zijn voor gespreksleiders van en deelnemers aan hedendaagse
praatprogramma's op de buis...
Dat alles wijst erop dat de betrokkenheid van de redacteur bij moraal en
maatschappij van wezenlijk seculiere aard is. Toch gaat een niet onbelangrijk deel
van de vragen en antwoorden over de betekenis van allerlei bijbelplaatsen en over
allerlei figuren uit de geschiedenis van bijbel en christendom. Hoe lang bleven Adam
en Eva ‘onnozel’? Hoe zit het historisch gezien nu precies met Ahasverus? Waarom
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worden engelen altijd verbeeld met vleugels? Wat moeten we denken bij de antichrist?
Wat die laatste vraag betreft: de vrager krijgt zelfs een compleet studiepakket
voorgelegd om verder te lezen.
Het valt op dat bij dit gehele bijbels-historisch-theologische complex nooit materie
van leerstellige aard behandeld wordt. Er wordt geen stof behandeld die aanleiding
kan geven tot kerkelijk geharrewar en geruzie over dogma's. Men probeert irenisch
te blijven, geen aanleiding te geven tot kanselgeweld. Deze sfeer van vrijzinniger
christendom vindt men terug in een vraag naar de fundering van moraal:
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Is het gene wy Zedelyk Goed en Quaad noemen, met alle de Betrekkingen,
Verpligtingen, en Gevolgen daar uit ontstaande, alleen gegrond in de
enkele Wil van den Schepper; of is 'er veeleer een Onveranderlyk
Onderscheid in de Nature der Dingen, en bygevolge de tegenwoordige
Instelling van 't Aanbiddelyke Opperwezen uit eigener aart, Regt en Goed,
en dus het eenig bequaame Rigtsnoer van vrye en verstandelyke Wezens?10
De mensheid moet vooruit gaan. Het Weekelyks Orakel verwerpt de mening van
sommigen dat de wereld zoals die zich nu aan ons voordoet, altijd heeft bestaan:
[Als dat waar is,] Hoe is het dan te gelooven, dat menschen van dezelfde
gesteltheit als het tegenwoordige menschdom, en van gelyke schranderheit,
weetlust, en eerzugt als het tanslevende geslagte, een geheel eeuwigheit
zouden overgebragt hebben, zonder eenige dier Ontdekkingen van Konst
te doen, welke men in de laaste zesduizend jaren gedaan heeft.11
Men kan zich natuurlijk afvragen of we hier te maken hebben met echt Nederlands
gedachtegoed. Is dit niet allemaal uit het Engels vertaald? Dat brengt ons op de vraag
naar de auteur(s) en naar het Engelse voorbeeld.
Over dat voorbeeld voorlopig slechts het volgende. Het tijdschrift dat gediend
heeft als ‘Vorlage’, is vermoedelijk Te Weekly Oracle or, Universal library,12 een
weekblad van encyclopedische aard dat verscheen van januari 1735 tot en met februari
1737. Dit is gelijktijdig met Het Weekelyks Orakel, zoals de inleiding van het
Nederlandse blad al suggereerde.

Wel of geen schrijverscollectief?
Wat de algemene richting en culturele atmosfeer betreft, is het trouwens niet van al
te veel belang of we soms wel, soms niet met een Engels voorbeeld of grondtekst te
maken hebben. Dat blijkt immers al uit de hierboven gegeven citaten uit Het
Weekelyks Orakel. We vinden hier de letterlijk grenzeloze encyclopedische
Verlichtingsnieuwsgierigheid naar ‘hoe het zit’ op allerlei gebied: hoe het werkt in
de natuur; hoe gewijde of ongewijde geschiedenis begrepen moet worden; hoe moraal
bevorderd moet worden. Dat alles wordt onderzocht en bevraagd terwijl zoveel
mogelijk wordt vermeden op orthodoxe lange tenen te gaan staan.
Het is echter mogelijk snel te weten te komen welke teksten originele Nederlandse
teksten zijn en welke uit het Engels zijn vertaald of bewerkt. De redactie van Het
Weekelyks Orakel is namelijk zo aardig geweest ons precies op te geven welke teksten
afkomstig zijn van welke Nederlanders. Aan het einde vindt men een ‘Bladwyzer
der vraagen’ (p. 475-479). Daarin zijn met een * getekend de stukken die niet in het
Engelse origineel voorkomen. Deze asterisk-stukken blijken afkomstig van drie
medewerkers. Zij tooien zich in de tekst met de initialen E.E., N.-H., en N.V.13
Zijn dit de leden van die in de inleiding van het Orakel genoemde maatschappij?
Ik betwijfel het. Omdat ik ervan uitga dat de Haarlemse doopsgezinde uitgever Jan
Bosch (werkzaam 1735-1782) de drukker-uitgever van het Orakel geweest moet
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zijn, zocht ik namelijk geschikte kandidaten onder de auteurs uit zijn fonds. Bosch
geeft erg veel werk uit met een doopsgezind karakter. Marten Schagen (1700-1770)
is zijn belangrijkste auteur. Het ligt voor de hand om Schagen aan te wijzen als
redacteur van Het Weekelyks Orakel. Dit wordt bevestigd door Johannes Cuperus
(1725-1777), die nog in de achttiende eeuw een necrologie van Schagen schreef. Na
zijn constatering dat Schagen debet was geweest aan een blad getiteld
Vermakelykheden, merkt Cuperus in een noot op:
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Ook vertaalde hy [...]. 'Er kwam nu een Tydschrift, onder den naam van
het Weekelyks Orakel, uit, door eenige Liefhebbers van Geleerdheid,
meerendeels onder zyn Opzigt. Waar in hy verscheidene Vertoogen schreef,
en de meeste Vertaali[n]gen gaf. Het vervat 60 No. In groot Octavo, 1735
en 1736.14
Dat duidt erop dat Schagen de voornaamste, zo niet de enige redacteur is. Ook in het
Orakel zelf, op 7 december 1735, staat een opmerking die op Schagens betrokkenheid
duidt:15
De Andere Leden van ons Gezelschap sedert eenige tyd afwezig zynde,
hebbe ik over my genomen onzen Correspondent maar t'antwoorden; alzoo
zy my van 't begin af aan het beantwoorden der Vaderlandsche Vraagen
overgelaten hebben. Ik diende dit te zeggen, op dat onze Correspondent
zich niet vergisse, met te denken, dat hy hier het oordeel van meer als een
Man heeft. N.-H.
Deze passage lijkt te impliceren dat er slechts één schrijver debet is geweest aan alle
Nederlandse stukken, ook al staan daar drie verschillende soorten initialen onder;
temeer omdat ook na 7 december 1735 die initialen in gebruik blijven. Dat verklaart
ook de eerdere, wat raadselachtige opmerking dat de lezers wel te horen hebben
gekregen welke experts er in het Engelse genootschap zitten; ‘maar omtrent onze
Professie, hebben wy met voordagt gezwegen, gelyk wy ook als nog raadzaam
vinden’.16 Desondanks blijf ik enige aarzeling houden over de identiteit van ‘E.E.’.
Diens stukken hebben vooral betrekking op Engeland (hij behandelt bijvoorbeeld
vragen over het aantal inwoners van Londen). Is dit misschien iemand die het Engels
buitengewoon goed machtig was en een deel van de vertaling voor zijn rekening
nam? Woonde hij in Engeland?
Piet Visser schreef nog niet zo heel lang geleden een omvangrijk artikel over het
leven en werk van Marten Schagen en daarin komt hij tot een vergelijkbare conclusie.17
Zo'n artikel is vrij zeldzaam wanneer het gaat om achttiende-eeuwse auteurs van het
tweede of derde plan. Visser noemt het Orakel en bespreekt ook kort enkele andere
bladen waar Schagen bemoeienis mee heeft gehad: de Godgeleerde Vermakelykheden
(1732-1736), de Leerzame Verlustiging (1740-1742) en het Wekelyks Antwoord
(1753). Wat het Orakel betreft, meent Visser dat Schagen naast de vertalingen, onder
de initialen ‘N.-H.’ (misschien: Noord-Hollander) de meeste bijdragen schreef.18

Marten Schagen, een actieve polyhistor
Tijdens het verschijnen van het Orakel is Schagen boekhandelaar te Amsterdam.
Omdat ook bij de volgende nog te bespreken bladen Schagen de hoofdrol speelt,
wordt het tijd een kort overzicht te geven van zijn leven en werk.19
Marten Schagen wordt geboren in een doopsgezind milieu, te Alkmaar, op 24
oktober 1700. Dat milieu bevindt zich in een overgangsstadium. Er zijn daar, zoals
wij dat ook bij de publieke kerk kennen, rekkelijken en preciezen. Schagen zal het

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

midden houden. Hij mag de Latijnse school niet afmaken omdat er na het overlijden
van zijn vader inkomsten nodig zijn. Hij gaat in de leer bij een Alkmaarse
boekhandelaar, terwijl hij zich in de avonduren schoolt in de klassieke talen en de
theologie. In 1718 vertrekt hij naar Amsterdam waar hij zijn studies voortzet. In 1723
wordt hij daar boekverkoper en uitgever. Tot 1738 zal hij op die manier in zijn
levensonderhoud voorzien. Tegelijk treedt hij op als leraar bij een doopsgezinde
groepering in Amsterdam. In 1738 wordt hij fulltime predikant bij de doopsgezinden
in Alkmaar, tot 1741. Daarna is hij tot zijn dood predikant in Utrecht. Redacteur
Schagen is een genootschapsman geweest. Zo behoort hij tot de
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oprichters van Dulces Ante Omnia Musae, in 1759. In 1766 werd hij, bij de oprichting,
meteen lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Hij is vooral bekend
gebleven wegens zijn vele vertalingen van religieuze teksten. Schagen heeft bij zijn
vertalingen en uitgaven het doel een algemene, protestants-verlichte markt te bereiken.
Een belangrijk element in zowel zijn werk als zijn fonds is de nieuwe wetenschap.
Vele doopsgezinden als Schagen denken modern en zien in de fysicotheologie een
welkome ideologie: de wonderen van natuur en heelal zijn een goede bodem voor
de religieuze ervaring van God. Het theologische curriculum van het in 1735
opgerichte eigen Doopsgezind Seminarium is geënt op de natuurwetenschappen.
Deze moderne houding wordt later nog beter zichtbaar in wetenschappelijke
stichtingen als Teylers Museum, geïnitieerd door de doopsgezinde Haarlemmer Pieter
Teyler (1702-1772), maar ook in de doopsgezinde, niet zelden nogal radicale steun
voor het patriottisme.
Schagen is een echte actieve polyhistor. Zelfs zijn vertalingen voorziet hij van
commentaar en van grote aantallen noten. Zolang het maar de uitbreiding en
verdieping van kennis ten goede komt! Zijn neiging eindeloos weetjes toe te voegen
komt niet altijd de helderheid van de hoofdlijn van zijn betogen ten goede. Het doet
wat schoolmeesterachtig aan. Die stapelzucht, die neiging om zich steeds te laten
afleiden, doet denken aan wat hijzelf de juffers verwijt: ‘Gelijk een Juffer van onze
kennis, nooit van een Rivier hoorde praaten, zonder dat ze een Historitje van een
Brug vertelde’.20
Wie Vissers uitstekende bibliografe van werken en uitgaven van Schagen
raadpleegt, krijgt enigszins een idee van de enorme werkkracht van Schagen. Ook
spreekt uit deze bibliografe Schagens wilskracht om voor te lichten, kennis te
verspreiden en irenische moraal te bevorderen. Ik merk daarbij op dat Visser in zijn
artikel tijdschriften als het Orakel slechts weinig of niet heeft kunnen betrekken.

Epistolair verkeer
Het Weekelyks Orakel is beslist geen eenrichtingsverkeer, geen simpel middel om
weetjes door te geven. De vraag-antwoordstructuur van het blad is op zichzelf al een
voor de Verlichting typische didactische structuur waarin de betrokkenheid van de
weetgierige gestimuleerd wordt. Het blad, of althans Schagen, doet echter daarnaast
zijn best de lezers werkelijk bij de inhoud te betrekken. Dat blijkt uit vele vragen
waaronder we, naast een datum, veel specifieke plaatsnamen vinden. Zo zijn er vragen
uit Purmerend, Oosthuizen, Haarlem, Middelburg. Dat duidt op realiteit. Het zijn
misschien wel aan Schagen welbekende lezers uit doopsgezinde kring. Hoe dan ook,
het lijkt duidelijk dat echte lezers echte brieven sturen. Overigens worden zelden de
reële namen van de vragersinzenders vermeld.21 Dat past niet bij het bovenpersoonlijke
karakter van bladen in deze tijd: men vermijdt de indruk te wekken dat persoonlijke
belangstellingen relevant zijn.
De Nederlandse redactie belijdt met zoveel woorden dat een groot aantal vragen
is voorgeselecteerd door de redactie.22 Mogelijk zijn dat de vragen die gesteld zijn
door personen met welbekende, spectatorachtige speaking names als Historio-philus,
Winziek, Kaïn Severuyn, Johanna Buskruid, Weetgierige.
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Uniek is het verschijnsel dat vanaf zeker moment de redactie opgeeft welke vragen
überhaupt zijn ingestuurd. Die vragen worden dan afgedrukt; het bijbehorend
antwoord volgt pas later. Na verloop van tijd blijken er te veel vragen binnen te
komen. De redactie deelt dan mee dat zij niet alle, en zeker niet tijdig, beantwoord
kunnen worden.23 Daarna worden de vragen niet langer op voorhand, als
‘binnengekomen’, afgedrukt.24 Een Haarlemse brief - ik vermoed: afkomstig van
drukker-uitgever Jan Bosch, die daar heil in ziet voor zijn afzet - verzoekt zelfs geen
Engelse vragen en antwoorden meer te geven, zolang er Hollandse voorraad is. De
redactie stemt toe.25
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De redactie probeert al dit epistolaire verkeer in goede banen te leiden. Zo zegt zij:
Deze Vraag [over wat men moet denken van mannen die het met mannen
houden, AH26] is ons eenigen tyd geleden van HOORN toegekomen, zonder
ondertekening van Dag, Plaats, en Karakter of Naam; even gelyk andere
Vraagen die wy van elders ontvingen. Dit doed ons alle onze
Correspondenten verzoeken, voortaan het gene zy zenden te tekenen met
de plaats van waar, den dag sints wanneer, en den naam onder welke, zy
voldoening op hunne Vraagen begeeren. Wy houden dit te noodiger op
dat onze lezers aanstonds weten mogen wat van onze geringheit en wat
uit Engeland overgenomen is.27
Een opmerkelijke bijzonderheid: de redacteur schrijft niets te willen veranderen aan
spelling en inhoud van de ingestuurde vragen.28 Hij geeft weer ‘stiptelyk volgens het
origineel’. In zijn andere bladen deelt Schagen vrij vaak mee - kennelijk in antwoord
op klachten van lezers - dat hij niet echt iets wil doen aan de stijl en de indeling van
ingestuurde stukken en vertalingen. Hij wenst blijkbaar slechts doorgeefluik te zijn,
in het geval van bijdragen door anderen. Had hij geen tijd om aan al die stukken te
sleutelen? Ook bij de andere Schagenbladen blijken we op dit punt van doen te hebben
met nauwelijks gewijzigde of beïnvloede inbreng van lezers. Dat is winst voor onze
kennis over de mate waarin en de wijze waarop de lezer van die tijd participeert in
dat belangrijke medium van de Verlichting: het tijdschrift.
Die lezers - en Schagen zelf - hadden het trouwens druk met het lezen van
soortgelijke informatieve bladen die niet spectatoriaal van aard waren. Zo zegt
Schagen:
Indien de nieuwsgierige Lezer hier omtrent breeder gelieft onderricht te
zyn, kan hy zich bedienen van W. Ranow's Konst-kabinet, en inzien [volgt
precieze verwijzing].29
In één geval, in een antwoord op de vraag ‘Is armoede een kwaad?’, zegt Schagen:
‘Wy neemen dit over uit de Driemaandelykse Vermakelykheden’.30 Dat kan hij
gemakkelijk doen, want die Vermakelykheden verschijnen eveneens onder zijn
supervisie in dezelfde periode. Over dat blad later meer.

Einde van het Weekelyks Orakel
Is het Weekelyks Orakel dus een succesvol blad? Eerder al vermeldde ik dat zeker
iemand vraagt waarom het Orakel er al een paar weken het zwijgen toe doet. Deze
vraag wordt bijna aan het levenseinde van het blad gesteld, in nr. 56 (nummer
gedateerd 15-29 augustus 1736).31 De teleurstelling die de briefschrijver, ene
Orthophilus uit Middelburg, uitspreekt bij de toelichting op zijn vraag, is heel
informatief:
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De onvergelykelyke SPECTATOR heeft het tydelyke met het eeuwige
verwisseld. De SNAPPER houd zynen mond gesloten. De SCHERTSER heeft
het gemeen bedankt. En de PERSIAAN heeft zoo 't schynt van de
Hollandsche lucht de teering gekregen. 't ORAKEL zou dan 't eenigste zyn
dat 'er overbleef. Deszelfs oogmerk is niet minder pryslyk dan dat van all'
de gemelde. De uitvoering daarvan dunkt my het gemeen te moeten
smaken; schoon men somtyds ruim zoo wel gedaan zou hebben, minder
uit het Engelsch Orakel te vertalen, en spoediger onze Hollandsche Vragen
te beantwoorden. Maar dit vergeefelyk zynde aan een Gezelschap dat niet
meer dan één man schynt te hebben tot het beantwoorden van zulke vragen,
weet ik in de wyde werelt niet waaraan zulk een onverschoonbaar verwyl
toe te schryven. Onverschoonbaar zeg ik: want als uw ORAKEL met de
voorgemelde schriften zwygt, dan berooft men onze collegiën van byna
alles waarmeê zy sedert eenigen tyd de eerste stilzwygendheit harer
byeenkomsten verdreven.
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[We gaan nu telkens eerst een uurtje dutten.] En onze
Burger-Gezelschappen zullen weder moeten keeren tot de meeste der
dingen waarvan de SPECTATOR haar zoo loffelyk gezuiverd had [roddel
en dergelijke zaken, AH]. 't ORAKEL zult gy zeggen is niet geschikt om
zulks te verhoeden; en 't houd zich meest met zaken van speculatie op.
Maar laat het zoo zyn; ten minsten kan het de gedagten stof geven, gaande
maken, en dus voor een wyl den loop stuiten van de laf- en laag-heden
onzer samenkomsten.32
Graag een beetje opschieten dus, redactie, met de nieuwe nummers!
De observaties van Orthophilus zijn heel boeiend. Blijkbaar heeft men rond 1735
in gezelschappen van allerlei soort - hij maakt onderscheid tussen collegiën en
burgergezelschappen - grote behoefte aan opiniërende bladen, zoals de bekende
spectators van Van Effen en van Addison en Steele. Maar die hebb en nu, in 1736,
opgehouden te bestaan, en het Orakel dreigt ook al te verdwijnen! Hoewel het Orakel
meer ‘speculatief’ van aard is dan de andere bladen - dus: een abstracter soort kennis
behandelend - vult het toch een lacune. De vragen en antwoorden zijn sociale
gespreksstof.
Het antwoord van Schagen geeft aan dat het Orakel niet zó populair of noodzakelijk
is als de Zeeuwse schrijver suggereert:
Schoon 't uit de schryfwys van onzen Correspondent duister is te raden,
of hy doorgaans boert, dan of ook wel eens ernstig spreekt, zullen wy hem
echter goed rond goed zeeuws antwoorden. De niet genoegzame aftrek
van ons Papier is de voornaamste reden waarom wy dezen aftrek menen
te staken. Daarbenevens, had hy, die onder ons de Hollandsche Vragen
beantwoord, lust, om 'er in voorttegaan, wy zouden 't nog eenigen tyd
aanzien: maar gemerkt hy al sedert eenige weken dien arbeid
geabandonneert heeft, zullen wy den Liefhebberen vaarwel zeggen, maar
eerst het 60-tal, en dus twee gevoegzame deeltjes, die in een gebonden
konnen worden, vol maken; ten zy wy vernamen dat onze Lezers met het
beste uit het Engelsch te vreden, ons maanden voorttegaan. Dat zy
waarschynlyk niet zullen doen. Wanneer onze Correspondent gelegenheit
zal hebben, om zyn vernuft zoo hy wil te Nieuwjaar te toonen; waartoe
wy hem lust en lezers wenschen.33
Schagen zegt duidelijk dat het blad niet rendabel is. Hij - want om hem draait het,
ondanks zijn suggestie dat er een collectief aan het werk was geweest - is al gestopt
met redigeerwerkzaamheden voorzover die meer vragen dan simpel vertaalwerk.
Mogelijk is Schagen op dat moment al bezig met de lijvige ‘Bladwyzer’ van het
Orakel. In het laatste nummer (nr. 60, 5-26 december 1736) dankt hij zijn lezers en
correspondenten. Hij houdt de deur nog op een kier. Hij zegt misschien ooit door te
zullen gaan met het uitsluitend vertalen van het Engelse Orakel:
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Wy leggen dan hier mede onzen veder te ruste, om hem op tyd en wyle
tot iets anders te beezigen; mogelyk ook tot het het vertaalen en uitkiezen
van 't beste des Engelschen Orakels.34
Hij besluit met de wens dat, mocht hij ooit doorgaan, zijn correspondenten hem weer
zullen bijstaan.
Daarmee eindigt een curieus blad uit de vroege Verlichting. Het gaat daarin om
kennis en moraal. De inspiratiebron is de simpele doperse overtuiging dat een goede
verhouding tot God het verlangen naar meer kennis en beschaving moet bevorderen.
Ter illustratie van die attitude citeer ik nu eens niet het Orakel of een ander blad,
maar Schagens opdracht in diens acht jaar later verschijnende vertaling van De
godsdienstige christen in zyn binnekamer:
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De Hoogste Trap van Vordering, aen deze zyde der eeuwigheit voor 's
Menschen Geest te bereiken, schynt te wezen, dat hy, van de Vooroordeelen
en Misvattingen der Gewoonte en Kindschheit verlost, zyne Driften in
evenwigt, dat is aan Gods Wil en de Reden gehoorzaem ziet, en die stille
Kalmte smaekt, welke by de Ouden het Paradys der Ziele, en in 't
Onfeilbaer Woord, de Vrede Gods genoemt word, die alle verstand te
boven gaet.35

Eindnoten:
1 Het blad heeft reeds de aandacht van althans één onderzoeker getrokken, zij het in het kader
van een ander, biografisch soort onderzoek. Hierover later.
2 De titelpagina's van deel 1 en 2 verschillen slechts in de opgave van deel en nummers. Er zijn
mij drie exemplaren van dit tijdschrift bekend: twee in de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL),
met de signaturen 1192 F 28 en THYSIA 1735; één in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(UBA), signatuur O 62-6919. Dit laatste exemplaar heeft geen apart titelblad bij deel 2.
3 Dit wordt ook bevestigd door het feit dat in de colofon van het eerste nummer naast de genoemde
verkooppunten ook nog genoemd worden: A. Kallewier te Leiden, I. van der Kloot te
's-Gravenhage, J. van Beyeren te Alkmaar, J. Duin te Hoorn, J. Kuiper te Enkhuizen, J. van
Poolsum te Utrecht, J. Ketel te Zaandam. In no. 2 komen daar bij: P. Koumans te Leeuwarden
en F. van der Plaats te Harlingen. Nadien zijn er slechts kleine wijzigingen in dit verkoopnet.
In de eerste nummers is H. Callenbag te Enkhuizen met de pen doorgehaald. Deze curiositeit
wijst mogelijk op een correctie door de uitgever zelf.
4 De titelpagina's van de twee halfjaardelen zijn hier niet bij gerekend.
5 In deel 1, p. 64 (12 okt. 1735) meldt men, dat er vanaf de volgende week telkens twee nummers
tegelijkertijd zullen verschijnen om zo aan het eind van het jaar een compleet deeltje verkrijgbaar
te hebben. In deel 2, p. 441 wordt gereageerd op de vraag: waarom het Orakel al enkele weken
zwijgt.
6 Weekelyks Orakel, p. 3.
7 Ondanks de problemen kende De oraculis ethnicorum in 1686 een Franse vertaling en in 1696
een Nederlandse vertaling. Het Orakel verwijst in het antwoord overigens zowel naar Van Dale
als naar Bayle.
8 Onuitgesproken blijft doorgaans de impliciet aanwezige vooronderstelling, dat er voorbij het
christendom iets nóg beters kan gaan bestaan. De reden is vermoedelijk dat er hier te lande
slechts weinigen zijn die de idee kunnen verdragen dat moraal niet aan christendom gebonden
hoeft te zijn.
9 Een vraag van Brechtje Vroegryp.
10 Weekelyks Orakel, p. 67.
11 Weekelyks Orakel, p. 66.
12 Ik heb geen exemplaar van deze tekst kunnen raadplegen.
13 Hierbij moet misschien nog ‘G.D.F.’ gerekend worden, die op 11 april 1736 vanuit Londen
schrijft een stukje vertaalde Engelse poëzie te zullen inzenden. Dat stukje wordt door N.-H.
namens allen in dank aanvaard; G.D.F mag méér insturen.
14 Joannes Cuperus, Marten Schagen, doopsgezind leeraar te Utrecht, en lid van de Maatschappy
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, plegtig gedagt in eene lykrede (Te Utrecht, by Gerrit
van der Veer, en te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuyn [1770]), p. 17.
15 Weekelyks Orakel, p. 192.
16 Weekelyks Orakel, p. 89.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

17 Piet Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”. Prolegomena over de betekenis van Marten Schagen
(1700-1770) voor de Nederlandse Verlichting’, in: Lies Brussee-van der Zee, Annelies Verbeek
e.a., Balanceren op de smalle weg. Opstellen aangeboden aan Kees van Duin, Alle Hoekma en
Sjouke Voolstra bij hun afscheid van het Doopsgezind Seminarium (Zoetermeer 2002), p.
216-284.
18 Piet Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”’, p. 226, 249, 270. Het gedecideerdst is Visser op p.
251, waar hij zegt: ‘Het lijdt nauwelijks twijfel dat ook de meeste uit The Weekly Oracle vertaalde
artikelen in het Weekelyks Orakel van Schagens hand zijn (vermoedelijk die welke voorzien
zijn van de initialen ‘N.V.’). Enkele van die artikelen hebben ook nog oorspronkelijke
aanvullingen in het Nederlands verkregen, die voorzien zijn van de extensie ‘N-H.’ Omdat
daaronder vrijwel zeker Schagen schuilgaat [...]’.
19 Ik baseer mij op Visser, tenzij anders vermeld.
20 Weekelyks Orakel, p. 235.
21 Een uitzondering: Francoys Hartman, uit Haarlem. Soms vindt men initialen: C.L.; O.H.S.
22 Weekelyks Orakel, p. 120.
23 Weekelyks Orakel, p. 88, 96, 331.
24 Weekelyks Orakel, p. 472.
25 Weekelyks Orakel, p. 142.
26 Dat is, zegt N.H., een ‘grouwel’. Maar: hij hoort het graag als zijn correspondent hierover andere
ideeën heeft. Dat zal hij dan de lezers meedelen. Toch een tamelijk open houding...
27 Weekelyks Orakel, p. 90.
28 Bijvoorbeeld: Weekelyks Orakel, p. 343.
29 Weekelyks Orakel, p. 123.
30 Weekelyks Orakel, p. 155.
31 Vreemd genoeg is de vraag zelf gedateerd: september 1736. Het ziet er dus naar uit dat nummer
56 helemaal niet in augustus verschijnt maar zijn datering aanpast aan het tijdstip waarop het
had moeten verschijnen.
32 Weekelyks Orakel, p. 441-442. In deze passage lijkt verwezen te worden naar een aantal andere,
ons nog zeer bekende, periodieken waarmee het Orakel niet meer hoefde te concurreren. Het
is niet geheel duidelijk naar welk blad ‘de PERSIAAN’ een verwijzing is. Vermoedelijk betreft
het een blad De Persiaan, als wekelijks blad geadverteerd in de Leydse Courant op 16 en 23
december 1735, en 27 april, 15 en 22 juni 1736. Volgens die advertenties bevatte het ‘Brieven
van een Persiaan over de Zeeden en Gewoontens van Holland’. Er is hiervan geen exemplaar
getraceerd. - Het is niet onaardig vast te stellen dat lezers van het Orakel, buiten de genoemde,
waarschijnlijk later ook nogal wat andere periodieken lazen: als tenminste het fonds van uitgever
Bosch daar indicatief voor kan zijn. Volgens ncc/stcn was Bosch later namelijk ook
verkoper/distribuant van bladen als De Gryzaard(1768), De Onderzoeker (1769), De Opmerker
(1772), De Onderrigter (1773-74), De Kosmopoliet (1776-77), De Oeconomist (1778), De
Borger (1780). Mijn lijst is hier niet volledig. Verder verkocht hij bladen als de Modesche
Groltrompetter (1741), de Rymende Merkurius (1740-41) en andere satirische bladen.
33 Weekelyks Orakel, p. 443.
34 Weekelyks Orakel, p. 473-474.
35 Benjamin Bennet, De godsdienstige christen in zyn binnekamer: of Verhandeling van de
godvruchtige huisoeffeningen eenes christens; in 't Engelsch beschreven door wylen [-]. In 't
Nederduitsch overgebragt [...] door Marten Schagen (Te Haerlem, by Jan Bosch, 1744).
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De geleerdentijdschriften van Marten Schagen, II
Andké Hanou
In het eerste deel van mijn artikel over de geleerdentijdschriften van Marten Schagen
beschreef ik Het Weekelyks Orakel (1735-1736), dat zogenaamd door een
schrijverscollectief werd volgeschreven maar dat in werkelijkheid slechts één
redacteur kende. Na een korte carrière als uitgever-boekverkoper in Amsterdam werd
Schagen doopsgezind predikant te Alkmaar. Zijn laatste dertig jaar werkte hij in
Utrecht. Daar overleed hij in 1770.
Piet Visser bespreekt in zijn artikel over Marten Schagen behalve het Orakel nog
kort enkele andere bladen waar Schagen bemoeienis mee heeft gehad: de Godgeleerde
Vermakelykheden (1732-1736), de Leerzame Verlustiging (1740-1742) en het
Wekelyks Antwoord (1753).1 Deze drie tijdschriften stel ik in dit tweede deel van
mijn drieluik over de Schagentijdschriften uitvoeriger aan de orde.
Op dit moment moet schrijver dezes zijn lezers wel iets bekennen. Hij zou
waarschijnlijk niet begonnen zijn aan dit drieluik, als Visser niet geschreven had dat
de Leerzame Verlustiging ‘niet meer bewaard gebleven is’ en dat het blijkbaar ‘een
periodiekachtig karakter’ bezat.
Visser heeft gelijk. Leerzame Verlustiging is met de huidige zoekinstrumenten in
geen enkele bibliotheek te vinden. Maar een compleet exemplaar, in twee delen (drie
banden), is tot verrassing van uw schrijver aanwezig in zijn eigen bibliotheek. Daarvan
was hij zich niet bewust. Aangezien hij geen verzamelaar is, doorzoekt hij die
bibliotheek doorgaans niet op zeldzame uitgaven. De uniciteit van dit exemplaar is
reden genoeg aan dit blad hier wat meer aandacht en ruimte te geven. De
geïnteresseerde zij ook verwezen naar Bijlage 1. Daar is de inhoudsopgave te vinden
van alles wat in deze Leerzame Verlustiging verschenen is.
Ook van het Wekelyks Antwoord beweert Visser dat er geen exemplaren bewaard
zijn gebleven. Een kleine zoektocht met behulp van de Short Title Catalogue
Netherlands leverde echter 21 afleveringen op, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam.2 Van dit blad wordt, eveneens wegens de uniciteit van het bewaard
gebleven exemplaar, aan het einde van deze bijdrage de inhoudsopgave gegeven, in
Bijlage 2.

Godgeleerde Vermakelykheden (1732-1736)
Schagen heeft het vóór en tijdens de uitgave van Het Weekelyks Orakel tevens druk
gehad met een ander tijdschrift. De titel alleen al laat zien dat het niet helemaal
vergelijkbaar was met het Orakel: de Godgeleerde, historische, philosophische,
natuur- genees-en aerdryks-kundige, poëtische en regtsgeleerde vermakelykheden;
of uitgeleze keurstoffen over allerlei onderwerpen. Uit de beste dagelyks in 't licht
komende uitlandsche schryvers, enz. Ten algemenen nutte byeengebragt.
Dit blad verschijnt eens in de drie maanden, van juli 1732 tot en met december
1736, in twintig afleveringen (‘stukken’). Joannes Cuperus, Schagens eerste biograaf,
zegt dat bij Schagen elke drie maanden een stukje verschijnt, ‘zo van hem zelven
geschreeven, als van anderen hem medegedeeld’.3 Dat zal wel juist zijn, want de
waarheid daarvan is af te leiden uit de mededeling van de redacteur in de opdracht
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van nr. 20, dat hij na twintig nummers zijn arbeid moet staken wegens zijn drukke
bezigheden voor zijn gemeente. Daarna verschijnen overigens nog vier delen, elk
met vier afleveringen, in de
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jaren 1740-1743. Van deze afleveringen is niet Schagen de uitgever, maar zijn anderen
verantwoordelijk voor de productie en distributie.4
Gezien het vrij langdurig bestaan kunnen we de Godgeleerde Vermakelykheden
redelijk succesvol noemen. Het eerste stukje is zelfs herdrukt.5 De redacteur meldt
in het negende stukje verheugd dat hij bij het begin van de onderneming niet had
kunnen vermoeden dat het blad ‘zoo veel ingangs’ zou vinden. Hij had gehoopt dat
zijn arbeid niet alleen bij ‘een kleine gemeente’ succes zou hebben - maar deze
ontvangst is écht geweldig!6
Het blad, eerder begonnen dan Het Weekelyks Orakel, heeft ook een wat andere
formule. Elk nummer is opgedragen aan iemand die beschouwd wordt als
voortrekker-verlichter.7 Die opdracht is steeds ondertekend door
‘D.G.S.D.O.A.V.M.W.V.B.I.’ of ‘M.S.D.O.A.V.M.W.V.B.I.’. Dit zou volgens Piet Visser,
Schagens recente biograaf, betekend hebben: ‘Dat God Slegts Dezen Onzen Arbeid
Voorspoedig Make Wensche Verzugte Bidde Ik’, en ‘Marten Schagen Bedienaar
Van Gods Woord Onder De Vriese Doopsgezinden In Amsterdam’.8
De voorrede van het eerste nummer spreekt over het doel van het blad.
Nederlanders, zo wordt gesteld, zijn niet minder dan anderen gesteld op geleerdheid
en wetenschappen. Men zal in die behoefte gaan voorzien door fraaie bijdragen van
buitenlandse schrijvers op te nemen. Die bijdragen moeten boeiend zijn. Het mag
niet gaan om ‘moeijelyke en schrale geschillen’. ‘Kromtaal’ is ook niet gewenst.
Deze ‘berichten’ zijn niet meer dan voorbeelden uit een groter geheel. Ze kunnen
slechts het verlangen naar méér wekken. De boekverkopers behoeven er dus geen
schade door te lijden. De bijdragen mogen ook van Nederlandse herkomst zijn: ‘alles
wat over eenige der Wetenschappen onder ons berust, of toegezonden mogt worden
van de Geleerden en Liefhebbers’. De voorrang krijgt steeds de godsdienstwetenschap,
als de koningin der wetenschappen. Er komt naast deze stukken een ‘Daglyst’: een
rubriek (kalendarium) waarin opgegeven wordt welke befaamde geleerden op een
bepaalde dag overleden zijn, iets van betekenis gedaan hebben enzovoorts. Tevens
komt er een rubriek waarin gemeld wordt welke nieuwe titels op het terrein der
wetenschap uitgekomen zijn.9
Het belangrijkste in deze opzet lijkt te zijn: het verzamelen van degelijke
wetenschappelijke teksten met nieuwswaarde. Ze moeten indicatief zijn voor een
nieuwe benadering of een demonstratie geven van een nieuwe en grondige
behandeling van een onderwerp. Zij zijn niet als afzonderlijke uitgave te koop, hooguit
de boeken of edities waaruit zij afkomstig zijn.10
In de Vermakelykheden worden dus geen excerpten van gehele recent verschenen
werken gegeven, zoals gebruikelijk is in de meeste geleerdentijdschriften. Of deze
andere vorm van encyclopedisme - het aan de orde stellen van het wetenschappelijk
nieuwe, belangrijke en waardevolle - een novum is in de Republiek, wordt aan het
einde van dit artikel nog kort besproken. Schagen en zijn doopsgezinde medestanders
blijken in ieder geval alert. Zij voorzien in deze jaren de Republiek van een reeks
teksten die het lezen waard zijn. Die teksten moeten in vele huizen discussies op
gang gebracht hebben over het verlichte en verlicht-religieuze denken. Zo wordt de
nieuwe natuurwetenschap in de Vermakelykheden gepresenteerd. Deze wetenschap
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heeft een sterk fysicotheologisch gehalte: kennis van het boek der natuur leert ons
veel over de Schepper. Alle nieuwe wetenschap laat zich in die tijd trouwens
nauwelijks onderscheiden van de filosofie.
De nieuwe inzichten mogen niet leiden of verleiden tot irreligiositeit. Met
instemming wordt een werk over het pyrrhonisme door Crousaz geciteerd, waarin
deze zich keert tegen ‘Leeringen, die men, onder een Dekzel van Wysheit en voorstand
van Gods
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Souvereiniteit en Albestier, dryft, om een stoffelyke God te formeeren diens
Wyzigingen wy zouden zyn; en dus een Geregtigheit op te regten die enkel
goeddunkelyk is’.11 De christelijke Verlichting van Schagen behoedt dus voor
materialisme.
Wél passend is bijvoorbeeld de lering die vervat is in John Lockes ‘Wysgeerige
proeve omtrent het geloof en de rede’; de vertaling is opgenomen in de
Vermakelykheden.12 Locke heeft bij Schagen altijd een streepje vóór. Christian Wolff
krijgt ook aandacht. Men treft hier ook een stuk van Newton over de vier monarchiën.
De teksten in de Vermakelykheden zijn vrijwel altijd vertalingen van stukken van
vooral Engelse herkomst. Schagen hoeft blijkbaar niet altijd zelf die selectie van al
dat fraais te maken. Hij krijgt teksten toegestuurd. Zo stuurt ene C.S.J.A. hem een
vertaling van Stephen Gray, Proeven over de aentrekkingskracht.13 Ene E.V.C.A.
vertaalt Samuel Clarke. Jeronimo de Bosch helpt vaak. Schagens eigen vertalingen
blijken vaak later door hemzelf uitgegeven te worden.
Poëzie, het verplichte element in zoveel achttiende-eeuwse bladen, wordt ook
ingezonden. Een anonymus uit Rotterdam bijvoorbeeld stuurt - het moet natuurlijk
wel leerzaam blijven! - ‘De ryke Man en Lazarus’. Een goede literaire helper is
Bernardus de Bosch.14 Het werk van de dichter Dirk Smits wordt geplunderd. De
redacteur kijkt ook goed naar wat in andere tijdschriften verschijnt. Zo maakt hij
melding van de Ernstige en Boertige Mengelstoffen (1726-1734) en de Philosophical
Transactions (1665-heden).
Net als met zijn andere tijdschriften lijkt Schagen met zijn Vermakelykheden in
eerste instantie te mikken op lezers uit doperse en remonstrantse hoek, maar toch
ook op de ‘potentiële groeimarkt van uit de handels- en industriestand omhoog
gekomen autodidactische geleerden en jongere academische elites’.15 Dat is inderdaad
het leespubliek van de Verlichting.
Omdat er geen reden is te twijfelen aan de opmerking van Schagenbiograaf Cuperus,
namelijk dat Schagen alles in handen had en redigeerde, treffen we bij de
Vermakelykheden iets opmerkelijks: de uitgever-drukker is tevens
samensteller-redacteur van het bij hemzelf uitgegeven blad. Schagen putte zijn
inspiratie natuurlijk uit zijn hierboven besproken belangstelling en ideologie. Maar
als uitgever moet hij de commerciële mogelijkheden van een blad als de
Vermakelykheden goed hebben kunnen inschatten. De uitgave zal zijn zakelijke
belangen niet geschaad hebben.
Wanneer Schagen het blad overdoet aan de Amsterdamse uitgevers Tielenburg
en 't Lam, kan dat slechts om dezelfde redenen zijn als waarom hij, niet veel later,
zijn boekhandel van de hand doet en zijn fonds verkoopt. Zijn bezigheden en toekomst
als voorganger van de doopsgezinden laten hem simpelweg geen tijd. In de voorrede
van het eerste stukje van de ‘nieuwe’ reeks door anderen, in 1740, wordt dit een tikje
anders geformuleerd. De redacteur van die uitgave meldt met betrekking tot de eerste
schrijver (enkelvoud!) van de Vermakelykheden, dat die
door overmaat van gewigtige bezigheden zig buiten staat vindende, om
dit Werk geduurig op den geschikten tyd te geeven, en ongeneegen zynde,
om de Nederlandsche Liefhebbers van zulk eene nutte Verzameling van
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keurige stoffen der geleerdheid te berooven, [...] liever daar van geheel
willen afzien, en het vervolgen zyner onderneeming aan anderen overlaaten,
dan door den sleependen en al te traagen voortgang derzelve het Werk in
vergetelheid te doen raaken en de lust der Leezers te verdooven.16
Het blijft wonderlijk, desondanks, te zien hoe enorm actief Schagen blijft, ook na
1736, als publicist en bladenmaker. De christelijke Verlichting is mede in de
Vermakelykheden
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door Schagen bevorderd. Ditmaal niet door vragen te (laten) stellen en antwoorden
te geven. Wel door zijn leespubliek waardevolle teksten voor te zetten die zij niet
op een andere manier machtig kunnen worden. Maar op zeker moment is, naar zijn
eigen zeggen, Schagens taak als voorlichter en informator beëindigd. Zijn gemeente
roept hem.

Leerzame Verlustiging (1740-1742)
Het schoolmeesters- en encyclopedistenbloed blijft echter kruipen waar het niet gaan
kan. Dat verklaart waarom in 1740 toch weer een nieuw blad op de markt verschijnt
waarmee Schagen bemoeienis heeft: Leerzame Verlustiging, in Verscheide
Onderwerpen: Meest de godgeleertheid, verklaring der H.S. kerklyke historien, en
diergelyke, betreffende. Door verscheidene beminnaers dier wetenschappen.17 Dit
blad verschijnt, net als ooit het Orakel, bij Jan Bosch te Haarlem.
Uit de complete titel van de Verlustiging kan men al opmaken dat het tijdschrift

Titelpagina van Leerzame Verlustiging (privé-exemplaar)

een ander accent heeft dan de Vermakelykheden. De nadruk ligt nu op theologie,
exegese, kerkelijke geschiedenis. Ziet Schagen in het behandelen van juist deze stof
misschien een excuus om opnieuw een tijdschrift op de markt te brengen, zonder dat
hij zijn gemeente op het spirituele vlak in de kou laat staan? Denkt hij dat zo'n werk
in het verlengde van zijn pastorale zorg ligt? Of is er een andere reden?
Het asteriskkatern dat aan het eerste stukje voorafgaat, bevat een voorrede van
vier bladzijden. Daarin presenteert Schagen zich niet als individuele schrijver of
redacteur. Er is slechts sprake van ‘wy’, ‘ons’, ‘de Schryveren’. Die willen elke twee
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maanden een aflevering van ‘deze grootte’ (het eerste nummer telt 132 bladzijden)
uitgeven.
Wy hebben niet voor, ons zoo naauw aen die soort van Onderwerpen te
bepalen, welke in den Tytel zyn uitgedrukt, dat wy ook niet, by
gelegenheid, andere nutte stoffen, als, by voorbeeld, zulke die de ongewyde
Historien en Oudheden betreffen, zouden behandelen. Dan, wy meenen
ons te onthouden van zulke als de Proefondervindelyke Natuurkunde raken,
naerdemael een werk van die Nature elders word uitgegeven,18 waer van
reeds verscheidene deeltjes het licht zien. Wy noodigen alle minnaers der
andere gemelde wetenschappen, om ons nu of dan, ja meermalen, hunne
gedachten over eenige onderwerpen van dezen aert, mede te deelen, en
door ons aen 't algemeen, belovende het geen ons ten dien einde gezonden
word, zonder eenige veranderinge, of aenmerkingen, (ten zy iemant ons
daer toe vryheid gave,) in druk te leveren [...]. Dit werkje dunkt ons 't
gevoeglykst middel om zulke verhandelingen als te klein geoordeelt worden
om afzonderlyk uit te geven, op dat die niet als blaeuwboekjes verloren
gaen, by een
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te verzamelen, en voor 't verstrooijen te bewaren. Wie genegen is de zyne
ons ten dien einde toe te zenden, zal ons en het gemeen verplichten.
Uit dit programma blijkt vooreerst dat de inhoud van het blad minder ‘theologisch’
van aard kan zijn dan de titel suggereert. Gewone historische onderwerpen kunnen
worden meegenomen. Slechts de natuurkunde wordt uitgesloten; vooral omdat
proefondervindelijk onderzoek al ruimte genoeg krijgt in een ander (concurrerend?)
blad.
Alles bijeen genomen heeft de formule van de Leerzame Verlustiging zo toch veel
weg van de formule van de Vermakelykheden. De opzet lijkt zelfs op die van het
Orakel, wat de onderwerpen betreft. En bij het format van de Vermakelykheden sluit
aan: de expliciete wens voor een breder publiek waardevolle stukken en
verhandelingen op te nemen die op geen andere wijze in druk kunnen verschijnen.
Het blad beoogt dus een soort magazijn te zijn, een culturele bibliotheek die niet
uit excerpten bestaat maar uit originele artikelen en verhandelingen.19 Hiermee krijgt
de Leerzame Verlustiging veel weg van een algemeen cultureel tijdschrift. Een
tijdschrift van het soort waarin zich de eerste scheiding in de culturele sector voltrekt:
die tussen de bèta-wetenschappen en de rest. Dat gebeurt hier op een vroeg tijdstip.
Het heeft overigens later de redactie en uitgever er niet van weerhouden toch tot een
fusie te willen komen met de Vermakelykheden (zie onder).
Wat ik hierboven ‘excerpten’ noem, noemt de Leerzame Verlustiging‘uyttreksels’.
Het volgende citaat zal duidelijk maken dat de redactie een welbewuste koers vaart
wanneer zij kiest voor de opname van teksten in hun geheel, en niet voor uittreksels.
Want het blijkt dat zij weinig heeft tegen uittreksels als zodanig, maar wel vindt dat
die kunnen verworden tot individuele gedachtenspinsels en privé-oordelen. De
volgende passage is dus leerzaam, wil men te weten komen hoe men rond 1740 kan
aankijken tegen Boekzalen, Bibliotheken, Magazijnen, of hoe al die
uittrekseltijdschriften ook heten. Naar aanleiding van Het derde jubeljaar der [...]
boekdrukkonst (Haarlem 1740), door Johann Christiaan Seiz, luidt het:
De Titel van dit Tractaat is wel in de Boekzaal van de Maand van January
1741. [...] gemeld, maar in plaats van een Uittreksel uyt hetzelve te geven,
heeft de Opsteller van het Artikel [...] een uyttreksel uyt zyne eige
Herssenen en uyt de Laurekrans van Petrus Scriverius gemaakt, en niet
een woord van het gezegde Tractaat in dit zyn Uyttreksel gemeld.
Hoe wel dit gedaan zy, ziet ieder een; maar uyt welke beweegredenen en
met wat oogmerken de Opsteller dus heeft willen handelen, zal hy zelfs
best weeten: Daarvan houd men zig evenwel verzeekert, dat het geen
anderen zyn konnen, dan die hy zig zelfs zal moeten schaamen om ze te
zeggen.
Uyttreksels van Boeken, welkers Titels hy aanhaald, te geven, is zyn pligt,
gelyk hy ook op de Titel van zyn Boekzaal beloofd: die Uyttreksels staan
hem vry, of zonder, of met Aanmerkingen, en die Aanmerkingen of met
goed- of met afkeuring van dit of dat, of van alles in het Boek gezegde,
met grond en naar waarheid en tot zyn eigen Lof, met bescheidenheid, te
maaken: En dan is hem en het Publyk, en de Autheur zelfs daarvoor
verpligt. Niets van dit heeft de Opsteller waargenomen, en dus het Publyk
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zowel als den Autheur ter leur gesteld. Hy mag dan ondervinden, hoe hy
zig met dus te handelen gerecommandeert heeft.
Hem dan, met zyn niet zonder Misslagen gemaakte uyttreksel zonder
uyttreksel daarlaatende, zal men hier aan de Liefhebbers en waardeerders
van die nooit genoeg te waardeerene konst een uyttreksel van het gemelde
Tractaat mede deelen.20
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Hierna vindt men van Seiz' werk, in tegenstelling dus tot het type artikelen dat in de
Verlustiging gebruikelijk is, een heus uittreksel. Dat wordt in dit geval blijkbaar
nodig geacht, omdat een collega zijn voorlichtende taak verwaarloost.
Er is nog een geval waar een uittreksel voorkomt, overgenomen uit de Bibliothèque
Raisonnée.21 De redactionele argumentatie laat zien waarom men dit oirbaar acht.
Het mede opgenomen oordeel over het werk is namelijk objectief:
Ondertusschen hebben wy gemeend, onze Lezeren geen ondienst te zullen
doen, met en het oordeel van éénen der Schryveren der Bibliothèque
Raisonnée (Beredeneerde Boekzaal) over het gemelde Boek eens mede te
deelen; zynde de Schryvers dier driemaandelykse uittrekzelen, met reden
wegens hun bondig oordeel en onzydigheid beroemd: weshalve wy, daar
toe van de Uitgeveren dier Boekzale verlof gekregen hebbende, het
Uittrekzel, 't welk daar van dat Werk voorkomt, alhier laten volgen.22
In het voorbijgaan zij opgemerkt dat de redactie ook de Bibliothèque Choisie leest.23
In de Voorrede worden verder nog enkele opmerkingen geplaatst over de zes bijdragen
die in het eerste nummer zijn opgenomen. Die hebben, zo blijkt, inderdaad alle een
in zekere zin godsdienstig of bijbels onderwerp. Het valt op dat als eerste item een
verhandeling van Newton opgenomen is. Diens essay handelt echter niet over
natuurkunde of ‘wetenschap’, maar over de interpretatie van voorzeggingen van de
profeet Daniël.
Het feit dat juist deze tekst is gekozen, laat iets zien van de wijze waarop Newton
en zijn werk (mede) gelezen werden in de Nederlandse vroege Verlichting. In dit
verband is ook opmerkelijk dat de Voorrede, wegens een op te nemen stuk over de
Brief aan de Romeinen, met nadruk verwijst naar de vertaalde verklaring van die
brief, door John Locke uitgegeven. Uitdrukkelijk wordt jaar en uitgever van die
vertaling genoemd. Ook Locke wordt dus in zijn ‘geheel’ gelezen, in het bredere
kader van de christelijke Verlichting en niet als pure filosoof.
De achtergrond van dit type Verlichting is duidelijk aanwezig in de slotzin van de
Voorrede. Die bevat een heilwens uit de wereld van de apostel Paulus:
waer na wy u de genade van God onzen Vader, en van onzen Heere Jezus
Christus toewenschen.
Uit de inhoudsopgave (zie Bijlage I) kan men zelf opmaken welke sfeer dit tijdschrift
heeft geademd. Het blad heeft in het algemeen een tolerante, christelijk-verlichte,
ethische en erudiete atmosfeer. Toch is die christelijke dimensie soms afwezig. Zo
zijn er algemener teksten over de natuur van de hartstochten of over de wraakzucht.
In die laatste bijdrage wordt zelfs een keer verwezen naar een vertoog in de
Hollandsche Spectator’.24 Waar het christendom wél speelt, gaat het om moraal en
om een leven conform de bijbel. Men verafschuwt echter leerstellige problemen.
Daarom is men dolblij met een vertaling van een deel van Beausobres zakelijke
geschiedenis van de vroeg-christelijke ‘ketter’ Manes. Méér! méér! smeekt de redactie
bijna.25 Die wetenschappelijke blik is ook reden dat men knap boos wordt wanneer
ondeskundige graveurs in hun bijbelillustraties walvissen afbeelden met twee spuiten.26
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De redacteur/de redactie weet echter goed dat ergens grenzen liggen. Men heeft
bijzonder goed begrepen dat Bayle, dat kopstuk van de Verlichting, een andere
methode, een andere agenda gehad heeft dan de Leerzame Verlustiging. In het zojuist
genoemde geval van Manes luidt een passage uit de vertaling van Beausobre:
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De Beroemde BAYLE deelt in zyn Woordboek een Artikel mede van
MANES, dat hy, myn 's oordeels, of daer uit gelaten, of beter opgestelt
behoorde te hebben. Naer den Tytel van dat Werk, moest men 'er een juiste
Oordeelkunde en getrouwe Historie in vinden. Maer, mag ik het zeggen,
dit heeft die anders zoo schrandere Schryver, met voordagt, zoo 't schynt,
verzuimt te doen, by zeer veele Ketteryen en Secten van de Christenen.
Een Historiesch en Oordeelkundig Woordenboek eischte, dat hy zich niet
ophield met Tegenwerpingen aentedringen en opteçieren, welke de
Dwaelgeesten maekten, maer dat hy ons zoo naauwkeurig eene Historie
van MANES gaf als 'er te krygen waere, en dat hy ons getrouwelyk aanwees
wat de nette Gevoelens van dien Aertsketter geweest zyn.27
De redacteur haast zich die uitval naar Bayle, als supporter van dwaalgeesten, te
ondersteunen door aan de tekst onmiddellijk een noot toe te voegen die niets aan
duidelijkheid te wensen overlaat:
Dictionaire Historique & Critique. Men heeft meermael deze Aenmerking
tegen dit Werk gemaekt. De Heer J.P. de Crousaz schreef 'er in Folio een
Essay of Proeve tegen, waerin hy zyn werk maekt om het Pyrrhonismus,
in die Dictionaire enz. gevonden, te wederleggen.
Al die religiosa... blijkbaar heeft althans de uitgever-drukker toch het gevoel dat de
lezer van dat alles wel eens genoeg kan krijgen. Op zeker moment plaatst de redactie
een uit het Latijn vertaald stuk van Nannius' zeldzame Over den oirsprong van eenige
Duitsche woorden (1548). Dat stuk wordt voorafgegaan door een ‘Bericht’. Hierin
wordt argumentatie voor de plaatsing gegeven. Maar ook wordt gezegd dat pressie
van de zijde van de uitgever een punt is. Die ziet graag dat vaderlandse taal en
geschiedenis meer aandacht krijgen:
Nadien de Drukker van deeze Leerzaame Verlustigingen gaarne zag, dat
in dit werk ook eenige stoffen verhandelt wierden, die van een algemeenen
smaak waaren, al waaren zy den Christelyken Godsdienst of Zeden niet
betreffende; en vooral verlangde, dat 'er eenige Liefhebbers onzer
Vaderlandsche Oudheden en Historien, of eenige aanmerkingen van hun
zelve opgestelt of eenige Oude, Kleine Stukjes daar toe dienende hem aen
de hand gaven, dewyl toch in deezen tyd deeze pryslyke Liefhebbery zoo
algemeen geworden is, gaat hier vooraf [...].28

De redacteur legt verantwoording af
Schagen draagt er zorg voor dat bij elk stuk kopij volstrekt duidelijk is wat de
herkomst en status van de opgenomen tekst is. Aan het begin van elk item plaatst hij
een noot met opgave uit welk jaar de tekst dateert of aan welke druk de tekst ontleend
is. Dat was ook voorheen al zijn gewoonte. Een enkele keer - minder dan vroeger,
heb ik de indruk - voegt hij eigen noten aan een tekst toe. Soms vindt men daar
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commentaar waarvan de lengte nogal uit de hand kan lopen. Een voorbeeld daarvan
is al te vinden bij de eerste bijdrage. Daar voorziet Schagen een onderzoek over de
betekenis van een passage bij Timotheus niet eens van een noot maar van een narede,
liefst eenentwintig bladzijden lang (p. 109-132).29
In een beperkt aantal gevallen plaatst de redactie bij een nieuw nummer een soort
inleidend beschouwinkje over de kwaliteit en waarde van de opgenomen tekst. Soms
gebeurt dat onder een kopje: ‘Bericht’. Zo wordt bij een tekst ‘Gedagten Over de
Namen die Belsazar en Darius de Meder [...] by de Ongewyde Schryvers dragen’
gezegd, dat het stuk geplaatst wordt, niet alleen omdat men verplichtingen heeft aan
de inzenders. Nee, het stuk zelf kan niet hoog genoeg gewaardeerd worden. De
schrijvers zijn ‘Luiden van
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eene ongewoone Geleertheid en schrander Oordeel, gewoon de zaken rypelyk en
bedaert te overwegen’. De vertalers zijn bovendien ‘volkomen in staet om van het
onderwerp te oordeelen’.30 Dit oordeel neemt niet weg dat de redactie ook nog eens
haar eigen opmerkingen aan het stuk toevoegt, aan het einde.
Er lijkt geen twijfel mogelijk dat Schagen de voornaamste, zo niet de enige
samensteller van het blad is. Maar Schagen krijgt ten minste hulp van één anonieme
vertaler die hem allerlei bijdragen stuurt, overgenomen uit het werk van Jean le Clerc,
de schrijver van de Bibliothèque Choisie.31 Kan die heer niet eens persoonlijk contact
opnemen?32
Van dergelijke helpers zijn er misschien velen geweest. Uit de index blijkt dat ene
33
W.S. de auteur is van een verhandeling over één van de kruiswoorden. De verschillen
tussen de inzenders zijn wel oorzaak van een zekere ongelijkmatigheid. Schagen
verzoekt de lezers dat voor lief te nemen. Hij heeft waarschijnlijk geen tijd om dat
alles recht te trekken:
Eindelyk verzoeken wy den Leezer, de verscheidenheid van styl en
spellinge als geen gebrek in dit Werkje aan te zien, dewyl die
onvermydelyk is in eene verzamelinge, als deeze, van Geschriften door
zoo verscheidene Liefhebbers opgestelt, waer van elk zyn byzondere smaak
heelt.34
Aan de zijde van de makers moet Jan Bosch, de Haarlemse uitgever die voorheen
de eerste twintig afleveringen van de Vermakelykheden uitgegeven had, beschouwd
worden als de eigenlijke bezitter van de Verlustiging en van het bijbehorende
kopijrecht. Hij is tenminste mede-initiatiefnemer geweest van het tijdschrift. Dat
blijkt duidelijk uit een ongedateerd door Bosch ondertekend Nabericht, na het
voorlaatste nummer.35 In dat Nabericht wordt tevens duidelijk wat de reden is geweest
van het beëindigen van het blad. Het is dus nuttig dit bericht uitvoerig te citeren:
By den aanleg dezer LEERZAME VERLUSTIGINGEN, dachten wy dat het wel
zo veel van natuur zoude verschillen met de Driemaandelykse
GODGELEERDE, PHILOSOFISE NATUUR- GENEES- en AAARDRIJKSKUNDIGE,
POETISE en REGTSGELEERDE VERMAKELYKHEDEN, dat die beide door
eenen grooten aantal, van eene soort van Liefhebbers met smaak zouden
kunnen gelezen worden; schoon wy over het debit niet te klagen hebben,
zyn wy by ondervinding overtuigt dat zy evenwel elkander in den weg
waren; veele onzer Landgenooten verkiezen voor al niet te veel van een'
soort te leezen, zy beminnen verandering van spys en dist men hun te veel
op, men overlaadse en zy krygen eenen afkeer van het een en 't ander.
Om deze reden was 't my lief dat G. TIELENEURG Boekverkooper te Amsterdam, en
Drukker van de Gezegde VERMAKELYKHEDEN. met goedvinden van de Heeren
Opstelleren derzelve, my voorstelde om van die beide Werkjes één te maken: Ik heb
myn Heeren, de Schryvers der VERLUSTIGINGEN, hier van kennis gegeeeven, en daar
toe genegen gevonden; zo dat men van wederzyden het Werk op dien voet denkt te
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vervolgen, onder bovengenoemden Tytel, VERMAKELYKHEDEN, enz. zynde een
vervolg der Vermakelykheden en Leerzame Verlustiging.
Ondertusschen weete den Leezer der VERLUSTIGINGEN, dat ik geen Banqueroet
zoek te maken: Uit het Werk van [...] J. Le Clerc [...] hoop ik, by wyze van
Aanhangsel, onder Goedvinden van den Eerw: Heer Vertaler van dit stuk, hetgeene
'er nog aan ontbreekt, in één Stukje, met een Register over dit geheele Deel, by de
eerste gelegenheid te laaten volgen.36

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

126
Daarna volgt als laatste nummer inderdaad nog een gigantische tekst (ruim 235
bladzijden) uit het Voorberigt der kerkelyke historie, door Le Clerc. Zo zullen de
lezers het gevoel hebben gehad dat het blad netjes aan zijn einde gekomen was.37

Wekelyks Antwoord (1753)
Ook na het beëindigen van de Leerzame Verlustiging, in 1742, kan Schagen het
schrijven niet laten. In 1753 begint hij opnieuw. Het wordt een weekblad ditmaal.
De titel luidt: Het Wekelyks Antwoord: of Invallen, bedenkingen en aenmerkingen
over verscheidene zaeken. Door +++ onder den naem van N.-H. Weetlust.38
Hier hebben we weer met een nogal unieke tekst te maken: er is heden slechts één
exemplaar te vinden, ondanks het feit dat het impressum nogal veel verkooppunten
geeft.39 Dat laatste impliceert dat de uitgever veel vraag naar dat tijdschrift verwacht
heeft. Die vraag is er misschien feitelijk ook geweest.
Het enig bekende exemplaar bevat 21 afleveringen, elk acht bladzijden groot. Het
heeft gelopen van 5 januari tot 30 juni 1753. Meer lijkt er niet geweest te zijn. Op
de laatste bladzijde van de laatste aflevering wordt namelijk gesproken van een
tenminste voorlopig afscheid:
Omdat het Zomerzaeizoen velen uitspanning doed nemen, is het best den
koers van ons Antwoord tot September opteschorten: en zal men dan nader
konnen besluiten, of wy 't overige van ons bestek by Bladen dan of te
gelyk uitgeven.
Van dat vervolg lijkt er niets gekomen te zijn.
De opbouw van elk nummer is min of meer dezelfde (voor een volledige opgave
van de inhoud: zie Bijlage 2). Eerst vindt men wat de index ‘Hooft- of tytelverzen’
noemt: enkele regels poëzie. In het eerste nummer zijn dat enkele verzen van Vondel,
uit zijn Adam, over God als oorsprong van alles. Daarmee begrijpen wij meteen
binnen welk wereldbeeld de inhoud van het blad begrepen moet worden.
Daarna volgt telkens een opdracht. In dat eerste nummer: ‘Aen de Verstandige
Eusebia +++’ die ‘de Grootpriesterin van den Christen-tempel’ is. Later volgen meer
vrouwen, als Van Merken en De Neufville. Vrouwen blijven echter een minderheid.
Die eerste opdracht wordt in zekere zin ondertekend: ‘Ik ben [...] N.-H. Weetlust’.
Dit lijkt te verwijzen naar een de lezer wellicht bekend voorkomende auteur: de N.H.
namelijk, die ook een groot deel van het eerder besproken Weekelyks Orakel voor
zijn rekening genomen had. Met andere woorden: de Noord-Hollander Marten
Schagen.40 Hieronder wordt straks het verband tussen beide tijdschriften besproken.
Althans vanaf nr. 2 volgen als derde en vierde vaste onderdeel: een vraag en een
antwoord.
In het eerste nummer vinden we op die derde/vierde plaats slechts een uiteenzetting,
gericht aan ‘myn Boekverkooper’ over aard en inrichting van het tijdschrift.41
Godsdienst, waarheid en mensenliefde hebben nieuwswaarde, meent de schrijver,
die daarmee tegelijkertijd aangeeft dat zijn ideologische drijfveren
religieus-maatschappelijk van aard zijn. Nieuws daarover moet gehoord, besproken
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kunnen worden. Misschien zijn daartoe al eerder, vergeefs soms, pogingen
ondernomen. Hij zelf is van plan
Wekelyks myne Bedenkingen en Invallen, over Theologische, Kerkelyke,
Burgerlyke, en Huishoudelyke, zoo oude als hedendaagsche, Zaeken en
Gevallen, in een soort van Vraeg-Beantwoordend Blad, medetedeelen.
UEd vroeg my onder andere, of het Wekelyks Orakel,
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't welk in 't jaer 1735 en 1736. by halve bladen uitquam, niet ten Model
zou konnen dienen? Ik denk, in zeker opzigt, ja’.42

Titelpagina van Het Wekelyks Antwoord (ex. UBA, Bijzondere Collecties, sign. O 63-1487)

De schrijver maakt slechts dit voorbehoud: dat hij zich niet verplicht acht alle
binnenkomende vragen te beantwoorden. Dat gebeurde in het Orakel ook niet altijd,
merkt hij iets verder op. Maar uit wat daar aan vragen nog resteert (blijkbaar slechts
als vraag afgedrukt, zonder gedrukt antwoord) en uit wat hij aan ongedrukte vragen
ziet
Zal ik by voorraed de nuttigste kiezen [...] totdat my van myne Lezers
anderen worden toegeschikt43
Hiermee wordt overduidelijk dat deze schrijver ook redacteur is geweest van het
eerdere tijdschrift. Schagen neemt dus gewoon de formule en het systeem van het
Orakel over. Hij beschikt blijkbaar over de resterende kopij, althans over de
ingestuurde vragen. Hij stelt overigens voor de tweede aflevering als eerste vraag
voor: ‘wat God is’. Dat lijkt een vraag waar, toen en nu, half Nederland wel een
weekeindje voor mag uittrekken. Schagen ziet hier geen been in: de Franse Academie,
afdeling poëzie, had ook zo'n vraag gesteld. Een antwoordgedicht was daar bekroond!
Het is duidelijk dat Schagen van plan is in het Wekelyks Antwoord, net als in het
Orakel, met behulp van de vraag-en-antwoord-formule eenzelfde vorm van
encyclopedisme te gebruiken. Op vragen over bijbel, geschiedenis of wetenschap
wil hij in het antwoord alle verstandige kennis over het onderwerp verzamelen en
comprimeren.
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Wel zegt hij enkele regels later dat hij ‘by verwisseling, korte Vertoogen of
Bedenkingen over 't een of ander wetenswaerdig stuk’ zal opnemen, of verhalen van
ontmoetingen, of ‘eerlijke uitspanning’. Een voorbeeld van die mogelijkheden kan
men, denk ik, vinden in een uiteenzetting, over drie afleveringen verspreid, over de
geschiedenis van de handschoen.44 Daar was nog niets over gezegd in onze taal!
merkt de redacteur op. Een ernstig tekort, inderdaad.
Die afwisseling van het vraag-antwoord-systeem met vertogen is ook te zien in
het Orakel. De vertogen dienden in het algemeen een ethisch doel: het opbouwen
van morele burgerzin. Daarmee was de maatschappij gediend. Desondanks zijn de
verschillen tussen beide bladen groot. Zo komen in het Wekelyks Antwoord
wetenschap, natuurkunde en verwante onderwerpen veel minder aan de orde dan in
het Orakel. Het Antwoord is meer algemeen van aard, en ook meer christelijk.
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Bij zijn beschrijving van doel en opzet van dit blad zegt Schagen, ook hier, dat hij
de gevoelens van de diverse protestante gezindheden niet wil kwetsen. Bijzondere
personen wil hij niet in hun goede naam aantasten. Een dergelijk voornemen is
gebruikelijk in de inleidingen van dit soort bladen. Merkwaardig is hoogstens dat
Schagen geen gewag maakt van het derde element dat in inleidingen altijd te berde
wordt gebracht: het zich niet willen bemoeien met de door de Overheid wenselijk
geachte politiek.
Schagen neemt zich voor, op dezelfde wijze als bij het Orakel, een actieve relatie
met zijn lezers te willen kweken:
De Lezers, die by dezen vriendelyk uitgenoodigd worden, om niet alleen
hunne Vragen, maar ook Aenmerkingen, Gedagten, Proeven van Taal- en
Dichtkonst, enz. aen ons medetedeelen, gelieven zulks te doen, door ze
toe te zenden, aen myne Boekverkooper of zyne Correspondenten, met
verder Adres aen den Schryver van 't Wekelyks Antwoord.45
Hij lijkt echter ditmaal niet veel medewerking gekregen te hebben, en al helemaal
niet van creatieve dichters.46 Misschien was voor die laatsten de encyclopedische
formule van het Wekelyks Antwoord niet zo geschikt.47

Bijlage 1 - inhoud Leerzame Verlustiging
Het blad Leerzame Verlustiging heeft zelf een ‘Inhoud der hoofdstukken’ voorafgaand
aan elk deel toegevoegd. Daarnaast is er aan het eind van deel 3 een ‘Register der
voornaemste zaken’. Dat register is gealfabetiseerd, op wat naar achttiende-eeuwse
wijze opgevat wordt als belangrijkste item van elke verhandeling. Dat strookt niet
altijd met onze opvattingen. Aangezien bovendien van dit blad (nog) geen andere
exemplaren bekend zijn dan dat in bezit van schrijver dezes, leek het zinvol hieronder
opgave te doen van de eigenlijke titels van de opstellen, zoals de lezer die in
werkelijkheid zag in de afleveringen, en in de volgorde waarin zij verschenen.

Eerste deel
Izaak Newtons gedachten over De Profesy by Daniel, wegens de Zeventig weken
1-18
Korte aenmerkingen over de voorgaende verklaring 19-26
Brief van den Eerwaerden Heere D.E. Jablonski [...] aan baron Printz [...] over
den openbaren kerkdienst en de maniere deszelfs 29-43
Korte en klare ontleeding des briefs van den apostel Paulus aen de Romeine48
47-78
Onderzoek of de apostel Paulus, in 't Vierde Kapittel zynes Tweeden Briefs aen
Timotheus, Te kennen geve dat hy te Rome zou gedood worden, dan losgelaten,49
81-108
Narede over het voorgaende onderzoek 109-132
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Onderzoek over de gelofte van Jeftha 137-174
Verhandeling over die bewysredenen der godgeleerden, Welke alleenlyk strekke
om hunne partyen gehaet te maken. Door J. de Klerk Uit het Latyn vertaelt
177-236
Aenmerkingen Over het Hooft van den lastbrief aen de Efezische kerk. Openb.
II. VS. 1. 239-26
De ware meening Der vrage van Christus Aen den Apostel Petrus: Simon,
Jonaszoon, hebt gy my liever dan deze, Joan. XXI. 15. 263-282
D. Whitby. Vertoog over Christus nederdalen ter helle. Waer in bewezen word,
dat dit geen noodzakelyk Artykel des Christelyken Geloofs is 291-306
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Aenmerkingen en vervolg Op het voorgaende vertoog 307-320
D. Whitby. Onderzoek Of de apostelen gesproken hebben als of zy meenden
dat de dag des oordeels in hunnen leeftyd zoude komen 323-336
Gedagten Over de namen, die Belsazar en Darius de Meder, waer van gesproken
wordt Daniel V. 30. en VI. 1. by Ongewyde Schryvers dragen 341-352
Aenmerkingen over het gedrag van D: Erasmus omtrent de reformaetsi 355-384
Brief vervattende eenige aenmerkingen over de Konst der wysheid van Balthazar
Gracian 387-396
Bedenkinge over de waerde of onwaerde der zaken, Welke zich aen ons verstand
of aen onze genegentheden voordragen 399-412
Zedekundige verhandeling waer in deze vraeg word opgelost Of men altyd de
Lasteringen der Godgeleerden moet beantwoorden. Aen [...] Filippus van
Limborch 413-474
Irenophilus. Brief van eenen onpartydige, aan zynen Vrind, op de vraage Of
men den Heere G. Kulenkamp, [...] in 't geene hy ten laste der Doopsgezinden
in zyn [...] Boek tegen de Hernhutters heeft goedgevonden te schryven, niet zou
behoren te antwoorden 479-520
Aenmerkingen over den voorbeeldelyken yver, der Efezische gemeente. Openb.
II. 2 en 3 523-542
J.A. Turretin. Onderzoek der vraege, Behoorende tot de Zedelyke
godgeleerdheid, en de Konst van prediken, Op welk eene wyze de
beweegredenen, afgeleidt uit de tydelyke voordeelen (der deugd,) den Christen
volkeren moeten worden voorgesteldt 545-562
Gedachten of verklaaringen over Johann: VI. 44 565-586
De Geesten door Christus uit de Gevangenisse verlost: of uitlegging Eener
duistere Plaets, uit het IIIde Hoofdstuk van den eersten Algemeenen Brief van
apostel Petrus, Vers 19 en 20 589-626
Uittrekzel van de Bedenkingen over den christelyken Waterdoop. Waar by
komen vyf Verhandelingen over het zelfde onderwerp [...] Vertaald uit de
Bibliotheque Raisonee, Tom. XXV. 1e Partie, Juill.-Sept. Art. VIII. 1740 633-670
Verhandeling over 's menschen regtveerdiging Door God in Christus 673-708
Brief Aan eenen vriend, behelzende de Redenen waarom de professor D. Gerdes,
van de Friesche Doopsgezinden, waarschynelyk niet zal beantwoord worden
711-734
Bedenkingen over de natuur der wraekzucht 737-760
Aenmerkingen over de verflaeude liefde der Efezische gemeente. Openb. II. 4,
5 763-784

Tweede deel
J.A. Turretin. Redevoering over de noodzaekelykheit der Goddelyke
openbaeringe 3-30
Isaac de Beausobre. Historie van Manes of Manicheus, Volgens de Syriërs,
Persianen, en Arabieren 35-91
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J.C. Seiz, Uittrekzel (Door den Autheur zelf Opgesteld) van het historische
verhaal der uitvindinge van de boekdrukkonst, Op het Derde Jubeljaar derzelver
uitgegeeven 95-108
W.S. Verklaring der uitroeping van [...] Jezus Christus aen het kruis: Eli, Eli,
lama sabachtani! 111-137
J.A. Turretin. Vervolg der redevoering over de noodzaekelykheit der Goddelyke
Openbaeringhe 145-172
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Isaak de Beausobre. Vervolg der historie van den beruchten dwaelgeest Manes
173-210
J. Le Clerc, Verdeediging van Gods Goedheid, Regtveerdigheid, en Heiligheid
213-254
Johannes Clericus. Van den socratischen trant van disputeren 257-272
J.A. Turretin. Redevoering over het onderzoek en de merktekenen der
Openbaeringe 275-306
Jo. de Klerk. Voorberigt der kerkelyke historie; en eerste afdeling: Van den
staat van 't Jodendom met betrekking op de Godsdienst 309-358
Verklaerende aenmerkingen over Spreuken XXIV. 16 361-376
Petrus Nannius. Over den Oirsprong van verscheide Duitsche woorden enz. (a)
381-396
Jo. de Klerk's Voorberigt der kerkelyke historie: hoofdstuk V-IX 403-472
Aenmerkingen Over eenige Misslagen in de prent-verbeeldingen der Heilige
Historiën, Gedrukt by N. Visser, zoo met de Verzen van Anslo, als van J. v.
Vollenhoven; Als mede eenige in den prentenbybel van P. Mortier 475-502
Isaac de Beausobre. Historie van Manes hoofdstuk IV 505-539
Jo. de Klerk's Voorberigt der kerkelyke historie. Twede afdeling, hoofdstuk I-III
545-607
Just. Henning Boehmer, R.G. Verhandeling over het kettermaken 613-659
Isaac de Beausobre. Historie van Manes, volgens de zoogenoemde Acten van
Archelaus 663-689
Jo. de Klerk's Voorberigt der kerkelyke historie, Twede afdeling, hoofdstuk
IV-VII 695-744
J.W. Gemoedelyke overweeging van de waare wysheyd, uit 1. Kon. III. 9 747-770
Brief aan den Heere N.N. In welken de Verdediging van den Kinderdoop, tegen
het Onderzoek over deszelfs Oudheid en Schriftmaatigheid, getoetst wordt
773-831
Jo. de Klerk's Voorberigt der kerkelyke historie, Derde afdeling, hoofdstuk I-V
833-1070.

Bijlage 2 - inhoud Wekelyks Antwoord
Het Wekelyks Antwoord doet in het laatste nummer, aan het slot van het blad (p.
163-166), opgave van de stukjes die verschenen zijn, in de steeds in elke aflevering
terugkomende onderdelen. Aangezien er slechts één exemplaar van het blad bekend
is kan het nuttig zijn de lezer toegang te verlenen tot de inhoud van het blad, door
overname van die inhoudsopgave.

Lyst der Antwoorden en Stukjes van het Eerste Deel.
Hooft- of tytel-verzen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GOD het begin, uit VONDEL. 1.
Hemelbeeld, uit HOOGVLIET. 9.
Vredelof, uit ANTONIDES. 17.
Englen Oogslag op de Aerde, uit Juffr. DE NEUFVILLE. 25.
Gods Werken in de Natuur, van Juffr. VAN ZON. 33.
Bewelkoming der Vryheit, van Juffr. VAN MERKEN. 41.
Talentgebruik, van FEITAMA; ook Gebruik en Misbruik der Dichtkunst, van
EIKELENBERG. 49, 50.
8. 't Geloof, uit VOLLENHOVE. 57.
9. 't Gemoed, oft Geweeten, uit POOT. 65.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Geregtigheit, oft Karakter eens braven Regtsgeleerden, uit WELLEKENS. 73.
's Volks Vryheit, uit ROTGANS. 81.
De Ziel, uit KEMPER. 89.
Algemeene Wereltverandering, uit VONDEL. 97.
De Opgaende Zon, uit P. DE GROOT. 105.
De Tyddeelende Hemellichten, uit BAKE. 113.
Gods Albestier, uit HUIGENS. 121.
't Hemelsche Rykspaleis, uit D. SMIDS. 129.
Waere Wyzen, uit de DICHTLIEVENDE TYDKORTINGEN. 137.
Stervenswenschelykheit, van DE DEKKER. 145.
De Christelyke Godgeleerdheit, van DE BOSCH. 151.
Preek eens Welmeenenden Schryvers, uit ZEEUS. 161.

Opdragten.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Aen EUSEBIA: lof der verstandige Godsvrugt. Cicero, Bladz. 1, 2.
- de GODGELEERDEN, enz. Nut en Noodz. van den Godsdienst. Plinius. 9, 10.
Aen de REGTSGELEERDEN, KOOPLIEDEN, enz. Van het doelwit der Regten.
Phaedrus. Bladz. 17, 18.
- de HISTORIE- EN OUDHEITKUNDIGEN, enz. Vrugten der Historie en
Heldenmoed. Virgilius. 25, 26.
- de GENEESHEEREN, PHILOSOPHEN, LAND- en ZEE-BOEREN, Dienst der
Geneeskunde, en Land- en Zeebouw. Hippokrates. 13, 14.
- de CRITICI, SCHRYVERS, KONSTENAERS. HANDWERKERS, en DIENSTBODEN.
Vernuft en Deugd in alle staeten. Synesius. 40-42.
- de DICHTERS en 't JUFFERSCHAP. Eisch der Dichtkunst, en verpligting aen de
Vrouwelyke Kunne. Homerus. 45-51.
Aen D.W. VAN EENHOORN, Rustend Predikant. Welleven moet voorgaen zal 't
welsterven volgen. Avoth. c. 4. 57, 58.
- den Advokaet H. NOORDKERK, Gehoudendheit aen de Regtsvoorspraeken.
Cicero. 65, 66.
- den SCHRYVER DER VADERL. HISTORIE. Reden waerom de Autheur zich
verbergt. Martialis. 73, 74.
- den Heer FR. VAN MIERIS. Reden voor en tegen oude Gewoontens. A Gellius.
81, 83.
- den Heer D. FR. SMIT, Luthersch Predikant. Van de Uitspanning der Geleerden.
Lucanus. 89-91.
- D.W. PFEIFFERS, Gereformeert Predikant. Christelyke Bescheidenheit.
Chrysostomus. 97, 98.
- Dr. J. GRASHUIS, Hooft-Bezigheit des Levens. Synesius. 105, 106.
- den Weled. Gestr. Heer P. BODDAERT. 't Beschouwen des Sterrenhemels.
Owenius. 113, 114.
- D.K. WESTERBAEN, Remonstrants Predikant. Vooroordeel der
Godsdienstbestryders. Erasmus. 121, 122.
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R.

- de Heeren S. FEITAMA en A. HOOGVLIET. Van de Konstwerken der Ouden.
Horatius. 129, 130.
S. Aen den Heer P. LE CLERCQ. Ydelheit der Tydelyke Genieting. Plautus. Bladz.
137, 138.
T. - D.B. VAN COEVERDEN, Gereformeerd Predikant. Van de onderlinge
Opscherping. Spreuk. XXVII. 27 en Drusius. 145, 146.
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V.

- den Heere P. SMID, Professor en Predikant onder de Mennonisten. Van den
aert, het nut, en 't gewigt der Professie van de Euangelische Godgeleertheit.
Menno, Werenfels, Gaussenius, J.A Turretin, en Wissius. 153-156.
X. - Mejuffrouwe CHR. LEONORA DE NEUFVILLE. 161.

Antwoorden, enz.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Ontwerp van dit Geschrift. Bladz. 3.
Beantwoording der Vraege wat God is. 7.
Of men een Godleerende Natuurbeschryving voor den Gemeenen Man diende
te schryven. 10.
Van de Kenmerken van Gods Voorzienigheit in 't Op- en Ondergaen der Zon
en Maen. 11.
Of 't ook Eenzinnigheit is en Gebrek van Eerbied voor den Souverein, tegen
zyn verzoek, strikt op zyn regt te blyven staen. 19.
Memorie wegens den Oirsprong en 't Gezag van 't Parlement des Franschen
Ryks. 21.
Van de Oudheit en 't Gebruik der Arm- en Handdeksels, gemeenlyk
Handschoenen geheten. 27.
Van de Engelen en hunne Bezigheden. 30.
Inval over Davids Beschryving van de Wolken en Winden Psalm CIV, 3. 35.
Van den Heilzaemen Leefregel een's Chineeschen Dokters. 36.
Van 't Vreedeverdrag tusschen Eigenkeur en Diensterhoek, of van Vryheit en
Dienstbaerheit. 43.
Van de Veragting en Veroordeeling van een's anders doen en werk. 46.
Klinkdigt op CHRISTUS, Gods Zoon, de Zon der Geregtigheit. 51.
Vervolg van Art. IV of der Merktekens van Gods Voorz. in de Zon, en 't
Weldaedige dat zy dagelyks doed. 52.
Of 't Mangel des Geloofs het kenmerk is van den tyd des Eindes, gelyk de Heer
Jungius wit; en zin van Lukas XVIII. 8. 58.
Of 'er tusschen de Rust- en Feestdagen onderscheid is, en wat. 62.
Wat de Conscientie is, en of zy genoeg zy om den Mensch te regt te brengen
66
Van 't verschil tusschen de Heeren Koenig en Maupertuis. 68.
Vervolg van Art. VI. of der Memorie wegens het Fr. Parlement. 75.
Slot van die Memorie; en Waernemingen. 83.
Of de Ziel na den Dood geen Geheugen meer heeft van 't geen zy in de Werelt
deed of ontwaerde. 92.
Of Trouwen en Sterven alle Wetten verbreekt. 93.
Dat de Leviathan Job XL. 20. de Visch niet zy die Jonas opslokte. 95.
Van de Verandering of Vernietiging der Werelt ten Jongsten Dage. 97.
Hulpmiddelen tegen de Traegheit van de Ziel. 106.
Van 't Nut der Dag- en nacht-Wisseling, ten Vervolg van Art. IV en XIV. 108.
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XXVI.
XXVII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

Van den Jaerlykschen Zonneloop, den Loop der Maene, en 't Nut der
Zaeizoenswisseling. 114.
Klinkdigten op Dag en Nacht. 119.
Of Gods Voorwetenschap van der Menschen Doeningen bestaenbaer is met de
Vryheit van den Mensch. 122.
Van Gods Onbegrypelykheit, enz. of het Fransche Quarrain No. 1 in een
Duitschen Vierling. 126.
Verééniging van Exod. XX.5. met Ezechiël XVIII 20. 126.
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XXXI.
XXXII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVI.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.

Van den onredelyken Afkeer tegens Andersgezinden. 127.
Proeve der Navolging van Tertulliaens Afbeelding des Hemels; anders Nebo,
of Hemelzigt. 130.
Van de Plaetzelykheit en 't Heerlyke des Zaligen Hemels. 134.
Stael uit een Ongedrukt Werk van den Heere Kempher; of Beeldtenis van
Melanchton en Georg Prins van Anhalt. 135.
Van Waer en Valsch Vermaek. 138.
Beschryving van een Brandenden Berg in 't Graefschap Kerry in Ierland. 140.
Uittreksel van Nicolai's Onderzoek wegens het Gebruik en Misbruik der
Handschoenen. 148.
Vervolg van 't vorig Uittreksel. 157.
Ontmoeting met een Roomschgezinden. 162.
Slot dezes Eersten Deels. 163.

Eindnoten:
1 Piet Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”. Prolegomena over de betekenis van Marten Schagen
(1700-1770) voor de Nederlandse Verlichting’, in: Lies Brussee-van der Zee, Annelies Verbeek
e.a., Balanceren op de smalle weg. Opstellen aangeboden aan Kees van Duin, Alle Hoekma en
Sjouke Voolstra bij hun afscheid van het Doopsgezind Seminarium (Zoetermeer 2002), p. 227,
271-272.
2 Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”’, p. 227.
3 Joannes Cuperus, Marten Schagen, doopsgezind leeraar te Utrecht, en lid van de Maatschappy
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, plegtiggedagt in eene lykrede (Te Utrecht, by Gerrit
van der Veer, en te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuyn [1770]), p. 15.
4 In 1740-1741 te Amsterdam bij Gerrit Tielenburg en Jan 't Lam; in 1742-1743 te Amsterdam
bij Tielenburg en te Haarlem bij Jan Bosch (zoals bij deel 1-4). Deze vier delen zijn aanwezig
UBA O 75-36 t/m 39. Het eerste stukje van deel 1 (1740) is opgedragen aan Marten Schagen,
‘door de hem wel kennende maar van hem onbekende schryvers’. In de voorrede van het eerste
stukje van het eerste deel van deze nieuwe reeks (1740) zeggen de nieuwe opstellers (die zich
onverhoeds, op p. *3, ‘ik’ noemen!) de oude opzet te willen handhaven. Van belang in die
voorrede zijn ook opmerkingen die met de opzet en het leespubliek van een dergelijk blad te
maken hebben: door de opname van belangrijke (vertaalde) stukken in de moderne talen zal
gaandeweg het Latijn niet meer nodig zijn; zo wordt de zucht tot wetenschap bevorderd bij die
landgenoten ‘die alleen hunne Moedertaal verstaan’; mensen die een aardige, korte bijdrage in
portefeuille hebben, hoeven niet meer te gaan marchanderen met boekverkopers (voor hen
doorgaans een ongebruikelijk en wat vreeswekkend fenomeen).
5 Dat stukje heeft althans (in ex. UBL 1170 F 20): ‘Tweede Druk’. De titelplaat, van de hand van
J.C. Philips, toont een soort stoa, met verspreid liggende boeken, als die van Chrysostomus,
Newton, Homerus. Een ander nummer (nr. 9) heeft als titelplaat een bibliotheek, die gedomineerd
wordt door het evangelie.
6 Zie de Voorrede van dit nummer. De mededeling is gedateerd: Amsterdam, 7 oktober 1734.
7 Dit zijn achtereenvolgens: God, Jacob Philip d'Orville, Jeronimo de Bosch, Bartholomeus van
Leuvering, Joannes Bremer, Joannes Deknatel, Gerard van Papenbroek, Isaak Verburg, Johannes
Wesselius, Gerardus Kulenkamp, Pieter Verwer, Rutgerus Ouwens, Henr. Backer, Ger.
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8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
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Maatschoen, Petrus Smidt, Adr. Westerhuys, Albertus Haring, Adrianus van Kattenburg, Jacob
Alewyn Ghyzen, Tjerk Nieuwenhuis.
Of later: ‘De Vereenigde Doopsgezinden in Alkmaar’. Aldus Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”’,
p. 273, noot 69.
Hierin vindt men ook een afdeling voor literatuur, romans, tijdschriften en dergelijke.
Gezien het opnamebeleid blijkt men ook ‘stukken’ op te nemen uit oudere teksten die niet langer
verkrijgbaar zijn maar die wegens hun waardevolle inhoud nu opnieuw beschikbaar gesteld
worden. In het algemeen vindt men één tekst per aflevering. Het is echter niet uitzonderlijk dat
een werk over vele afleveringen gedistribueerd wordt. Voor verdere gegevens, zie Visser,
‘“Redelijke regtzinnigheid”’, vooral p. 226-232. Een inhoudsopgave van de Vermakelykheden,
en het aandeel van Schagen en anderen, aldaar p. 253-258. Van alle Schagentijdschriften besteedt
Visser de meeste aandacht aan dit blad.
Godgeleerde Vermakelykheden nr. 9, p. 143.
Godgeleerde Vermakelykheden nr. 12, p. 467-484.
Godgeleerde Vermakelykheden nr. 3, p. 493.
Andere bijdragers zijn: W.B., Nikolaes Vryburgh, Kornelis Westerbaen, Jan Brak.
Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”’, p. 230.
Godgeleerde Vermakelykheden 1740, stuk 1, p. *2.
Opmerkelijk: dit is hetzelfde jaar als waarin de nieuwe serie van de Godgeleerde
Vermakelykheden verschijnt, niet onder redactie Van Schagen. Is er een verband?
Hier wordt in een noot verwezen naar de Uitgeleeze Natuurkundige Verhandelingen, te
Amsterdam bij Tirion uitgegeven.
Op een later ogenblik is men daar nog duidelijker over. In een ‘Bericht’ voorafgaand aan een
verhandeling door J.H. Boehmer, wordt gezegd: ‘Het plaatzen der volgende Verhandeling [...]
zal van niemand der Lezeren [...] worden aangemerkt als strydig tegen den aanleg van het zelve:
welke enkel is om voorname Verhandelingen, of Bedenkingen over bezondere Onderwerpen,
te klein om op zichzelve uitgegeven te worden, by een te verzamelen; inzonderheid, ten aanzien
van Vertalingen, zulke stukken, die, in grooter Werken gevonden wordende, waarschynlyk
anders niet licht in onze Moedertale zouden bekent worden, het geen zy nochtans verdienen’
(Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 611).
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 95-96.
Het betreft een (vertaald) uittreksel van de ‘Bedenkingen over den Christelyke Waterdoop’ in
de Bibliothèque Raisonnée (juli-september 1740).
Leerzame Verlustiging, deel 1, p. 632-633.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 92.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 759.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 92.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 502.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 665.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 379.
In zijn voorrede bij dat eerste nummer geeft hij trouwens heel eerlijk aan dat vijf pagina's uit
die narede door hem vertaald zijn uit Witsius. Schagen toont zich immer een nauwgezet en
betrouwbaar redacteur.
Leerzame Verlustiging, deel 1, p. 341.
Expliciete mededelingen hierover in Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 92.
Leerzame Verlustiging, deel 2, p. 397.
Zie Bijlage 1.
Aldus in een ‘Bericht’, Leerzame Verlustiging, deel 1, p. 478.
Leerzame Verlustiging, deel 1, p. [832].
Men vindt ook in de voorrede van de eerste bijdrage (jan.-febr.-mrt. 1742) in het derde deel
van de nieuwe reeks van de Vermakelykheden enige opmerkingen die met de fusie te maken
hebben: de schrijvers van de Verlustiging en van de Vermakelykheden hebben zich altijd over
elkaar verheugd; zij hebben wel twee jaar apart gearbeid, maar willen nu graag samengaan; de
lezers wensen geen twee gelijksoortige ‘boeken’; ‘dus was het onderling belang der
Boekverkooperen elkanderen in den weg’; het gevaar was dat beide bladen aldus hun
bestaansrecht zouden verliezen; de opzet bleef onveranderd.
De twee delen van het blad tellen in arabische nummering respectievelijk 784 en 1070 bladzijden.
Daarbij komen nog ongepagineerde indices op de behandelde schriftuurplaatsen en op de
voornaamste behandelde zaken. In mijn exemplaar komen een enkele keer aparte (vaak
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ongenummerde) titelpagina's voor bij de afleveringen of stukjes. In het asteriskkatern voorafgaand
aan het eerste stukje bevindt zich in mijn exemplaar een ‘Inhoud der hoofdstukken’, met in het
begin daarvan een noot van de uitgever: ‘Deze Hoofdstukken zyn telkens tegen de Tytels van
elk bizonder Stukje gedrukt: welke Tytels nu gevoeglyk kunnen weggeworpen worden’.
Impressum: ‘Men vind dit deeltje compleet, of afzonderlyke bladen, Te Dordrecht by BLUSSE,
Haerlem BOSCH, Delft GRAEUWENHAEN, Amsterdam HOUTTUYN, ESVELT, SPRIET, P. MEYER
en STANHOFFIUS, Leiden LUGTMANS en VAN DER EYK, Rotterdam MARONIER, Gouda STAEL,
HaegeVAN THOL, Gorkum GOETZEE, Hoorn TJALLINGI, Alkmaar KOSTER, Zutfen VAN
BULDEREN, ArnhemVOSTER, Nymegen HEYMANS, Middelburg GILLISSE, Vlissingen PAYENAER,
Utrecht DE VEER, V. VUCHT en A. PADDENBURG, Leeuwaerden WIGERI, Harlingen VAN DER
PLAETS, Franeker BROUWER, Zwol ROYAERTS, en Groningen BOLT’. - In theorie kan (Abraham)
Blussé, die in dit colofon op de titelpagina voorop staat, beschouwd worden als de ‘echte’
uitgever. Er zijn echter geen gegevens bekend over zijn specifieke bemoeienis met dit blad. De
eerste regel van het colofon in het eerste nummer, en ook later tot en met nummer 15 (daarna
is er geen colofon), luidt enigszins anders: ‘Dit Wekelyksch Antwoord zal alle Vrydagen te
bekomen zyn te Dord by van Braam en Blusse.’
UBA O 63-1487.
In zijn inleiding in het eerste nummer zegt de redacteur (Schagen) ‘ook anderen’ te zullen
raadplegen. Feitelijk komt het er toch op neer dat we met een éénmansredactie vandoen hebben.
Gedateerd 29 december 1752. Schagen had dus duidelijk het plan in het nieuwe jaar een nieuw
blad uit te geven.
Wekelyks Antwoord, p. 3. Voor het Wekelyks Orakel zie deel I van dit drieluik.
Wekelyks Antwoord, p. 4.
Wekelyks Antwoord, p. 27-30, 148-152, 156-160. Die blijkt (p. 148) trouwens een excerpt te
zijn van een Engelse verhandeling en terug te gaan op een disquisitio door Joannes Nicolai over
dat onderwerp, verschenen 1708 in Giessen.
Wekelyks Antwoord, p. 4.
Ik noteer slechts als ‘vreemde’ bijdragers: Neef Reislust, Christina Dicht-Lust, E.V., en N.H.
Merklust. Ik sluit niet uit dat dit alter ego's zijn van Schagen zelf, zeker in het laatste geval.
Buijnsters heeft het Antwoord wél, het Orakel niet opgenomen in zijn lijst van spectatoriale
geschriften. Het komt mij voor dat zij daar allebei wel, of allebei niet in thuishoren. Het zijn
eigenlijk hoe dan ook geen spectators.
Volgens het voorbericht van de redacteur bij deze bijdrage, werd dit item gevonden onder de
stukken van een vijftien jaar eerder overleden vrome man, die hem zijn geschriften heeft
nagelaten. De redacteur heeft de tekst enigszins uitgebreid.
Ook deze bijdrage is van de hand van een reeds overleden persoon.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

136

De geleerdentijdschriften van Marten Schagen, III
André Hanou
In dit laatste deel van mijn drieluik over de tijdschriften van Marten Schagen wil ik
enkele kanttekeningen maken bij het begrip ‘geleerdentijdschrift’. Immers, de
tijdschriften waar Schagen als belangrijkste man de hand in had - Het Weekelyks
Orakel (1735-1736), Godgeleerde Vermakelykheden (1732-1736), de Leerzame
Verlustiging (1740-1742) en het Wekelyks Antwoord (1753) - kunnen in principe
allevier gerekend worden tot dat genre bladen dat men gewoonlijk
geleerdentijdschriften noemt.
Het probleem is echter dat deze benaming geen recht lijkt te doen aan alle soorten,
onderafdelingen zo men wil, van dit genre. Het begrip geleerdentijdschrift zegt niet
veel meer dan dat dergelijke bladen bestemd zijn om geleerden - dus mensen met
educatie, beslist niet noodzakelijk universitair van aard - van informatie te voorzien
over nieuw verschenen boeken, om hen bekend te maken met nieuw onderzoek op
vrijwel elk denkbaar terrein. Er bestaat onder tijdschriftonderzoekers bovendien de
onuitgesproken idee dat dit nieuws vooral of uitsluitend gegeven wordt door middel
van samenvattingen of excerpten van (nieuw verschenen) teksten.
De vier Schagen-tijdschriften lijken niet of niet helemaal te passen in dit schema
of aan te sluiten bij deze visie. Ze zijn beslist bedoeld voor ‘geleerden’, maar wat
hun opzet betreft lijken ze tot twee verschillende groepen te behoren. Het Weekelyks
Orakel en Het Wekelyks Antwoord hebben duidelijk eenzelfde structuur. Zij pogen
in de vorm van antwoorden op al dan niet werkelijk gestelde vragen de lezer op de
hoogte stellen van wat, gezien de ontwikkelingen in de wetenschappen, de moderne
kennis van zaken is of zou moeten zijn. Die antwoorden zijn als het ware verstrooide
lemmata uit een fictieve encyclopedie. In beginsel zou de lezer, wanneer het tijdschrift
lang zou bestaan, de teksten kunnen verknippen, in de juiste volgorde zetten en een
eigen encyclopedie samenstellen.
Aan dit principe doet niet af dat de Schagen-tijdschriften ook elementen bevatten
die in een encyclopedie niet thuishoren: creatieve bijdragen (poëzie), gewoon
boekennieuws, opstellen en spectatorachtige vertogen van ethische of beschaving
bevorderende strekking. In de achttiende eeuw zal echter niemand die elementen
ervaren hebben als vreemd aan of niet passend bij de opzet. In het tijdschriftenwezen
wist niemand toen precies wat waar hoorde. Er bestonden geen voorgeschreven
formules.1
De encyclopedievreemde elementen, of een deel van daarvan, komen tevens voor
in Schagen-bladen met een ander format, namelijk de Godgeleerde Vermakelykheden
en de Leerzame Verlustiging. Deze andere Schagen-bladen willen in principe een
bloemlezing zijn van uitstekende en nuttige teksten. Zij zijn dus eerder
verzameltijdschrift.
Met deze twee soorten Schagen-tijdschriften als uitgangspunt wordt gekeken of dit
soort tijdschriften, respectievelijk orakelachtige tijdschriften en verzameltijdschriften,
wel zo uniek zijn. Hebben deze groepen een eigen historie? Komen zij meer voor?
Verdienen zij een aparte plaats naast geleerdentijdschriften? Of moeten we het zo
zien dat er binnen de geleerdentijdschriften allerlei subgenres bestaan hebben?
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Is dat laatste het geval, dan kan dat leiden tot beter inzicht in de wereld van
achttiende-eeuwse periodieken. Systematisch onderzoek naar dit probleem wordt
overigens belemmerd door het ontbreken van een compleet overzicht van tijdschriften,
dus ook van geleerdentijdschriften.
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Orakeltijdschriften
De term orakeltijdschrift is een voorlopig en tamelijk willekeurig gekozen etiket. Ik
doe het er even mee. Men zou ook kunnen spreken van bijvoorbeeld
vraag-en-antwoord-tijdschriften.
Eerder al is genoemd The Weekly Oracle or, Universal Library, een tijdschrift dat
van januari 1735 tot en met februari 1737 wekelijks uitkwam.2 Nader onderzoek
moet nog uitwijzen in hoeverre het gediend heeft als voorbeeld en bron van Het
Weekelyks Orakel. Indirect was dit Weekly Oracle uiteindelijk ook het voorbeeld
voor het Wekelyks Antwoord.3
Het Weekly Oracle is bepaald niet het eerste Britse tijdschrift van deze aard. Zo
is er het blad The Athenian Oracle. Being an entire collection of all the valuable
questions and answers in the old Athenian mercuries [...] By a member of the Athenian
Society (1703-1704). Dat was zelf weer een opvolger, maar met deels dezelfde vragen
en antwoorden, van The Athenian Gazette, or Casuisticall mercury (1691-1697). Dit
orakelblad werd vooral volgeschreven door de Engelse schrijver-boekverkoper John
Dunton (1659-1733), die zich korte tijd heeft opgehouden in onze Republiek om zijn
schuldeisers te ontlopen.
Het heeft weinig zin nog meer ‘Oracles’ te noemen. Het is duidelijk dat ze bij onze
overburen gewaardeerd en gelezen werden. Het is eveneens duidelijk dat in al deze
orakelbladen onderwerpen aan de orde komen die besproken werden in een
gezelschap, een maatschappij, een sociëteit, een club, of hoe men al die vormen
waarin mensen zich verenigen maar wil benoemen.
Wanneer Schagen suggereert dat hij deel uitmaakt van zo'n, vermoedelijk
grotendeels fictief, gezelschap dat de basis is voor zijn eigen Orakel, dan heeft hij
geen leentjebuur gespeeld bij de bekender gebleven gezelschappen uit de tijdschriften
van Addison en Steele. Hij maakt gebruik van een iets oudere variant. Een variant
met een modern, zogeheten ‘Atheens’ gezelschap als achtergrond.4 De kwalificatie
‘Atheens’ impliceerde een gezelschap van nieuwsgierige, op kennis beluste mensen
en verwees naar het klassieke Athene in zijn beste dagen, dat wil zeggen: de tijd van
de urbane civil society. Tegen 1700 was er sprake van, opnieuw, een urbane civil
society, waarin eenzelfde soort verlichte nieuwsgierigheid mogelijk en nodig was.
In dit tijdvak hoeft de term orakel in de moderne Europese talen, zoals hierboven
al te zien is aan de Britse titels, niet beslist te verwijzen naar orakels in de klassieke
betekenis: godsspraken. Connotaties daarvan kunnen wel bewaard blijven: ‘gedane
uitspraken’, ‘ware oordelen’. Maar de term orakel gaat geleidelijk aan ook iets
betekenen als: ‘verzameling van zulke uitspraken’, ‘morele handleiding’ gebaseerd
op een verzameling van elementaire wijsheden.
Het beste voorbeeld is de Oráculo manual y arte de prudencia (1647) van de toen
veelgelezen Spaanse schrijver van vaak amorele, cynische boeken, Baltazar Gracian
y Morales (1601-1658). Een ander is een te Londen in 1682 uitgegeven titel als A
help to discourse. Or, more merriment mixt with serious matters, consisting of witty,
philosophical, grammatical, physical, astronomical questions and answers [...].
Together with the countrymans counsellor, and his yearly oracle, and prognostication,
waarin vrijwel alle elementen van wijsheid, weetjes, handleiding en bibliotheek van
nuttigheden bijeenkomen. Weliswaar komt dankzij de prognosticatie in dit werk
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ineens de oude idee van orakel als toekomstvoorstelling terug, toch blijft de opzet
in stand. Vergelijk een Nederlandse titel als Vermakelyke orakulen, ofte Kortswylige
voorzeggingen van rond 1700.5 Ook hier wordt er driftig verzameld, net als in
bijvoorbeeld Het nieuwe orakel van Appollo, uitstrooyende verscheide gedigten, op
veertienderley staten van menschen (1751).
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Men kan dus de term ‘orakel’ met recht gebruiken als aanduiding voor een (sub)genre.
Men vindt daar: verzamelingen. Wanneer het een tijdschrift betreft, is het goed
mogelijk dat het om een geleerdentijdschrift gaat. Bij geleerdentijdschriften is immers
altijd essentieel: de verzamelidee, het bijeenbrengen van diversa.
Maar er is nog een ander vormaspect aanwezig bij orakeltijdschriften: het
vraag-antwoordsysteem. Deze vorm blijkt in de loop van de achttiende tamelijk
succesvol te zijn. Vermoedelijk ligt aan deze vorm van informerende didactiek niet
zozeer het seculier encyclopedisme ten grondslag (al is dat doorgaans wel het
resultaat), als wel de welbekende, ouderwetse catechismusvorm. Vandaar dat we
tijdschriften kunnen vinden die letterlijk catechismus heten: zoals de anonieme
Boeren-catechismus over de Tyds-omstandigheeden (1793) of de Catechismus der
Wetenschappen (1794-1804) van Arend Fokke Simonsz.
Het vraag-antwoordsysteem werkt nog beter indien de schrijver zijn lezers snel
wil informeren (en indoctrineren!) over ontwikkelingen in de politieke dimensie.
Dan wil het begrip vraag in de titel vaak aanwezig zijn: De Vraag-al (1791-1797)
door de bekende patriot Ysbrand van Hamelsveld, De Constitutionele Vraag-al
(1798) en De Revolutionaire Vraagal (1798).6 Deze groep omvat onder meer
tijdschriften die echt op de manier van een catechismus bevragen en beantwoorden.
Maar nu raken we wat ver verwijderd van de Schagen-tijdschriften, die uitsluitend
kennis van wetenschappelijke aard willen verzamelen en echt een geleerdentijdschrift
willen zijn.

Verzameltijdschriften
Misschien mogen alle geleerdentijdschriften wel in zekere zin orakeltijdschriften
genoemd worden, maar dan toch alleen inzover zij tijdschriften zijn die een
verzameling bieden. De orakelbladen van Schagen, zijn Weekelyks Orakel en zijn
Wekelyks Antwoord, zijn qua vorm gebonden aan een gezelschap, aan de inzendingen
(vragen) van fictieve dan wel echte lezers, en aan het vraag-antwoordsysteem in het
algemeen.
Dat ligt anders bij Schagens Leerzame Verlustiging en Godgeleerde
Vermakelykheden. Zoals eerder beschreven, bestaan deze bladen uit een verzameling
van waardevol geachte stukken.7 Men kan het complete tijdschrift dus ook beschouwen
als een soort bloemlezing. Aard en inhoud van de opgenomen stukken, het doel van
opname en de doelgroep (het geleerde leespubliek) maken dat men dit soort bladen
zonder meer geleerdentijdschriften moet noemen. Het enige verschil is: het gaat niet
om besprekingen of excerpten van recent verschenen boeken.
Zijn deze twee Schagenbladen als ‘bloemlezingbladen’ uitzonderlijk? Beslist niet.
Het is in dit verband interessant te zien welke tijdschriften Schagen, die zelf nooit
recensies publiceerde, zo af en toe in het voorbijgaan noemt, en die hij blijkbaar
leest. Er zouden immers verwante bladen tussen kunnen zitten.
Het zijn er niet al te veel. Een aantal van die verwijzingen is eerder al genoemd.8
Schagen noemt of spreekt van de Bibliothèque Choisie, de Bibliothèque Raisonnée,
de Ernstige en Boertige Mengelstoffen (deel 6), de Philosophical Transactions, de
‘Uitgelezene Filozofische Verhandelingen te Amsterdam bij Izaak Tirion uitgeven’,
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het ‘Konst-kabinet’ door Willem van Ranouw en het door Wilhelm Ernst Tentzel
uitgebrachte boekennieuws.9 Ook het Hollands Magazyn, waaraan Schagen eveneens
zijn medewerking verleende,10 en de Hollandsche Spectator zaten in zijn
leesportefeuille.
De Spectator van Justus van Effen heeft niets met ons probleem te maken. De
vanaf 1665 uitkomende Philosophical Transactions van de Britse Royal Society
geven vooral nieuwe stukken van natuurfilosofische, dus ‘wetenschappelijke’ aard.
Die materie laat Schagen in zijn bladen gaandeweg buiten beschouwing; maar omdat
we niet zoeken
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naar bladen met nieuwe beschouwingen of naar bladen met uitsluitend
recensies/excerpten, kunnen we de Transactions overslaan. Om dezelfde reden kunnen
we voorbijgaan aan de Uitgeleeze Natuurkundige Verhandelingen, waar in berigt
gegeeven word van veele voornaame deelen van de natuurkunde en natuurlyke
historie (1734-1741) die bij Tirion verschijnen. Die verhandelingen zijn vooral
nieuwe bijdragen op het terrein van de ‘proefondervindelyke Natuurkunde’, zoals
Schagen zelf opmerkt.11
Wegens het boertige in de titel Ernstige en Boertige Mengelstoffen lijkt dit door
Schagen genoemde werk zo op het oog niet in aanmerking te komen. Bovendien
betreft het hier geen tijdschrift, maar een seriewerk (feitelijk dus wel een soort
periodiek!). De volledige titel luidt Verzameling van Ernstige en Boertige
Mengelstoffen (1726-1734), van de Haarlemse Spectator-medewerker Pieter Merkman.
Desondanks vertoont dit werk veel gelijkenis met de Schagen-bloemlezingen. Het
is zelfs een bloemlezing van het beste uit, nota bene, tijdschriften.12

Voorlopige schets van het genus ‘geleerdentijdschrift’
Terwijl ‘verzamelen’ - van wetenschappelijk nieuws, informatie, wetenswaardigheden
- een algemeen kenmerk van geleerdentijdschriften genoemd kan worden, vallen er
binnen het genre enkele subgenres te onderscheiden. Dat zijn ten eerste de
recenserende tijdschriften (als bijvoorbeeld de Boekzael). Zij bieden de geleerde, of
althans enigszins belezen lezer nieuws over recent verschenen boeken in de vorm
van ‘uittreksels’ (extracten). Ten tweede zijn er geleerdentijdschriften die gewijd
zijn aan oorspronkelijke verhandelingen, die nog niet eerder elders zijn gepubliceerd.
Als voorbeeld mogen de Verhandelingen (sinds 1753) van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen (opgericht 1752) dienen.13 Deze twee subgenres
heb ik nagenoeg buiten beschouwing gelaten: ze zijn genoegzaam bekend.
Hieraan kan als derde subgenre toegevoegd worden het geleerdentijdschrift dat
kennis brengt in de vorm van al of niet vertaalde, eerder elders verschenen stukken.
Voorbeelden: Schagens Leerzame Verlustiging en Godgeleerde Vermakelykheden.
Het zijn periodieken, die de ‘geleerden’ voorzien van informatie en denkstof, door
hun complete teksten aan te bieden - nadrukkelijk géén excerpten of uittreksels, maar
originele teksten. Het kan wel zo zijn, dat de originele teksten langer waren: de in
het verzameltijdschrift opgenomen tekst kan een hoofdstuk zijn, een paragraaf uit
een groter geheel. Dit soort tijdschriften heeft dus veel weg van een bloemlezing.
Het gaat hier niet zozeer om ‘nieuw’ of ‘nieuws’, maar om iets aan te bieden dat zijn
waarde al bewezen heeft. Men zou ze bloemlezende verzameltijdschriften kunnen
noemen.
Als vierde subgenre is er dan het orakeltijdschrift, dat kennis en wetenschap biedt
in de vorm van vragen en antwoorden, een beproefd educatief systeem. Dit soort
geleerdentijdschriften houdt ook de wat minder ‘geleerde’ lezer op de hoogte van
de stand van zaken in de wetenschap. Het Weekelyks Orakel en Het Wekelyks
Antwoord van Marten Schagen zijn hier voorbeelden van.
Natuurlijk is deze indeling voorlopig en zonder twijfel vatbaar voor verfijning of
uitbreiding. Zij dient vooral als aansporing tot verder onderzoek, niet alleen naar de
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tijdschriften zelf maar ook naar de lezerskringen van de onderscheiden subgenres en
de verschillen daartussen.

Eindnoten:
1 Wat betreft een geheel ander soort tijdschriften is het bijvoorbeeld, gezien een eindeloze reeks
opmerkingen, overduidelijk dat niemand precies wist wat een ‘spectator’ was. Dat verschil is
pas in de negentiende eeuw gemaakt, toen ds J. Hartog in zijn Spectatoriale geschriften van
1741-1800 (Utrecht 1890) het genre op oneigenlijke, morele gronden onderscheidde van
‘satirische tijdschriften’.
2 Zie deel I van dit drieluik.
3 Richmond P. Bond karakteriseert het als ‘half newspaper, half question-answer paper’, in zijn
Studies in the early English periodical (Westport 1977), p. 40; aldaar op p. 39-40 over Engelse
vraag-antwoordperiodieken en Atheense gezelschappen; en op p. 32 e.v. over boekentijdschriften
waaronder die van John Dunton.
4 Vergelijk The Athenian Society van John Dunton, die met enkele leden van deze Society The
Athenian Gazette uitgaf.
5 Er bestaan ook orakelspelletjes voor vrouwengezelschappen, waarin meisjes en vrouwen aan
de hand van voorgedrukte vragen en een veelvoud aan voorgedrukte antwoorden te weten
kunnen komen of zij mooi, gelukkig enz. zullen zijn of blijven. Zie bijvoorbeeld 'T Orakel der
tegenwoordige eeuw. Of vraagen, opgehelderd door natuurlyke, zedekundige, boertige en
hekelende, antwoorden, betreklyk tot de hedendaagsche levenswys [...] door een liefhebber der
waarheid (In Nederland 1783).
6 Over deze laatste, en een aantal in gelijke geest opgebouwde tijdschriften, zie Peter Altena, ‘Op
de tulband “een aapenkop”? De revolutionaire vraagal (1798) van Gerrit Paape en een kleine
geschiedenis van vraag-en-antwoordweekbladen’, in: Pieter van Wissing (red.), Stookschriften.
Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008), p. 285-305.
7 Zie deel II van dit drieluik.
8 Ik heb de Schagen-tijdschriften niet woord-voor-woord bekeken op het voorkomen/noemen
van tijdschriften, maar alleen incidenteel notities gemaakt.
9 Niet duidelijk is of Schagen doelt op de Monatliche Unterredungen, of op de vertaalde bewerking
hiervan, het Kort begrip en 't voornaamste margh van allerley onlanghs uytgekoomene boecken
(1703).
10 Hollands Magazyn, voorzien van aardrijkskundige, historische, wysgeerige, geneeskundige,
rechtsgeleerde, theologische, poëtische, en oratorische waarnemingen, proeven, vraagen,
schetsen en verhandelingen, uitgegeven 1752-1761 door de Haarlemse uitgever Jan Bosch.
Bijdragen van Schagen, volgens Cuperus: in deel 2, p. 1-170, 171-290, 307-392, 413-435; deel
3, p. 125-193. Zie Joannes Cuperus, Marten Schagen, doopsgezind leeraar te Utrecht, en lid
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, plegtig gedagt in eene lykrede
(Utrecht: Gerrit van der Veer, Amsterdam: Erven van F. Houttuyn [1770]). Zie ook onder, noot
13.
11 Zie de paragraaf over Schagens Leerzame Verlustiging in deel II van dit drieluik.
12 In deel 1 zegt Merkman zowel vermakelijke als nuttige stukken te willen geven uit de Tatler,
de (Engelse) Spectator, de ‘Gardiaan’ (Guardian), de Nieuwe Fransche Spectator, de Misantrope,
de Mensch Ontmaskerd, en uit daarnaast ‘ontelbaare andere Nederduitsche Schriften’. In de
voorrede van deel 5 noemt hij de Reflexions Morales, Satiriques et Comiques, Le Mentor
Moderne, La Bagatelle, en Le Misanthrope.
13 Oorspronkelijk was het Hollands Magazyn bedoeld als het blad van de Hollandsche
Maatschappij. Zie Visser, ‘“Redelijke regtzinnigheid”’, p. 272: ‘Toen de “Maatschappij” in
1753 alsnog besloot een eigen periodiek, de Verhandelingen, uit te geven, werd Bosch tot
drukker aangesteld, waarbij bedongen werd dat zijn Magazyn uitsluitend vertaalde stukken van
buitenlandse origine zou bevatten, en de Verhandelingen werk van eigen bodem. [...] Dat
verklaart tevens waarom Schagen, aangetrokken als vertaler, pas vanaf de tweede jaargang die
in 1756 verscheen, bij het Hollands Magazyn betrokken werd’.
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Vrienden en vrouwen van Paulus van Hemert
Documenten over het leven van Nederlands bekendste wijsgeer rond
1800
André Hanou1
Aan de biografie van onze bekendste wijsgeer rond 1800, Paulus van Hemert
(1756-1825), is nooit echt veel gedaan. De belangstelling ging en gaat, uiteraard,
meer uit naar zijn ideeën.2 Onderzoek naar het belang van de door hem gepropageerde
kritische (kantiaanse) wijsbegeerte in Nederland, in de periode 1780-1820, blijft hard
nodig. Tot veronachtzaming van de Van Hemert-biografie leidt dat hopelijk niet. In
openbare verzamelingen en archieven bevinden zich tal van documenten die een
bijzonder licht werpen op het leven van de filosoof, op zijn karakter ook.
In dit artikel wordt een aantal van die documenten gepresenteerd. Sommige daarvan
worden in de Van Hemert-literatuur (soms terzijde) al wel gebruikt, enkele andere
zijn niet eerder gememoreerd. Ongetwijfeld is er meer te vinden over het leven van
Van Hemert. Deze bijdrage wil daartoe een aansporing zijn.

De huishoudens van Van Hemert
Op 28 november 1756 werd Paulus van Hemert gedoopt in de Amstelkerk te
Amsterdam. Zijn vader Willem van Hemert was houthandelaar en behoorde tot een
deftige burger-familie. Zijn moeder, Elisabeth Geertruy Johanna Junius, was de enige
dochter van de Amsterdamse predikant Johannes Junius. Getuigen bij de doop van
de kleine Paulus waren zijn grootouders, Paulus van Hemert en Susanna Janssonius
van Waesbergen.3 Blijkens het doopregister van de hervormde kerk werd het gezin
later met nog twee kinderen verrijkt: Johanna Louisa (1759) en Joannes (1762).4 De
laatste kreeg de toenaam Junius, wellicht als eerbetoon aan zijn moeder die na zijn
geboorte overleed.
In 1765 trouwde Willem van Hemert opnieuw, deze keer met Johanna Elisabeth
van Irhoven.5 Na haar overlijden in 17916 trouwde hij in 1795 voor de derde keer:
met Maria Jordens, weduwe van Johannes Schreuder. Het echtpaar woonde toen in
Delft. Willem van Hemert overleed in 1801.
Ook Paulus van Hemert is meerdere keren in het huwelijk getreden. Op 13 april
1781 werd te Amsterdam zijn ondertrouw aangetekend met de predikantsdochter
Maria Magdalena van Dam, uit Werkendam.7 Van Hemert was toen zelf predikant
te Baarn/Eembrugge. Na allerlei religieuze en politieke perikelen, en verblijven in
onder meer Rotterdam en Brussel, vestigden zij zich in 1789 te Amsterdam. Op 22
juli 1789 werd zij aldaar begraven.8 Van Hemert bleef met drie kinderen achter.
Op 28 maart 1794 ging hij, wonend ‘op de Kysersgragt by de Groenlandse
pakhuysen’,9 in ondertrouw met Elisabeth Kruimel (Kruymel, Cruimel). Omdat zij
ernstig ziek was, vertrok het echtpaar naar Van Hemerts landgoed Reckenburg, bij
Emmerik. Maar Elisabeth stierf daar januari 1797 en werd begraven in het nabij
gelegen 's-Heerenberg.
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Respectvolle relatie tussen Van Hemert en zijn leermeester
Op 29 september 1780 schreef de jonge theologiestudent Van Hemert aan zijn
Utrechtse leermeester Gisbertus Bonnet (1723-1805) over een uitnodiging om in
Woudenberg te gaan preken, ten einde daar als predikant beroepen te worden. Hij
was daartoe kennelijk uitgenodigd door ds Cornelis van Rossum, die op 3 september
1780 de hervormde gemeente aldaar had verlaten. Van Hemert had de invitatie na
rijp beraad afgeslagen
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omdat de kerkenraad de voorkeur gaf aan een andere kandidaat, Arend van Ysendijk.10
Kennelijk speelden hoogleraren godgeleerdheid destijds een grote rol in de
vacaturebank van predikanten. In de brief vraagt Van Hemert namelijk ook of Bonnet
de gemeente Baarn wil melden dat hij wel op haar uitnodiging zal ingaan. Na een
preekbeurt op 5 november 1780 trad Van Hemert daar op 1 april 1781 als
adjunct-predikant in dienst.

Portret van Paulus van Hemert door Jacob Ernst Marcus naar een ontwerp van Hendrik Willem
Caspari, 1816.

# 29 september 1780: Paulus van Hemert aan Gisbertus Bonnet11
Den Hoog Eerw. HoogGel. Heere den Heere Gisbertus Bonnet Professor in de H.
Godgeleerdheid te Utrecht
HoogEerwaardig Hooggeleerde Heer!
Ik neem de vrijheid, om UwhoogEerw. volgens afspraak by deezen te
communiceeren, dat ik met mijne ouders over Woudenberg gesprooken, en met hun
Edelens beslooten heb, dat het best was, om van de predikbeurt, welken ik op mij
genomen had, aftezien; Ten dien einde heb ik aan Dominee van Rossem geschreeven,
dat ik op den bepaalden tyd te Woudenberg niet zou komen prediken, tenzy ik voor
den kerkenraad allervrywilligst nader aanzoek kreeg, alzo men my berigte, dat de
Heer Yzendyk aldaar zeer begeert word, en ik bedingt was, om eenige combustiën
in die gemeinte te verwekken, 't welk ligt zoude kunnen gebeuren, by aldien die
lieden onder de woudenbergers, welke voor my zyn kunnen streng moogelyk zouden
willen vasthouden; Ik heb dus Zyn Eerw. met eenen verzogt, den Eerw. Kerkenraad
te verstendigen van dit myn besluit; Ik voor my begeer die plaats niet, nu de zaaken
zo zyn geschaapen, dan egter vermits ik myn woord heb gegeeven, en niet weet, of
somtijds de kerkenraad my aan myn woord zou willen houden, en dus vrywillig my
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aanzoeken, zo zal het best zyn dat ik de preedikbeurt te Baaren bestem op den 5
Novemb. Mag ik uw hoog Eerw. nu soliciteeren, de lieden van Baaren hier van kennis
te geeven, dat ik dan by welzyn zal komen prediken voor de middag, indien die beurt
open is.
Voor het overige, Hoog Eerw. Heer heb ik de eer my opnieuw in Uw HoogEerw.
Hoog geschatte vriendschap te recommandeeren, uw hoog Eerw. Van myne
hoogagting te verzeekeren, en, na UwhoogEerw. Mevrouw uw Beminde en Mejuffr
uw suster ook uit naam mijner ouderen vriendelyk gesalueert te hebben, neederig
my te noemen
HoogEerw. HoogGeleerde Heer!
Uw hooggeleerdens DW Dienaar
Paulus van Hemert.
Amsterdam 29 Septemb. 1780
De benoeming van Van Hemert tot hervormd predikant in Baarn heeft kennelijk
langer dan gebruikelijk op zich laten wachten. In zijn brief van 18 januari 1781
bedankt hij Bonnet voor diens hulp bij de bespoediging van de besluitvorming. De
redenen van de vertraagde benoeming zijn onduidelijk. Het is niet waarschijnlijk dat
zijn latere ideeën
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over predestinatie en de gelijkschakeling van openbaring, natuur en rede, in 1781 al
een rol speelden.
Het tweede onderwerp in de brief betreft het bezoek dat Van Hemert aan de
stadhouder in Den Haag zou moeten brengen. Het is jammer dat Van Hemert niet
schrijft waarom hij Willem V ‘een compliment [wilde] maaken’. Enkele kennissen
hadden het bezoek afgeraden, meldt hij bovendien. Dit kan te maken hebben met de
groeiende onvrede over Oranje. Weliswaar was de politieke situatie in de Republiek
in januari 1781 nog niet zo brisant als die enkele jaren later zou worden, toch liepen
de binnenlandse spanningen op sinds Engeland in december 1780 de Republiek de
oorlog had verklaard.

# 18 januari 1781: Paulus van Hemert aan Gisbertus Bonnet12
Aan Den HoogEerw. Hoog Geleerden Heere Den Heere G. Bonnet. Hoogleraar in
de H. Godgeleerdheid te Utrecht.
HoogEerwaardig, HoogGeleerd Heer!
Terwyl ik vermoed, dat uw Hoog Eerwaardige gecontribueerd hebt, om myne
approbatie te verhaasten. Zo reken ik het myn pligt te zyn, Uw HoogEerw. voor deze
vriendelykheid dank te zeggen.
Sommige menschen hebben my berigt, dat zy van oordeel waaren, dat ik in s'Haage
Zyn Hoogheid wel diendde te gaan een compliment maaken, dog vermits andere het
tegenspraaken, en ik ook geene reden, welke genoegzaam is, hier voor vind, wyl het
geene collatie is, Zo heb ik zulks tot nog toe verzuimd, nu Hoog Eerw. Vriendelyk
solliciteerende, of dit uwes oordeels myn pligt waare, myn Broeder hier van te
verwittigen, die my dat dan wel voor eene briev zal te kennen geeven. Nu hartelijke
[...] zo van my als myne Ouders aan uw HoogEerw. Mevrouw Uw Beminde &
Mejuffr. Uw suster, heb ik de eer, my op nieuw in uw HoogEerw. zeer geestvermaarde
vriendschap te insinueeren [?] en met alle hoogachting te noemen
Hoog Eerw. Hooggeleerd Heer
Amsterdam 18 Januar. 1781
Uw HoogEerw. DWDienaar
Paulus van Hemert
Was de relatie tussen Van Hemert en Bonnet tot nog toe respectvol, in 1784 begint
die de eerste scheuren te vertonen. Van Hemert werkte als hervormd predikant in
Wijk bij Duurstede, waar hij tot grote verrassing van iedereen op 1 juni 1784 zijn
ambt neer zou leggen. Hij had ontslag genomen omdat hij zijn opvattingen over ‘het
primaat van het praktisch-ethische boven het leerstellige’ onverenigbaar achtte met
de leer van de hervormde kerk. Op 16 september 1784 vestigde hij zich als ambteloos
burger in Rotterdam, waar hij zich aan diverse studies zou wijden.13
Enkele dagen voor zijn verhuizing, in zijn brief van 12 september 1784, refereerde
Van Hemert aan een bezoek dat hij had gebracht aan zijn vroegere leermeester.
Tussen hen beiden was toen een discussie ontstaan over de rede en haar gezag in de
godsdienst. Bonnet had voorgesteld deze discussie schriftelijk voort te zetten.
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Aanvankelijk had Van Hemert het voorstel afgeslagen, maar nu kwam hij van zijn
weigering terug. De langdurige polemiek die hier het gevolg van was, resulteerde
nog in hetzelfde jaar in het eerste deel van Van Hemerts De rede en haar gezag in
den godsdienst, briefswyze voorgesteld aan den hoogëerwaardigen hooggeleerden
heer Gisbertus Bonnet (Utrecht 1784).14
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# 12 september 1784: Paulus van Hemert aan Gisbertus Bonnet15
HoogEerwaardig, Hooggeleerd Heer!
U Edele zult zig nog wel erinneren, toen ik de eer had, by UE te zuilen te zyn,
voorgeslagen te hebben, om met UHG in briev-wisseling over zaaken van Godsdienst
te treeden. - Ik kon op dien tyd tot dien wigtigen voorslag niet besluiten, dog
naderhand heb ik de nuttigheid dezer zaak dieper ingezien, en ben van voornemen,
van UED. minzaame propositie gebruik te maaken, en over de principes, waar uit ik
meen te moeten redeneeren, UHG in eenen briev nader te onderhouden. - De eerste
briev zal alleenlyk, denk ik, loopen over de rede en derzelver volkomenheid, en zal
misschien over een week twee drie klaar zyn.
Ik zoude hier nog wel het een en ander hebben by te doen dog er is iemand by my,
die den briev wil medeneemen naar Utrecht, en dus verlangt, dat ik afbreeke. 't welk
ik doe, na UHG van myn respect versekerd, en my in UED vriendschap te hebben
aanbevolen.
HoogEerw. Hooggeleerd Heer!
UHG DWDienaar Paulus van Hemert
Wyk by Duurstede 12 september 1784.
Van Hemert had niet alleen zijn ambt als predikant neergelegd, ook had hij zijn
lidmaatschap van de hervormde kerk beëindigd. Hij voelde zich meer thuis bij de
Remonstrantse Broederschap, waar hij zich in 1788 dan ook bij aansloot.
Het jaar daarop vertrok hij naar Amsterdam, waar hij ging lesgeven aan het
Seminarium der Remonstranten, dat hem in augustus 1790 benoemde tot hoogleraar.
In 1792 verschenen zijn eerste opstellen over Kant, aanvankelijk voorzichtigheidshalve
anoniem,16 maar later onder zijn eigen naam. Die prijkt bijvoorbeeld op de titelpagina
van zijn vierdelige Beginzels der Kantiaansche wijsgeerte (Amsterdam 1796-1798)
en het tijdschrift Magazijn voor de Critische Wijsgeerte (Amsterdam 1799-1803),
dat hij grotendeels zelf vol schreef.
Hoewel hij zich bij het Remonstrants seminarium op zijn plek voelde, nam hij in
1796 ontslag als hoogleraar. In zijn brief van 30 maart 1796 zegt hij het niet met
zoveel woorden, maar het was de slechte gezondheid van zijn vrouw die hem noopte
te verhuizen naar zijn buiten in Emmerik.

# 30 maart 1796: Paulus van Hemert aan de leiding van het Remonstrants
seminarium17
Weleerwaardige Welgeleerde Heeren, Zeer geachte Medebroeders!
Het is nu bijkans 5½ jaar geleden, dat onze eerwaardige Sociëteit mij den post
toevertrouwde om de studeerende jeugd aan onze kweekschool in de Wijsbegeerte,
geleerde talen en andere voorbereidende wetenschappen te onderwijzen.
Gelijk ik dezen post, zoo haast mij dezelve werd opgedragen, zonder aarzelen
aannam, heb ik dien ook, gedurende den gemelden tijd, met de meeste lust
waargenomen, en naar vermogen getracht, mijn pligt in dit opzigt te vervullen.
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Gaarne, zeer gaarne, zou ik in dit voor mij zeer aangename werk langer bezig zijn
gebleven, ja alle mijne dagen in hetzelve gesleten hebben. De hoogachting, welke
ik gevoel voor de Societeit, dat eerwaardige Ligchaam, door 'twelk eertijds zooveel
licht verspreid, zooveel goeds gesticht is, - het belang, 'twelk ik in den bloei harer
kweekschool stel, - de liefde tot de thans studerende jongelingschap, - het aangename
mijner dagelijksche ambtsbezigheden, - dit alles mijne Heeren, moest mij natuurlijker
wijze niets vuriger doen wenschen, dan op deze weg rustig te kunnen voortgaan.
Dan, daar wij menschen van onze omstandigheden allezins afhankelijk zijn, heb
ik mij ook naar die van mijn persoon moeten schikken, met opoffering zelfs van 't
geen anders mijn lust en genoegen uitmaakte. Ik heb namelijk, om redenen die voor
mij zeer gewigtig zijn, het
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besluit genomen, om naar een ander woonoord in ons vaderland omtezien, en mijn
ambt nederteleggen.
Van dit besluit geef ik aan UED te dezer gelegenheid kennis, met verzoek, om op
de eerstkomende vergadering der Sociëteit daarvan berigt te doen, en daarbij te
voegen niet alleen mijn verklaarde begeerte, om als lid van de Sociëteit te mogen
blijven aangemerkt te worden, maar ook mijn hartgrondige wenschen voor derzelver
bestendigen voorspoed, op nieuw herrijzenden luister en ware grootheid, waartoe ik
bereid ben het mijne, waar ik kan, volvaardiglijk bijtedragen.
Voor het overige, Mijne Broeders! neemt, bid ik, mijne welgemeende dankbetuiging
aan, voor alle blijken van achting en vriendschap, welke ik van u, gedurende den
korte tijd mijner ambtsbediening ontvangen heb. De allerhoogste zegene wijders
ulieden allen en uwe gewigtige bedieningen, tot uitbreiding van het Rijk der waarheid
en deugd!
Na aanbeveling van mij zelven in uw vriendschappelijk aandenken, noem ik mij
met ware hoogachting
Weleerwaardige, Welgeleerde Heeren, Zeer geachte Medebroeders!
Uwer Eerwaardigheden dw. Dienaar
Amsterdam 30 maart 1796 Paulus van Hemert

Vriendendienst of broederdienst
Na het overlijden van zijn vrouw keerde Van Hemert omstreeks 1798 terug naar
Amsterdam, waar hij zich verder wijdde aan de bestudering van Kant. Zijn loopbaan
als wijsgeer was begonnen.
De brief aan de patriottische publicist Wilhelm Irhoven van Dam (1760-1802),
gedateerd 31 januari 1802, heeft echter weinig te maken met Van Hemert als
schrijver-wijsgeer maar alles met zijn privésituatie. Van Dam was de broer van Maria
Magdalena van Dam, de eerste vrouw van Van Hemert.
Van Hemert begint zijn aanbevelingsbrief met de verwijzing naar een dienst die
hij zijn zwager onlangs had bewezen. Van Dam, in de geschiedschrijving bekend als
redacteur van het maandblad De Recensent, werd zijn hele leven geplaagd door een
zwakke gezondheid. Van Hemert had hem de Amsterdamse chirurgijn Fredrik
Buchner geadviseerd. Helaas heeft deze weinig kunnen uitrichten: de longaandoening
waaraan de nog jonge Van Dam leed, zou hem een half jaar later, op 21 juli 1802,
het leven kosten.18
In de brief aan Van Dam is sprake van een wederdienst. Van Hemert vraagt zijn
zwager of deze ene Herman Schut kon helpen aan een cargadoorsbaantje. Van Dam
was in het dagelijks leven secretaris van het bestuur voor de West-Indische koloniën
en kon wellicht een goed woordje doen.

# 31 januari 1802: Paulus van Hemert aan Wilhelm Irhoven van Dam19
Aan de Heer Mr. W. van Irhoven van Dam
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Secretaris van den West-Indische handel in den Haag
Zeer Waarde Broeder!
Ik wensch van harte, dat het 'er thands met uwe gezondheid beter moge uitzien, dan
toen Gij, eenige tijd geleden, mynen brief ter aanbevelinge van den Chirurgyn Buchner
ontvangen hebt. Ik merk dat die zaak anders gelopen is, dan ik verwacht had. Nu heb
ik wederöm iets anders aan de hand, waar in Gy my veel plaisier zoudt kunnen doen
en 't welk ik vertrouwen durve dat Gy my niet zult weigeren zo 'er anders niet al
reeds mogt gedisponeerd zyn: te weten, de persoon, wien het raakt, is de Heer Herman
Schut, een allerëerlykst cargadoor hier ter stede,
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een zeer goed Vriend van mij, die door een zekere partij alhier, in qualiteit van
Cargadoor, sterk gecontrarieerd wordt, en ondertusschen in kunde van dat werk (zoo
ik hoore), zoo min als braafheid voor iemant behoeft te wyken - deze Man zag zig
gaarne als Cargadoor geëmploieerd, ten aanzien van de schepen, die naar de West
gaan; het zy dan alleen, het zy dan, indien dit te veel mogt gevraagd zyn, in associatie
met anderen: want hy is niet mal-genereus genoeg, om eene groote beet alleen te
willen ophappen, gelyk u blyken zal, wanneer Gij hem spreken mogt. Op 't einde
dezer week wilde Hy in den Haag U komen zien; en dan ben ik zeker, dat Gy zin
zult hebben in een' ronden, cordaaten, eerlyken Hollander, waar voor ik hem lang
gekend heb. Ik schryve U dit praealabel, ten einde Gij, dit goedvindende, vooräf eens
naar dezes Mans eerlykheid en kunde van 't bedoelde werk, by des kundigen, zoudt
kunnen informeeren. Zo Gy hem, in dit opzigt, plaisier doen kunt, zult Gy daar mede
my zeer verpligten: te meer, om dat het my altyd leed doet, te zien, dat braave
menschen gedwarsboomd worden door laage wezens, die alles voor zig alleen hebben
willen, en eenen anderen niets gunnen; gelyk ik weet dat, ten aanzien van den
gemelden Vriend, het geval is.
Ik bid U, neem myne aanbeveling niet euvel, en toon, door eenige letteren rescriptie,
dat Gy niet geheel vergeet my, die uwen voorspoed en dien der Uwen hartlyk wenscht,
en met achting en vriendschaplyk gevoel zig noemt, na versogte complimenten aan
Uwe Vrouw Uwen DWdienaar & Broeder
PvHemert
Amsterdam 31 January 1802.

Conflict met Daniël Wyttenbach
De Leidse hoogleraar klassieke talen Daniël Wyttenbach (1746-1820) was zijn
carrière begonnen als hoogleraar aan het Remonstrants seminarie te Amsterdam. Hij
was een man met een hoge eigendunk, had volgens classici uit die tijd uitstekende
kwaliteiten, voelde zich echter snel gepasseerd en was dientengevolge lastig in de
omgang. Overal waar de invloedrijke Wyttenbach kwam, ontstonden ruzies.20
Wyttenbach moest weinig hebben van de nieuwe wijsbegeerte van Kant en had
zich in zijn Vita Ruhnkenii (Amsterdam 1799) bijzonder laatdunkend uitgelaten over
de stijl en terminologie van Kant. Van Hemert pakte de handschoen op en schreef
in zijn Magazijn voor de Critische Wijsbegeerte een kritische reactie. De strijd zou
begin negentiende eeuw uitmonden in een felle polemiek tussen de twee heren,
waarbij Van Hemert zijn kracht vooral zocht in het kleineren van Wyttenbachs kennis
van de nieuwe wijsbegeerte.
In zijn brief aan de Utrechtse hoogleraar klassieke talen Philipp Willem van Heusde
(1778-1839)21 spreekt Van Hemert zich tamelijk mild uit over de aanvallen van
Wyttenbach op Kant in de Vita Ruhnkenii. Van Hemert voelde zich niet persoonlijk
aangesproken, schrijft hij aan Van Heusde, die overigens de meest geliefde leerling
van Wyttenbach was. Men kon het bovendien de Leidse classicus niet verwijten
wanneer deze Kant nog niet begreep. En, zo vervolgde Van Hemert strijdbaar, mocht
Wyttenbach zijn pijlen ook op hem willen richten, laat hem dan maar komen. Van
Hemert was er klaar voor.
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# 10 september 1803: Paulus van Hemert aan Ph.W. van Heusde22
Aan den Weledelen Heer Ph.W. van Heusde te Leijden.
Amsterdam 10 Sept. 1803
Weledele en Zeer Geleerde Heer!
Heden dezen morgen werd mij uw uitmuntend lettergeschetste ter hand gesteld,
waar voor ik aan Uwe vriendlykheid en attentie mywaards den hoogsten dank betuig.
Het spreekt vanzelf, dat ik uw specimen nog niet gelezen heb. Uwe voorrede egter,
en den brief van D. Wyttenbach
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Het voormalige landgoed van Paulus van Hemert, Haus Reckenburg, bij Emmerik.

aan U, heb ik met een' hoogen graad van vermaak gelezen: en hoe kan dit anders, zo
men eenige gevoeligheid voor het schoone heeft? Ik verblyde my hartlyk, wegens
de zoo gelukkigen voortgang uwer letteroefeningen, waar van dit specimen een
beslissend blyk is, en ik wensch niet vuuriger, dan de gegrondde hoop, welke Gy
aan de geletterde Waereld hebt gegeven, allengs meer en meer te zien bevestigen.
Het blykt my alleszins, dat Gy juist in uw vak, U door de Natuur aangewezen, gevallen
zyt: en gelukkig hy, wien dit - te midden van zoo veele gedeplaceerde wezens gebeuren mag! Wat Wyttenbach's brief belangt, al ware hy nog ongunstiger ter zake
de critische wysgeerte (zo hy anders voor die Wijsgeerte ongunstig is), zoude ik
nogtans dien met vermaak lezen. Si non materia, at forma me caperet raperetque. Ik
vinde 's Mans elogium D. Ruhnkenii ongunstiger (waaröm ik ook daar op gemeend
heb te moeten reflecteren in myn Magazyn, D. III St. III): doch dit belette my niet,
noch belet mij thands, dat elogium met wellust herhaalde keeren te lezen. Ik behoore
niet onder die: acuti homunculi qui (gelyk Gy schryft) in magni viri errores continuo
involant &c. Ook in dit opzigt oordeel ik, gelyk Horat omtrend de digters vermaand:
verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offendat maculis -. Het kan zeer
wel zyn dat de groote Wyttenbach andermaal heeft willen steken op de onschuldige
critische Philosophie: maar dat hy haar werkelyk gestoken en gekwetst hebbe, is my
nog uit zynen brief niet gebleken. Wanneer hy zig tegen het secten maaken verzet,
en tegen die clamores magistellorum novissimae cujusque sectae, vaticinantium suam
demum sectam solam & unice veram esse etc. dan juich ik hem hartlijk toe, en lach
met hem over de zotten der waereld. O ja, et [...] eadem fabula, aliis actoribus,
deinceps repetita est! Dat zy zig dit aantrekken - zy tegen welken ik zelve zoo vaak
myne Zwakke stem verhef - die den geest der critische Philosophie misschende, zig
aan de letter van Kant binden, in verba magistri jurantes! De zoogenaamde Critiek
van Kant is vreemd van (het geen de Duitschers noemen) SECTIREREIJ! Zy behelst
geene dogmata, hoedanigen de voorige schoolen karakteriseerden, maar legt den
grond, door scheiden (krinein) van 's menschen geestvermogen, tot het uitspinnen
om het waare uit onzen eigen geest (tot philosopheeren), en tot het appretieeren van
de dogmata (al dikwijls slegts doxai) der vorige schoolen. Ik schryve u dit, niet om
dat Gy dit niet weet, maar om myn oordeel over Wyttenbach's brief eenigzins bij U
te regtvaardigen. Ook kan de groote Man niet geacht worden op Kant en nog minder
op deszelfs Critiek (d.i. critische philosopheerwyze) gestoken te hebben, wanneer
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hy p. 39. 40 van hun spreekt, qui in reprehendendis contemtoribus suis faceti et festivi
esse volunt etc. Het is egter mooglyk dat hy mij heeft willen steken, om dat myne
weinigheid eenmaal, in een dialogus, zyne bedenkingen wegens den voordgang der
crit. Wysgeerte, en het daar uit mooglyk ontstaane nadeel voor
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de litterae humaniores heeft aangeroerd. Doch die mooglykheid kan by my tot geene
waarschynlykheid klimmen, uit hoofde myner kleinheid, vergeleken met 's mans
erkende grootheid, (aquila non captat muscas): ook weet ik niet, dat het bedoelde
colloquium (het moge dan inficetum zyn) horridum zy. Bedrieg ik my hier in; zoude
my niets aangenaamer zyn, dan dat iemand, bevoegd regter in 't geval, mij myne
belagchelijkheid aanwees. Hoe dit zy, ook zo hy mij hebbe willen steken; doet my
toch het overige des briefs, als ook uwe elegante voorrede, veel pleisier, en ik verlang
naar het lezen van uw Specimen zelve.
Voor 't overige, vaar voord op het door u ingeslagen spoor, en strek onzen
vaderlande nog lang tot eer en sieraad. Na U nogmaals mynen opregten dank betuigd
tehebben, noem ik my met alle hoogachting,
UWED DWDienaar
P. van Hemert
In zijn brief van 16 december 1814 aan de Leidse letterkundige Jeronimo de Vries
(1777-1853) zien we hoe Van Hemert de publieke opinie ten gunste van zichzelf
probeerde te beïnvloeden.
Van Hemert had een exemplaar van zijn Strena Pauli van Hemert ad Daniëlem
Wyttenbach (Leiden 1814) toegestuurd aan De Vries. Nu vraagt hij of deze het
polemische werk, waarin Van Hemert het opneemt voor de kantiaanse wijsbegeerte
en tegen de grote Wyttenbach, wilde bespreken in de Vaderlandsche Letteroefeningen.
Door het bedoelde werk was Van Hemert verwikkeld geraakt in een felle pennenstrijd
met de Leidenaar, die was uitgemond in haarkloverijen over de kwaliteit van de
Latijnse welsprekendheid van Van Hemert.23
Om de uitslag van deze lettertwist naar zijn hand te zetten en vooral De Vries te
doen instemmen in zijn verzoek - De Vries was immers oud-student van Wyttenbach
- begint Van Hemert uit te varen over De belli Gallici laudibus (Leiden 1814) van
een andere oud-student van Wyttenbach: Willem Jan Zillesen. Het Latijn van Zillesen
is allerbelabberdst, fulmineert Van Hemert; onbegrijpelijk dus dat de Recensent, ook
der Recensenten vol lof is over dit werk. Zoiets zult u nooit doen, schrijft Van Hemert
pluimstrijkerig in de brief.
Ongegeneerd zet Van Hemert De Vries tevens onder druk en eist zelfs zwijggeld.
Hij heeft immers een kwestie tussen de oom van De Vries, de neolatinist Jeronimo
de Bosch, en diens vriend Wyttenbach niet aan de grote klok gehangen, ondanks de
verontwaardiging van Van Hemert over deze kwestie. Van der Aa onthult wat er
gaande was. De Bosch had de opzet van zijn antwoord op een prijsvraag van het
Teyler's Godgeleerd Genootschap aan Wyttenbach verteld, die er vervolgens hoge
ogen mee had gegooid: niet De Bosch maar Wyttenbach won de gouden erepenning.24

# 16 december 1814: Paulus van Hemert aan Jeronijmo de Vries25
Aan den Weledelen zeer geleerden Heer Jeronijmo de Vries, Lid van 't Holl. Instituut
te Amsterdam.
Zeer geleerde Heer en Vriend!
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Ik hoop dat Gij het exemplaar mijner Strena aan D.W. zult ontvangen hebben. Ik
heb den Heer Stuart gechargeerd met de uitdeling der exemplaren, en onder de Leden
des Instituuts ook uwen naam genoemd. Indien Gij tijds genoeg hadt, zoude het mij
zeer aangenaam zijn, eenen door uwe bekwame pen gestelde recensie daar van in de
Letteroefeningen te lezen. Ik zorge anders voor eene scheeve beoordeeling. Nog
onlangs las ik in den Rec. o. d.R. eene loflijke recensie der oratie van Zillesen, een
discipel van W. (de laudibus belli Gallici): welke
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oratie, hoe schoon ook wat de zaak belangt, echter, mijns oordeels, vol is van de
schandelijkste fouten tegen den Latijnschen stijl: zoo vol, dat ik in langen tijd niet
iets dergelijks gelezen heb. En nogthans moet ook dat stuk fraai heeten! Denk
intusschen niet, dat ik bédele om eene gunstige recensie. Neen! ik verlange slegts
eene, die billijk is; en hier toe is niet elk recensent even bekwaam. Gij zijt een man,
wien dit best gedemandeerd is. Zoo Gij het op u mogt willen nemen, zal ik het
heiliglijk voor mij houden. Gij zult zien, of gezien hebben, dat ik van uwen
voortreffelijken, door W. zoo zeer mishandelden, Oom slegts ter loops gesproken
heb. Ik konde daar van niet meer zeggen: schoon mijne verontwaardiging mij sterk
genoeg dreef. Ik verlang een lettertje van uwe hand te ontfangen, en daar uit uwe
welstand en den voorspoed van uw Huis te vernemen.
Zijt vriendelijk van mij gegroet, en van mijne hoogachting verzekerd.
's Hage 16 dec. 1814 Uw dwdienaar en v. P. van Hemert
p.s. Na het lezen der ellendige oratie van Zillesen, kan ik niet denken, dat deze
man onzen vriend Ten Brink te Haarlem in zijne promotie, die ik hartelijk wensche,
in den weg zal staan.

Vriendschap en liefde in Haagse kringen
Sinds 1815 woonde Van Hemert in Den Haag, in een huis op het Westeinde.26 Wellicht
moegestreden na de scheldpartijen over en weer met Wyttenbach - Van Hemert werd
door een medestander van de laatste publiekelijk krankzinnig verklaard - had Van
Hemert zijn filosofische loopbaan beëindigd. In 1814 was hij secretaris geworden
van de Maatschappij van Weldadigheid in Den Haag.27
Hij stond op vriendschappelijke voet met de bijna veertig jaar jongere Frans
Alexander ridder van Rappard (1793-1867). De laatste bekleedde een hoge ambtelijke
positie op het departement van oorlog en was daarnaast als bestuurder actief in diverse
maatschappelijke en culturele instellingen. Hij schreef enkele geschiedkundige en
letterkundige werken, die later door de schrijver van zijn necrologie niet
onverdienstelijk bevonden werden.28
Van Rappard was op 3 februari 1821, de datum van de brief van Van Hemert, nog
ongehuwd.

# 3 februari 1821: Paulus van Hemert aan F.A. van Rappard29
Wel. Geb. Heer & Vriend!
Dewijl gij woensdag niet kunt komen, uit hoofde van het concert, en wij echter
gaarne van uw gezelschap profiteerden, neem ik de vrijheid u te verzoeken
aanstaanden donderdag middag, tegen vier uuren.
In afwachting van uw gunstig antwoord, noem ik mij met alle achting, in haast T
T. van Hemert
Van huis 3 febr. 1821
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Den Weled. Geboren Heer van Rappard, in handen.
In zijn brief van 5 februari 1821 maakt Van Hemert zijn vriend Van Rappard attent
op een recensie die in de laatste Recensent, ook der Recensenten was verschenen.
Vermoedelijk doelde Van Hemert op de vernietigende bespreking van Mac-Benac,
of het stellige der vrijmetselary, geschreven door Friedrich Wilhelm Lindner (Leiden
1820). De recensent was uitgevaren tegen de vooringenomen mening van de auteur
over de vrijmetselarij en de ‘hier en daar piquante Noten van de Vertaler, wiens
individualiteit wij slechts gissen kunnen, doch die zich onder een niet minder
veelzijdig voorkomen, dan de Auteur zelf, aan ons voordoet’.30 Achter de anonieme
vertaler-tekstbezorger van Mac-Benac ging Willem Bilderdijk schuil: de dichter die
Van Hemert had vereerd met smakeloze
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gedichten naar aanleiding van diens hoge rug en het volgens Bilderdijk gedrochtelijk
wangeloof dat Van Hemert verspreidde.31
De vraag waarom Van Hemert aan deze recensie refereerde - aangenomen dat hij
inderdaad wees op déze recensie - is niet moeilijk te beantwoorden. Van Rappard
was al op jonge leeftijd voorzitter van de Haagse loge L'Union Fréderic (wapenspreuk:
‘Eendracht Maakt Macht’) en zou spoedig plaatsnemen in het hoofdbestuur van de
Orde der Vrijmetselaren. Later, in de jaren veertig, bekleedde hij daar de bijna hoogste
post van Gedeputeerd Grootmeester Nationaal. Hij moet bijzonder geïnteresseerd
zijn geweest in het van oorsprong Duitse verradersgeschrift.

# 5 februari 1821: Paulus van Hemert aan F.A. van Rappard32
Wel Ed. Geboren Heer & Vriend!
Tot onzer aller leed kunt Gij aanstaanden donderdag niet! Wel nu, vrijdag dan?
Zoo ja, gelijk ik hoop, dan verzet ik dat gezelschapje éénen dag, en wacht u en de
andere vrienden vrijdag. Ik verzoek morgen schriftelijk bericht en ben inmiddels met
alle hoogachting T.T. vanhemert v.H. 5-febr. 1821.
p.s. Hebt gij de recensie van [...] als in 't laatste Nommer van den recensent gelezen?
Rijmende mes [?].
Het korte briefje van 16 februari 1823 is opnieuw een blijk van de vriendschappelijke
relatie tussen Van Hemert en Van Rappard. De laatste was een half jaar voordat de
invitatie arriveerde, in het huwelijk getreden met jkvr. Ewoudina Louisa Elisabeth
Storm van 's Gravensande. Zij was op 16 februari 1823 vijf maanden zwanger van
haar eerste kind, dat in juni van dat jaar geboren zou worden.

# 16 februari 1823: Paulus van Hemert aan familie Van Rappard33
Is er bij den Heer & Mevr. V. Rappard lust, kracht en gelegenheid, om aanstaanden,
dinsdagmiddag, met weinige vrienden, familiare te komen eten bij den
ondergetekenden?
Een gunstig antwoord zal denzelven zeer aangenaam zijn.
Van huis 16 febr. 1823 P. van Hemert.
De heer en mevrouw Van Rappard hebben niet alleen met Paulus van Hemert aan
tafel gezeten. Van Hemert had ongetwijfeld een vrouw aan zijn zijde. Want, afgezien
van zijn twee vroegere echtgenotes, waren er meer vrouwen in het leven van Van
Hemert. Dat blijkt uit de reeks documenten rond het overlijden van Van Hemert op
10 februari 1825, zoals aanwezig in de protocollen van de Haagse notaris Johannes
Leesberg.
In die periode kwam een holografisch testament van Van Hemert te voorschijn,
dat hij eigenhandig op 14 november 1818 had geschreven. Afgezien van allerlei
bepalingen rond zijn sterfbed laat het zien dat Van Hemert in zijn laatste levensperiode
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maar liefst twee buitenechtelijke kinderen heeft gekregen, en wel bij zijn dienstmeid
Kornelia Landman.34

# 14 november 1818: eigenhandig geschreven testament Paulus van
Hemert35
Het onderstaande bevat bepalingen, welke ik wil dat na mijnen dood stiptlijk worden
uitgevoerd.
1. Aan de twee kinderen, welke ik heb bij mijn voormalige dienstmijd Kornelia
Landman, te weten aan Nikolaas Johannes Bartholomeus Landman, geboren in
's Hage, 24 augustus 1815,36 en aan Paulina Maria Landman, mede geboren in
's Hage, 20 October 1817,37 maak
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

ik, voor hun beiden te zamen, tot een legaat de som van tien duizend guldens,
Hollandsch contant geld.
Indien een van die beiden thans leevende Kinderen mogt komen te overlijden,
moet de voornoemde som op het overgeblevene Kind vast blijven.
Mijn jongsten Zoon J.F.H. van Hemert verzoek ik en stelle ik bij dezen aan tot
voogd en administrateur over de persoonen en goederen mijner bovengenoemde
minderjarige kinderen.38
In geval dat beide die Kinderen mogten komen te overlijden, zal mijne
voormalige dienstmijd Kornelia Landman in het volle bezit blijven van het
gezegde Kapitaal.
Doch zoo deze Kornelia Landman mede mogt komen te overlijden, retourneert
het gezegde kapitaal tot mijne echte Kinderen.
Aan mijne tegenwoordige dienstmijd Klasina Landman maak ik tot een Legaat
de som van zes honderd guldens, Hollandsch contant geld, mitsgaders al mijn
lijflinnen en klederen, uitgezonderd een hembd en borstrok, die ik bij mijn
overlijden aan heb, en waar aan ik wil worden begraven. Nog maak ik aan Haar
eenige meubilen, volgens een onder Haar berustende nota, met mijne eigene
hand geschreven en met mijn wapen bezegeld.
Aan mijne Naaister Wilhelmina Mulder maak ik tot een legaat de som van een
honderd vijftig guldens, als ook aan mijn Oppasser Johannes Laarmans vijftig
guldens.
De gelden der legaten moeten in contant geld worden uitbetaald zes weken na
mijn overlyden.
Ik moet in stilte worden bijgezet op de meest gebruikelijke wijze. Het getal der
dragers zij zestien. Ieder drager geniete drie guldens: De uitkleeder van mijn
lijk een gouden dukaat in waarde. De Dienstmijd, die bij mij woont, hebbe vier
draagplaatsen: de Naaister twee, en de Oppasser twee, de overige zijn ter
dispositie mijner Kinderen J.F.H. en C.C. van Hemert.
Voorts begeer ik dat mijn testament, in dato achtentwintig augustus des jaars
achttienhonderd en vier voor den Notaris Mr. Johan Reinier van der Gronden
te Amsterdam gepasseerd, van kracht en waarde zal blijven, voor zoo verre als
daar van door deze mijne codicillaire dispositie niets is gerevoceerd of veranderd.

Paulus van Hemert. Gedaan in 's Gravenhage den veertienden November des jaars
achttienhonderd en achttien. D.J. Steyn Parve [= rechter van eerste aanleg]

Niet louter bespiegeling
Paulus van Hemert heeft zich nooit gemengd in de politieke onlusten van zijn tijd.
Toen hem in 1795 door het Comité Revolutionair van Wijk bij Duurstede per brief
werd meegedeeld dat het hem met eenparigheid van stemmen had gekozen tot Maire
van die stad, reageerde hij onmiddellijk: ‘Ik bedacht mij geen oogenblik, maar
bedankte terstond, na reciproque toewensching van heil en broederschap’.39
Hij was een buitengewoon welsprekend man. Zijn gloedvolle voordrachten in
Felix Meritis, in de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde en later in het
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Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten werden
met groot enthousiasme ontvangen. Ook als docent was Van Hemert een gevierd
man. In zijn gedrevenheid om de ideeën van Kant uit te dragen ontmoette hij echter
ook veel tegenstanders. Onvermoeid en met scherpe pen verdedigde hij zich en ging
tot de tegenaanval over, hetgeen leidde tot felle disputen met een aantal geleerden
van naam.
Maar de ‘apostel van Kant’ leefde niet louter in bespiegeling. Van Hemert had
ook omgang met gewone mensen die hem lief waren en die hij hielp wanneer dat
nodig was. In zijn privéleven was volop ruimte voor andere geleerden, voor vrienden.
En ook voor een dienstmeisje.
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Kinkers jeugd
André Hanou
Op nieuwjaarsdag 1764 werd Johannes Kinker geboren, op het gedeelte van de
Overtoom dat viel onder Nieuwer-Amstel (nu Amstelveen) maar dat in het dagelijks
leven in veel opzichten als Amsterdams werd beschouwd.1 Een week later werd hij
dan ook in de Amsterdamse Westerkerk gedoopt, door ds Johannes de Lange.2 Door
die doop behoorde Kinker dus voorlopig tot de Nederduits Gereformeerde Kerk, de
staatskerk.
Met deze gegevens beschikken we over drie feiten over de biografie van Jan
Kinker: dat hij in 1764 het licht zag, in een Amsterdams milieu, uit een bepaalde
familie. Het ligt voor de hand om de binnenste schil, het milieu waarin hij is
opgegroeid, aan een onderzoek te onderwerpen. Wellicht kunnen we aan de hand
van de resultaten vaststellen welke mensen of gebeurtenissen uit die vroege tijd hem
beïnvloed zouden kunnen hebben. Iedere biograaf ziet zich voor deze vraag gesteld,
maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met de onmogelijkheid van deze opgave
zolang de kennis van tijd, samenleving en het milieu hiaten vertoont. Ik kom daar
aan het slot van deze bijdrage nog op terug.
Een opmerking vooraf is overigens nog op haar plaats. Er was voor een schets van
Kinkers jonge jaren geen plaats in mijn Sluiers van Isis (1988) omdat dit boek geen
biografische opzet had. Om die reden heb ik in 1990 enkele onbekende gegevens
bijeen gezet, maar de tekst is nooit afgemaakt. Bij de huidige mogelijkheden van
onderzoek kunnen nog andere gegevens gemakkelijk boven water komen. Men neme
deze tekst dus voor wat zij waard is: een momentopname uit december 2010.3

Ouderlijk huis
Helaas heeft Johannes Kinker nooit veel van een gezinsleven kunnen meemaken.
Zijn vader, Hendrik Kinker, werd toen Johannes net twee jaar oud was, begraven in
de Nieuwezijdskapel, op 29 januari 1766.4 De vader liet toen twee onmondige kinderen
na: Hendrik Coenraad en Johannes. Er waren wel meer kinderen geweest: Magdalena,
Maria Susanna, Dorote en Hendrik.5 Die waren allen op dat tijdstip al overleden.
Tijdens zijn jeugd had Johannes dus geen zussen, en slechts één broer, Hendrik
Coenraad, die een kleine vier jaar ouder was.6 Deze overleed ongehuwd op 11 juni
1809, op achtenveertigjarige leeftijd.7 Deze broer kennen wij iets beter dankzij zijn
culturele interesses. Daarom zal ik daar straks op terugkomen.
Kinker verloor al op jeugdige leeftijd ook zijn moeder. Hij was elf jaar oud toen
zij, Maria Storm,8 op 16 april 1775 stierf.9 Al met al heeft hij dus slechts één van zijn
ouders gekend, en dat nog alleen maar tijdens zijn kinderjaren. Daarna restte hem
enkel één broer.
Daarmee verliest het ouderlijk huis veel van zijn aantrekkelijkheid om onderzoek
te doen naar de morele en intellectuele waarden waarin of waarmee Kinker wellicht
zou zijn opgevoed. Misschien kon de moeder zelfs niet eens schrijven. Tenminste,
op 29 februari 1760 ondertekende zij met een kruisje een mutueel testament met haar

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

man;10 al zou dat het gevolg kunnen zijn van ziekte, en al wil dat evenmin iets zeggen
over haar leescapaciteiten.
Toch lijkt zij na de dood van haar man gewoon diens bedrijf geleid te hebben.
Althans, er zijn geen sporen van het tegendeel te vinden.
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Duitse komaf
Maar voordat ik verder inga op

Portret van Jan Kinker door Jacob Ernst Marcus, 1814.

het familiebedrijf, wil ik nog even terug naar vader Hendrik. Vader was niet in de
Republiek geboren. Dat blijkt uit de opgave bij zijn ondertrouw met Maria, in oktober
1750 te Amsterdam.11 Hij is dan drieëntwintig jaar oud, woont op het Rokin, zijn
ouders waren overleden. Hij was afkomstig van Spinge. Maria was iets ouder. Ze
was al eerder getrouwd geweest en afkomstig uit Donop.12 Beiden zijn dus geboortig
uit de Duitse gebieden die aan de Republiek grensden,13 maar zij woonden al voor
hun huwelijk in of bij Amsterdam.
Uit die Duitse afkomst zijn wel eens verstrekkende conclusies getrokken. Zo zegt
Vis: ‘Men kan er slechts naar raden of de Duitse taal door de weduwe Maria
Kinker-Wessels en haar kinderen nog lang na de dood van de vader gesproken is;
Kinkers latere voorkeur voor de lectuur der Duitse filosofen en letterkundigen is
wellicht mede veroorzaakt door de herkomst van zijn ouders’.14
Dit is nogal vergaande speculatie. Ten eerste - wat is ‘Duits’? We moeten dan naar
de situatie rond 1745 terug (zeker rond 1750 woonden de Kinkers al hoog en breed
in Holland). Dan is de culturele situatie in ‘Duitse’ grensstreken waarschijnlijk nog
zo, dat men eerder gericht is op de Republiek dan op het werkelijk ‘Hoogduitse’
achterland. Die situatie verandert pas geleidelijk in de achttiende eeuw. Er werd zelfs
in steden als Kleef en Hamburg tot 1800 in het Nederlands gepreekt. Het taaleigen
van de bewoners in die streken was niet het Duits van Kant of Goethe, maar eerder
een overgangstaal. Die vergemakkelijkte voor velen het vinden van werk in Nederland.
Dit betrof in het begin van de eeuw nog vaak seizoenarbeiders (zoals de zogenaamde
hannekemaaiers), later allerlei lieden in de handel en in het bedrijfsleven (middels
protectie van het Oranjehof en van de invloedrijke hertog van Brunswijk zelfs in het
bestuur en in de politiek). Pas die laatste groepen vind men in de pamfletliteratuur
soms aangeduid als ‘Duitsers’, die uit zijn op de banen van de ‘landskinderen’.15
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Met de Duitse taal thuis in het huisgezin Kinker zal het dus wel zijn meegevallen.
Zeker omdat Jan Kinker pas werd geboren toen zijn ouders al tenminste een vijftiental
jaren in of bij Amsterdam woonden. Daarbij: hij heeft van zijn ouders de één niet en
de andere nauwelijks gekend. Het is daarnaast opvallend dat Kinker geen Duits
gebruikt wanneer dat voor de hand ligt. Wanneer hij rond 1815 in een uitvoerige
briefwisseling verzeild raakt met de Kopenhaagse bisschop Munter over oude
handschriften, wordt die van de kant van Munter gevoerd in het Duits, van de kant
van Kinker in het Frans. Alleen al om
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redenen van beleefdheid had hij hier Duits moeten gebruiken. Waarschijnlijk is dat
hij die taal eerder passief dan actief beheerste.
Kinkers ‘latere voorkeur voor de lectuur der Duitse filosofen en letterkundigen’
laat zich beter hieruit verklaren, dat Kinker een zeer goed oog had voor het wezenlijk
vernieuwende in die filosofie en literatuur. Was die vernieuwing daarentegen, laat
ik zeggen, alleen bij de Italiaanse filosofie te bespeuren geweest, dan zou die ‘latere
voorkeur’ waarschijnlijk dáár gelegen hebben.16

Een middenstandsgezin
We komen nu bij een ander aspect van de familie Kinker. Zowel zijn vader, daarna
zijn moeder, en na haar dood zijn oudste broer Hendrik Coenraad, blijken namelijk
één en hetzelfde bedrijf gehad te hebben.
Volgens Van Hall was Kinkers vader ‘fabrikant’.17 Nu blijkt van bezigheden of
bezit daaruit voortvloeiend nog niets in het hierboven genoemde mutueel testament
van de ouders Kinker van 29 februari 1760, waarin zij elkaar universeel erfgenaam
maken.18 Interessant is hoogstens dat zij blijken te wonen aan de Overtoomseweg.
Interessant, omdat later, aan diezelfde weg, ruim een jaar voor de geboorte van
Johannes, vader Kinker een tuin koopt, ‘genaamt Meij-Lust met zijn Huizinge,
Bepootinge en beplantinge en al 't geen daar op aard en nagel vast is, de ornamenten
en al wat tot de Broeijerije behoort daar onder meede begreepen, uitgesondert nogtans
de marmore vaas staende en leggende op de overtoomse weg’.19
Gezien deze beschrijving, de koopprijs (f 4.550) en enige andere kosten (ruim f
125 groot) moet het hier een buitenhuis betreffen van niet te grote allure, waarvan
er zovele om Amsterdam waren te vinden. Maar een ‘Broeijerije’ die ertoe behoorde?
Het Woordenboek der Nederlandsche taal geeft voor dit begrip slechts twee
verklaringen: namelijk het doen uitbroeden van eieren en het kweken van gewassen
middels bijvoorbeeld broeikassen.20 Dit werk laat zich echter niet geheel rijmen met
Van Halls verklaring dat vader Kinker een ‘fabryk’ had. In de achttiende eeuw wijst
dat naar een ander type bedrijf.
Vooruitlopend op nader op te geven archivalische gegevens lijkt het mij dat we
van doen hebben met een aan het WNT onbekende substantivering van een van de
mogelijke betekenissen van het werkwoord broeien, door het WNT omschreven als
het in heet water zetten (of met heet water begieten) van (vuil) linnengoed, om het
gemakkelijker schoon te wassen.21
Wanneer in 1775 Kinkers moeder sterft, stelt zij nog op haar sterfbed voogden over
haar kinderen aan. Ze geeft hun tevens opdracht ‘eenige voorzieninge te doen omtrend
de glanserij’.22 Wanneer er enige dagen later inventaris wordt gemaakt van de boedel23
- op de inhoud daarvan kom ik later uitgebreider terug - is er sprake van een
‘Glanserswerkloos’ (waarbij horen ijzeren pannen, gereedschappen, glanstafels, een
ijsslee en een knechtsbed), een ‘droogtoren’, terwijl in de tuin een ‘hangerij’ is. Voor
zover het Meilust betreft, wordt dat kortweg omschreven als ‘Een huis Erve tuyn en
bleekland geleegen op den Overtoomschen weg onder Nieuwer Amstel’. Het lijkt
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erop neer te komen dat het bedrijf dat zich bezighoudt met het (weer) glanzend maken
van textiel: een wasserij en blekerij,24 met vrij duidelijk verschillende werknemers.
Weer later, wanneer er in 1786 boedelscheiding plaatsvindt tussen de broers
Hendrik Coenraad en Johannes,25 worden dezelfde bewoordingen gebruikt. Meilust,
de loods, droogtoren en het bleekland worden getaxeerd op f 6000. Los daarvan, het
bedrijfstoebehoren - zoals gereedschappen, kar en paard, en ‘alles wat tot de affaires
van de
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Glanzery behoord’ zoals ‘Lyn waaten’ door Hendrik Coenraad overgenomen - wordt
getaxeerd op f 3000.
Zelfs zijn we zo gelukkig een bedrag te vernemen dat de clientèle nog aan het
bedrijf verschuldigd is (f 4.680), en bovendien een lijst aan te treffen van tientallen
debiteuren voor het jaar 1785. Dat zijn soms particulieren, soms duidelijk firma's en
kantoren. Heel aardig is de vermelding van het bedrag (f 17:12) waarvoor Pieter de
Clercq Jacobsz in het krijt staat. Hij is namelijk de vader van Kinkers geliefde, met
wie hij tot zijn dood bleef samenwonen na scheiding van zijn eerste vrouw. Misschien
begon (ook) hier de liefde tussen de lakens.
Later zal Kinker het bedrijf van zijn broer erven en opnieuw op Meilust gaan
wonen. Bij de inventaris van die erfenis in 1809 komt wat Meilust betreft naast het
begrip glanzerij ook verschillende keren het begrip k(a)landerij voor.26 Evenzo in
een testament dat Kinker iets later dat jaar maakt.27 Een kalanderij is een stofglanzerij.28
De achtergrond van Kinkers familie is dus het bedrijfsleven. Het familiebedrijf heeft
niet te maken met de voor Amsterdam typerende economie: beurs, koophandel,
assurantie, kantoorbedrijf. Wel is het een bedrijf dat zich bezighoudt met de verzorging
van de Amsterdamse bevolking.
Het is geen klein bedrijf. Het heeft een grote clientèle en het maakt voortdurend
winst (op de materiële positie van de familie kom ik later terug). Het bedrijf blijft
bovendien in stand na de dood van Kinkers ouders. Terwijl het na 1786 eigendom
is van Johannes' broer, komt het bovendien in 1809 in Kinkers eigen bezit. Erg
conjunctuurgevoelig kan het bedrijf niet geweest zijn. Dat blijkt dan ook niet uit de
erfenis van Hendrik Coenraad, de oudere broer.
Dit alles betekent dat, zo Kinker ergens in opgegroeid is, we hier de sfeer en
mentaliteit van het midden- of kleinbedrijf in die tijd niet buiten beschouwing kunnen
laten. Er moet in de familie iets geweest zijn van de atmosfeer van de (kleine)
zakenman.
Verleidelijk blijft een welhaast ongeoorloofd psychologiseren naar aanleiding van
dit milieu. Bij al zijn gevoel voor humor heeft Kinker namelijk een zeer zakelijke
blik bewaard bij zijn visie op de samenleving. Zijn satires en parodieën tasten als
het ware de vlekken in het weefsel van de samenleving aan. Zijn afkeer van politiek,
filosofisch en theologisch geblaat, zijn voorkeur voor de kritische wijsbegeerte van
Kant (waardoor hij alle voorgaande filosofie reduceerde tot bevooroordeelde
neuswijsheid) tonen de nuchterheid van iemand die weet wat kalanderen en glanzen
vereist...
Kinkers geboortehuis, Meilust, lag aan de zuidzijde van de tegenwoordige
Overtoom, vlak bij de overgang in de Amstelveense weg. Indertijd had het ‘nr. 13’.29
Meilust bestaat niet meer.30 Een afbeelding heb ik helaas niet kunnen vinden.

Materiële positie
Zijn eerste jeugd bracht Johannes dus door zonder vader. Op elfjarige leeftijd zal hij
ook zijn moeder verliezen. Hij houdt dan uitsluitend zijn oudere broer over. Van
andere bloedverwanten is geen spoor te vinden.31 Ik zal hier eerst in chronologische
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volgorde alles vermelden wat hem gebeurt, in verband met zijn moeder en broer. Er
zal hierdoor ook duidelijkheid verschaft worden over zijn materiële positie voor
zover die met zijn familie samenhangt. Die materiële positie was al min of meer
verzekerd voordat hij zijn loopbaan in de advocatuur begon.
Tot het bezit waarover het gezin Kinker na de dood van de vader kon beschikken,32
behoorden ook een huis en erf in de eerste Rapenburgerdwarsstraat te Amsterdam.
Dat
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had vader Kinker op 8 mei 1761 gekocht voor f 5.400 van Jan van Alsté.33 Het zal
later aan Johannes Kinker toevallen.34
Voor haar vroegtijdig overlijden - naar het schijnt ook voor haarzelf onverwacht
(zie onder) - op 16 april 1775, trad moeder Maria op als een goed zakenvrouw. Er
zijn genoeg sporen te vinden dat zij geld belegde en uitleende.35 Het bedrijf zal dus
overwinst gemaakt hebben. De inventaris van haar boedel en nalatenschap, opgemaakt
op 29 april 1775, geeft dan ook een rooskleurig beeld van de financiële positie waarin
de twee wezen, de broers Hendrik Coenraad en Johannes, komen te verkeren. Ik geef
hier slechts een korte samenvatting, omdat pas elf jaar later, in 1786, een feitelijke
boedelscheiding tussen de twee broers zal plaatsvinden, en het vermogen nog
wijziging zal ondergaan. Pas daar vinden we gegevens over de feitelijke financiële
situatie waarin Johannes Kinker vanaf het begin van zijn leven als zelfstandige
persoon kwam te verkeren.
De inventaris beslaat acht folia en bevat onder andere een beschrijving van alle
meubilair en dergelijke, op Meilust. Meilust was ruim, maar ook weer niet zeer groot.
Aan de orde komt de inhoud van de zolder (waarop een ezeltje: dat geeft ruimte te
vermoeden dat de kinderen tekenonderricht kregen), een meidenkamer, een
bovenkamer (de vele meubels en ander toebehoren, zoals ‘japanse chocolaatkoppen’
en een ‘notebome porcelijnkast’ laten het interieur van gegoede burgerstand zien),
een kleine kamer, een kelderkamer, een beneden zijkamer (met onder meer een
staande klok, een glad cabinet, een folio- en octavobijbel en ‘enige boeken’) en een
keuken (met onder andere drie schilderijen en een weerhuisje).
Daarna volgt de inventaris van de ‘Glanserswerkloos’, de kelder, de stal (met een
paard, kar en een slee met tuigen), de droogtoren en de tuin met plaats (met hond,
hok, hangerij, twee tuinpotten en een koperen spheer. Deze laatste voorwerpen laten
zien dat het bedrijf toch nog iets had van een buitenhuis).
Er was ook een tuinhuis. In de vaart - de Overtoom was toen nog open - lag een
‘Vlot of losse steiger’. Bij de vaste goederen wordt verder alleen het huis in de eerste
Rapenburgerdwarsstraat vermeld. De nominale waarde van obligaties, waardepapieren,
uitstaande schulden en dergelijke, bedroeg ruim f 30.000. In gereed geld was een
bedrag van ruim f 1.789 in huis.
Zonder hierbij nog de waarde van de sieraden, de roerende en onroerende goederen
bij op te tellen is het mogelijk te constateren dat de welstand van de kinderen bij het
overlijden van hun moeder was veiliggesteld. Desondanks lijkt het kapitaal niet echt
groot. Het kon wellicht beter liquide worden gehouden: het was niet groot genoeg
voor twee personen (en eventuele gezinnen) om te gaan rentenieren, zoals in de
Republiek van die dagen zovelen konden doen.
Tot een feitelijke boedelscheiding tussen de twee broers komt het pas op 19 januari
1786. Tot die datum wordt het vermogen beheerd door de voogden. Van hun
activiteiten zijn enkele sporen terug te vinden voordat zij op genoemde datum rekening
en verantwoording afleggen.36
Op dat moment was het gezamenlijke kapitaal van de broers, activa en passiva
bijeengenomen, gegroeid tot een bedrag van ruim f 69.335. Bij de verdeling moesten
de kosten die gemaakt waren voor beider opvoeding en educatie, daar nog van worden
afgetrokken. Voor Johannes, die op dat moment student medicijnen was, beliepen
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die kosten ruim f 7.802. Voor Hendrik was dat enige duizenden guldens minder. Het
verschil is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat Johannes nog studeerde
terwijl Hendrik in de bedrijfsvoering van Meilust assisteerde en, zoals de notariële
akte meldt, ‘in die affaires geetablisseert en Groot gemaakt’ was. Aan Hendrik viel
dan ook het bedrijf toe,
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met de gehele outillage. Aan Johannes kwam het pand in de Rapenburgerdwarsstraat,
dat op f 5.500 werd getaxeerd. Verder verkreeg Johannes, nadat voor beiden
studiekosten en de waarde van de huizen waren verrekend, een bezit van f 21.365 in
obligaties, waardepapieren en dergelijke.
Het was een riant bezit voor een student: een eigen huis en een kapitaal van ruim
twintigduizend gulden. We moeten echter niet vergeten dat Johannes Kinker nu zijn
eigen studiekosten moest betalen. Johannes zal zelfs nog van studierichting
veranderen: terwijl hij op het moment van boedelscheiding student in de medicijnen
wordt genoemd, zal hij (pas?) 18 juni 1787 afstuderen, als student in de rechten. We
zien hem dan ook, mogelijk om het probleem van zijn studiekosten op te lossen,
enkele weken na die boedelscheiding, voor een kleine f 3000 aan obligaties verkopen.37
Hij zal echter hoogstwaarschijnlijk bij het begin van zijn carrière nog over het
grootste deel van zijn kapitaaltje hebben kunnen beschikken. Wat het pand
Rapenburgerdwarsstraat betreft: dat gebruikte hij waarschijnlijk zelf als pied à terre.38
Over de verdere ontwikkeling van Johannes' financiële status, buiten het
familieverband om (waar het hier eigenlijk om gaat), is nog niets met zekerheid te
zeggen. We weten niet met welke ijver hij als advocaat praktiseerde of wenste te
praktiseren. Nog minder weten we welk inkomen dat opleverde. Evenmin weten we
of zijn voortdurende werkzaamheid als schrijver enig important geldelijk gewin tot
gevolg had. Er zijn bijvoorbeeld weinig teksten waarvan een tweede druk verscheen.39
Zijn periodieken daarentegen lijken zich in brede belangstelling te hebben mogen
verheugen.
Ook Kinkers huwelijk, op 12 mei 1793, met Maria Eva Theodora Bain, lijkt hem
financieel weinig baat te hebben gebracht. Weliswaar bracht Maria f 5.367 mee in
dit huwelijk,40 maar Kinker en zij waren buiten gemeenschap van goederen gehuwd.41
Na hun scheidingsovereenkomst van 27 april 180242 was Johannes bovendien
uitsluitend goed voor de alimentatie. Verder lijkt hij op een minder gunstige manier
geïnvolveerd te zijn geraakt in de affaires van haar vader, de zakenman David Bain.
Zo schrijft Bilderdijk, enigszins duister, na de dood van David Bain aan Kinker:
Je Vous fais mes complimens de condoleance, sur le decès de ce Mr. Votre
Beau-pêre, Je le fais avec le meilleur coeur du monde, et par consequent
sans phrases; et J'en suis d'autant plus affigé, mon cher, que j'entends par
Votre derniere, que loin de Vous mettre au large par raport au pecuniaire
(comme je me l'etois imaginé) Vous y perdez encore quelques ressources.
Dieu Vous repare au plutôt ce malheur par quelques nouveau moiens! Eh,
pourquoi ne pourriez Vous tirer parti de cet evenement même pour Vous
arranger un peu mieux.43

Hendrik Coenraad Kinker
Laat ons terugkeren tot Kinkers naaste familie en zijn banden met hen. Van zijn
directe bloedverwanten was dus op het moment van de boedelscheiding alleen zijn
oudere broer Hendrik Coenraad in leven. Buiten zijn moeder, die hij alleen tijdens
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zijn kinderjaren heeft meegemaakt, is dit de enige bloedverwant die Johannes Kinker
gedurende langere tijd heeft gekend. Van andere, verder-verwanten, is zo goed als
geen spoor te vinden.44
Met zijn broer lijkt Johannes een goede verstandhouding te hebben gehad, gezien
het volgende. Vrij snel na het overlijden van hun moeder liet de ruim veertienjarige
Hendrik, op 29 april 177545 een testament opstellen waarbij hij zijn jongere broer tot
universeel erfgenaam maakte. Dit bleef Hendriks enige testament, tot zijn overlijden
op 11 juni 1809.46
Johannes zelf liet zijn eerste eigen kind, dat geboren werd op 5 maart 1794, dopen
als Hendrik Coenraad. Oom Hendrik Coenraad was toen getuige. Het kind overleed
nog
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datzelfde jaar. Na hem kwamen de kinderen David en Johannes Willem, van wie
ook de laatste spoedig stierf. Maar op 16 januari 1799 werd er wederom een Hendrik
Coenraad ten doop gehouden, met opnieuw de oom als getuige.47 Dit zou het tweede
en laatste kind zijn van Johannes dat in leven zou blijven. Daarna zouden er geen
kinderen meer komen. Duidelijk was de oudere broer betrokken bij het gezinsleven
van de jongere. Zelf bleef Hendrik Coenraad Kinker ongehuwd.
Eén enkele keer zien we de gebroeders Kinker samen optreden, in een gerechtelijk
stuk. Op 12 oktober 1805 assumeert Johannes Kinker Abraham de Haas als
mede-executeur van de boedel van Catharina La Drue. Als reden wordt opgegeven
dat zijn vorige mede-executeur was overleden.48 De tekst van die akte wordt als
getuige mede ondertekend door Hendrik Coenraad. Deze Catharina was op 16 april
1775 als buur of goede bekende aanwezig geweest bij het plotselinge overlijden van
moeder Kinker.49 Ook had ze gefungeerd als aangeefster bij de inventarisatie van
haar boedel.50 Hieruit blijkt dat de twee broers een dertigtal jaren later nog steeds
beiden waren betrokken bij één van de vriendinnen of bekenden van hun moeder.
De broers lijken ook gedeeltelijk dezelfde interesses te hebben gehad. Het is
natuurlijk verleidelijk om Hendrik Coenraad te zien als de manager, bedrijfsleider
van Meilust, en Johannes als de meer creatieve van de twee: als de schrijver en
wetenschapsman. Waarschijnlijk zal Hendrik echter als de oudste eerder genoodzaakt
zijn geweest het bedrijf te moeten overnemen, terwijl de jongste broer juist daardoor
eerder in de gelegenheid was te studeren.
Dat Hendrik bepaald niet uitsluitend zakenman was, laat zich uit twee dingen
aflezen. Daarmee krijgen we waarschijnlijk ook scherper inzicht in de mentaliteit
van de Kinkers. Zo blijkt op 27 augustus 1788 Hendrik Coenraad ‘aangegeven ter
balotteering’ in de afdeling Muziek van Felix Meritis.51 In die belangstelling blijkt
hij hetzelfde geaard als zijn jongere broer, die zich daar eveneens zijn hele leven
voor zou interesseren. Hendrik moet bovendien duidelijk supporter zijn geweest van
dit culturele genootschap, want op 30 juli 1789 koopt hij negen aandelen van honderd
gulden in Felix.52
Het tweede feit is,53 dat we zo gelukkig zijn de inhoud van zijn bibliotheek te
kennen. Na zijn overlijden in 1809 werden de titels opgetekend bij de inventaris van
de nalatenschap. De volledige opgave van die lijst is te vinden in de bijlage. Men zal
zien dat Hendrik Coenraad, en wellicht voorheen al de familie Kinker op Meilust,
een welvoorziene bibliotheek bezat.

Besluit: problemen van de biograaf
Bovenstaande gegevens over de jeugd van Johannes Kinker deden ons belanden bij
een van de hoofdproblemen van elke biografie: in welke mate is de familie, de
culturele situatie, het tijdsgewricht van belang voor de levensloop van de beschreven
persoon? Welke belangen kunnen hier tegen elkaar worden afgewogen? Tegelijkertijd
speelt het probleem: is het wel mogelijk om een zodanig groot inzicht te hebben in
de contemporaine lokale omstandigheden, dat er een antwoord kan worden gevonden
op de vraag in hoeverre een te beschrijven individu door iets of iemand is beïnvloed?
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Er was minutieus archiefwerk voor nodig om te concluderen dat Johannes Kinker
nauwelijks door zijn ouders kon zijn beïnvloed. Hun Duitse achtergrond zal bovendien
een te verwaarlozen rol hebben gespeeld in zijn opvoeding. Zijn voorliefde voor
Duitse filosofen is zeer zeker niet te verklaren uit deze familiaire afkomst. Verder
kan de vraag naar de rol die het middenstandersmilieu heeft gespeeld in Kinkers
mentale vorming alleen door speculatie worden beantwoord. Mogelijk heeft zijn
broer Hendrik Coenraad nog een stempel weten te drukken op de kinderziel van de
vier jaar jongere Johannes.
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Maar ook op dit punt is het gissen. Vast staat wel dat de broers in hun volwassen
leven in hetzelfde culturele milieu verkeerden.
Vooralsnog blijft het bij deze voorzichtige conclusies. Uitspraken over de culturele
positie van de gehele achttiende eeuw, in relatie tot Kinkers jeugd, zijn moeilijk te
doen. Inzichten daarover zijn immers nog duidelijk in ontwikkeling. Het inzicht in
de Nederlandse achttiende eeuw is zelfs onderontwikkeld. Onderzoekers die zich
met een achttiende-eeuwse biografie bezighouden, zullen zich slechts in zeer geringe
mate kunnen verlaten op gegevens die met redelijke zekerheid vaststellen welke de
‘invloed’ van de samenleving was op de door hen beschreven individuen. Het is juist
door hun eigen deelbijdrage dat werkingen in die samenleving duidelijker worden
gemaakt.
Dit laatste heb ik geprobeerd in dit artikel zichtbaar te maken. De vicieuze cirkel,
de theoretische moeilijkheid dat op allerlei terrein eerst analyses beschikbaar zouden
moeten zijn van die samenleving waarin het individu binnentreedt, is nooit oplosbaar.
Door zijn optreden verandert het individu die samenleving, en dat optreden wordt
pas voor het eerst (enigszins) verhelderd door de biografie.
Het is hier een voortdurende wisselwerking tussen nieuwe gegevens en het
verlangen naar een welhaast deterministisch beeld van de contemporaine maatschappij.

Bijlage • Het boekenbezit van Hendrik Coenraad
Zoals opgegeven in zijn nalatenschap in 1809 (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr.
4001, notaris Jan Willaars, stuk 71).54

De Volgende Boeken, Als
Zuyker algemeene Kerkelyke Geschiedenis 5 Banden 10 Stukken in folio
Hoogstratens Woordenboek 10 deelen in folio
Bufon Natuurlyke Historie 22 deelen in quarto
Desaguillier Natuur kunde 3 deelen in quarto
Laresse Groot Schilderboek 2 deelen in quarto
De Denker 12 deelen in octavo
Handleiding tot de fisionomie en fisionomische Katechismus
Janus Verreesen 3 deelen
Martinet Catechismus der Natuur 4 deelen
De Kristen 7 deelen
Hurd Over alle Godsdiensten 7 deelen
De Philanthrope 6 deelen
Hoogvliet Abram de AardsVader 1 deel
Van Hemert Over de hollandsche Graven
Schelling, Hollandsche aloude Vryheid
Van Mander leeven der Schilders
J van Goor Schouwburg der Kunst Schilders 2 deelen
Hoed, Catalogus van Schilderijen 2 deeln
Houtbraken Schouwburg der kunst Schilders 3 deelen
Unser Mengelschriften 5 deelen
Catechismus der Wetenschappen 10 deelen
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Godgeleerde Poetische Vermakelykheeden 9 deelen
Schultetus Wapenhuis der Heelmeesters 2 deelen
Hamelsveld Aardrijkskunde des Bybels 6 deelen
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Hamelsveld de Bijbel verdeedigd 8 deelen
Hamelsveld Bybelsche geschiedenissen 2 deelen
Hamelsveld over het oude testament 6 deelen
Hamelsveld over het Nieuwe testament 2 deelen
Hamelsveld over de Apocriffe Boeken 2 deelen
Een Bybel van 1661. Infolio
Brand leeven van de Ruyter 1 deel in folio
Flavius Josephus 1 deel in folio
Wagenaar beschryving van Amsterdam 3 Stukken in folio
Colben beschryving van den Caap de goede Hoop in folio
Commelin beschryving van Amsterdam 2 deelen in folio
Historische beschryving der Stad Amsterdam Door Doctor, O.D. 1 deel, in folio
Marin fransch en Hollandsch Woordenboek van 1710, 2 deelen in quarto
Cramer Hoog en Nederduitsch Woordenboek 2 deelen 3 druk in quarto
Mosheim Kerkelyke geschiedenis 11 deelen in Octavo
Mosheim Ophelderingen der Kerkelyke Geschiedenis incompleet
Hes geschiedenis der Israeliten 12 deelen
P. Delugat, la Mort D'assuel
Greenhil Verklaring van den Propheet Ezechiel 4 deelen in quarto
Lelienthal Bybelverklaring 18 deelen in octavo
Lelienthal Heilige Leerreedenen 4 deelen
Schultzer Bybel der Natuur 12 deelen incompleet
Nahuys Diverse leerredenen 9 Stuks
Hermens Godsdienstig handboek 3 deelen
Nieuw Evangelisch Magazyn 4 deelen
Buurt Claassen en andere Verzamelingen van Zedenkundige Verhandelingen
Statius Muller eenzamen Nagtgedagten 3 deelen
Du Bast leer reedenen incompleet
Hervil godvruchtige gesprekken 4 deelen
Hervil Godvrugtige Overdenkingen
Raaij Over de Werkingen der Schepper
Evangelisch Magazijn 4 deelen
Schutte Heilige Jaarboeken Over de Verbonden en Gezangen Zamen 7 Stuks
Curtenius Over de Catechismus
Wagenaar Vaderlandsche Historie 24 deelen
Naleezingen op de Vaderlandsche Historie
Vervolg op Wagenaars Vaderlandsche Historie 41 deelen, Ontbreekt 10.11.24.25
en 26, deel
G Rogge geschiedenis der Staats Regeling voor het Bataafsche Volk
Eenige werken van Mr. Johannes Kinker
Encyclopedie Ou Dictionaire raisonné &c a Lauisane & Berne chez la Societé
Typografique
1781. - 36 Tomes, 3 tomes de planches
Vaderlandsch Magazyn van Wetenschappen
Plinius Natuurkunde
De Spectator 9 deelen
De Gardiaan 3 deelen
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Gellert Moralische Voorleezingen en brieven 11 Stukjes in duodecimo
Rabener Sämtliche Schriften 8 deeltjes in duodecimo
Wi[e]lands Werken 20 deelen in octavo
Dutsch Werken 5 deelen
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Vermischte Philosophische Schriften 3 deelen incompleet
Meysners Schitzen 9 deelen
Meysners Fabelen en verdere Werken 11 deelen
Meysners erzeligen & dialoguen 1 deel
Hennings Over de Slaapwandelaren
Allard, de Vryheid
Mattes of Jongelings Wereld beschouwer
De Arts of geneesheer met de naleezingen op dezelve incompleet en defect 19
Stuks
Van Netten tafereel der Huwelijks Liefde
Jan Pieter Michel Natuur en geneeskundige Verhandeling over de Zenuw Ziekte
Plenk over de Venus Ziekte
Lindt Over de Ziekte der Tropeërs [Eropeër?] der heete gewesten
Renaud Kabinet der Natuurlyke Historie Kunsten en Wetenschappen 8 deeltjes
De Examinator 2 deelen
Riedel, Rysen van Basel naar Biel
Carvers Rysen 2 deelen
Vogel dertig Jarige Rysen 3 deelen
B. Nieuwhoff over de Spionismus [sic! lees: Spinozisme]
H.L. Williams Rysen in Zwitserland 2 deelen
Roberson Grieksche geschiedenis 3 deelen
Roberson Geschiedenis van Schotland met het aanhangzel 4 deelen
Roberson geschiedenis van Amerika 4 deelen
Iseling geschiedenis der Menschheid 2 deelen
Iseling Dromen van een menschenvriend Uit het Hoogduitsch. 1 deel
Pileto brieven aan een Duitsche Princes 3 deelen
Werkjes van Luyken incompleet 8 deeltjes
Cuperson Over de Electrisiteit - 3 deeltjes
Ploos van Amstel, aanleiding tot de Anatomie en teekenkunst
Verhandeling door JR Deiman en Taats van Troostwyk
Deiman geneeskundige Proeven en Waarneemingen der Electrisiteit
Barneveld geneeskundige Electrisiteit
Hollandsch Magazyn 3 deelen
Busch, Encyclopedie 2 deelen
De philosoop 4 deelen
De Vaderlander 4 deelen
Het leven en de Minnaryen van Catharina, de tweede, 4 deelen
Cleron gedenkschriften
Salustius Over de Zamen zweering
Carolina 3 deelen
Eduard Moore 2 deelen
De geestelyke Don quichot 3 deelen
Koks Woordenboek 33 deelen incompleet
Algemeene Spectoriaale schouwburg 9 deelen
Histoire des prisons 4 tome
Voyage en Africque 3 tomes
Mengelwerken van Holberg 20 deelen incompleet
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Eenige diverse Boeken van weinig waarde.

Eindnoten:
1 Volgens een brief van Kinker aan G. van Lennep, d.d. 4 november 1818 (Hs. Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag 129 A 27). - Dezelfde datum wordt ook genoemd door Kinkers eerste
biografen: M.C. van Hall, Mr. Johannes Kinker; bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften
(Amsterdam 1850), p. 1; en J. Kinker, Le Dualisme de la raison humaine, deel 1, bezorgd door
J.D. Cocheret de la Morinière (Amsterdam 1850), p. xi.
2 Stadsarchief Amsterdam (SAA), DTB 111/619. Getuigen waren Hendrik Fischer en Maria Marron.
De laatste was al twee maal eerder getuige geweest bij de doop van kinderen Kinker (cf. noot
5 en 6). - Indien in het vervolg Doop- Trouw- en Begraafregisters (DTB) als bron worden gebruikt,
zal geen paginering of foliëring worden aangegeven, daar de bedoelde inschrijving altijd in
dato is terug te vinden.
3 Met dank aan Robert van Vuuren, medewerker publieksdiensten van het Noord-Hollands
Archief, die de verwijzingen naar het voormalige Rijksarchief Haarlem natrok en voorzag van
thans gangbare inventarisnummers.
4 SAA, DTB.
5 Magdalena werd gedoopt in de Nieuwezijdskapel op 3 oktober 1751 (getuigen Ernst Wessels
en Anna Catharina Scheepens); Maria Susanna in de Westerkerk op 10 maart 1754 (getuigen
Kasper Buneman en Maria Marron); Dorote in de Noorderkerk op 1 mei 1756 (getuigen Hendrik
Wessels en Magdalena Fisscher); en Hendrik op 1 oktober 1758 in de Nieuwezijdskapel (getuigen
Hendrik Wessels en Anna Ebermans). Gegevens: SAA, DTB.
6 Hendrik Coenraad werd geboren 10 september 1760; zie SAA, Notarieel Archief (NA) inv.nr.
16350, notaris Pieter Galenus van Hole, akte 19. Hij werd gedoopt in de Oudezijdskapel op 14
september 1760 (getuigen Hendrik Wessels en Maria Marron), volgens SAA, DTB.
7 Haarlem, Noord-Hollands Archief (NHA), Oud-Notarieel Archief (ONA) van Nieuwer-Amstel
inv.nr. 4001, notaris Jan Willaars, akte 71.
8 Het lijkt juister haar zo te noemen dan ‘Maria Wessels’ (zoals gebeurt in verschillende publicaties
over Kinker). In diverse notariële akten komt die naam immers nadrukkelijk naar voren. Zo is
er bijvoorbeeld in de akte, waarin Maria voogden over haar kinderen stelt, op 23 februari 1767
(SAA, NA inv.nr. 12045, notaris Abraham Coijmans, akte 78), sprake van dat compareert Maria
Storm ‘dog zich naderhand hebbende laaten noemen Maria Vessels [sic] weduwe van Hendrik
Kinker’; en zij tekent daar: ‘Maria Wessels geb Storm wed Kinker’). Zo komt zij ook na haar
dood nog in akten voor. Bijvoorbeeld als ‘Maria Storm ook genaamd Maria Wessels’ op 4 juli
1786 (SAA, NA inv.nr. 16811, notaris Jan Fredrik Meijer, akte 100). Vgl. ook noot 12.
9 NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, akte 25.
10 SAA, NA inv.nr. 12217, notaris Jan Rijpland, akte 85.
11 SAA, DTB. Hij werd geassisteerd door Casparus Bueneman. De ondertrouw was 9 oktober 1750;
de huwelijksvoltrekking vond plaats 27 oktober 1750 in de Nieuwe Kerk.
12 Bij de genoemde ondertrouw wordt zij genoemd: Maria Wessels, van Doonap, weduwe van
Frederik Hanque, en wonend onder het gebied van Amstelveen (Nieuwer-Amstel, dus). Eveneens
blijkt uit het SAA, DTB, dat op 3 mei 1748 in ondertrouw gingen Johan Frederik Hanke (uit
Varrenholt, oud vierentwintig jaar, wonend bij de Raampoort; zijn vader, Johan Coert Hanke,
wonende te Worrenholst) en Maria Wessels (van Donop, oud vierentwintig jaar, wonend onder
Amstelveen; haar vader, Coert Wessels, wonende te Dorop); op 19 mei 1748 werd aan hen akte
verleend om te Sloten te trouwen.
13 Schrijven van de Amsterdamse gemeentearchivaris aan G.J. Vis, 28 januari 1961: ‘Met Spinge
is bedoeld Spenge in Duitsland (provincie Westfalen, ten noorden van Bielefeld) en met Doonap,
Donop of Dorop zal waarschijnlijik bedoeld zijn Dornap in het Rijnland tussen Düsseldorf en
Elberfeld’.
14 G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes
bij zijn gedichten (1819-1821) (Zwolle 1967), p. 5.
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15 Kinker laat zich wel eens depreciërend uit over immigranten die gebroken Duits spreken,
bijvoorbeeld in zijn Janus Verrezen uit 1795 (deel 1, p. 35, 94; deel 3, p. 72 heeft het over een
‘moffenziel’). In De Ster van 29 mei 1806 zegt hij, tegen een bepaalde Duitser in, te spreken
‘als een onverbasterd Nederlander’.
16 Wel zou zich aan de hand van de namen van de getuigen bij de doop van de kinderen-Kinker,
en bij het huwelijk of de huwelijken van de ouders Kinker, en gezien de herkomst van Maria's
eerste man, een milieu kunnen aftekenen van een groep mensen uit dezelfde streken afkomstig.
Misschien kunnen we daar ook het milieu waaruit Kinkers eerste vrouw, Maria Bain, afkomstig
was, bij betrekken.
17 Van Hall, Mr. Johannes Kinker, p. 7.
18 De moeder van vader Kinker blijkt overigens op dat moment nog in leven.
19 NHA, Oud-Rechterlijk Archief (ORA) inv.nr. 2400, in dato. De transactie werd geregistreerd
voor de schepenen van Nieuwer-Amstel. In deze akte worden ook de voorgaande bezitters
genoemd. De oudstgenoemde is Steeven Swart; hij bezat in 1719 Meilust. Het is daarmee niet
uitgesloten dat Meilust desondanks ouder was. - Curieus is dat de vader hier Hendrik Kinkert
wordt genoemd. In die tijd vindt men in de notariële archieven van Amsterdam en
Nieuwer-Amstel echter nogal wat Klinkerts. Misschien is aan vertrouwdheid met die naam, de
t-toevoeging toe te schrijven.
20 WNT deel 3-1, kolom 1460.
21 Ibidem, kolom 1459. - Vertrouwdheid met het begrip broeierij in de zin van kweekkas, blijkt
bij Kinker zelf aanwezig, wanneer hij in zijn Janus Verrezen (deel 1, p. 53), op 25 mei 1795,
het plan van de nieuwe constitutie omschrijft als een ‘waterachtige en onrijpe vrucht, die in den
bloesem staat, doch die zeer gemakkelijk, met behulp van een weinig broeimest, uit den
Utrechtschen Generaliteits-stal, in de Capitaale Broeiërij der Provisioneele Friesche Representatie
zou kunnen uitgebroeid worden’. Zie ook Janus Verrezen, deel 3, p. 154.
22 NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, akte 25.
23 NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, akte 29.
24 Vgl. WNT deel 5, kolom 31-32.
25 SAA, NA inv.nr. 16350, notaris Pieter Galenus van Hole, akte 19.
26 NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 4001, notaris Jan Willaars, akte 71.
27 SAA, NA inv.nr. 20064, notaris Theodore Marinus de Man, 28 september 1809. Aldaar is ook
van Meilust in algemener termen sprake, als ‘huizing en fabriek’.
28 WNT, deel 7-1, kolom 917.
29 Wijk 9, nr. 13, verpondingsnummer 1078 (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 4003, notaris Jan
Willaars, akte 41, in dato 23 augustus 1811).
30 Het fichesysteem op huisnamen in het Stadsarchief Amsterdam vermeldt, onder verwijzing
naar het Weekblad Vondel (niet achterhaald) van 18 juni 1908, dat Meilust waarschijnlijk stond
‘op de plek waar laatstelijk nr. 487 was’. Ook dat huis is dus verdwenen. Op nummer 487
bevond zich in 1981, niet ontoepasselijk, de firma Rudolf Muller, International Booksellers.
31 Ook andere personen met de naam Kinker heb ik in de achttiende eeuw nooit aangetroffen, met
uitzondering van een Frederik Kinker, die mei 1782 figureert in een akte van een Amsterdamse
notaris (SAA, NA inv.nr 15102, notaris Abraham van Beem, stuk 288). Deze blijkt tuinman te
zijn geweest van de 30 september 1781 overleden Johannes Henkel. Frederik krijgt als legaat
en als een extra-uitkering voor zijn dienst sinds 1 mei 1780 f 600 uitgekeerd. Hijzelf tekent als:
Friedrich Kienker.
32 Ik heb geen boedelinventaris van het bezit van Hendrik Kinker kunnen vinden. Mogelijk was
er geen behoefte aan zo'n inventaris, omdat zijn vrouw bij mutueel testament van 29 februari
1760 universeel erfgenaam was en de kinderen minderjarig waren.
33 SAA, Kwijtscheldingen 135, f. 15v. Het is het huis ‘daar de Heerlykheit Udink in de gevel staat’.
34 Bij de boedelscheiding van de broers Kinker, op 19 januari 1786, wordt het omschreven als
een huis en erf ‘in de Rapenburgerdwarsstraat of Kerkstraat aan de westzyde het Twede agter
het hoekhuys van de Kadyk daar de Heerlykheyt Oudink in de Gevel staat’. De waarde werd
toen geschat op f 5.500 (SAA, NA inv.nr. 16350, notaris Pieter Galenus van Hole, stuk 19). Het
huis en de straat zijn niet meer te vinden. Zij hebben plaats gemaakt voor de inrit van de IJtunnel
bij het Waterlooplein.
35 Via diverse notariële en gerechtelijke akten. Zo verwerft zij 30 oktober 1766 een obligatie op
Holland en Westfriesland van f 1000, van Anna Dorothea Libarius (SAA, NA inv.nr. 16811,
notaris Jan Frederik Meijer, stuk 100). Op 1 en 16 november 1767 leent zij Philip Koggel f 599
en f 400 (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, stuk 29). Op 1 juli
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1768 koopt zij voor f 3000 obligaties ten laste van enkele planters op de Deens-Amerikaanse
eilanden St. Croix, St. Thomas en St. Jean (ibid.). Op 1 oktober 1769 koopt zij twee obligaties
van f 1000 ten laste van een plantage in Suriname (ibid.). Op 1 november 1769 een obligatie
van f 1000 (ibid.). Op 1 juni 1770 een aandeel van f 1000 in een Surinaamse plantage (NHA,
ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, stuk 71). Op 3 juni 1770 twee
soortgelijke aandelen van f 1000 (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc
Gales, stuk 29). 1 Augustus 1770 koopt zij voor f 2000 lijfrentebrieven, ten lijve van de kinderen
Hendrik Coenraad en Johannes (ibid.), en 1 juli 1774 een obligatie van f 1000 ten laste van de
maatschappij Eendragt Maakt Magt. Op 12 september 1774 leent zij f 1500 aan Claas Kuyper,
een van de voogden over de kinderen Kinker (ibid.). Op 20 oktober 1774 leent zij f 900 aan
Hendrik Beuneman (ibid.). Deze Beuneman is misschien dezelfde als (of familielid van) hun
halfoom Albert Hendrik Beuneman, van wie Hendrik Coenraad en Johannes op 17 januari 1793
wel de begraafkosten, maar niet de boedel willen accepteren (SAA, NA inv.nr. 16615, notaris
Martinus Carolus Kessler, stuk 14). Op 1 november 1774 leent moeder Maria Kinker aan
Laurens Grave Junior f 2500 (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales,
stuk 29). Deze zelfde Grave Jr. benoemt zij op haar sterfbed tot voogd over haar kinderen. 27
December 1774 leent zij f 7000 aan Hendrik en Pieter Joosten, en op 12 januari 1775 f 500 aan
J.P. Beerbaum (ibid.). Op 17 januari 1775 kocht zij een lot eerste klasse in de Generaliteitsloterij
en op 14 maart leende zij f 2000 aan Jacob Nicolas Jacobij (ibid.). Deze laatste figuur lijkt een
vaste relatie van de Kinkers, want op 31 oktober 1778 verkocht hij een obligatie aan de voogden
(SAA, NA inv.nr. 16127, notaris Cornelis Hartman, in dato).
Over de voogden zelf later. Behalve bij de boedelscheiding kunnen zij ook later een enkele keer
in hun functie worden getraceerd. Zo kopen zij op 25 augustus 1775 twee obligaties, van f 2000
en f 1000, van Arnout de l'Homme (SAA, NA inv.nr. 16124, notaris Cornelis Hartman, stuk 82).
Op 23 oktober 1775 geven zij procuratie ad lites aan Daniel Eylkens, procureur voor het gerecht
van Amsterdam (ibid. stuk 110). Op 2 mei kopen zij een obligatie van de executeurs-testamentair
van Louis Fabre (SAA, NA inv.nr. 16125, notaris Cornelis Hartman, stuk 29). - Wanneer een
van hen, Hendrik Lampe, overlijdt, tekenen de andere voogden een kwitantie voor de overname
van de gelden, obligaties, papieren en effecten die aan de minderjarige kinderen toebehoren.
Dit alles bevindt zich in een ijzeren kist, in bezit van zijn weduwe Gezina Thien, op 10 augustus
1776 (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3973, notaris Gale Isaäc Gales, stuk 51). Op 31 oktober
1778 kopen zij een obligatie van Jacob Nicolaas Jacobij (SAA, NA inv.nr. 16127, notaris Cornelis
Hartman, in dato), die al eerder relaties had met Maria Storm (zie voorgaande noot).
Op 14 december 1786 verkoopt hij twee obligaties, van f 2000 en f 1000, aan Jacob de Leeuw
(SAA, NA inv.nr. 16350, notaris Pieter Galenus van Hole, stuk 54). Het betreft hier de in de akte
als no. 15 en 16 voorkomende obligaties, die tezamen ruim f 2.786 waard waren.
Mijn documentatie op dit punt is in 2010 helaas niet meer aanwezig. - AH.
Zoals Alrik en Aspasia (1787), Het Eeuwfeest (1801).
SAA, NA inv.nr. 20117B, notaris Hendrik Happé, stuk 140.
SAA, NA inv.nr. 17473, notaris Nicolaas Obbes, stuk 788.
SAA, NA inv.nr. 19016, notaris Antonie Lodewijk Heijstek, stuk 239.
Bilderdijk aan Kinker, 14 juni 1799 (Ms. in Bilderdijk Museum, Amsterdam).
Alleen duikt éénmaal op de halfoom Albert Hendrik Beuneman, van wie de broers op 17 januari
1793 de boedel niet willen accepteren (zie noot 35).
NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, stuk 28.
Het wordt als enige testament genoemd bij de inventarisatie van zijn boedel.
SAA, DTB; ook de genoemde doopdata zijn daar terug te vinden.
NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3997, notaris Jan Willaars, stuk 62.
NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3972, notaris Gale Isaäc Gales, stuk 25.
SAA, NA inv.nr. 16350, notaris Pieter Galenus van Hole, stuk 19.
SAA, Archief Felix Meritis, inv.nr. 198, notulenboek 1777-1808. Hij bleef lid tot zijn dood:
Algemeene Naamlyst Felix Meritis (Amsterdam 1828), p. 18.
NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 4001, notaris Jan Willaars, stuk 71.
De verdere zakelijke interessen van Hendrik Coenraad, voorzover mij bekend, laten zich
gedeeltelijk aflezen uit de boedel, gedeeltelijk uit andere documenten. In chronologische
volgorde: op 4 juli 1786 verkoopt hij een obligatie van f 1000 aan de voogden Willem Gotjes
(SAA, NA inv.nr. 16811, notaris Jan Fredrik Meijer, stuk 10). Op 1 september 1790 koopt hij
een aandeel van f 1000 in de negotiatie ten laste van de Verenigde Staten van Amerika (NHA,
ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 4001, notaris Jan Willaars, stuk 71). Op 7 augustus 1792 verkoopt
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hij zeven obligaties van f 1000 aan de administrateurs van de wederhelft van de boedel van
Joan Coenraad Brandt (SAA, NA inv. nr. 14420, notaris Egmond van der Voort junior, stuk 648).
Op 1 januari 1793 neemt hij voor f 1000 deel in een lening van de staat New York (NHA, ONA
Nieuwer-Amstel inv.nr. 4001, notaris Jan Willaars, stuk 71). Op 31 mei 1798 koopt hij van Jan
Frederik Brugman voor f 650 een huis en erf op de Overtoomscheweg, ‘naast en bewesten de
pottebakkerij’ (NHA, ORA, toegang 184, Transportregister schepenen Nieuwer-Amstel inv.nr.
2407, in dato). Op 1 januari 1799 koopt hij een obligatie van f 1000 ten laste van de Bataafsche
Republiek (NHA, ONA Nieuwe-Amstel, inv.nr. 4001, notaris Jan Willaars, stuk 71) en op 25
april, 31 augustus en september 1800 drie soortgelijke obligaties van dezelfde waarde (ibid.).
In 1801 koopt hij vijf soortgelijke obligaties, vier op 7 januari, één op 1 augustus (ibid.). Op 1
mei 1802 koopt hij een onderhandse obligatie ten laste van Jodocus Koopman groot f 70 (ibid.).
Op 3 maart 1803 slaagt hij er niet in een zekere Matthys Pliger een schuld van f 132 te laten
betalen (NHA, ONA Nieuwer-Amstel inv.nr. 3995, notaris Jan Willaars, stuk 9). Deze Pliger was
duidelijk in moeilijkheden, want bij dezelfde notaris is op 23 januari 1805 een akte van beraad
over diens boedel te vinden. Op 3 januari 1805 koopt Hendrik Coenraad een nationale schuldbrief
groot f 1000 en op 1 juni 1805 een nationale schuldbrief van f 540 (ibid.). In 1806 koopt hij op
15 juli drie nationale schuldbrieven van f 1000; op 30 juli twee soortgelijke, en op 17 september
leent hij Gerrit Jazink f 5000, met als onderpand diens huizen op de Vijzelgracht en Lindengracht
(ibid.). In 1807 koopt hij 23 juni een obligatie van f 1000 ten laste van het Koninkrijk Holland;
op 27 juli leent hij Jacobus de Bruyn en Tryntje Poulus f 500, met als onderpand percelen te
Aalsmeer; en op 2 september 1807 koopt hij een aandeel van f 400 in de Versch Haring Visserij
te Maassluis (ibid.)
54 NB. Aldaar ook inventarisatie en opgave van de goederen, meubilair, waardepapieren enzovoorts
behorende bij Meilust.
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‘Goede morgen, landgenoten!’
Opmerkingen over het leesmilieu van de Janus Verrezen (1795-1798)
André Hanou
‘Goeden Morgen! Mijne Landgenoten! Driemaal Goeden Morgen! - Dat was een
nacht! Ik mag in 't algemeen wel vragen: hebt gijlieden goed geslapen?’ Aldus richt
de auteur van de Janus Verrezen zich direct tot zijn lezers in het eerste nummer van
zijn blad dat begin 1795 verscheen.
De intonatie lijkt enigszins op de valse opgewektheid van de radiospreker die zich,
's ochtends vroeg, meent tot ‘geheel Nederland’ te mogen richten. Richt de Janus
Verrezen zich op diezelfde wijze tot een fictief collectief? Kon ‘Nederland’ in 1795
zich wel als collectief aangesproken voelen? Bestond er bijvoorbeeld zoiets als een
nationaal bewustzijn? En sliep dat?
Deze vragen hielden mij bezig eind jaren tachtig, toen ik aan de Universiteit van
Amsterdam college gaf over lezersonderzoek. Ik wilde studenten laten zien hoe zij
gegevens over het beoogde lezerspubliek van een tijdschrift kunnen ontfutselen aan
teksten als de Janus Verrezen. Het artikel dat ik naar aanleiding van deze colleges
schreef, is echter altijd in statu nascendi gebleven. Het heeft als ‘wetenschappelijk
verantwoorde’ tekst dan ook weinig waarde, zeker vandaag de dag niet. Het is allemaal
nogal simpel.
Desondanks levert de exercitie mijns inziens nog steeds een aardig beeld op van
het leesmilieu van een politiek-satirisch tijdschrift uit een van de boeiendste periodes
van de achttiende eeuw. Bovendien laat de zoektocht zien welke valkuilen de
onderzoeker kan tegenkomen, welke zijpaden hij kan betreden, maar ook waar die
wegen dreigen dood te lopen.
Over de auteur of de redactie van de Janus Verrezen wil ik niet moeilijk doen.
Laten we zeggen dat er vrij grote overeenstemming over is dat in ieder geval Jan
Kinker (1764-1845) een flinke vinger in de pap heeft gehad.1

Historische entourage van de lezer
Voordat ik aan de hand van passages uit de Janus Verrezen het lezerspubliek ga
verkennen, wil ik iets zeggen over het totale maatschappelijke kader en het
spanningsveld waarbinnen die landgenoten/lezers werden aangesproken. De tijd
waarin het blad verscheen, is niet alleen globaal die van de achttiende eeuw - als
tegengesteld aan, laat ons zeggen, de zestiende of eenentwintigste eeuw - die tijd is
zelfs binnen de achttiende eeuw een zeer specifieke periode. Een landgenoot die in
1795 blijft slapen, is bepaald een rara avis.
Laat ons de tijd waarbinnen de Janus Verrezen begint uit te zenden, enigszins
willekeurig vaststellen als de periode 1780-1800. Voor het eerst in deze eeuwhelft
werd de bevolking in haar geheel betrokken bij een revolutionaire situatie. Voor het
eerst in de gehele eeuw (waarschijnlijker zelfs: sinds eeuwen) waren alle
bevolkingslagen nolens volens gedwongen, of voelden zij zich gedwongen, positie
te kiezen ten aanzien van alle wezenlijke politieke punten die een samenleving
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fundamenteel structuur geven. Het ging om keuzes voor een ‘aristocratische’,
‘democratische’, ‘anarchistische’ bestuursvorm. Om gelijkberechtiging van alle (of:
de meeste) minderheden. Om oorlog met het buitenland, met alle gevolgen voor de
eigen economie. Om de worsteling met het probleem of er zoiets kan bestaan als een
partij die in principe het beste met het land voorheeft en die om die reden andere
partijen het zwijgen mag opleggen.
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Het ging om de fundamentele kwesties in het leven. Om een eindeloze reeks
problemen van sociale, maatschappelijke, godsdienstige, ideologische aard (waarbij
die termen volstrekt niet die afgezwakte en retorische functie hebben van rond 2010).
Niemand kon zich eraan onttrekken. De boer op Texel niet en de patriciër op de
Herengracht niet. De verhitte Leidse student niet en de Jiddisch sprekende immigrant
uit ‘Duitsland’ niet. Men móest een standpunt innemen, al was het slechts om een
ander standpunt niet te laten zegevieren.
Die keuze had zeer praktische gevolgen op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld voor
het inkomen, voor de verhouding met de buren, voor de mogelijkheid om al dan niet
tot een bepaalde culturele organisatie te mogen (blijven) behoren. Diegene onder de
landgenoten die nog niet wakker is, kan het beter snel worden!
Deze politieke, intellectuele entourage is de entourage waarin de Janus Verrezen
verschijnt. Dat gebeurt zelfs tijdens het hoogtepunt van het fermentatieproces: de
jaren 1795-1798. Vanaf 1780 kristalliseren zich langzaam de partijen, worden politieke
theorieen opgebouwd, worden principes moeizaam in de praktijk uitgeprobeerd, en
stuit men op het probleem dat democratie en verlichting misschien alleen met geweld
opgelegd kunnen worden. Aan het eind van die periode, in 1798, wordt de Republiek
opgeschrikt door twee staatsgrepen, waarbij men een andere vorm van
overtuigingskracht uittest.
‘Goede morgen, landgenoten! Hier is de FARC-zender, Tanja Nijmeijer speaking.’

De gekozen vorm: beperking van de lezers?
De Janus Verrezen is een periodiek. Valt er op grond daarvan iets te zeggen over het
lezersbestand?
Een moeilijke kwestie. Wanneer we de kranten even wegdenken - die doorgaans
meer een zuiver berichtgevende dan een opiniërende functie hadden - dan is een
theoretisch onderscheid denkbaar tussen bladen met een voorlichtende, recenserende
functie op het terrein van wetenschap en literatuur (zoals de Vaderlandsche
Letteroefeningen); bladen met een algemeen analyserende functie ter zake van brede
maatschappelijke en morele problemen (zoals de nog steeds voorkomende spectators);
en bladen die zich al of niet satirisch bezighielden met concrete politieke problemen,
met concrete personen en concrete gebeurtenissen. Van al deze tijdschriften is vrijwel
nooit hun oplage of lezersbestand bekend,2 te meer daar het hebben van een vast
abonnement hoogstwaarschijnlijk nauwelijks voorkwam.
Wanneer we ons tot de groep van ‘politieke’ bladen beperken, waartoe ik voor het
gemak de Janus Verrezen reken, dreigt het gevaar dat we lezers gaan aanwijzen op
grond van het standpunt van het blad. De redenering is bekend: aangezien een blad
dit of dat standpunt inneemt, moeten de lezers behoren tot die of die groepering
waarvan we op grond van andere gegevens weten dat dat standpunt werd gedeeld.
Het zou een aparte, maar moeilijk uitvoerbare opgave zijn om uit te zoeken in
welke mate er een soort neutraal lezersbestand voorhanden was; waar er, voor de
periodieke pers, nog mogelijkheden bestonden te overtuigen, lezers te winnen en tot
een bepaald standpunt over te halen. Er werden daartoe inderdaad soms bewust
pogingen ondernomen. De patriotten hadden zo meer dan één blad opgericht om de
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Hollandse boeren - en boeren zullen in het algemeen nogal prinsgezind zijn geweest
- voor te lichten over de logica van hun politiek.
Hier moet ook het probleem van de alfabetisatie in de Nederlanden kort aan de
orde worden gesteld: wie kon er zo'n blad lezen? De situatie verschilde per provincie
en per stad. Voor Amsterdam geeft Hart voor het decennium 1790-1800 zo'n twintig
procent niet-lezers (mannen waren meer gealfabetiseerd dan vrouwen).3 Het is moeilijk
daaruit
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conclusies te trekken. Uiteraard zal de niet-lezer tot de onderste sociale laag van de
bevolking hebben gehoord. Desondanks kunnen we hem als potentiële lezer/hoorder,
ook van de Janus Verrezen, niet geheel op voorhand uitsluiten. Te vaak komt, ook
in de literatuur, de figuur voor van bijvoorbeeld de boer die van buren of bekenden,
thuis of in kroeg of koffiehuis, een blad of pamflet krijgt voorgelezen, waardoor hij
in de gelegenheid wordt gesteld eigen inzichten te vormen over gebeurtenissen en
standpunten.
Eventueel moeten we in de discussie betrekken de bekende idee, dat ‘de’
tijdschriften door ‘de’ burger in ‘het’ koffiehuis werden gelezen en becommentarieerd.
Dit is met betrekking tot de spectators overbekend, hoewel nooit overtuigend
aangetoond, en ook heel wel acceptabel. Alleen, wat moeten we met zo'n lezersgroep
als ‘de burger’? Valt daaronder zowel de intellectueel als de ambachtsman? Zonder
meer externe gegevens in handen te hebben, bij een specifiek blad, lijkt deze categorie
onbruikbaar.
Het ziet ernaar uit dat het beter is de Janus Verrezen zelf te lezen om te zien tot
welke mensen het blad zich richt. Voorzichtigheid is geboden. Want het zal duidelijk
zijn dat, wanneer de Janus Verrezen zich bijvoorbeeld zou richten tot
(geëmancipeerde) vrouwen, dit niet wil zeggen dat die vrouwen daarom ook in feite
een belangrijk deel van het lezersbestand vormden. Het kan immers een literaire truc
zijn, een vorm van fictie. Het zou desondanks wel iets kunnen zeggen over het
gewenste lezersbestand. Daarmee treedt dan, binnen het blad, toch een soort
wisselwerking op tussen de auteur en ‘een’ lezer, waarvan eventueel onderzocht kan
worden of die lezer ook in de werkelijkheid kon bestaan.
Misschien ook moeten wegens de inhoud van de Janus Verrezen in ieder geval
bepaalde categorieën lezers uitgeschakeld worden.

De moeilijkheidsfactor als schiftingscriterium
Bij nogal wat achttiende-eeuwse teksten wordt opgemerkt dat die tekst ‘toch
nauwelijks door iedereen begrepen kon worden en dat dus...’.4 Hier wordt een bepaalde
complexiteit of verwevenheid met het tijdseigene opgevoerd als factor die de
lezerskring beperkt. De opmerking is gebaseerd op de observatie dat er veel
verwijzingssystemen, innuendos, naamgrapjes en wat al niet in die teksten voorkomen;
en dat dit die teksten moeilijk te begrijpen maakt.
Dit nu is iets waar alle achttiende-eeuwers, ook in andere landen, aan gewoon
waren. Het werd bewust als spel gespeeld tussen auteur en lezer. Het is deels het
gevolg van de wettelijke kaders die het veel minder dan nu mogelijk maakten om
personen met naam en toenaam te attaqueren. Het is ook een gevolg van de morele
gewoonte dat inderdaad niet rechtstreeks te doen.
Het spel met emblemen en namen is een nationale en internationale sport die bij
ons niet meer zo gebruikelijk is. De gehanteerde verwijzingssystemen waren aan
tijdgenoten doorgaans heel goed bekend. Gezien hun culturele achtergrond waren
zij bijvoorbeeld, beter dan wij, op de hoogte van de klassieke mythologie en wisten
zij de implicaties van die verhalen toe te passen op een bepaalde persoon. Iedereen
bezat wel een meer dan oppervlakkige kennis van de emblematische, morele
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eigenschappen van bijvoorbeeld de dieren, de kruiden waarmee de auteur van de
Janus Verrezen zijn alinea's stoffeerde. Gezien de opvoeding had een ieder daarnaast
een grondige kennis van de bijbel. De gemiddelde boer zal beter de implicaties van
een benaming als ‘De overzeesche Babyloniër’ (balling uit Utrecht?) begrepen hebben
dan de gemiddelde lezer van nu.5
Kortom, op grond van wat nu voor ons in de Janus Verrezen tamelijk cryptisch
is, kunnen we niet concluderen dat de Janus Verrezen en soortgelijke teksten
geschreven werden voor een bepaalde groepje intellectuelen of voor toenmalige
‘Opperlandse’
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Titelplaat van de Janus Verrezen, deel 1 (privé-exemplaar).

puzzelexperts. Desondanks is de Janus Verrezen af en toe wel degelijk erg cryptisch.
Misschien is dat toe te schrijven aan de mogelijkheid dat de auteur anders reëel gevaar
liep opgepakt te worden. Iets dergelijks lijkt hij te bekennen wanneer een welmenende
correspondent, Sincerus, hem als volgt onderhoudt op dit punt:
Ondertusschen gaat gij met uwen hieroglyphischen trant van schrijven
voort; en maakt, zodoende, dat veele uwe ingewikkelde uitdrukkingen en
geheimzinnige uitweidingen (hoe zeer ten onrechte) voor kunstige droomen
en verçierde Hersenbeelden houden. - Ik lees u
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dikwils met het grootste genoegen, te weten - dan, wanneer mij den tijd
niet ontbreekt om met u te ontcijfferen, en wanneer het mij gelukt [...] om
uwe voorstellingen uit de beeldsprakige in mijne moedertaal overtebrengen.
Doch ieder geeft zich deze moeite niet, mijn Vriend! - Zoo, dat gij (wel
begreepen) alleen voor uwe leerlingen schrijft, en niet voor het algemeen.
Telkens, als gij eene valsche grondregel gispt, eene onhandige daad
bestraft, eene dwaasheid in haar volle dag stelt, een masker afligt, een
vooroordeel ondermijnt, of een' waanwijzen en ontijdigen volksverlichter
op de teene trapt; - dan roep ik ‘bravo!’ Doch, dan spijt het mij, dat uw
stijl en bewoording niet voor ieder even verstaanbaar, en de slagen, voor
ieder die ze verdient, niet even gevoelig zijn [...]. Waarlijk 't is zonde, al
wat bijzijden valt, en evenwel, volgens de inrichting van uw Weekblad
moet er veel verlooren gaan [...]. Geef dan, zoo al niet rechtstreeks, ten
minste wat bevattelijker van ter zijde uwe meening te kennen; zonder u
te stooren, aan eene nog niet geheel uit den weg geruimde domheid of ene
nog overgebleven averrechtsche staatkunde [...]. Ik onderwerp mijn verzoek
echter aan u meerder doorzicht, indien gij mogt vooronderstellen, dat het
in onzen tijd, nog niet zoo geheel verschillende van de Pythagorische tijden
zijn mogt.6
En inderdaad acht de Janus Verrezen het praktisch veiliger om, met Pythagoras, de
hete hangijzers door symbolen te blijven verhullen:
De groote vraag is eenvoudig, maar: - Zullen de menschen het mij niet
kwalijk nemen, wanneer ik zo maar zonder eenige Complimenten, hunne
goede natuurgenoten zoo vlak op de huid ga zitten [...]. Is het niet veiliger
met den knuppel in 't honderd te werpen, dat is te zeggen - al mikkende:
- om geen ongelukkigen te treffen? - Dan, om even als de hondenslagers,
het corpus delinquens in de handen te houden? - Onze Natie is op dit stuk
een weinigjen delicaat. Zij wil wel op een decente manier bestraft, maar
niet uitgejouwt worden.7
Dit antwoord van Janus Verrezen is een nogal praktisch antwoord en zegt niets over
de wijze van vormgeving. Zijn antwoord behandelt niet het moeilijkheidsprobleem,
maar verwijst naar de politierechter. Misschien begreep hij de vraag niet zo goed.
Inderdaad lijkt Sincerus te lijden aan de wat vroegnegentiende-eeuwse ziekte en het
verlangen, het zeer uitgebreid en helder te willen hebben over niets.
Voor zover we Janus' argumentatie serieus willen nemen is zijn visie toch wel
begrijpelijk. Wanneer we afzien van zijn vrees voor de praktische gevolgen, lijkt in
zijn antwoord schuil te gaan het verlangen om zijn aanvallen algemeen te houden,
een diepere waarheid aan het licht te brengen. Zelfs heden ten dage wordt het in
zekere mate als betamelijker gezien om een systeem of partijprogram aan te vallen,
dan om van deze of gene persoon te zeggen dat hij een ordinaire duitendief, een
baantjesjager of een verkapt marxistisch moordenaarshulpje is.
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Janus doet dat wel degelijk, maar in hiërogliefen. Daarmee staat tegelijk iets vast
over zijn verhouding met zijn lezers: Janus wil hen vasthouden om ze méér te leren.
Hij wil hen niet onmiddellijk van zich vervreemden door un chat un chat te noemen.

Zakelijker gegevens over de lezers
Wanneer we iets uit de colofons zouden mogen afleiden en het daarin voorkomende
lijstje van verkooppunten, dan kunnen we concluderen dat het leespubliek van de
Janus Verrezen een ‘randstedelijk’ publiek was. Dat lijstje bevat namelijk (soms
meer) verkooppunten in Utrecht, Den Haag, Leiden, Amsterdam (vijf stuks!),
Haarlem, Rotterdam en Alkmaar; ‘en alöm elders’. Nu is er zeker geen garantie dat
de Janus Verrezen niet vaak
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elders werd verkocht. Misschien vonden in dit geval auteur of uitgever het niet de
moeite waard de groei van verkooppunten extensief te vermelden; - dat lijkt trouwens
wel usance bij andere bladen in de achttiende eeuw. Maar ten minste over de
genoemde verkooppunten hebben we zekerheid.
De adressen waarnaar lezers hun correspondentie kunnen versturen, bevinden zich
in de steden Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, alsmede in Den Haag. Een goede
spreiding voor het gebied waar het patriottisme c.q. alle politieke controverse het
meest expliciet optrad. Een wat gevaarlijke stelling, want al was het zeker iets rustiger
in de landprovincies en in het Benedenmoerdijkse, in een gebied als Friesland was
er welhaast een burgeroorlog gaande tussen de patriotten onderling, terwijl
Leeuwarden toch niet prijkt op de lijst verkooppunten. Het kan zijn dat we in dit
geval niet teveel rekening moeten houden met het colofon, dat zich zo verdacht
weinig wijzigt.
Een tweede zakelijk gegeven is de populariteit van het blad. Daarvan moet zonder
meer sprake zijn geweest, gezien het verschijnsel van een tweede druk van een aantal
afleveringen.8 Zolang we ervan uitgaan dat de Janus Verrezen zichzelf moest
bekostigen, en niet gefinancierd werd door de auteur, vanuit een partijkas of door de
regering, wijst bovendien het feit dat er drie volledige jaargangen konden verschijnen,
op een groot lezerspotentieel dat het lang volhield. Het blad zou het nog langer hebben
volgehouden als de auteur er zelf niet genoeg van begon te krijgen, zoals hij
meermalen in de derde jaargang meedeelt.
Drie jaargangen: dat record lijkt alleen door de Post van den Neder-Rhyn te worden
overtroffen.9 Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat er subsidiëring van elders
kwam, zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij Van Goens' Ouderwetsche
Nederlandsche Patriot.10
Wat is er verder aan zakelijker gegevens te vinden over de lezers van de Janus
Verrezen, zonder dat het blad zelf dit wegens het fictieve karakter van de tekst
blokkeert? Curieus is een passage waarin een correspondent - laten we hem even
voor werkelijk bestaand aanzien, daar ditmaal het gegeven niet aan informatieve
waarde verliest, mocht dat niet het geval zijn - te weten, de ‘Waterlandsche
Babiloniër’, schrijft:
[...] met die hoop bezwangerd ijl ik [..] naar mijn' Boekverkooper - en
bestelde hem weekelijks een Exemplaar. - Eenige weeken lang kwam mij,
bepaaldelijk op den gezetten dag, een No. ter hand [...] Maar ziet, wat
gebeurd er? Op het uur dat ik gewoon was van een nieuw No. te ontfangen,
kwam de drukkers jongen mij berichten, dat er dien dag geen zoude
uitkomen [...]. Daar zit ik er nu mooi toe! dacht ik [...] en in de daad, ik
zat eenige woensdagen te vergeefsch op een nieuw No. te staroogen eindelijk! - er komt een nieuw No.11
Deze passage is in zoverre opvallend omdat hier sprake is van een thuis bezorgd
abonnement op de Janus Verrezen. Een gegeven van deze aard is in de achttiende
eeuw niet vaak terug te vinden. Men vindt dat systeem vooral bij populaire auteurs.12
Vermoedelijk werd dit soort abonnementen alleen genomen door wat
kapitaalkrachtiger lezers. De prijs van een enkele aflevering van de Janus Verrezen
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- een dubbeltje - is normaal in die tijd en voor iedereen haalbaar.13 Maar een
abonnement van zeg ruim f 5 (min of meer een weekloon) lijkt me wat prijzig voor
een ambachtsman. Wanneer dit verschijnsel bij de lezers van de Janus Verrezen meer
voorkwam - en waarom niet, juist wanneer het hier slechts zo in het voorbijgaan
wordt genoemd - dan behoren ze niet tot de toenmalige minimumloners. Daarbij
behoort dan een gevolgtrekking die men in 2011 niet zou kunnen maken: namelijk
dat bij dat wekelijks inkomen waarschijnlijk ook een hoger educatieniveau behoort.
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Titelblok met tweekoppig titelvignet van de Janus Verrezen (privé-exemplaar).

Daarmee verruimen zich weer de mogelijkheden voor de auteur van de Janus
Verrezen om binnen zijn blad wat complexer literaire middelen te gebruiken en
‘hiëroglyfisch’ te schrijven. Zijn lezers zijn het gewend.
Een aanwijzing dat de Janus Verrezen tevens behoorde tot die reeks bladen waarop
leestafels en koffiehuizen een abonnement hadden, is te vinden in een ingezonden
brief, gedateerd 1 november 1795, waarin de Waterlandsche Babiloniër opnieuw aan
het woord komt. Hij krijgt een antwoord van de redacteur. In zijn brief schrijft de
Babiloniër over de reacties die hij bij anderen waarnam toen zij nummer 30 van de
Janus Verrezen lazen. Deze aflevering was een langverbeid nummer, omdat de Janus
Verrezen daar zijn eigenlijke standpunt zou expliciteren:
Ik heb ‘er gezien, die het arme blaadjen - even als een kaartspeler eene
kwade kaart - met een’ vuistslag, op de tafel neêrkeilden: terwijl andere,
even als zoo veele schuddebolletjens, hunne hoofden - heen en weder
slingerden: zoo - dat ik in hun gezelschap vrij wat werk had, om mijn
lachen te bedwingen, over de misnoegdheid van sommigen.14
Die situatie lijkt zich hier af te spelen in een publieke gelegenheid. In zijn antwoord
memoreert Janus dat ook hij wel eens zoiets heeft meegemaakt.
Heb ik geen ooggetuige moeten zijn, dat een mijner papieren kinderen, en
wel een No. 29, moordadig, in mijn bijzijn, vermoord en aan stukken
gescheurd werd! - Gij kunt het zelve naargaan, indien gij vader zijt, hoe
ik, bij zulk een barbaarsch Toneel, te moede geweest moet zijn. - Dat
zachtaardig en waarlijk lieftallig kind, zag naauwlijks het levenslicht, of
een zwart-gespikkelde Burger van Nigritien scheurde het, van onderen
op, in twee stukken, en kloofde hiermede tevens, mijn welgelijkend
tweekoppig pourtrait, in tweeën.15 - Dan - het bleef hier niet bij. Met zijne
ongewijde handen ging hij voort met scheuren, tot dat het geheele No.
ver-
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nield, en, in kleine stukjens verbrijzeld, voor hem op tafel lag. De meeste
van deze ongelukkige overblijfsels vonden hun graf in een afzichtelijk
kwispeldoor [...].
Kennelijk is hier sprake van een toneel in een koffiehuis of iets dergelijks. Vanouds
worden dergelijke gelegenheden voornamelijk in verband gebracht met de burgerij,
als de voornaamste groep frequenteerders. Wij vinden dus opnieuw een aanwijzing
voor de populariteit bij - de beschrijving doet hier weinig fictioneel aan - een groep
lezers die we niet in de onderste regionen van de samenleving moeten plaatsen.
Een andere aanwijzing voor populariteit, althans van het tijdschrifttype Janus, is
te vinden in een andere brief, opnieuw van de Waterlandsche Babiloniër, waar deze
zegt dat na de contrarevolutie van 1787 de Janus (die van 1787 dus) alom herlezen
werd en geanalyseerd, om te zien in hoeverre de politieke bespiegelingen van de
Janus de daarna opgetreden situatie voorspelden en uitlegden:16
er waren geene exemplaaren genoeg meer van te bekomen - men wilde
het wel dubbel, ja driedubbel betaalen [...].17
Die naam en faam zal zeker de afzet van de Janus Verrezen ook ten goede zijn
gekomen. En wanneer we de Janus Verrezen zelf mogen geloven, is dat ook zo. Want
in een ‘Stille overdenking’ vraagt de auteur zich af: waarom er niet mee opgehouden?18
In Nederland zijn de politieke theologen toch nooit met redelijke argumenten te
overtuigen? Maar, zo vervolgt hij:
Beken het openhartig, mijn vriend! is de eerzucht, is uw voordeel er niet
mede gemoeid; jeukt het hem daar niet? - Zeggen uw uitgevers, uw
boekverkoopers u niet, dat gij een allerliefst man zijt; dat gij de beste
talenten van de waereld bezit, om incognito uw hof bij de Natie te maken?
- Hebt gij niet een groot getal lezers? Vindt men overal JANUS niet op tafel
liggen?
Populair was de Janus Verrezen dus genoeg. Toch hebben we nog steeds te weinig
houvast om de lezers als groep verder te benoemen.
Er zijn er in ieder geval genoeg geweest die slecht met hun klassieke talen uit de
voeten konden. Zo schrijft de auteur al vrij vroeg na het starten van de Janus Verrezen
in een spottende voetnoot bij zijn in de hoofdtekst gebruikte adagium ‘Pro captu
lectoris habent sua libelli’:
Ik heb dit expres vertaald; omdat er reeds verscheiden klachten tegen
JANUS zijn ingekomen, ter oorzake van zijne nalaatigheid in 't overzetten
der Latijnsche spreuken.19
Dat gedoe zal voor de intelligentsia niet nodig zijn geweest. Maar daarom is die
groep als lezersgroep natuurlijk niet uit te sluiten, We kunnen hoogstens concluderen
dat er ook een lezersgroep was die de Latijnse school niet bezocht had, of die het
daar geleerde niet (langer) machtig was. We hebben hier weinig houvast.
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Bij dit punt aangekomen moeten we in ieder geval constateren dat het veelvuldig
gebruik van Grieks en Latijn ten minste een deel van de tekst in zijn volle omvang
slechts voor een kleine groep lezers te savoureren heeft gemaakt. En wel de groep
met een hogere of universitaire opleiding. Zelfs Hebreeuws komt voor in het arsenaal
van de Janus Verrezen. Zo tekent de auteur, in een excurs over de ezel van Bileam,20
in een voetnoot aan:
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Bileam of םעלב, het eigen naamwoord van een zeer vervolgziek man.
Sommigen willen, dat het samengesteld is, uit  לבen םע: en dan zou het
zoo veel beteekenen kunnen, als een volk dat versleten wordt.21
Kunnen of moeten we deze passage niet opvatten als bewijs van complexiteit? Ik
meen van niet. In de kerken van de Hervorming werd het volk gedurig dit soort
uitleggingen cadeau gedaan. Juist in genoemde passage wordt de ezel sprekend
weergeven; en dan spreekt die ezel in heuse gothische letters. In de letter van de
bijbel van de gewone gelovige, van de kerkdienst.22
Vermoedelijk is er geen werkelijke kennis van het Hebreeuws verondersteld. Dat
lijkt bevestigd te worden in een vergelijkbare passage. In een ‘Extract van een brief
uit China, zonder datum’ worden de Chinese begrippen voor monarch, senaat (Ta-sjou,
Sjou sjou) en dergelijke vermeld. In een voetnoot worden die begrippen in het
origineel weergegeven, dat wil zeggen in de originele taal. Voor zover ik kan zien,
worden daar echter geen Chinese karakters afgedrukt. Wél Arabisch schrift.23 Dat
lijkt erop te wijzen dat in dit soort ‘moeilijke’ passages als het ware een bepaalde
geleerdenstijl wordt gehanteerd of geïmiteerd. Terwijl die geleerderigheid tegelijk
belachelijk gemaakt wordt. Het enige wat we uit deze typografische taalspelletjes
kunnen opmaken, is dat ze alleen binnen een beperkte kring van deskundigen ten
volle genoten konden worden.
Op grond van de externe gegevens alleen en van zakelijke gegevens binnen de
Janus Verrezen zelf, komen we weinig verder dan te mogen constateren: de Janus
Verrezen kende een grote populariteit tijdens de periode van verschijnen. De lezers
zijn moeilijk benoembaar. Zij bevonden zich in ieder geval in de provincies Holland
en Utrecht. Waarschijnlijk behoorden weinigen tot de laagste bevolkingsgroepen.
Tot de lezers van de Janus Verrezen behoorden zeker leden van de intelligentsia en
de leisure classes. Wij moeten hen echter ook zoeken bij de brede burgerstand.

De Janus Verrezen over volk en geleerden
Er is één passage in de Janus Verrezen die althans vanuit het oogpunt van de auteur
een bepaalde groep lezers lijkt uit te schakelen: het ‘volk’. Die passage is in bepaald
opzicht hier niet goed bruikbaar, omdat de auteur daarin iets meedeelt over hoe zijn
werk is vormgegeven. De tekst verschaft als het ware een literair programma. Wellicht
valt toch iets te concluderen met betrekking tot de feitelijke lezer.
Het eerste nummer van het derde deel bevat een tekst waarvan de auteur zegt dat
die eigenlijk als praelegomena bij het eerste deel gelezen moet worden: een
‘Aanprijzende Voorreeden van den hoogleeraar Hollofernus’. Iemand met deze naam
is een onthoofd persoon, als het ware een andere Janus, wiens kop aan het begin van
elk nummer prijkt. Deze Hollofernus zegt dat het werk uit
niets anders, dan uit fragmenten, onuitgewerkte schetsen, hier en ginds
verspreide trekken, en vluchtige invallen bestaande is [...]. Met één woord
het is geen volksboek. - Dit weet de Schrijver zelf wel: - Ook wil hij het
niet als zodanig beschouwd hebben.24
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Geen volksboek. De redacteur zal ongetwijfeld het oog hebben op die langdradige
verhalen, gecomponeerd volgens het principe ‘en toen... en daarna...’ (heel anders
dan de Janus Verrezen dus). In dit soort verhalen worden allerlei avonturen beschreven
van ridders en dergelijke; ze waren sinds de middeleeuwen populair en werden tot
ver in de negentiende eeuw gedrukt. Hun rol werd in de achttiende eeuw overgenomen
door de roman.
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Het is nu niet belangrijk een analyse te geven van die volksboeken. Die zijn immers
heel anders vormgegeven dan de teksten van Laurence Sterne en Jean Paul die de
Janus Verrezen voorstaat. Feit is dat deze volksboeken ten tijde van de Janus
Verrezen, met hun doorgaans nog gothisch lettertype, alleen nog maar populair waren
bij de laagste bevolkingsgroepen. Voor dit soort lezers was de Janus Verrezen dus
niet bedoeld. In de praktijk zal dat ook nauwelijks het geval zijn geweest.
Een schijnbaar verhelderend debat over de lezer, tussen redacteur en correspondent,
lijkt gevoerd te worden in nummer 28 van het eerste deel van de Janus Verrezen.
Schijnbaar, omdat het uiteindelijk toch een discussie is over hoe men uit het oogpunt
van voorlichting zou moeten schrijven (volgens de correspondent), dan wel wat het
eigen recht van de schrijver inhoudt (volgens de schrijver). Dit debat sluit misschien
meer aan bij wat we hierboven over het ‘hiëroglyfische’ hebben aangehaald.
In de genoemde aflevering bevindt zich een ingezonden brief van patriot ‘C’.
Woordelijk overgenomen, volgens de redacteur. ‘C’ heeft enigszins het klagerige
van die mensen die zich op de flanken van het politieke spectrum bevinden en die
het niet-eenvoudige plegen te karakteriseren als elitair en dus fout. De toestand van
het vaderland is zorgelijk, meent C., en
in zoo een' tijd, zijn minkundige burgers [...] te verlichten en
standvastigheid inteboezemen, is een werk, waar door hij zich waarlijk
verdienstelijk bij het Vaderland maakt [is de taak van de auteur]. - De
schrijfstijl, waarop men iets tot nut kan uitwerken, geloof ik waarlijk niet,
dat gij met uw Weekblad getroffen hebt.
Iets van dit aanbelang, als het welzijn van een pasöntlookene Republiek,
die haare verdrukte vrijheid herkregen heeft, geloof ik niet, dat men
boertend beschouwen moet? - En de middelen, die er aangewend worden,
om die vrijheid te behouden, belachelijk voortestellen, is het werk niet
van een' braaf Patriot. Daarbij - voor welke Classe van menschen schrijft
gij? - Wat is de loflijkste onderneming, te schrijven, of voor zulke Grooten,
die tijd en geld (lust mag ik er wel bijvoegen) genoeg bezitten, om zich
in alle wetenschappen en taalen te oeffenen; - of voor zulke lieden, die
noch tijd noch middelen genoeg hebben, of bezitten, om zich hierin te
oeffenen? - Kortom, voor wien is het loflijker te schrijven, in de
tegenwoordige omstandigheden, voor zoogenaamde Grooten; of voor het
Algemeen? - Ik kan toch niet denken, dat gij zoudt willen beweeren, voor
het Algemeen te schrijven. In het begin der uitgaave van uw Weekblad
(ik weet niet in welk Nommer) dacht ik, dat gij geene onduitsche woorden
zoudt bezigen; maar nu begint het hoe langer hoe onverstaanbarer voor
den mingeöeffenden te worden. - Voor wien schrijft gij dan? Voor
Geleerden? Neen, Burger! de Geleerde lacht om uwe grappen - dit is het
al? - Weet gij, wie ik daaglijks ondervind, dat u bewondert? de Aristocraat
- en de leden van het vorige bestuur.25
Men herkent uit later eeuwen de argumentatie: de heilstaat gaat voor en alles wat
daartoe niet rechtstreeks dient, kan gebruikt worden door de (klasse)vijand.
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Het antwoord van de Janus Verrezen verdedigt het recht om een onafhankelijke
positie te mogen innemen, juist gezien de zorgwekkende situatie van het land en
gezien het gevaarlijke extremistische drijven van sommige groeperingen:
Ik mogt roepen, dat mij de keel heesch werd: ‘Waak voor uwe
BROEDERSCHAP, wanneer u de VRIJHEID en GELIJKHEID waarlijk ter harte
gaan!’ [...]
De zoogenaamde schrijfstijl voor het algemeen, of liever voor het gemeen
[bij de radicalen] nam de overhand, en de hovelingen van het hof van JAN
VLEGEL, met - de vleiërs van de despoten
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der regeringloosheid, namen het terrein stormenderhand in. - De eerste
konden - en de laatsten wilden JANUS niet verstaan; maar ook voor geen
van beide schreef hij. Hij schreef voor het bezadigd, welopgevoed en
beschaafde gedeelte der natie, wier verstand opgeklaard, wier smaak
geöeffend, en welke (in welken kring het ook zijn mogte -) ten minste zoo
veel verkregen kundigheden bezaten, als nodig was - om waarlijk rijp te
zijn, voor eene waare verlichting. - Maar voor Geleerden, als Geleerden
beschouwd, schreef hij nimmer; dit moest - dit kon zijn oogmerk nooit
zijn. Aan de geene die het zien konden en oogen hadden, wilde hij slechts,
met levendige en treffende kleuren, de gevaarlijken staat van het land
afschilderen, in hoop, dat zij - uitmakende het waarlijk verlicht gedeelte
van de natie, zich zouden willen verëenigen, om de landverdervers, van
allerhande kleuren, in hunne heilloze werkzaamheden tegentegaan.
Het kon niet anders [...] of verscheiden lieden, die hun Vaderland
liefhadden met eene waare aapenliefde, konden hier hunne rekening niet
bij vinden; en 't was even natuurlijk, dat de onderliggende Aristocratische
of Oranjepartijen dit [...] grappig moesten vinden; doch, het geen hun
wáárlijk voedzel geeft, is juist het bestaan dier belangzieke of kinderlijke
oneenigheeden en verdeeldheden, die JANUS bestrijdt [...].
De verheven toon, de burger-toon, de geleerde-toon, de volks-toon- in één
woord, alles - zal zijn gading zijn, om er zich, met gepastheid, van te
bedienen, telkens, als hij dit nodig oordeelt. Hij zal, in den uitgebreidsten
zin van het woord - voor het algemeen schrijven; dat is - hij zal ieder in
zijn eigen taal zoeken aantespreken.
Overal waar, en telkens wanneer averechtsche middelen aangewend
worden, om de vrijheid te behouden, zal hij zijn best doen, om die zoo
belachelijk voortestellen, als hem dit zijne stekelige genius toelaat.26
We weten niet of de door Janus Verrezen gewenste ideale lezer zich inderdaad in
ruime mate op zijn blad wierp. Uit deze discussie kunnen we echter wel opmaken
dat zijn lezers zowel links als rechts in het politieke spectrum te vinden waren.

Aanvullend onderzoek
Er zijn nog andere wegen om het probleem van het leesmilieu van de Janus Verrezen
te benaderen. Ze hebben een zelfde uitgangspunt, namelijk: biedt het tekstaanbod
van de Janus Verrezen zelf daartoe een aanknopingspunt? Sluit de Janus Verrezen
bepaalde lezers uit? Wenst hij bepaalde lezers aan te trekken? Uiteraard zit ons hierbij
het feit dwars dat de Janus Verrezen vormgegeven is als een literaire tekst.
Deze wegen heb ik niet bewandeld. Het zou vele artikelen vergen om analyses en
conclusies te formuleren. In het algemeen, lijkt me, zou de tekst op drie punten
geanalyseerd moeten worden, om te zien of die analyses conclusies kunnen opleveren
met betrekking tot de lezers.
Het eerste onderzoek zou zich moeten richten op het correspondentiesysteem in
de Janus Verrezen. Een zeer groot deel van de tekst wordt namelijk in beslag genomen
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door de vorm van interactie tussen auteur en lezer: ingezonden brieven. Uiteraard
stuiten we onmiddellijk op de vraag of die brieven echt, fictief en/of omgewerkt zijn.
Maar ook al zijn zij fictief, dan toch moet het mogelijk zijn uit de ondertekening op
te maken met welke doelgroepen de Janus Verrezen beoogde een interactie aan te
gaan, van welk type lezer hij een reactie verlangde, kortom welke lezer hij überhaupt
wenste.
Wanneer we als tussenliggende premisse formuleren dat een beoogde lezersgroep
nooit te ver afwijkt van de feitelijke lezersgroep - immers, geen enkele auteur, geen
enkel blad kan zo'n hybride klankbord hebben op straffe van verlies van lezers, of
op
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straffe van het zich komen te bevinden in de positie van Van Swaanenburg - dan kan
een analyse van de groep echte of vermeende correspondenten wel degelijk zin
hebben.
Een voorbeeld. Wanneer regelmatig brieven worden opgenomen van een clubje
dames dat gelijkberechtiging wil, of van katholieken met een soortgelijk ideaal,27
dan zou met de nodige voorzichtigheid besloten kunnen worden tot het bestaan van
lezers uit die kringen. Met behulp van gegevens van elders zouden we weer verder
kunnen komen. Zoals: dat het lezers uit de toplaag van de katholieken moet hebben
betroffen, omdat de brede massa katholieken daaronder meer inert of conservatief
was. Die uitkomsten zouden we dan weer kunnen vergelijken met andere zaken,
zoals het verwijt aan de Janus Verrezen dat hij voor ‘geleerden’ schreef.
Als tweede zou men het tekstaanbod van de Janus Verrezen kunnen analyseren als
stilistisch of genrematig aanbod. Een dergelijk onderzoek zou, vrees ik, wel eens een
geheel boek kunnen vergen. Meestal zullen ons trouwens de benodigde andere
gegevens ontbreken om zo'n analyse te kunnen doorzetten.
Bijvoorbeeld: de Janus Verrezen maakt regelmatig gebruik van ossianistisch proza.
Zo bevat het tweede deel een bericht uit Afrika, waar het zakboekje van een
verongelukt reiziger gevonden zou zijn. Dit bericht is gevuld met zinsneden als:
Dagelijks vermeerdert het getal der misnoegden in Pomona. Alleen
aandachtig op de uitkomst, zonder de oorzaak te kennen, beschuldigen zij
u als de rotze hunner ergernisse, als den steen des aanstoots, welke hen
toegeworpen wordt, zonder hunne oogen tot den werper te verheffen.
Hoort dan, ô zoonen van Sophron! Weest niet langer het werktuig van uw
eigen bederf in de handen van YACOM!28
Het is in theorie denkbaar dat een onderzoek naar alle achttiende-eeuwse teksten die
dit soort proza hanteren, informatie verschaft over milieus, schrijverskringen en
entourage waarin dit type tekst gepraktiseerd werd. Misschien komen we uit bij een
combinatie van én sentimentalisten én redenaars in politieke clubs én Feithliefhebbers.
Uiteindelijk zouden we misschien concluderen dat deze tekst uit de Janus Verrezen
een parodie is op een standpunt dat in die kringen werd aangehangen. Dat impliceert
weer dat de lezer van de Janus Verrezen met die teksten en kringen vertrouwd moet
zijn geweest, wilde die tekst effect sorteren. Misschien behoorde de lezer inderdaad
tot die kringen...
Deze weg is echter lang, omslachtig. Ze voert vermoedelijk niet zelden ten
verderve. Men krijgt eerder informatie over het effect van de tekst dan over de lezer.
Een enkele keer lijkt het eenvoudiger te kunnen. Bijvoorbeeld wanneer een deel
van een aflevering in gothische letters is gedrukt. Die letter werd alleen nog
consequent in plakkaten en bijbeldrukken gebruikt en is dus als het ware bestemd
voor de eenvoudige kerkganger, het lage volk dat geen andere teksten las. Om
diezelfde reden liet hoogstwaarschijnlijk Rijklof Michael van Goens zijn
geruchtmakend pamflet De zeven dorpen in brand (1781) in die letter afdrukken.
Het was bestemd voor de brede lagen des volks, orangistisch van aard als dat was.
Maar evenzeer kan men betogen dat juist hier in de Janus Verrezen die letter als
spelelement wordt gebruikt en dat de werkelijke lezer - als iemand die juist geen last
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had van oranjebovengevoelens en die niet in een steeg woonde - zich hier kon
verkneukelen om de aanwezige domineese kerktoon en om het chargeren van het
predikantenorangisme.
Het is denkbaar dat alle soorten tekstaanbod in de Janus Verrezen zich op die
manier laten analyseren, zodat er uiteindelijk toch gegevens over de lezer uit
voortvloeien. Bij
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Henry William Bunbury, The Morning News (1772) (collectie British Museum).

wie bijvoorbeeld was het zangspel populair waarvan in de Janus Verrezen zo'n
uitgesponnen voorbeeld wordt gegeven? Bij wie waren al die wijsjes bekend waarvan
in de Janus Verrezen zo frequent gebruik wordt gemaakt? Wie voelde zich
aangesproken door het sterniaanse element? Enzovoorts.
Er is nog een derde manier om het leesmilieu van de Janus Verrezen voor het voetlicht
te brengen, namelijk door onderzoek te richten op het politieke standpunt van de
auteur.
Hierboven werden al enkele discussiepunten over dat standpunt aangehaald. De
hele tekst kan hierbij betrokken worden. De eerste alinea van de eerste aflevering
bijvoorbeeld had de ondertoon van ‘dit zondige land heeft de door God gewilde
situatie verlaten, de gezalfde des Heren afgezet’.
Het hoeft daar echter geen partijprogrammatisch standpunt te zijn. Het is misschien
slechts een literaire tournure, bedoeld om de aandacht van politiek-geïnteresseerden
te trekken of om de doordravers plotseling, huns ondanks, gevangen te zetten binnen
het algemeen geaccepteerd (c.q. als onontkoombaar beschouwd) bijbels
normenpatroon. Iets later deelt de redacteur weer mee dat hij door zijn grootvader
als een jacobijn wordt beschouwd.29 Hoe zit dat? Misschien komt hij uit bij een soort
partij van Cosmopoliten, een groep mensen die onbevooroordeeld elk praktisch
politiek probleem op zijn merites toetst.30
Indien uiteindelijk het standpunt van de Janus Verrezen nauwer te bepalen blijkt,
is de vraag wat derhalve ten aanzien van de lezers te concluderen is.
Hier doet zich echter een nieuw probleem voor, want ook tegenstanders kunnen
de Janus Verrezen lezen. Maar daaruit resulteert natuurlijk, dat de
verwachtingshorizon van die lezers anders ligt. Een speciaal lezersbestand dient zich
aan.
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Eindnoten:
1 Zie mijn ‘Iets over de auteur(s) van de Janus (1787) en de Janus verrezen (1795-1798)’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 14 (1991) 2 en 3, p. 47-56, 71-82.
2 Behalve van de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot: enkele honderden. Voor oplage en lezers
van de Post van de Neder-Rhyn, zie P.J.H.M. Theeuwen, Pieter 't Hoen en de Post van den
Neder-Rhijn (Hilversum 2002).
3 S. Hart, ‘Enige statistische gegevens inzake analfabetisme te Amsterdam in de 17e en 18e
eeuw’, in: Maandblad Amstelodamum 55 (1968) 1 (januari), p. 3-6.
4 Bijvoorbeeld bij teksten door Weyerman, een parodie op de Julia, en zeker ook de Janus
Verrezen zelf.
5 Zie de brieven van ‘den overzeeschen Babyloniër’ in deel 1 en 2 van de Janus Verrezen.
6 Janus Verrezen deel 2, p. 188-189.
7 Janus Verrezen deel 2, p. 189.
8 Het voert hier te ver specifieke bewijzen daarvan op te sommen.
9 Ook de opvolger van de Post van den Neder-Rhyn, de Nieuwe Post van den Neder-Rhyn, kende
meer dan drie jaargangen. Maar dat had meer de functie van lijfblad van de patriotse partij.
10 Zie Ton Jongenelen, ‘De Ouderwetse Nederlandsche patriot’, in: Pieter van Wissing (red.),
Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008), p. 19-36; J.M. Peterse,
‘Publicist voor Oranje. R.M. van Goens en De ouderwetse Nederlandsche patriot (1781-1783)’,
in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 103 (1988), 2, p.
182-208.
11 Janus Verrezen deel 2, p. 20.
12 Zoals bij Weyerman. In Den Haag heeft, blijkens zijn processtukken, iemand een soortgelijk
abonnement op diens Talmud.
13 Janus Verrezen deel 1, p. 163, 356.
14 Janus Verrezen deel 1, p. 236-237.
15 Elke aflevering toont aan het begin een tweekoppige Janus.
16 Uitvoerig over de Janus van 1787: Pieter W. van Wissing, Stokebrand Janus 1787 (Nijmegen
2003).
17 Janus Verrezen deel 1, p. 321.
18 Janus Verrezen deel 1, p. 355-356.
19 Janus Verrezen deel 1, p. 66.
20 De vertegenwoordiger van het Nederlandse volk, want ook die ezel week eerst rechts en toen
links af; waarna hij er vervolgens maar bij ging liggen.
21 Janus Verrezen deel 3, p. 303.
22 Janus Verrezen deel 3, p. 302.
23 Janus Verrezen deel 2, p. 238.
24 Janus Verrezen deel 3, p. 3.
25 Janus Verrezen deel 1, p. 182-183.
26 Janus Verrezen deel 1, p. 185-186.
27 Zoals van de brieven van ‘P. van Romen’ uit het Noord-Brabantse Sprang, in Janus Verrezen
deel 1.
28 Janus Verrezen deel 2, p. 215.
29 Janus Verrezen deel 1, p. 9-10.
30 Janus Verrezen deel 1, p. 11, 15.
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‘Waarde vriend! weder eene Jeremiade uit Patmos’
Aanvullingen op de briefwisseling Kinker
André Hanou en Lou Spronck
Het was onvermijdelijk dat er na de driedelige uitgave van de briefwisseling Kinker
nieuwe brieven zouden opduiken.1 Intussen zijn er drie gevonden en gepubliceerd.
De eerste brief, uit Luik d.d. 29 januari 1824, werd door Kinker geschreven aan
zijn oud-leerling Alexander Michiels van Kessenich. Uitvoerig bespreekt hij daarin
de schade, aangericht door twee artikelen in de katholieke Courrier de la Meuse.
Door de Courrier werd Tandem, het studenten-dispuutgezelschap dat wekelijks bij
Kinker aan huis vergaderde, een ‘teint de philosophisme et de déisme’ aangewreven,
hetgeen leidde tot het vertrek van enkele leden. Verder geeft Kinker commentaar op
Alexanders mededelingen over het enthousiasme dat het Nederlandstalig toneel bij
‘de lagere klassen’ in Brussel losmaakte, en over de gebrekkige uitspraak door de
‘schouwspelers’.2
Een tweede brief, uit Luik d.d. 27 september 1824, is gericht aan Kinkers vriend,
de uitgever Johannes van der Hey te Amsterdam. Deze was voorzitter van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Kinker vroeg hem
te bemiddelen in een kwestie over kopijrecht. De uitgever J.G. van Ter Veen, bij wie
het kopijrecht op Van Alphens Kleine gedichten voor kinderen berustte, had Kinkers
oud-leerling François Würth ervan beschuldigd dat deze in een boekje, bedoeld voor
het onderwijs in de Nederlandse taal aan Waalse scholieren, zonder toestemming
van de rechthebbende de Kleine gedichten had afgedrukt naast de Franse vertaling,
die van Würths hand was. Würth van zijn kant beriep zich op de wet van 25 januari
1817, die bepaalde dat het kopijrecht niet meer dan twintig jaar na de dood van de
schrijver voortduurt. Hoe dan ook, Kinkers voorspraak voor Würth had het gewenste
resultaat.3
De derde brief, uit Amsterdam d.d. 10 november 1834, is geadresseerd aan generaal
Bernard Dibbets, opperbevelhebber van de vesting Maastricht. Kinker ondersteunt
daarin het verzoek van zijn oud-leerling Edouard Capitaine aan Dibbets om zich in
Maastricht te mogen vestigen. Kinker roept in zijn schrijven de positieve rol in
herinnering die Capitaine gespeeld had in oktober 1830, toen Kinker als gevangene
van de Luikse muiters kon worden uitgewisseld tegen de jonge Luikse industrieel
Jacques Behr, die in ‘Hollandse’ handen was gevallen. Kinkers brief had het verhoopte
effect: al op 14 november werd Capitaine tot de vesting toegelaten.4
Na de vermelding van deze drie brieven van Kinker volgt hieronder de tekst van drie
nog ongepubliceerde brieven aan Kinker, voorzien van enige contextuele toelichting.
Kopieën van de brieven waren in bezit van André Hanou, die in december 2010 aan
Lou Spronck verzocht om ze voor de druk gereed te maken. Helaas kon van twee
brieven niet meer exact de vindplaats worden aangegeven.

Kinker op de lijst van gezworenen van het Assisenhof te Amsterdam
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Graaf De Celles (Brussel 1779-Parijs 1841) was van 1811 tot 1813 prefect van het
Departement Zuiderzee. Hij liet Kinker per circulaire weten dat hij geplaatst was op
de lijst van gezworenen voor de aanstaande zitting van het Assisenhof in Amsterdam
en dat hij zich in dit verband op 31 juli 1811 om 9.00 uur moest melden in het
stadhuis.
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Het Assisenhof, dat iedere

Johannes op Patmos, door Thomas Vanden Putte. Miniatuur uit het Evangeliarium van Quercentius
(1565). Luik, kerk van Sint Jan de Evangelist. (Zie: Jean Lejeune, Liège, de la principauté à la
métropole, 2e édition (Anvers 1968), p. 213.)

drie maanden zitting hield in de hoofdstad van het Departement, behandelde de
strafzaken die de bevoegdheid van de ‘Rechtbanken van eerste instantie’ te boven
gingen. (Tegen uitspraken van het Assisenhof was alleen nog beroep mogelijk bij
het Hof van Cassatie in Parijs.) Voor ieder proces afzonderlijk werden uit de lijst
van 36 gezworenen door het lot 12 personen als juryleden aangewezen. De
juryrechtspraak is door Willem I bij K.B. van 6 november 1814 afgeschaft, maar in
België werd ze in 1831, na de scheiding van Nederland, weer ingevoerd en bestaat
ze nog steeds.5
Hoewel zijn medewerking aan de Nouveau guide des maires etc. / Nieuwe gids
der mairen enz. uit 1811-1812 misschien anders zou doen vermoeden,6 heeft Kinker
de inlijving bij het Franse Keizerrijk ervaren als een gevaar voor het behoud van
Hollands identiteit, die bovenal zijn neerslag vindt in de eigen taal - lees zijn gedicht
‘Stille bemoediging’.7 In een ‘Weeklagt’, door Kinker uitgesproken bij de
jaarvergadering van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen op 1 oktober 1813, keerde hij zich tegen de ‘laffe vleijers’:
landgenoten die hun eigenwaarde verloochenen door met de Franse bezetters mee
te werken.8 Deze getuigenis, op dat tijdstip, was een daad van verzet, waar moed
voor nodig was. Want weliswaar liep het Frans regiem toen ten einde, maar de
bevrijding daarvan zou zich pas eind november voltrekken.9
Het schrijven van De Celles, dat Kinker begin juli 1811 ontving, was uitvloeisel
van een in 1811 doorgevoerde wijziging in de organisatie van de criminele
rechtspleging, waarbij het ‘Cour d'assises’ werd opgericht. Uiteraard heeft Kinker
aan de oproep gevolg gegeven. Als verlichtingsman, jurist bovendien, zal zijn oordeel
over de nieuwe organisatie van de rechterlijke macht zeker niet negatief zijn geweest.
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Zoals gezegd is het schrijven van De Celles een circulaire; alleen de onderstreepte
passages zijn handmatig ingevuld.

# 1 juli 1811: de prefect van het Departement Zuiderzee, A.P.F.G. De
Celles, aan Kinker10
No. 1014
Amsterdam le 1r Juillet 1811
3e Division
Le Maitre des requêtes, Comte de l'Empire, Membre de la Légion d'honneur, Préfet
du Département du Zuiderzée,
à
Monsieur Johannes Kinker à Nieuwer Amstel
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Monsieur!
J'ai l'honneur de vous prevenir que vous avez été porté par Mr. le Président de la
Cour d'Assises, qui siegera à Amsterdam, sur la liste des 36 Jurés désignés pour ce
Tribunal. L'ouverture des séances ayant fixée au 31 de ce mois.
Je vous invite à vous trouver ce jour là à 9 heurs du matin a l'Hôtel de la Mairie
de cette Ville. J'ai cru au reste devoir joindre à la présente un Extrait du Code
d'Instruction Criminelle, afin de ne pas vous laisser ignorer les peines portées contre
ceux qui, sans en avoir été dispensés, ne se rendent pas à l'invitation au jour fixé.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
J'ai l'honneur d'être avec considération,
Monsieur,
Vôtre très humble et très obéissant Serviteur
De Celles

Kinker en zijn ‘begrafenis in Luik’
O. Repelaer van Driel (Dordrecht 1759-'s-Gravenhage 1832), commissaris-generaal
voor het Onderwijs van 1815 tot 1818, deelde Kinker op 5 juli 1817 mede, dat de
Koning hem op 24 juni benoemd had tot hoogleraar in Luik, met ingang van 1 oktober
aanstaande. Het jaarsalaris bedroeg f 2.200. Dit zou vermeerderd worden met de
inschrijfgelden die de studenten betaalden voor het volgen van zijn colleges.
Hoewel Kinker per omgaande zijn benoeming aanvaardde, duurde het meer dan
een jaar voordat hij zijn werk in Luik begon.11 Waarom had hij zoveel tijd nodig om
zijn zaken in Holland af te wikkelen en definitief af te reizen van de Amstel en het
IJ naar de Maas in het Walenland? En waarom had hij zo gretig dit professoraat ‘in
partibus infidelium’ geaccepteerd?
Het Frans georiënteerde Luik, waar hij was heengezonden om er als een tweede
Johannes op Patmos het Hollands evangelie te verkondigen, beloofde voor een apostel
der Nederlandse taal en letteren niet veel goeds. In een brief van 7 december 1817
aan Falck spreekt Kinker zelf, enigszins ironisch, van ‘mijne begrafenis in Luik’ en
de feiten stemden hem in de eerste jaren van zijn missie-arbeid niet erg optimistisch.
Nog in mei 1821 klonk het in een brief aan zijn vriend Jan Fabius in Amsterdam:
‘Zie daar, Waarde Vriend! weder eene Jeremiade uit Patmos, daar men mij
waarschijnlijk gezonden heeft, om ooggetuige te zijn van de verkeerde wijze waarop
de Zuidelijke paarden bereden worden, en om er mij (den onschuldigen in dat alles)
de straf van te doen gevoelen’.
We kunnen niettemin enkele argumenten aanvoeren die Kinkers keuze voor Luik
begrijpelijk maken. In de loop van het jaar 1817 had Kinker in het Zuiden met vele
broeders-vrijmetselaars contacten gelegd. In nauwe samenwerking met Prins Frederik,
de grootmeester van de vrijmetselarij, had hij de ideeën ontwikkeld voor de vereniging
van de Hollandse en Belgische loges, een activiteit die in december 1817 met succes
bekroond werd - waarmee tevens de verklaring gegeven is voor het onvermijdelijke
uitstel van Kinkers ambtsaanvaarding. Al doende was Kinker een kleine
‘België-specialist’ geworden.12
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De gevoerde besprekingen met de Belgische broeders hadden in hem wellicht ook
het lokkend perspectief van de eenheid van Noord en Zuid versterkt, waardoor de
gedroomde ‘wereldvrede’ dichterbij kwam. Daarnaast zal hem bovenal de uitdaging
van het professoraat aangetrokken hebben, zeker waar ook de wijsbegeerte deel
uitmaakte van de leeropdracht.13 Een andere overweging was mogelijk dat Luik hem
zou bevrijden van de irritatie over de gedragingen van Maria Eva Theodora Bain,
van wie hij in 1802 van tafel en bed gescheiden was, maar die haar pijlen op hem
zou blijven richten tot over zijn graf. En, wat voorzichtiger formulerend, was het
stadsbestuur in Amsterdam
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hem wel gunstig gezind? Immers, waarom was in 1816 de relatief onbelangrijke Jan
Pieter van Cappelle en niet Kinker benoemd op de nieuwe leerstoel letterkunde aan
het Amsterdamse Athenaeum Illustre? Ook later gaf het stadsbestuur blijk van een
zekere onwelwillendheid, toen het niet wilde ingaan op het herhaalde verzoek uit
Den Haag om voor Kinker, die in oktober 1830 uit het opstandige België was
teruggekeerd, aan het Athenaeum een plaats in te ruimen? Was men misschien ook
bang voor kwaliteit?
Ziehier dan de benoemingsbrief, die aanleiding was tot bovenstaande uitweiding.
Het briefhoofd (‘No. 1361 ... Wetenschappen’) is voorgedrukt.

# 5 juli 1817: de commissaris-generaal voor het Onderwijs en voor de
Kunsten en Wetenschappen, O. Repelaer van Driel, aan Kinker14
No. 1361
NOTA. Bij de aanhaling dezes, den datum en het nummer naauwkeurig
uittedrukken. Onderwerp.
De Commissaris-Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenschappen,
Ontvangen hebbende een besluit van Z.M. van den 24 Junij jl. La. N. 4, waarbij tot
Hoogleeraar aan de Hooge School te Luik in de faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
benoemd en aangesteld wordt
De Heer Kinker, Advocaat te Amsterdam, op de daartoe staande jaarwedde, welke
zal ingaan den 1e October dezes jaars,
Heeft de eer zulks te brengen ter kennis van den benoemden, met verzoek hem
van de ontvangst dezer missive ten spoedigsten te willen kennis geven.
S Gravenhage den 5 Julij 1817
De Commissaris-Generaal voorn[oem]d
Repelaer van Driel
Aan den Heere Kinker
Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en Letteren
aan de Hooge School te Luik

Minister vraagt Kinkers oordeel over beursaanvraag van een oud-student
H.J. van Doorn van Westcapelle (Vlissingen 1786-'s-Gravenhage 1853) was minister
van Binnenlandse Zaken van 1831 tot 1836. Hij won bij Kinker en bij J.M. Schrant
(tot 1830 hoogleraar in Gent, daarna in Leiden) informatie in over Carolus Antonius
van Kerckhoff (1806-1867) te Rotterdam, die een beurs had aangevraagd voor een
anderhalf jaar durende studiereis. Van Kerckhoff had rond 1827 enige tijd in Luik
en daarna in Gent gestudeerd en had zodoende beide hoogleraren leren kennen.
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Toen Van Kerckhoff in Luik studeerde, fungeerde hij bij zijn reizen tussen Luik
en Rotterdam ‘als vriendschappelijke reis- en postbode’ tussen Kinker en Hendrik
Tollens. Kinker had veel lof voor de studieprestaties van deze student, ‘die veel
belovend naar Themis tempel zijne oogen gewend houdt’. Kerckhoff voltooide zijn
rechtenstudie in Leiden en werd advocaat in Rotterdam, later notaris aldaar.15
De brief van de minister aan Kinker is geheel handgeschreven.
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# 26 juni 1832: de minister van Binnenlandse Zaken, H.J. van Doorn van
Westcapelle, aan Kinker16
Kabinet
's Gravenhage den 26 Junij 1832
No. 1088
De Heer C.A. van Kerckhoff, advokaat te Rotterdam, heeft bij eene Nota, welke ik
de eer heb hiernevens aan U Hoog Gel[eerde] medetedeelen, eenige denkbeelden
ontwikkeld omtrent het belang van het onderwijs en de studie van het wijsgeerig
Staats- en Volkenregt en van het Kerkelijk regt, in verband met den staat en het
onderwijs in die vakken aan onze Hooge Scholen.
Mondeling is daarbij het voorstel gedaan, om tegen genot van eene toelage van
Rijkswege, zich aan de Duitsche Hooge Scholen, bijzonder te Berlijn, in die vakken
verder te bekwamen, ten einde daardoor in de gelegenheid te worden gesteld om het
Vaderland door deze soort van Kundigheid dienst te kunnen bewijzen.
De Heer van Kerckhoff zich in zijne Nota hebbende beroepen op de kennis, welke
hij de eer heeft gehad tijdens zijn verblijf te Luik met U Hoog Gel[eerde] te maken,
heb ik het geraden geacht, alvorens omtrent het voorstel van dien Heer te beschikken,
mij tot U Hoog Gel[eerde] te wenden met verzoek, om mij te willen melden wat U
Hoog Gel[eerde] van dit voorstel zoude denken? en ook wat U Hoog Gel[eerde] van
den persoon, het gedrag en de studien van den Heer van Kerckhoff bekend is.
Zoo zeer ik van de eene zijde doordrongen ben van het belang hetwelk de Staat
heeft, dat juiste en gegronde beginsels van Staats en Kerkelijk regt, hier te lande
worden aangekweekt en verspreid, en ook zeer wel in zie, dat daartoe het door den
Heer van Kerkckhoff voorgestelde middel kan medewerken; zoo zoude ik echter van
den anderen kant, in den tegenwoordigen toestand van 's Rijks geldmiddelen, niet
gaarne aan Z.M. voordragen om tot het oogmerk van den Heer van Kerckhoff fondsen
toetestaan, wanneer dit individu niet in alle opzigten geschikt werd geoordeeld en
waardig geacht, om zulk eene uitstekende begunstiging te genieten.
Ik vlei mij dat U Hoog Gel[eerde] ook in dat opzigt het gewigt zal inzien van het
advies, hetwelk ik de vrijheid neem van U Hoog Gel[eerde] te verzoeken.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Van Doorn
Aan den Hoogleeraar Mr. J. Kinker,
Lid van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, enz.
te Amsterdam
Uiteraard zijn we nu benieuwd naar het antwoord (en dus een nieuwe brief!?) van
Kinker. Helaas, noch het antwoord van Kinker, noch dat van Schrant is aangetroffen
bij de stukken die op het verzoek betrekking hebben.
Van Kerckhoff was rooms-katholiek. Na vijf jaar vlijtig studeren aan de
universiteiten van Luik, Gent en Leiden was hij gedoctoreerd op een gedegen
Dissertatio philosophico-iuridica de notione societatis. In Duitsland wilde hij zich
verdiepen in de relatie tussen het natuurrecht en het daarop te baseren staatsrecht en
kerkelijk recht en daarnaast in de relatie tussen staatsrecht en kerkelijk recht.
Ongetwijfeld zullen Kinkers Brieven over het natuurregt (Amterdam 1823) hem
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daartoe geïnspireerd hebben. Van Kerckhoff was van mening dat de studie van het
kerkelijk recht zich in Duitsland goed ontwikkeld had, en wilde voor Nederland in
die lacune voorzien. Hij achtte dit tevens in het belang van de binnen- en buitenlandse
betrekkingen van de staat en was van oordeel dat ‘zuivere en onvervalschte
denkbeelden’ op die vakterreinen ‘de maatschappelijke rust en welvaart’ zouden
dienen.17
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De minister van Binnenlandse Zaken

Johannes Kinker (1764-1845), door J.C. van Rossum, steendruk van H.J. Backer. Dit portret, naar
verluidt een ‘welgelykend afbeeldzel’, dateert uit de jaren 1830-1835. Kinker is dan ongeveer 70 jaar
oud en lijkt nog vitaal. Toch spreekt hij in een brief van 7 oktober 1834 over de ‘broze staat mijner
gezondheid’, die hem ‘zeer gebiedend de noodzakelijkheid oplegt’ om rond tien uur 's avonds te gaan
rusten. (Zie: A. Hanou, Sluiers van Isis, p. 432, 438.)

oordeelde positief over de plannen van Van Kerckhoff. Vóór 1830, zo stelde hij in
zijn voordracht aan de Koning, viel een beurs voor een studieverblijf aan vermaarde
Duitse hogescholen ‘voornamelijk aan jongelieden uit de Zuidelijke Gewesten ten
deel, en zij was ook voor deze [van] meer behoefte dan voor de bewoners der
Noordelijke Provincien wier Hooge Scholen den ouden roep van grondige studien
bleven handhaven, en niet gebukt gingen onder het juk van navolging van den
Franschen geest, waardoor de Belgische jeugd voor het meerendeel besmet was’ een opinie die wellicht de instemming van de koning genoten zal hebben, maar die
tevens de kortzichtige zelfingenomenheid tekent van ‘Oud-Nederland’ na 1830.
Volgens minister Van Doorn zou een studieverblijf aan een gerenommeerde Duitse
universiteit overigens evenzeer van belang kunnen zijn voor veelbelovende talenten
uit de Noord-Nederlandse provincies. Er moest dus gebruik worden gemaakt van
‘de goede gelegenheid, die zich hier aan[bood] [...] om een wel denkend en kundig
jongmensch welligt te vormen tot een ambtenaar die den Staat in dit aangelegen
belang goede diensten zoude kunnen bewijzen’. Doelde Van Doorn hiermee impliciet
op het tekortschieten van 's Konings kerkelijke politiek in de laatste jaren van het
Verenigd Koninkrijk?
Omdat Van Kerkckhoff had laten weten dat hij tijdens zijn studiejaren in België
‘den even vriendschappelijken als leerrijken omgang van de hoogleeraren Kinker en
Schrant genoten’ had, zal het niet verbazen dat zij beiden gunstig oordeelden over
Van Kerckhoffs verzoek, al tekende Schrant aan dat hij wel ‘de nuttigheid’ erkende
van het bezoeken van een Duitse universiteit, maar dat hij dit niet ‘noodwendig’
achtte. Waarop Van Doorn repliceerde, dat hij ‘zeer overhel[de] om in het onderhavige
geval meer noodwendigheid dan blootelijk nut aanwezig te verklaren’. Bij zijn goed
onderbouwde ondersteuning van de aanvraag legde hij de Koning vervolgens een
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concept-besluit voor, waarin aan Van Kerckhoff een beurs van f 2.000 werd
toegekend.18
Zijne Majesteit wilde eerst nog weten hoe de ‘Directeur Generaal voor Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst’ over de aanvraag oordeelde.19 Toen ook diens oordeel
positief bleek, nam de Koning zijn beslissing. Op 9 oktober liet de Secretaris van
Staat aan minister Van Doorn weten, ‘dat Hoogstdezelve in de tegenwoordige
omstandigheden het meest verkieslijk oordeelt, om niet tot zoodanige buitengewone
uitgaven [...] overtegaan, en dus deze zaak voorloopig aan te houden’.20 Van uitstel
zal wel afstel gekomen zijn.
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1 A.J. Hanou en G.J. Vis (ed.), Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling, 3 delen (Amsterdam
1992-1994).
2 L. Spronck en G. Vis, ‘Eigenzinnig optimisme tegenover “bedekte kwaadwilligheid”. Johannes
Kinker bericht uit Luik, 29 januari 1824’, in: Spiegel der Letteren 43 (2001), p. 61-75.
3 K. Steyaert en J. Weijermars. ‘“Kleine gedichten” voor “kleine discipelen”: Johannes Kinker
bemiddelt bij een geschil over kopijrecht (1824)’, in: Spiegel der Letteren 52 (2010), p. 445-455.
4 L. Spronck, ‘Op de breuklijn tussen Noord en Zuid. Johannes Kinker, Jacques Behr en Edouard
Capitaine in oktober 1830’, in: De Maasgouw 129 (2010), p. 71-79.
5 H. Hardenberg, Inventaris van de archieven der rechtscolleges, alleensprekende rechters en
rechterlijke ambtenaren, van 1794 tot 1841 gefungeerd hebbende op het grondgebied van de
tegenwoordige Nederlandsche provincie Limburg ('s-Gravenhage 1949), Inleiding, p. 11-14;
‘Hof van Assisen’ op Wikipedia.
6 Nouveau guide des maires, des adjoints et des commissaires de police. D'après la quatrième
édition / Nieuwe gids der mairen en adjunkten, en der kommissarissen van politie. Naar de
vierde uitgave, 3 delen (Amsterdam 1811-1812). Kinker verzorgde hierin de vertaling in het
Nederlands en schreef een ‘Voorberigt’ in deel 1, I-XIV; zie: G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn
literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn Gedichten (1819-1821)
(Zwolle 1967), p. 268.
7 ‘Stille bemoediging’, in: G.J. Vis (ed.), De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie van J.
Kinker ('s-Gravenhage 1982), p. 220-225; A. Hanou, Sluiers van Isis. Johannes Kinker als
voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen
1790-1845, 2 delen (Deventer 1988), deel 1, p. 20: Kinker ‘gunde in het begin Bonaparte het
voordeel van de twijfel’, maar was ‘ook een van de eersten die inzagen dat hier op het verkeerde
paard gewed was’.
8 C.G.N. de Vooys, Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing (Amsterdam
1945), p. 13.
9 ‘Stille bemoediging’ en ‘Weeklagt’ werden door Kinker pas gepubliceerd in Gedichten, deel
2 (Amsterdam 1820), p. 15-32.
10 De herkomst van de beschikbare fotokopie is niet meer duidelijk.
11 Briefwisseling, deel 1, p. 345-346, 361-365 (nrs. 127-128, 137-140); Hanou, Sluiers van Isis,
deel 1, p. 362-367, 376, 381, 396-400.
12 Hanou, Sluiers van Isis, p. 365, 383-384.
13 Hanou, Sluiers van Isis, p. 357-365, 372.
14 Wij gebruiken een fotokopie, waarvan de herkomst helaas niet meer duidelijk is.
15 Briefwisseling, deel 2, p. 235, 247 (nrs. 326, 332); biographica van C.A. van Kerckhoff op
Genealogie online.
16 Een kopie van dit schrijven ontvingen wij op 9 juli 1995 van de heer W.J.F. Meiners te Soest.
Het origineel berust bij de ‘Stichting tot instandhouding en uitbreiding van de gezamenlijk
bewaard wordende familiearchieven der geslachten Meiners, Dibbets, Hallo, Propers [enz.]’;
de minuut van het verzoek aan Kinker en Schrant bevindt zich in het Nationaal Archief, Den

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

17

18

19
20

Haag (NA), Binnenlandse Zaken (BiZa), Kabinet, toegang 2.04.26.02, inv. nr. 37, kabinet no.
1088, 26 juni 1832.
NA, BiZa, Kabinet, 1814-1899, toegang 2.04.26.02, inv. nr. 37, kabinet no. 1088, 26 juni 1832:
deze verwijzing (zie noot 16) betreft ook de nota van Van Kerckhoff ter onderbouwing van zijn
beursaanvraag.
NA, BiZa, toegang 2.04.01, inv. nr. 4580, 10 augustus 1832, no. 168: voordracht van de minister
van Binnenlandse Zaken aan de Koning, met concept-besluit (minuut); daarbij ook een korte
notitie d.d. 27 juli 1832.
NA, Algemene Staatssecretarie en Kabinet des Konings, toegang 2.02.01, inv. nr. 3724, 14
augustus 1832, no. 14: de Secretaris van Staat aan de minister van Binnenlandse Zaken.
NA, Algemene Staatssecretarie en Kabinet des Konings, toegang 2.02.01, inv. nr. 3741, 9 oktober
1832, no. 80: de Secretaris van Staat aan de minister van Binnenlandse Zaken; onderliggend:
de minister van Binnenlandse Zaken aan de Koning, 3 oktober 1832, no. 229, 5e afdeling.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34

