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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 36, nummer 1 zomer 2013]
De zwanzen van Brans
Weyerman als kroongetuige voor het pangermanistisch gelijk
Rietje van Vliet
In de Echo des Weerelds beschrijft Weyerman een Fransman die hij in een Haags
koffiehuis tegen het lijf gelopen was:
Dat Heerschap was so overvloedig geparuykt, dat men kon zeggen met
waarheyt, dat 's Mans grootste helft bedekt was met Haair, waardoor hy
op een haar na geleek na een Kalf met een kaale Kin, dat zyn Hoofd steekt
door een Braambosch; of na een Egel die zig gerolt heeft in zyn gepunte
Borstels, en niets ten besten geeft als het Tipje van zyn Neus.1
Gaandeweg wordt de Fransman steeds belachelijker afgeschilderd. Het was, als we
Weyermans superlatieven mogen geloven, een verplukte nichterige fat zoals alleen
een Fransman dat kon zijn. Kenners van het werk van Weyerman weten dat hij
Fransen altijd zo bejegende. Hij had met dergelijke beschrijvingen steevast de lachers
op zijn hand, want reken maar dat de nuchtere Hollanders altijd met een zekere
argwaan neerkeken op de meer sophisticated Fransen en ze daarom graag belachelijk
maakten.
De flamingant Jan Matthijs Brans (1853-1940) heeft er misschien wel om moeten
lachen, maar gebruikte het citaat in de nadagen van de negentiende eeuw om zijn
Vlaamse lezers te wijzen op het feit dat men ook vroeger een afkeer had van de
Fransen. In de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle roept hij Weyerman als
kroongetuige op:
Herhaaldelijk voelde ik me noopt tot het doen van citaten waarin de
Franschen maar zuinig geprezen worden. Opmerkelijk mag het heeten dat
Weyerman's hekel tegen onze Zuiderburen op dezelfde gronden rust, als
onze geringe ingenomenheid met diezelfde lui. Immers, hunne
ongeneeselijke waanwijsheid straalt overal door, belachelijke praalzucht
kleefde hun toen aan evenals heden, en waar ze zich eenmaal nestelden
wisten ze, toen als nu, de brave en vertrouwende lieden in de doeken te
doen, door een slach beleefdheid van vormen, die we hier maar al te wel
kennen.2
In mijn observatie3 laat ik eerst zien wie deze fan van Weyerman was. Daarna bespreek
ik hoe Brans Weyerman als pion naar voren schoof in zijn inzet voor Vlaanderen,
in zijn strijd tegen de dominantie van de Franse cultuur in België, en last but not
least, in zijn pleidooien voor een pangermanistisch ideaal.
Vooraf echter eerst een geruststelling voor degenen die denken dat deze Jan
Matthijs Brans dezelfde is als Jan Brans (1908-1986), die tijdens de Tweede
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Wereldoorlog hoofdredacteur was van het collaborerende dagblad Volk en Staat.
Deze Brans werd na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld maar ontliep zijn
straf doordat hij op het moment van de bevrijding in exil leefde in het fascistische
Spanje van Franco. Hij zou nog jarenlang rondzwerven in Duitsland voor hij naar
België terugkeerde. Deze Vlaams-nationalist was medestichter van het Vlaams Blok
en heeft zich voor zover ik weet nooit uitgelaten over Weyerman.
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Cultuurflamingant
Maar, ook al is Jan Matthijs Brans iemand anders dan Jan Brans, hun politieke en
maatschappelijke ideeën lagen wel in elkaars verlengde. Jan Matthijs Brans staat te
boek als een van de ijverigste voorstanders van de Vlaamse Beweging. Onvermoeibaar
streed hij voor de emancipatie van het Vlaamse volk en tegen de verfransing die zich
na de onafhankelijkheid in 1830 in de Belgische samenleving had ingezet.
Zijn gedrevenheid kwam voort uit het verzet tegen de taalpolitiek van minister
van Binnenlandse Zaken Charles Rogier. Allergisch voor alles wat Nederlands was,
voerde deze een etnische politiek waarbij burgerlijke en militaire ambten alleen
toegankelijk waren voor Franstalige Belgen (Walen en Luxemburgers). Deze vorm
van Berufsverbot werd vooral in en om Brussel gevoeld, waar Vlamingen geen
functies meer mochten bekleden in het midden en hoger kader van de grootstedelijke
ambtenarij. Het is dan ook geen wonder dat de Vlaamse Beweging in Brussel veel
aanhang vond onder de Nederlandstalige bourgeoisie. Vooral in antiklerikale,
artistieke milieus en onder de intelligentsia roerde men zich hevig tegen de
verfransing. Maar het zou nog tot de jaren zeventig duren voordat de Vlaamse
Beweging een brede volkse basis kreeg.
Brans werd als boerenzoon geboren in Asch (provincie Limburg) en trok vandaar
naar Lier, waar hij aan de Rijksnormaalschool zijn onderwijzersdiploma haalde
(1874). Op die school moet hij dankzij zijn leraar Nederlands, Domien Sleeckx,
kennis hebben gemaakt met de Vlaamse taalstrijd. Deze Sleeckx behoorde tot de
beste vrienden van Hendrik Conscience, de man van De Leeuw van Vlaanderen
(1838), en had te Brussel in 1844 de eerste Nederlandstalige krant (Vlaemsch België)
helpen oprichten. Er was niet veel méér nodig om de jonge Brans enthousiast te
maken voor de Vlaamse Beweging.
In 1880 - na korte aanstellingen in Bree en St.-Gillis - vertrok Brans naar Brussel
om daar aan de Staatsmiddelbare School aan de slag te gaan als docent Nederlands.4
In de hoofdstad begaf hij zich in de vrijzinnige, artistieke kringen waar men de
Nederlandse taal en cultuur hoog in het vaandel had staan. Nauwelijks in Brussel
gearriveerd stichtte de 28-jarige leraar, in 1881, met Jan Baptiste Janmoulle, het
kunstgenootschap De Distel (1881-1908). Dit letterkundige genootschap ademde
aanvankelijk de grootsteedse, kosmopolitische geest die Brussel tijdens de belle
époque karakteriseerde. Drie jaar later zou het gezelschap zich omvormen tot een
kunstgenootschap, met als kenspreuk ‘Hekelig, niet stekelig’.5 Iedere zaterdagavond
kwamen de Distelieren bij elkaar, jong en oud, om ‘bij kan en kroes’ naar elkaars
voordrachten te luisteren. Later zou men de sfeer kenschetsen als
schilderachtig-oubollig, alsof het een rederijkerskamer betrof.
Ondanks het devies van De Distel waren de leden wel degelijk stekelig, vooral
naar elkaar. Brans kon zijn mond niet houden en voerde dikwijls het hoogste woord
met zijn kritiek op moderne schrijvers als Couperus en de Tachtigers. De piepjonge
Distelier Gust Vermeylen beschouwde Brans daarom als ‘de incarnatie van
kleinburgerlijkheid, schoolvosserij en laatdunkendheid’.6 Mede dankzij Brans mengde
de sigarenrook zich regelmatig met de kruitdampen die uit de debatten opstegen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

Blaadjesmaker
Belangrijk voor het literaire leven in Vlaanderen is de rol van Brans als cultuurcriticus.
In 1884 richtte hij het literaire maandblad Onze Vlag op, samen met Reimond en
Prosper Stijns, dat er echter na vijf afleveringen al mee ophield. Aan de redacteuren
zal dat niet hebben gelegen, want zeker Reimond Stijns maakte in hetzelfde jaar
grote indruk met zijn Arm Vlaanderen. In deze roman toonde Stijns zijn betrokkenheid
bij de uiterst actuele schoolstrijd die toen woedde tussen katholieken en liberalen.7
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Aan die strijd nam ook Brans deel. Hij was in 1887, overigens net als Reimond Stijns
en andere literatoren uit Brussel, betrokken bij de oprichting van weer een nieuw
gezelschap. Deze keer ging het om een academie van groter, officiëler statuur: het
Taalverbond. Vanaf het beginjaar zette hij zich daarvoor in als secretaris van de
Brusselse afdeling. Het was een ‘soort van algemeen plebisciet der Vlaamsch
letterkundigen’, een vrije academie als antipode van de officiële Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde, waar naar de zin van de mannen van het Taalverbond de
katholieke schrijvers te dominant vertegenwoordigd waren.8 Hier werd de strijd om
de suprematie van de Vlaams-Nederlandse cultuur gemengd met de strijd van
vrijzinnig liberalen tegen de alles en iedereen overheersende katholieken. Het was
Brussel tegen Leuven.9
In 1893 werd hem, aldus een vroege levensbeschrijving van Brans, ‘de leeraarstoel
van geschiedenis der Nederlandsche letteren aan de nieuwe hoogeschool te Brussel
toevertrouwd’.10 Bedoeld is het Koninklijk Atheneum: de voormalige Ecole Centrale
die na de onafhankelijkheid was omgevormd tot Atheneum. Het voor Vlamingen
prestigieuze instituut kreeg in 1887 een statig eigen gebouw, hetgeen men ten tijde
van de Franse cultuuroverheersing beschouwde als een grote morele overwinning.
Beroemde oud-leerlingen van dit flamingante bolwerk zijn August Vermeylen en
Herman Teirlinck.
Die benoeming tot ‘professor’ moet Brans hebben gevoeld als een bekroning op
zijn letterkundige arbeid en zijn inzet voor de Vlaamse taal en cultuur. Hij had toen
al zijn Schimmen en schetsen (Arnhem 1880) op zijn naam staan en ook waren zijn
Limburgsche schetsen (Roeselare 1883) verschenen. Gedichten in proza (Antwerpen
1891) is een derde proeve van zijn literaire kunnen.
Brans schreef tevens voor literaire bladen als De Vlaamsche School (1855-1901),
dat zich blijkens de programmaverklaring uit 1887 sterk maakte voor de Vlaamse
taalstrijd. De redactie voelde zich gesterkt door de aandacht die men schonk ‘aan
gene zijde van de Rijn’ aan Vlaamse letteren en kunst. Het redactioneel beleid was
er dan ook op gericht om ‘niet alleen onder de beschaafde Platduitsers maar ook
onder de geletterde Hoogduitsers vrienden voor onze eigen letterkunst en lezers voor
onze eigen schrijvers aan te werven’.11
Verder leverde Brans bijdragen aan de liberale, vrijzinnige Vlaamsche Gazet van
Brussel (1869-1895), indertijd de beste krant aan het Vlaamse mediafirmament. Deze
krant bedreef, mede dankzij uitgever Julius Hoste (alweer iemand van het Koninklijk
Atheneum), een vorm van activistische journalistiek ten gunste van de Vlaamse
Beweging. Ook het jongerentijdschrift Land en Volk (1893-1895) werd door Brans
in 't leven geroepen, samen met de leraren Johan Kesler en Isidoor Teirlinck.12 Nog
in 1904 stond hij aan de wieg van weer een nieuw blad: De Post. ‘Het is onze innige
wensch van De Post het lievelingsblad te maken van het geletterd Vlaamsche volk’,
zo schreef de redactie, waarin behalve Brans ook Julius De Bock zitting had.13
Het moet in de Brusselse scene een opmerkelijk duo zijn geweest, Jan Matthijs
Brans en Julius De Bock. Ze kenden elkaar sowieso via Julius Hoste omdat ook De
Bock voor diens Vlaamsche Gazet schreef. Brans en De Bock hadden elkaar gevonden
in hun voorliefde voor Weyerman. Beiden waren grote bewonderaars van het
vrijgevochten taalgebruik van Weyerman. Diens taalvirtuositeit strekte tot voorbeeld
van iedere voorvechter van de Nederlandse taal! De Bocks Filosofen, schetsen van
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het studentenleven (1900) leunt qua schrijfstijl en enscenering dan ook sterk op
Weyermans Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders.14 Ook Brans
zou Weyermans stijl gaan imiteren, zoals hieronder zal blijken.
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Intrigant
In de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (1878-1897) vinden we van Brans een
grote reeks novellen en cultuurhistorische bijdragen. Het is het tijdschrift dat ik aan
het begin van deze observatie aanhaalde.15 De praktische leider van de Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle, Victor Alexis dela Montagne, was een enthousiast aanhanger
van de flamingantische, Groot-Nederlandse en germanofiele gedachte. Het periodiek
was dan ook duidelijk sterk op Duitsland georiënteerd, al was er ook aandacht voor
de Franse en Engelse letterkunde.
Het blad, dat in zijn diversiteit wel wat wegheeft van De Gids, zou in 1897
voorgoed plaatsmaken voor het inmiddels onder de jonge garde veel populairdere
Van Nu en Straks (1893-1901),16 waar Gust Vermeylen en Emmanuel de Bom bij
betrokken waren. Zij hadden grote kritiek op de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle,
dat geen duidelijk beginselprogramma had en daardoor, met name in latere jaren,
rijp en groen plaatste.
Bovendien vonden ze de redacteuren van de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
een stelletje zuurpruimen die geen gevoel hadden voor de nieuwe wind die in de
letterkunde waaide. Zo had Brans Louis Couperus bekritiseerd wegens diens
‘ontstentenis van 't eenvoudigste zedelijkheidsbegrip’ en Herman Gorter wegens
‘opzettelijke knoeierij’. Brans vond de uitgaven van hun werk zonde van het mooie
‘Hollandsch papier’. Dit was tegen het zere been van de jongere literatoren binnen
Van Nu en Straks.17
Vermeylen was op z'n zachtst gezegd niet geporteerd van de twintig jaar oudere
Brans. En andersom: Brans moest weinig hebben van zijn literaire opponent
Vermeylen. Dit leidde zelfs tot een persoonlijke vete tussen hen beiden. Zo besprak
Brans in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle een bloemlezing van Pol de Mont,
een compaan van Vermeylen en later redacteur van Van Nu en Straks, waarbij hij
terloops uithaalde naar Vermeylen. Diens werk zou te veel Franse invloed verraden,
vooral van Verlaine, en daarom moest hij, Vermeylen, zich ontdoen van ‘franschen
roest, die nog aan zijn talent kleeft’.18
Vermeylen bekreunde zich naar eigen zeggen weinig om de kritiek van Brans.
‘Het koddigste van de zaak is [...] dat Brans noòit Verlaine heeft gelezen’, schreef
hij aan Mane De Bom. Toch bleef het niet bij dit schouderophalen. Strijdbaar klinkt
het even verderop in dezelfde brief: ‘We maken hem af in zijn eigen tijdschrift’. En
een paar regels verder vertrouwde Vermeylen zijn vriend bijna schuimbekkend toe:
‘Hoe pleizierig zou het nochtans zijn op dien man te schijten. Hij zou van den slag
dood zijn, want ik heb zijn klein dossier gereed liggen’.19
Het voert te ver om het dossier dat Vermeylen aan De Bom toevertrouwde, hier
volledig uit te pakken. Het komt erop neer dat ook Brans te pas en te onpas
buitenlandse auteurs navolgde, bijvoorbeeld in zijn ‘Schimmels en Scheten’ [sic],
waarin hij met Multatuliaanse saus - een auteur die Brans volgens Vermeylen totaal
niet had begrepen - een vertelseltje had opgedist dat-ie van Hans Christian Andersen
had gejat.
Er was nog een auteur op wie Brans, naar het oordeel van Vermeylen, wel heel
sterk leunde:
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Sedert eenigen tijd komen er in al zijn artikels kwinkslagen die letterlijk
ontleend zijn aan Campo Weyerman. Hij heeft zelfs een cahier vol
geschreven met die zwanzen, en heeft dien cahier eens geleend aan Hendrik
Leën, om hem een voldoenden voorraad aardigheden aan de hand te doen,
die geplaatst kunnen worden in de artikels van het Laatste Nieuws!!20
Of die ‘artikels’ werkelijk door journalist en mede-Distelier Hendrik Leën zijn
geplaatst in Het Laatste Nieuws, weet ik niet. De opmerking op zichzelf is interessant
omdat nader
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onderzoek zou kunnen uitwijzen dat het werk van Weyerman in deze krant regelmatig
is gerecycled. Ik heb de krant echter niet in handen gehad en heb dus niet kunnen
nagaan hoe de campistische stijl, ‘met die zwanzen’ van Brans, daarin is terug te
vinden.

De coup van een campist
Feit is dat Brans een groot liefhebber was van Weyerman. In een tijd waarin het
Nederlands was gedevalueerd tot een inferieure taal, ontpopte Brans zich tot een van
de vurigste pleitbezorgers van Nederlandstalige auteurs. Weyerman was voor hem
het bewijs dat zij ook in het Nederlands tot grote literaire hoogten konden komen.
Vermeylen en De Bom konden er hun handen echter niet voor op elkaar krijgen.
Brans behoorde in hun ogen tot een generatie ouderwetse schrijvers: de stijl van
Weyerman die Brans zo bewonderde, was misschien wel virtuoos, maar eind
negentiende eeuw paste dit gefossiliseerde taalgebruik toch echt niet meer.
Brans wijdde in totaal tien artikelen aan Weyerman, met een totale lengte van 104
pagina's, verspreid over twee jaargangen Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
(1890/1891 en 1891/1892).21 In 1891 werden ze gebundeld tot een gelegenheidsuitgave
onder de titel Jacob Campo Weyerman als mensch, schrijver en schilder. Uitgever
was tevens de uitgever van de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, de Antwerpse
drukker Laurent dela Montagne (vader van de eerder genoemde hoofdredacteur
Victor Alexis).22
Op de vooravond van de coming out van Van Nu en Straks schreef Vermeylen een
bezorgde brief aan Mane De Bom. Kennelijk had de Gust de indruk gekregen dat
De Bom deze Weyerman-uitgave wilde bespreken. Uit de woorden van Vermeylen
wordt duidelijk hoezeer hij Brans van intriges verdacht: ‘O houwe! ik smeek naar u
met handen van gebed, o houwe! bespreek het boek van Brans niet!’.23 Niet doen,
niet doen, zo herhaalde Vermeylen, ‘o Mane, grijp niet naar de schrijverspen, bespreek
het boek van Brans niet, rep geen woord over Jakob Campo Weyerman!’ Liever zag
Vermeylen dat Brans werd doodgezwegen, want de intrigant Brans was niet te
vertrouwen: ‘hij zal ons op serieuzer wijze aanvallen dan hij tot nu toe gedaan heeft’.
Vermeylen zat er met zijn verdenkingen niet ver naast. Brans had inderdaad de
Antwerpse uitgever van het geïllustreerde kunsttijdschrift De Vlaamsche School
gevraagd om De Bom de Weyerman-uitgave te laten bespreken: een ‘boek waarvan
nu niemand meer spreekt’, had Vermeylen erbij gezegd. Doelde hij daarmee op het
feit dat het Weyermanboek al een jaar geleden was verschenen? Als Mane De Bom
het Weyerman-boek van Brans neersabelde, had Brans munitie te over om de Van
Nu en Straks'ers op hun beurt een kopje kleiner te maken. Brans ‘wenscht door u
afgebroken te worden’, waarschuwde Vermeylen. ‘Hij wil voor 't oogenblik al de
aandacht op zich lokken door een strijd met de jongeren: prent dat wel in uw cerebrale
stof’.24 Het was wellicht beter voor De Bom om zijn kritische bespreking van het
Weyerman-boek uit te stellen tot na het verschijnen van de eerste aflevering van Van
Nu en Straks.25
Brans had echter meer pijlen op de boog. Dat wist Vermeylen. Hem was eveneens
in 1892 ter ore gekomen dat Brans een complot tegen Vermeylen en De Bom
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beraamde. Uit de brief van Brans aan de Gentse onderwijzer en literator Jan Bouchery
blijkt wat hij er allemaal voor overhad om te voorkomen dat Van Nu en Straks het
licht zou zien. Bouchery was hoofdredacteur van De Vlaamsche Kunstbode, een
partijloos blad dat artistieke invloed uit het buitenland afwees. Brans hoopte op een
eentweetje met Bouchery om potentiële lezers van Van Nu en Straks te kunnen
afsnoepen: ‘Ik zou met eenige vrienden [...] het bestuur van de [Vlaamsche
Kunstbode], onder litterarisch en critisch opzicht overnemen. Het beheer zou in uwe
handen blijven’. Het doel was, zo schreef Brans, om de Vlaamsche Kunstbode te
voorzien van nieuwe, jonge lezers. ‘Het blijft wel
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verstaan dat we geen enkele richting uitsluiten, maar enkel het onzinnige, het dwaze,
het buitenmenschelijke bestrijden’.26
Vermeylen rook onraad en waarschuwde zijn mederedacteur Emmanuel de Bom
voor de intriges van Brans. ‘Die Brans zou mij een slechte part kunnen bakken’.27
De putschplannen van Brans vonden bij Bouchery echter geen gehoor, waardoor in
1893 de eerste aflevering van Van Nu en Straks van de persen kon komen.
Het kwam natuurlijk nooit meer goed tussen Brans en Vermeylen.

Weyerman: ‘een wonder mengsel van goed en kwaad’
Hoe kwam deze negentiende-eeuwse cultuurflamingant ertoe om 104 bladzijden van
de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, verspreid over tien afleveringen, te wijden
aan Weyerman? Het antwoord gaf Brans al in zijn eerste artikel: in de tijd van
Weyerman stelde de Zuid-Nederlandse letterkunde en schilderkunst niets meer voor;
wel in Noord-Nederland. ‘Ons volk scheen zelfs niet meer de behoefte te gevoelen
naar eenigszins degelijk geestesvoedsel’ (XIII, 34).28 Weyerman was volgens Brans
de spreekwoordelijke eenoog in het land der blinden. Hij was ‘eigenlijk de eenige,
die herhaaldelijk en ernstig onze streken bezocht’ (XIII, 36). Bovendien stak
Weyerman met zijn schrijfstijl met kop en schouders uit boven de ‘slijmerige poel
der onbeduidendheid’ (XIII,38). De derde reden was - het citaat aan het begin van
deze observatie liet dat al zien - dat Weyerman op een prettige manier de cultuur en
gewoontes van de Fransen aan de kaak stelde. In Weyerman vond Brans dan ook
een mede-flamingant.
Brans lardeert zijn bespreking met uitvoerige, soms pagina's lange citaten. Over
Weyermans toneelstukken is hij kort: waardeloos. De ‘tooneelgewrochten’ vindt hij
wat stof, behandeling en taalgebruik betreft onbruikbaar. De teksten zijn meer een
soort berijmd proza.29 Verder is de opvoering onmogelijk, mede omdat de handeling
veelal ontbreekt en de personages dollemanspraat uitslaan. De intrige, aldus Brans,
is kinderachtig of bestaat niet en slotscènes zijn vergezocht (XIII, 406).
Heel wat tijdschriften laat Brans de revue passeren; doorgaans bespreekt hij ze
slechts kort. Maar uit de Echo des Weerelds citeert hij veel. Vooral de passages
waarin Weyerman de Fransen hekelt, vindt hij het citeren waard. Al die Franse
vluchtelingen waren indertijd, aldus Brans, bij drommen naar Holland getrokken
‘onder voorwendsel van gewetensdrang in hun vaderland’. Ze kwamen ‘bijstand en
bescherming zoeken in het rijke gemeenebest’. Onder hen zaten, uitzonderingen
daargelaten, voornamelijk nietsnutten ‘die in hun land niet meer wisten van wat hout
pijlen te maken’ (XIV, 140).
Over het tijdschrift de Amsterdamsche Argus, dat indertijd aan Weyerman werd
toegeschreven, is Brans resoluut: niet van Weyerman. Wegens ‘gebrek aan
gespierdheid en wezenlijken geest in deze uitgave’ oordeelt hij dat de stijl het niet
haalt bij die van de ‘echte’ Weyerman-tijdschriften. Daarbij komt dat Weyerman op
diverse plaatsen de auteur van de Amsterdamsche Argus aanvalt (XIV, 416-418).
Reden te meer om dit blad te schrappen van Weyermans indrukwekkende palmares!
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Brans is genuanceerder over Weyermans ‘geschiedkundige werken’. Hij neemt
het voor Weyerman op tegen Max Rooses, leider van de Vlaamse Beweging en tevens
auteur van de Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Daarin had Rooses
geschreven dat Weyerman, ‘de walgelijke historieschrijver onzer Nederlandse
Schilderschool, zijn liederlijk bestaan in kroegen en rasphuizen sleet, en onze
Antwerpsche kunstenaars met zijnen bijzonderen haat vereert’.30 Weyerman zou in
de Konst-schilders geen gelegenheid voorbij hebben laten gaan zonder Vlaamse en
in het bijzonder Antwerpse schilders te portretteren ‘als berooide, verwaande en
domme Hanzen’.
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Maar anders dan Max Rooses constateert Brans dat Weyerman juist de grote Vlaamse
meesters met veel eerbied had behandeld. Bovendien had Weyerman de lotgevallen
van de kunstenaars ‘tot een genietelijk iets’ weten te maken (XIV, 423-424). De
anekdotes in de Konst-schilders zijn daarom niet krenkend. Soms zijn ze verzonnen,
dat wel, maar door ‘zulk verzinsel [leverde Weyerman] 't bewijs van een diepen
zielkundigen blik, in 't leven van zijnen held’ (XIV, 420). Verder vindt Brans het geen
probleem dat Weyerman leentjebuur had gespeeld bij andere schilderbiografen: ‘Wie
bij zijne ouderen niet in de leer wil, is voor mij een verwaande dwaas’ (XIV, 421).
Over de niet aflatende kritiek op Weyerman wegens diens ‘liederlijke gedrag’ is
Brans zeer stellig. Dat klopte inderdaad en ‘met de alledaagsche eerlijkheid nam hij
't ook zoo nauw niet’ (XIII, 358). Maar dit is nog geen reden om deze grote en
begenadigde strijder tegen ‘zemelknoopen’ in een vergetelhoek te plaatsen. ‘Slijk
en modder werden en worden met karrevrachten naar 't hoofd van dien onwrikbaren
verdediger van goeden smaak geworpen’ (XIII, 39). Bovendien, zo erg zal het niet
zijn geweest. Want veel van dit soort kritiek was reeds tijdens zijn leven te beluisteren.
Fijntjes merkt Brans op dat Weyerman vele vijanden van het vrije woord had, vijanden
wegens zijn grote talent en vijanden wegens zijn spotternijen (XIII, 359). Ook vraagt
Brans zich af hoe het toch kwam dat Weyerman beschikte over een encyclopedische
kennis en zeven talen beheerste: hoe was zoiets mogelijk ‘indien hij dag en nacht in
wijnhuizen en bordeelen had gelegen’. Hoe had hij anders zo'n grote productie kunnen
hebben, indien ‘hij inderwaarheid zoo onvergeeflijk gepooid en gehoereerd hadde’
(XIII, 57).
Elders psychologiseert Brans nog even verder: de misstappen die Weyerman had
begaan, waren alle terug te voeren naar zijn jeugd. Hij had immers een foute moeder
die rare fratsen had uitgehaald in het leger (XIII, 358) en, eenmaal in Breda, uitbaatster
was van een drankhuis. ‘Kroost uit drankhuizen kan uiterst zelden ten voorbeeld aan
anderen verstrekken’. Verder was Weyerman enig kind en zal dus schielijk zijn
verwend (XIV, 430).
De Historie des pausdoms, eveneens een van de ‘geschiedkundige werken’ van
Weyerman, kan de goedkeuring van Brans niet wegdragen. ‘De lezing ervan is uiterst
vermoeiend, doordien de bewerking zeer onregelmatig is, volgens een blijkbaar
onregelmatig plan’, schrijft hij. Het zit bovendien vol toespelingen op plaatselijke
en tijdsomstandigheden die met de pauselijke geschiedenis weinig of niet in verband
staan (XIII, 413). Desondanks getuigt het werk van Weyermans kennis van godgeleerde
studiën, meent Brans. En hij stelt vast dat Weyerman een volgeling is van een ‘vrij
stug protestantism’ omdat hij het herhaaldelijk opneemt voor de ‘orthodoxe leer’,
tegen het katholicisme, en herhaaldelijk ook tegen de lauwe volgelingen in de
hervormde kerk (XIII, 414). We zagen het al eerder: als vrijzinnig Brusselaar moest
ook Brans niets hebben van de katholieke clerus.
Het is hier niet de plek om ook de terloopse opmerkingen van Brans over
Weyerman voor het voetlicht te brengen. Ik volsta hier met korte verwijzingen naar
de Redenvoering over het geheugen waarmee Weyerman, tot vreugde van Brans,
zich had begeven op het gebied van de psychologie. Weyerman was een pionier in
dit opzicht, omdat ‘het latijn nog hoofdzakelijk voor philosophische studieën in
gebruik was’ (XIV, 415). Verder refereert Brans aan een editie van de Voornaamste
gevallen van den wonderlyken Don Quichot die gedrukt zou zijn in Brugge: naar
verluidt verkocht door de Brusselse boekverkoper Bluff voor acht frank (XIV, 414).
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Het eindoordeel van Brans over Weyerman is positief. Weliswaar heeft Campo
meer dan eens zijn pen verhuurd, maar minstens zo laag was het gedrag van hen die
de schrijver daartoe hebben verleid. Ze hebben ongetwijfeld misbruik gemaakt van
de benarde
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situatie waarin de schrijver toen kennelijk verkeerde (XIV, 431). Voor Brans is
Weyerman dan ook een ‘wonder mengsel van goed en kwaad’ die de vergelijking
met zijn weinig originele tijdgenoot Justus van Effen glansrijk doorstaat.

Weyerman en de pangermanistische idealen van Brans
Brans, die het aan de stok kreeg met de jongelui van Van Nu en Straks, had van de
scherpe pen van Weyerman niets te vrezen. Vergoelijkend wiste hij Weyermans
euveldaden van diens kerfstok en prees vervolgens zijn stijl en spotternijen. Vooral
Weyermans grappen over de Fransen konden de goedkeuring van de flamingant
wegdragen. Maar er was meer.
De inzet van Brans voor de Vlaamse cultuur, in het bijzonder de Vlaamse
letterkunde, stond niet op zichzelf. Brans hield zijn hele leven talrijke vlaamsgezinde
voordrachten op het platteland bij Brussel, waarbij hij voortdurend de aandacht vroeg
voor het pangermanistische gedachtegoed.31 Dit pangermanisme is gestoeld op de
idee van lotsverbondenheid tussen alle Duitse stammen. Het zou moeten leiden tot
eenwording van het Germaanse volk, dat zich daarmee kon positioneren tegenover
het Romaanse volk, in casu de Fransen. Deze negentiende-eeuwse stroming zou in
de twintigste eeuw een politieke kleur krijgen, in de vorm van het Duits-nationalisme.
De bewondering van Brans voor Germanië wordt wel getypeerd als wagneriaans,
mystiek en semireligieus.32 Zijn pangermanistische ideeën vinden we al terug in De
Distel, waar men Vlaamse, Nederlandse, Transvaalse, Duitse en Skandinavische
schrijvers prees en Waalse en Franse auteurs per definitie scherp bekritiseerde.
Progressieve jongeren als Vermeylen, De Bom en andere Van Nu en Straks'ers hadden
hier weinig mee op. De taal- en cultuurpolitiek van Charles Rogier was voor hen
immers voltooid verleden tijd. Zij konden dan ook weinig waardering opbrengen
voor de starre Brans, die in Distel-verband herhaald sprak over zijn ‘verkleefde
vriend’ Hermann von Pfister-Schwaighusen, ideoloog van de antisemitische ‘Bund
der Germanen’.33 Over het jodenvraagstuk schreef Brans ook in tijdschriften als
Vlaamsch en Vrij (1893-1897) en Germania (1898-1905), waar aan de hoogdravende
idealen over ‘alle Germaansche natiën’, een stevig anti-joods standpunt ten grondslag
lag.34
In de eerste decennia van de twintigste eeuw klonk dit alles nog voornamelijk als
bekrompen en tamelijk gevaarloos. Er waren toen meer mensen in de noordelijke en
zuidelijke Nederlanden die in het oosten het licht zagen dagen. Maar gaandeweg
waren er onder hen steeds vaker mensen die in Germanië alleen een plek zagen voor
Ariërs. Germanen vormden voor hen, als zuiverste tak van de Ariërs, een superieur
ras, in tegenstelling tot de joden, die een inferieur ras vormden. Zo ook Brans. Ook
op dit punt probeerde hij Weyerman postuum voor zijn politieke en maatschappelijke
idealen te spannen.
Met een zekere trots constateert hij in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle dat
Weyerman Adolf Stoecker (1835-1909) van diens troon had gestoten. Stoecker was
een luthers hofpredikant die de kerk een sociale rol wilde geven in het verenigde
Duitse Keizerrijk van na 1871. Daarbij ontwikkelde hij zich tot een antisemitische
agitator en een zeer omstreden figuur.35 Doorgaans houdt men Stoecker, aldus Brans,
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‘voor den schepper of uitvinder van 't anti-semitism’. Maar uit de Echo des Weerelds
concludeert hij, Brans dus, dat Weyerman ook al antisemitische uitspraken heeft
gedaan.36 Niet Stoecker maar Weyerman kwam de eer toe!
Un anti-sémite avant la lettre, quoi? Hij [Weyerman] vergenoegde zich
niet alleen met in zijne wekelijksche uitgaven de kinderen Israëls
onbarmhartig door te halen, neen wanneer hij zich
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de moeite geeft iets of iemand door te halen, doet hij zulks met Campo
Weyermans kracht; hij doet het met een volkomen haat, van het eerste tot
het zevende geslacht incluis (XIV, 145).
Dergelijke ‘ongekamde aanvallen’ had Brans ook al aangetroffen in De voornaamste
beweegredenen en omstandigheden die aanleyding hebben gegeeven aan Moses
Marcus tot het verlaaten van den joodschen, en tot het aanneemen van den kristelyke
godsdienst. Veel woorden maakt Brans hier verder niet aan vuil. Het blijft bij deze
constatering. Een constatering die gezien moet worden in het licht van zijn tijd, toen
het pangermanistische ideaal nog niet was uitgemond in een rabiate haat tegen alles
wat joods was. Maar bedenkelijk is het wel om achter achttiende-eeuwse uitspraken
een negentiende- of twintigste-eeuws standpunt te veronderstellen.

Slot: Weyerman als rolmodel
Een lange reeks artikelen van meer dan honderd pagina's lang, alleen over Weyerman.
Dat is de oogst uit het fin de siècle-tijdschrift de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle.
De artikelen zijn zelfs gebundeld tot een afzonderlijke uitgave, die onder
Weyerman-vorsers nauwelijks bekend is.
Moeten we blij zijn met deze uitgebreide aandacht die Weyerman destijds ten deel
is gevallen? Ja en nee. Ja, omdat het boeiend is om te zien hoe een Vlaams
letterkundige rond de eeuwwisseling Weyerman verdedigde. Al in de tweede helft
van de achttiende eeuw werd het werk van Weyerman veronachtzaamd omdat zijn
levenswandel niet door de beugel kon. Tot ver in de twintigste eeuw zouden
gearriveerde neerlandici en historici het werk van Weyerman negeren. Voor Brans
deden de misstappen van Weyerman er niet toe: hij had vooral oog voor diens
levendige stijl. Met zoveel woorden zei hij het niet maar uit de royale aandacht voor
Weyerman blijkt dat hij hem beschouwde als het ultieme bewijs dat de
Nederlandstalige literatuur van grote klasse was.
Maar een beetje ongemakkelijk voelt zijn aandacht voor Weyerman wel. Want
Brans had ook grote waardering voor Weyermans denigrerende uitspraken over
Fransen en Joden. Die pasten wonderwel bij Brans' eigen opvattingen over het
flamingantisme en pangermanisme. De jonge, anarchistische literatoren Vermeylen
en De Bom voelden de druk van het anti-Vlaamse bewind van Charles Rogier niet
meer. Zij vonden de ideologische uitspraken van Brans binnen Distel-verband vooral
kleinburgerlijk en weinig kosmopolitisch. Het ontaardde in een persoonlijke vete,
waarbij het er even op leek alsof Weyerman de stok werd waarmee ze elkaar om de
oren wilden slaan.
Helaas heb ik de bespreking van Brans' Weyerman-boek door Emmanuel de Bom
- als die al is gepubliceerd - nog nergens aangetroffen. Ik weet daardoor niet wat De
Bom werkelijk vond van de stijl van Weyerman. Vond hij diens taalgebruik inderdaad
onnatuurlijk en niet meer passend in de moderne tijd, zoals ik veronderstel? Ook
weet ik niet of De Bom kritiek had op de in mijn ogen dubieuze manoeuvre van
Brans om Weyerman allerlei flamingante, pangermanistische en antisemitische
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standpunten in de schoenen te schuiven. Dus allez, op zoek naar de recensie van
Mane De Bom!
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De nieuwe Moeder de Gans in het verlichte Nederland van de
achttiende eeuw
Frida van Til*
In 1793 komt bij uitgever/drukker Gerbrand Roos het boekje De nieuwe Moeder de
Gans, of Aangenaame avond-vertellingen voor kinderen. Opgesteld uit mondelyke
verhalen (hierna: DNMG) uit.1 De naam van ‘Moeder de Gans’ roept associaties op
met de Contes de ma mère l'Oye van Charles Perrault, waarvan in 1754 bij Pieter
van Os de Nederlandse vertaling verschijnt, getiteld Vertellingen van Moeder de
Gans.2 DNMG bevat echter geen van de sprookjes die de Contes de ma mère l'Oye zo
beroemd hebben gemaakt. Dus geen Roodkapje, geen Assepoester en geen
Doornroosje voor de lezertjes van DNMG. In plaats daarvan bevat het 151 pagina's
tellende boekje Het vogeltje met het gouden ei, Het witte duifje, De getrouwe vos en
De koningin Wilowitte en haar twee dochters. Deze sprookjes zullen voor een moderne
lezer nauwelijks tot de verbeelding spreken. Gezien de zes herdrukken van DNMG
moeten ze echter bij veel eind-achttiende- en beginnegentiende-eeuwse lezers bekend
zijn geweest.
Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar de herkomst, de auteur en de
inhoud van dit rond 1800 populaire boekje dat desondanks van historisch
letterkundigen weinig aandacht heeft gekregen. Allereerst wordt gekeken naar de
voorberichten. Het voorwoord bij DNMG behoudt niet de vorm van het origineel en
inhoudelijk zijn slechts enkele fragmenten daarvan terug te herkennen. De sprookjes
zelf zijn daarentegen nagenoeg een letterlijke vertaling en sluiten nauw aan bij diverse
laat-achttiende-eeuwse pedagogische ideeën die destijds in Nederland toonaangevend
waren. Het tweede deel van het artikel besteedt daar aandacht aan.

‘Uit het Hoogduitsch Vertaald’
Gerbrand Roos is niet de eerste die de sprookjes van DNMG op de markt brengt. Vijf
jaar eerder verschenen ze onder de titel Aangenaame avondvertellingen voor kinderen
bij Isaac du Mee.3 Dit werk bevat exact dezelfde sprookjes als DNMG. Verschijnt
Aangenaame avondvertellingen in 1788 nog zonder illustraties, DNMG bevat vier (al
dan niet gekleurde) kopergravures die een belangrijk moment uit het sprookje
weergeven. Roos publiceert na 1793 nog vier herdrukken van DNMG. In de tweede,
derde en vierde druk wordt in het voorbericht gewezen op het succesvolle onthaal
van DNMG dat heeft geleid tot de spoedige ‘verdebiteering’ in slechts weinig jaren
tijd.4
Bij uitgever De Vos verschijnen in de jaren twintig van de negentiende eeuw een
zesde en een zevende druk. Het voorbericht en de sprookjes van deze twee drukken
komen overeen met die uit de voorgaande, maar kennen een modernere spelling en
zinsbouw. Er wordt echter niet verwezen naar de eerdere uitgaven die bij Roos zijn
verschenen. De bijlage van dit artikel laat zien dat de (onder)titel in de loop der jaren
enige aanpassingen ondergaat.
Verklaarbaar, maar onterecht wordt in verschillende databases en bibliografieën
François Guillaume Ducray-Duminil als mogelijke auteur van DNMG genoemd.5 Van
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deze Franse schrijver komt in 1799 Les Veillées de ma grand'mere: nouveau contes
de fées à l'usage des jeunes enfans op de markt, waarvan bij Roos in 1803 een
Nederlandse vertaling verschijnt onder de titel Winteravondvertellingen van
Grootmoeder de Gans.6 Het is
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Een vogeltje dat ontsnapt bij een koning en wiens kop en hart de eter na consumptie hiervan veel geld
en het koningschap opleveren, is in het sprookje Het vogeltje met het gouden ei de verbindende factor
tussen de koning van het land Akendilla, zijn knappe dochter Hilde, zoon Gunild en de weesjongen
Ynkas. (Uit: DNMG, 1827; ex. KB: KW BJ 25240)

In Het witte duifje wordt het weesmeisje Ghitty tijdens zware beproevingen getroost en geholpen
door een wit duifje, dat na zijn dood verandert in een prins. (KB: KW BJ 25240)

wellicht de overeenkomst in titel met Aangenaame avondvertellingen voor kinderen
en de naam van Moeder de Gans in het vervolg daarop, die maken dat Ducray-Duminil
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wordt geopperd als auteur. Gezien het jaar van uitgave is het echter onmogelijk dat
Les Veillées de ma grand'mere, die pas in 1799 en dus elf jaar na DNMG op de markt
komt, ten grondslag ligt aan ‘onze’ Moeder de Gans.
De aanduiding ‘Uit het Hoogduitsch Vertaald’ in de ondertitel van Aangenaame
avondvertellingen wordt bovendien genegeerd als Ducray-Duminil wordt aangewezen
als auteur. Deze toevoeging blijkt een cruciale aanwijzing en leidt naar de Duitse
theoloog, hofpredikant en weeshuisdirecteur Wilhelm Christoph Günther
(1755-1826).7 In 1787 verschijnt Kindermährchen aus mündlichen Erzählungen
gesammelt (anoniem) van zijn hand, maar de tweede druk hiervan in 1857 vermeldt
wel de naam van de schrijver.8 Op 31-jarige leeftijd heeft Günther Das Vögelchen
mit dem goldenen Ey, Weiß-Täubchen, Der treue Fuchs en Die Königin Wilowitte
mit ihren zwei Töchtern, die hem naar eigen zeggen in zijn vroege, gelukkige,
onbezorgde jaren zijn verteld, opgetekend.9
In juni 1787 duiken de naam van Günther en zijn enige geesteskind bovendien op
in de correspondentie van de filosoof, dichter en predikant Johann Gottfried Herder
en diens vrouw. Deze laatste schrijft in die maand aan een vriend dat van ‘Pastor
Günther’ ‘“Kindermährchen aus mündlichen Erzählungen gesammelt” (Erfurt 1787)
erschienen [sind]’.10 Nogmaals een bevestiging dus van Günthers auteurschap van
deze sprookjes.
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Over de Duitse auteur weten we weinig. Uit het voorbericht bij Kindermährchen
wordt echter zijn kritische houding ten opzichte van de eigen verlichte tijd duidelijk.11
Tevens blijkt daarin dat hij uitgesproken ideeën heeft over sprookjesdidactiek.12
Günther richt zich in het voorwoord niet in de ik-vorm tot de lezer, maar kiest voor
een fictieve dialoog13 en maakt daarmee gebruik van een in de late achttiende eeuw
ongekend populaire vertelvorm.14 Het voorbericht bij Kindermährchen is een fictief
gesprek waarin vermeend auteur van de sprookjes Ernst en diens vriend Carl spreken
over de populariteit van sprookjes in een tijdperk waarin alles draait om Verlichting
en de Rede.

Sprookjes als ‘liebste Unterhaltung’
In het voorbericht legt Günther uit dat niet zozeer de vaak genoemde hang naar magie
en naar onbegrijpelijke en wonderlijke gebeurtenissen maakt dat sprookjes zo graag
gelezen worden in een tijd van vooruitgangsgeloof waarin het verlichte gedachtegoed
toch in strijd lijkt met de fantasiewereld. Veeleer is het de zoektocht naar de waarheid
die ervoor zorgt dat jong en oud, ‘Weisen, sowohl, als [...] Unweisen’, zo van
sprookjes houden.15 Volgens de auteur is de mens altijd op zoek naar een verklaring
voor zaken waarvan hij de oorzaak niet kan doorgronden. Hij ziet immers vooral
gebeurtenissen, maar zelden de oorzaken daarvan. Om deze te achterhalen en
moeilijkheden te overwinnen, gelooft ieder volk op een eigen manier in een god of
duivel:
Ursachen aber will er doch wissen, daher der unauslöschliche Hang höhere
und unsichtbare Wesen hineinzuweben, weil dadurch [...] alle
Schwürigkeiten auf einmal gelöset sind - daher hat jedes Volk seinen Gott
und seinen Teufel geglaubt, jedes auf seine eigene Weise.16
Omdat een kind minder dan een volwassene de oorzaken achter gebeurtenissen ziet
- ‘ihm ist in seiner Welt alles Mährchen’ - houdt dat het meeste van sprookjes en
wonderlijke verhalen.17
Uit het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat ‘unsere aufgeklärten Zeiten
wieder in die finstre Geisterseherey zurückfallen können’, blijkt Günthers kritische
houding tegenover het ontwikkelingsoptimisme van de Verlichting. Volgens de
auteur is het een ‘süßen Traum’ dat ‘das ganze Menschgeslecht, in Kenntnissen und
Aufklärung beständig aufwärts steigen müsse’.18 Het mensenleven ziet hij als een
kringloop: het kind wordt volwassen, de volwassene wordt een grijsaard en die wordt
weer als een kind. Günther meent dat de volwassen jaren van de mensheid voorbij
zijn en dat daarom de liefde voor sprookjes weer groeit zoals in de kindertijd.19 Uit
deze beschouwing op de eigen tijd volgt het advies: ‘Werdet wie die Kinder’, waarmee
de auteur voor het eerst maar niet voor het laatst een bijbelvers lijkt te citeren hetgeen
zijn theologische achtergrond verraadt.20
Vervolgens levert Günther met zijn ideeën over de toonzetting van de sprookjes
en de wijze van vertellen een bijdrage aan het eigentijdse debat over de mate waarin
literatuur moet aansluiten bij de emotionele en intellectuele behoefte van kinderen.
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Kinderen, zo meent Günther, zijn gewend aan ‘Milchspeise’ en hun moet dan ook
geen volwassen voedsel, ‘härtiger Speise’, worden voorgezet.21 Wat kinderen als
vermakelijk zien, verschilt van hetgeen volwassenen als grappig ervaren. Uit de
opmerking over de juiste ‘Speise’ voor een bepaalde leeftijd, blijkt voor de tweede
maal Günthers theologische achtergrond. Zijn woorden vertonen immers veel
overeenkomst met die van de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs,
waar eveneens wordt gesproken over ‘melk’ en ‘vaste spijs’.22
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De sprookjes, naar eigen zeggen opgetekend na het ‘Klagen guter Mütter über den
Mangel an Kindermährchen’, heeft Günther aan de jonge lezers aangepast door de
scherpe hoeken ervan af te ronden en ze te verzachten.23 De verdeling van de verhalen
in drie of vier avonden dient om diezelfde moeders voor meerdere dagen stof tot
voorlezen te geven. Bovendien: ‘[a]uf dieze Weise wirds ihr nicht zu viel, und die
Kinder sehen der Fortsetzung auf den folgenden Abend, [...] desto begieriger
entgegen’.24 Volgens het voorbericht bij DNMG, waarin eveneens ‘de klachten van
veele Moeders dat het hun aan vertellingen voor kinderen mangelde’ de reden vormde
de sprookjes ‘ter Drukperse te geven’, is voor deze verdeling gekozen om het ‘teder
geheugen’ van kinderen tegemoet te komen.25 Volgens Günther is dat helemaal niet
nodig. De lengte is niet de reden dat sprookjes soms moeilijk te bevatten zijn voor
kinderen. Het is veeleer de schrijver die de verkeerde toon zet. Dikwijls komt hij te
snel tot de ontknoping. Günther pleit er juist voor de begingebeurtenissen uitvoerig
te beschrijven. Kinderen willen nu eenmaal alles uitvoerig weten. Tegen het einde
moet een schrijver juist de vaart erin houden en de ontknoping niet onnodig uitstellen.
Wonderlijke gebeurtenissen mogen zich dan best opstapelen.26
Wanneer vanwege de verdeling in avonden een relatie wordt gelegd tussen Günthers
sprookjes en die van Duizend en een nacht, wenst de auteur dat de zijne iets van de
schoonheid van de Arabische vertellingen bevatten.27 Deze vergelijking vormt de
aanleiding wederom uitspraken te doen over het juiste moment van voorlezen of
vertellen. Dat is volgens de auteur ‘in der vertraulichen Dämmerung’.28 Eerder in het
voorbericht kwam al naar voren dat de avond het beste tijdstip is om sprookjes of
spookverhalen te vertellen. Alles is dan namelijk minder duidelijk te onderscheiden
en ‘in der stillen Stunde der Nacht [...] thun sie immer die beste Wirkung. Am Tage
freylich nicht, denn da fehlt die Beleuchtung und Dekoration’.29 De predikant in
Günther kan het niet laten om wederom naar een vers uit de Bijbel te verwijzen met
de opmerking: ‘Jedes Ding hat seine Zeit. Auch das Mährchen’.30
Opmerkelijk en interessant is dat enkel ‘Unterhältung’, amusement, het doel lijkt
te zijn dat de auteur met zijn sprookjes nastreeft.31 Günther is daarmee namelijk een
vroeg voorbeeld van auteurs die sprookjes ter vermaak - in plaats van louter ter
opvoeding - van kinderen schrijft.32 Toch klinkt in de sprookjes uit Kindermährchen
wel degelijk een stichtelijk geluid door. Ze lopen namelijk alle vier uit op een
zogenoemde ‘moralische Nutzanwendung’.33 Ondanks dat Günther zegt alleen te
willen vermaken, laten zijn sprookjes duidelijk de opvoedkundige bedoelingen van
de schrijver zien. Die zijn echter verstopt en goed in de handelingen geïntegreerd en
worden niet, zoals dikwijls het geval is, als gedragsregels of moraal aan het einde
van de sprookjes bekend gemaakt.34 Pas in de loop van de negentiende eeuw zullen
sprookjes, tot dan toe vooral bedoeld voor volwassenen, herschreven worden zodat
ze geschikt zijn voor kinderen35 en gaat langzamerhand leesplezier steeds meer boven
pedagogie.36
Het voorbericht bij DNMG, geschreven in de gebruikelijke ik-vorm in plaats van
de dialoogvorm zoals bij Kindermährchen, steekt schril af bij het filosofische,
didactische voorwoord van Günther. Slechts enkele regels daaruit zijn terug te vinden
in DNMG. Zo herinnert de schrijver van het Nederlandse voorwoord zich evenals de
Duitse auteur dat de sprookjes hem verteld zijn in de ‘gelukkige dagen der Jongheid,
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in welke men vrolyk en vry, buiten drukkende zorgen leeft’.37 De zeer interessante
beschouwing uit het origineel over de populariteit van sprookjes ten tijde van de
Verlichting en over het leven van de mens in relatie tot de liefde voor wonderlijke
vertellingen vinden we echter niet terug in het voorbericht bij DNMG. Waarom het
voorbericht in de ene druk op naam van ‘de
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schryver’ komt en in het andere op die van ‘de schryfster’, is onduidelijk. Misschien
liet de uitgever zich inspireren door zijn tijd en omgeving, waarin het vertellen en
schrijven van sprookjes inmiddels niet meer uitsluitend het alleenrecht van vrouwen
was.38 Of hebben we hier te maken met een zetfout?
Voor ‘Unterhaltung’ moeten we niet bij DNMG zijn. De sprookjes dienen in
Nederland voornamelijk een pedagogisch, moreel en educatief doel. In het voorbericht
wordt nergens gesproken over leesplezier. De lezertjes moeten vooral goed in hun
oren knopen dat ‘Vroomheid, Deugd en Nederigheid, altyd beloond en gelukkig
word; maar Ondeugd, Hoogmoed en Verwaandheid gestraft’.39 Vanaf de vierde druk
van DNMG spreekt de schrijver bovendien de hoop uit ‘door het vreemde der Verhaalen
de kinderen uit te lokken, om zig aan het leezen te gewennen, en hen daar door tot
meerder ernstiger onderwerpen te gewennen’.40 Of de lezer(tje)s zich ook
daadwerkelijk opgewekt en aangedreven hebben gevoeld tot deugdzaam gedrag en
zich aan moeilijker literatuur hebben gewaagd, is de vraag.41 Günther zag dat wellicht
liever anders, en zou tevreden zijn geweest als zijn sprookjes enige uren tot vermaak
leidden.

‘Eindimensionalität’
Het voorbericht bij DNMG mag dan drastisch zijn aangepast, de sprookjes zelf zijn
nagenoeg een letterlijke vertaling uit het Duits. Ondanks dat ze onderling inhoudelijk
verschillen, kennen de vier sprookjes een groot aantal overeenkomsten in de
handelingsstructuur. Zo spelen alle vier zich af in een onbekende tijd en een fictief
land. De held of heldin is van adolescente leeftijd en heeft een verstandig, goedaardig,
nederig karakter. Aan het begin doet zich een probleem of een noodsituatie voor en
om daar uit te komen moeten slechte mensen, dieren of omstandigheden overwonnen
worden. Dikwijls dient een opdracht te worden uitgevoerd om iets te verkrijgen.
Hulp krijgt het hoofdpersonage op benarde ogenblikken van een oude wijze man of
vrouw, van een dier of van magische voorwerpen.42 Bij drie van de vier sprookjes
kan de hoofdpersoon een in een dier betoverde prins(es) diens menselijke gedaante
teruggeven door het eigenhandig te doden. Wat eveneens opvalt, is een drieledige
structuur. Zo is er sprake van drie opdrachten die moeten worden volbracht, een
koning met drie zonen, enzovoorts.
Op grond van deze kenmerken zijn Günthers sprookjes tot de zogenoemde
wondersprookjes te rekenen.43 Ze bezitten echter ook kenmerken die we terugzien
bij kunstsprookjes. De vraag in hoeverre ze daadwerkelijk tot de kunstsprookjes
behoren, is niet eenvoudig te beantwoorden aangezien die een complex subgenre
vormen dat tegenstrijdige eigenschappen wordt toegedicht. Zo kunnen sprookjes van
dit type eenvoudig, vlug en ongekunsteld zijn, maar tevens uitgroeien tot ‘een
omstandige geschiedenis met velerlei incidenten’.44 Daarnaast kan de toonzetting
zowel onderhoudend als opvoedend zijn.
Kunstsprookjes zouden het resultaat zijn van een verdere ontwikkeling van het
eenvoudige volkssprookje. De naïeve boodschap, dat ‘das Gute belohnt und das Böse
bestraft’ wordt, is vervangen door een sceptische kijk op de werkelijkheid.45 In het
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voorbericht bij Kindermährchen zagen we al dat Günther een dergelijke negatieve
houding is toegedaan. Het voorwoord bij DNMG gaat daar echter aan voorbij, en wil
de lezer toch vooral de aloude boodschap meegeven dat het goede beloond en het
slechte bestraft wordt.
Dat bij Günther nauwelijks sprake is van de voor wondersprookjes kenmerkende
‘Eindimensionalität’ pleit ervoor diens sprookjes tot de kunstsprookjes te rekenen.46
De vier verhalen in Kindermährchen vertonen ieder meerdere, met elkaar vervlochten
maar tegelijk op zichzelf staande verhaallijnen. Zo kan na bestudering van de
vertelstructuur van Het vogeltje met het gouden ei worden geconstateerd
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daß diesem Märchen zwei auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelte
Handlungsabläufe eign[...]en. Die Abläufe differieren, insofern der eine
in der Welt der menschlichen Realität und der andere vorzüglich in der
Welt des Zaubers sich abspielen. Der eine rahmt gewissermaßen den
anderen ein.47
Ook in de drie andere zijn verschillende verhaallijnen naast elkaar aanwezig waarvan
de ene zich in de menselijke realiteit en de andere zich in een fantasiewereld vol
wonderen afspeelt.
Kunstsprookjes stellen vaak hoge eisen aan de ontvankelijkheid van de lezer,
hetgeen zeker geldt voor die van Günther.48 De meervoudige vertellijnen en de vele
be- en onttoveringen zorgen ervoor dat jonge lezertje de draad van het verhaal gauw
kunnen verliezen. Zeker als een sprookje in meerdere avonden wordt verteld. De
inhoudelijke complexiteit wordt wel als reden genoemd dat de sprookjes van
Kindermährchen in de vergetelheid zijn geraakt.49 Toch kunnen we zeggen dat de
sprookjes voor achttiendeeeuwse kinderen pedagogisch zeer verantwoord zijn. Het
is goed mogelijk dat het voor jonge lezers weinig toegankelijke voorbericht er aan
bij heeft gedragen dat Kindermährchen in Duitsland pas in 1857 wordt herdrukt.
Hoeveel lezers dit boekje daar daadwerkelijk in handen hebben gekregen, is lastig
te zeggen en vergt nader onderzoek.

Sprookjes in een verlicht tijdperk
Dat in Nederland DNMG populair moet zijn geweest - hoewel de sprookjes de strijd
moesten aangaan met het verlichtingsideaal waarbij de rede als toetssteen voor de
waarheid werd gezien50 - bewijzen de zeven drukken van dit werk. De populariteit
van het boekje in Nederland is niet onverklaarbaar aangezien de sprookjes van
Günther nauw aansluiten bij diverse laat-achttiende-eeuwse, voornamelijk uit
Duitsland afkomstige, pedagogische opvattingen die op dat ogenblik in Nederland
maatgevend zijn.
Zo zijn de opvattingen van de Franse pedagoog Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), die vooral bekend is vanwege zijn pleidooi voor het opvoeden in een
geïsoleerde omgeving, zijn cultuurkritiek, zijn liefde voor het eenvoudige leven op
het platteland en die de natuur ziet als leermeester, in Günthers sprookjes zichtbaar.51
De hoofdpersonen zoeken dikwijls hun toevlucht tot of troost in de ongerepte natuur,
krijgen advies van oude, wijze mannen en vrouwen al dan niet woonachtig in karige
hutjes en van hulpvaardige dieren. In Het vogeltje met het gouden ei komt de
hoofdpersoon bovendien terecht op een onbewoond eiland, dat veel overeenkomsten
vertoont met dat in Robinson Crusoe (1719) van Daniel Defoe, een roman die een
inspiratiebron was voor Rousseaus Emile (1762).52
In de sprookjes van Günther spelen adolescenten de hoofdrol, kinderen dus van
een leeftijd waarin volgens Rousseau het geweten en de deugdzaamheid bepalend
worden voor het doen en laten.53 Deze laatste eigenschap bezitten de helden en
heldinnen in grote mate waardoor ze in staat zijn beproevingen te doorstaan.
Levenservaring doen de hoofdpersonages op in de praktijk van het dagelijks leven
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en leren zo wat ‘goed’ en ‘slecht’ is. Daarmee sluit Kindermährchen aan bij Rousseaus
voorschrift: lering door ondervinding.54
Ook zijn veroordeling van de ongelijke verdeling van macht, bezit en kennis in
de maatschappij is in de vier sprookjes van Günther te herkennen. Verschillen tussen
mensen zijn ‘onnatuurlijk’ en onredelijk en slechts historisch gegroeid, meent
Rousseau.55 Günther keert zich eveneens tegen maatschappelijke verschillen door de
underdogs, de weeskinderen die aan het begin van het verhaal door hun wrede
voogden, stiefmoeders en -zusters slecht worden behandeld, te laten zegevieren. Hun
plaaggeesten worden dikwijls aan het einde van het verhaal gestraft, zoals dient te
gebeuren vanwege hun ‘Ondeugd, Hoogmoed en Verwaandheid’.
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In De getrouwe vos krijg de derde, en tevens jongste zoon van een zieke koning tijdens zijn missie
om een vogel te vinden wiens zang zijn vader zal doen genezen, hulp van een vos. (KB, KW BJ
25240)

Een koningin en haar dochters worden door een boze tovenaar in bloemen veranderd. Het is aan de
zonen van een koning uit een naburig land om te betovering ongedaan te maken, in het vierde sprookje
Koningin Wilowitte en haar twee dochters. (KB: KW BJ 25240)

Ook de nauw aan Rousseau verwante ideeën van diens navolgers, de Duitse
filantropijnen, zijn zichtbaar in de sprookjes van Günther. Deze laat-achttiende-eeuwse
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stroming in de pedagogiek krijgt mede door haar combinatie van nuchter rationalisme
en verdraagzaam christendom in Nederland rond 1780 veel invloed.56 Hun populariteit
past bij de sterke oriëntatie op de Duitse cultuur aan het einde van de achttiende
eeuw, die onder andere zichtbaar wordt in een groeiend aantal vertalingen van
Duitstalige boeken.57 De vertaling en uitgave van Günthers Kindermährchen kan in
dit licht worden gezien. De filantropijnen spreken zich uit voor een vrije
opvoedingsstijl, waarin het ‘spelend leren’ belangrijker is dan het geven van formele
lessen. Men hoort hierin de stem van dichter Hieronymus van Alphen terug die in
1778 dicht: ‘Mijn leeren is speelen, mijn speelen is leeren’.58
Een van de filantropijnse voormannen, Christian Gotthilf Salzman (1744-1811),
sluit nauw aan bij Rousseau wanneer hij meent dat maatschappelijke misstanden
ontstaan als de mens zich te ver van de natuur verwijdert. De vrije natuur is daarom
een ideaal opvoedingsmilieu.59 Salzman geeft in zijn Ameisenbüchlein (Mierenboekje,
1806) tips voor de manier waarop men kinderen verhalen moet vertellen.60 Deze
vertonen grote overeenkomsten met de aanwijzingen van Günther in zijn voorbericht
bij Kindermährchen. Net als Günther is Salzman een voorstander van breedvoerigheid,
en mag het verhaal verlevendigd worden door het vervlechten van bijkomende
omstandigheden in de hoofdhandeling.61
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Een andere bekende filantropijn, Joachim Heinrich Campe (1746-1818), is van
mening dat emoties en gevoelens van kinderen niet moeten worden onderdrukt, maar
dat ze deze dienen te leren beheersen. Vanuit dit idee keren ook Nederlandse
pedagogen zich tegen schoolboekjes waarin oorlogsgruwelen uitgebreid worden
verteld. Beter is het, volgens velen in de jaren zeventig van de achttiende eeuw, om
voor kinderen te verbergen ‘al wat wreed is. Men leere hun voor bloed ijzen. Geene
vogelen, geene dieren moeten in hun nabijheid gedood worden’.62 Günther kon zich
daarin wellicht vinden, aangezien hij scherpe kanten en hoeken van de sprookjes
afrondde, zoals we zagen in het voorbericht bij Kindermährchen. Feit is dat in zijn
sprookjes diverse malen dieren worden gedood en opgegeten. Dit is wellicht
toegestaan, omdat het een goed doel dient. Het dier is namelijk een betoverde prins
of prinses die alleen hierdoor zijn of haar ware menselijke gedaante terug krijgt.

‘Armhartige prulschriften’
Hoewel in de praktijk sprookjes graag gelezen worden, is het oordeel van de
recensenten niet altijd positief. In De Misantrope (1745) laat Justus van Effen blijken
geen hoge pet op te hebben van auteurs ‘die zich alleen op Leugens toeleggen’. Hij
vergelijkt hen dan ook met blikslagers. Van dit type schrijvers kan echter wel worden
gezegd dat zij ‘zeer slecht metaal verwerken, maar het voor niet hooger verkoopen
als het is’.63 De recensent van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen oordeelt
niet veel positiever over DNMG. In 1807 schrijft deze:
Zoo als de ouden zongen, piepen de jongen! Dit Spreekwoord is omtrent
deze Dochter van Moeder de Gans waarachtig; de appel viel hier niet ver
van de boom. Meer zou het ons spijten, indien dit bij het gros onzer Natie
ten aanzien van de Opvoeding waarachtig was. Dit boekje beleeft reeds
den 4den Druk, naar den titel. Dat het der Jeugd bevalt, is niet vreemd.
Maar bij onzen tegenwoordigen voorraad! - Ouders en Opvoeders moesten
wijzer zijn.64
Terecht noemt bovenstaande recensie DNMG een dochter van Perrault. Diverse
elementen uit de sprookjes van de Fransman zijn ook bij Günther aanwezig.
‘Assepoesterismen’ treffen we bijvoorbeeld aan in Het witte duifje, waarin een arm
weesmeisje het harde en vuile werk moet opknappen, de afgedankte kleren van haar
stiefzusters draagt en uiteindelijk een prins trouwt. Ook speelt Günther voor dit
sprookje leentjebuur bij Blauwbaard wanneer de heldin van een tovenaar die haar
gegijzeld houdt de baard moeten kammen, diens tanden moet poetsen en voeten
wassen. Ondanks dat ouders en opvoeders ‘wijzer’ moeten zijn en hun kroost betere
literatuur kunnen voorzetten dan DNMG is, gelet op de vele sprookjesboeken die rond
1800 verschijnen, de praktijk weerbarstig.
Toch zijn er eveneens reacties bekend waaruit enige sympathie voor het
sprookjes-genre blijkt. Hoewel Allard Hulshoff het werk van Mme de Beaumont
afkeurt, fronst hij in 1765 de wenkbrauwen wanneer een kind van zes à acht jaar het
spreken over de Heilige Schrift prefereert boven het luisteren naar de Vertellingen
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van Moeder de Gans.65 Hulshoff adviseert ouders om hun kinderen met de pen in de
hand te laten lezen, hun langzaam ‘gewigtige onderwerpen’ aan te bieden, zodat hun
smaak ‘niet verbastere door die armhartige prulschriften van romans’.66 Kinderen
mogen sprookjes, mits met een kritische houding, dus gerust lezen. Vanaf de derde
druk van DNMG is in het voorbericht de idee van Hulshoff om kinderen via lichtere
‘spijs’ (!) langzaam te wennen aan zwaardere thematiek, terug te lezen. Ook de
eerdergenoemde Van Alphen ziet er weinig kwaad in wanneer kinderen luisteren
naar ‘onze oude goede baker, die sprookjes kan vertellen’.67
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Conclusie
Hoewel het gissen is naar de werkelijke verkoopcijfers en het aantal kinderen dat
DNMG daadwerkelijk onder ogen heeft gekregen, sluit het boekje aan bij de
laat-achttiende- en begin-negentiende-eeuwse pedagogische ideeën. In de sprookjes
van de Duitse predikant Günther gaat goed gedrag boven schoonheid en worden de
negatieve gevolgen van ‘verkeerd’ handelen en omgekeerd de positieve van ‘goed’
handelen duidelijk. Ook wordt deugdzaamheid en trouw beloond en het
tegenovergestelde bestraft. Günthers sprookjes voldoen daarmee aan de criteria die
diverse laat-achttiende-eeuwse pedagogen aan de literatuur stellen: in fictie ingebedde
moraallessen in een kindgerichte vorm en taal.
Ondanks zijn kritische houding tegenover de Verlichting sluit de Duitse auteur
wel degelijk aan bij het verlichte gedachtegoed. De sprookjes laten zien dat de auteur
een tussenpositie inneemt in de literair-pedagogische discussies van zijn tijd en als
een van de eersten een ‘sprookjesdidactiek’ formuleert. Hij mag tevens worden gezien
als voorloper van de auteurs die na 1800 sprookjes gaan schrijven specifiek voor
kinderen of hun eerdere sprookjes aan een jeugdig publiek aanpassen. Sprookjes
bovendien waarin leesplezier boven educatie of opvoeding gaat.
In Duitsland is Kindermährchen ondanks een moderne uitgave enigszins in de
vergetelheid geraakt. Ook in Nederland kent vrijwel niemand deze sprookjes nog
ondanks dat DNMG destijds vele malen is herdrukt. Het drastisch herschreven
voorbericht bij de Nederlandse uitgave laat zien dat het rond 1800 misschien nog te
vroeg is om kinderen enkel ter vermaak sprookjes te laten lezen. De nadruk in het
voorwoord ligt immers sterk op de morele les die uit de sprookjes moet worden
getrokken en op de educatieve functie van het lezen. In de late achttiende eeuw was
daar duidelijk meer behoefte aan.68 Het herschrijven van het filosofische voorbericht
bij Kindermährchen blijkt dus een goede zet van Roos te zijn geweest. De sprookjes
liet de uitgever echter ongemoeid. Ze behouden hun complexiteit wat een oorzaak
kan zijn dat ze ook hier weinig bekend zijn.
Hoezeer dat het geval is, bleek tijdens bij de foto-expositie ‘Er was eens...’, die
tot 18 april 2013 te zien was in de hal voor de ingang van de Koninklijke Bibliotheek.
Hoewel de aankondiging op de website beloofde dat er bijzondere foto's te zien
zouden zijn die een ‘frisse blik werpen op de sprookjescollectie van de KB’, en dat
ook aan minder bekende sprookjes aandacht geschonken zou worden, viel van DNMG
geen spoor te bekennen.
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Voltaire, Joan Jacob Mauricius en de Surinaamse slavernij
John Besseling
In 1759 publiceerde Voltaire Candide ou l'optimisme, de roman waarin hij, naar
aanleiding van de desastreuze aardbeving in Lissabon in 1755, op satirische wijze
afrekende met het optimistische wereldbeeld van Gottfried Wilhelm Leibniz. In het
negentiende hoofdstuk arriveert de hoofdpersoon Candide in de kolonie Suriname,
waar hij geconfronteerd wordt met de verschrikkingen van de slavernij. Zo ontmoet
Candide een slaaf van een suikerplantage, van wie voet en hand zijn geamputeerd.
De verminkte slaaf steekt een monoloog af waarin hij zegt dat honden, apen en
papegaaien er duizend keer beter aan toe zijn dan slaven. Als alle mensen kinderen
van Adam zijn, zoals hij van een predikant gehoord heeft, behandelen de Hollanders
hun familieleden wel heel gemeen.1 In 1993 stelde Gert Oostindie de vraag waarom
Voltaire juist Suriname had uitgekozen als decor voor dit hoofdstuk. Voltaires
beschrijving van Suriname was onrealistisch, maar waar het de gruwelijke behandeling
van slaven betrof leverde hij een belangrijke bijdrage aan het nog altijd gangbare
idee dat de plantageslavernij nergens zulke gruwelijke vormen heeft aangenomen
als hier.
Oostindie gebruikte Voltaire als opstapje voor een analyse van die beeldvorming
en leidde deze terug op George Warrens Description of Surinam uit 1667, Aphra
Behns Oronooko, or the History of the royal slave uit 1688, en J.D. Herleins
Beschrijvinge van de volk-plantinge Zuriname uit 1718, waarin excessieve
bestraffingen door plantagehouders als oorzaak voor opstandigheid van de
slavenbevolking werden genoemd. Latere beschrijvingen als die van Jan Jacob
Hartsink in 1770 en John Gabriel Stedman in 1796 versterkten het beeld van een
slavenkolonie die gruwelijker was dan alle andere, een visie die in toenemende mate
verbonden raakte met de roep om reglementering en meer overheidstoezicht. Ondanks
Oostindie's hardnekkig pogen het tegendeel te bewijzen, moest hij toegeven dat het
plantagekolonialisme in Suriname inderdaad tot een uitzonderlijk hoge frequentie
van extreme wreedheden kan hebben geleid, maar hij maakte wel aannemelijk dat
de levensomstandigheden van de slaven in algemene zin niet slechter waren dan die
in andere plantagekolonies.2
Oostindie vroeg zich af waarom Voltaire Suriname als decor voor het negentiende
hoofdstuk gebruikte. Hij had ruzie met zijn Amsterdamse uitgever Van Duren en
noemde de eigenaar van de suikermolen die de slaaf had verminkt niet voor niets
Vanderdendur. Voltaire wilde de immoraliteit van de Hollandse koopmansstand in
een genadeloos daglicht plaatsen. In een eerdere versie van Candide was van
mishandeling van slaven zelfs geen sprake en werd de hoofdpersoon uitsluitend in
Suriname gesitueerd om door gewetenloze Hollanders te worden opgelicht. Dat
Voltaire in de definitieve versie toch de slavernij aan de orde had gesteld, leidde tot
de aanname dat hij Warren, Behn en Herlein had gelezen. Het kan zijn, maar het is
Oostindie kennelijk ontgaan dat Voltaire gelegenheid had zich uit eerste hand te
informeren over de toestand in Suriname. Sinds 1740 correspondeerde hij met de
dichter, jurist en diplomaat Johan Jacob Mauricius (1692-1768), die van 1742 tot
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1751 gouverneur-generaal van Suriname was geweest, en in de kolonie drie plantages
bezat.
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Voltaire en Mauricius
Voltaire had Mauricius in 1740 leren kennen tijdens een etentje bij de Franse
ambassadeur De Fénelon in Den Haag. Mauricius was op dat moment consul van de
Republiek in Hamburg en minister bij de Nedersaksische Kreits. Hij was enige
maanden met verlof in de Republiek. Als schrijver was hij op jonge leeftijd bekend
geworden met een aantal toneelstukken en een omvangrijk dichtwerk, De kruishistorie
van den lijdenden Heiland.3 Daarnaast had hij in 1722 en 1725 twee reeksen
Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen gepubliceerd.4 Mauricius beschikte van
huis uit niet over vermogen of invloedrijke familieconnecties. Hij wendde zijn literaire
talent aan om zich te profileren binnen de maatschappelijke en politieke elite. Zijn
beste vriend was de schatrijke in Den Haag woonachtige dichter, literatuurcriticus
en mecenas Pieter Anthony de Huybert van Kruiningen. Waarschijnlijk via De
Huybert, die deel uitmaakte van het Amsterdamse patriciaat en van 1717 tot 1739
drost van Muiden was geweest, ontmoette hij zijn eerste vrouw Alida Pauw, telg uit
de Haagse tak van het Amsterdamse regentengeslacht Pauw.5 In 1716 vestigde het
echtpaar zich in de Beemster, waar Alida land erfde, en in 1719 werd Mauricus
aangesteld tot pensionaris van het nabijgelegen stadje Purmerend.6 Het was de
springplank voor zijn verdere carrière. In 1725 werd hij benoemd tot consul en in
1742 volgde de aanstelling tot gouverneur-generaal van Suriname.7
Na de benoeming in Hamburg stopte Maurcius met publiceren, maar er verschenen
regelmatig herdrukken van oud werk, en hij genoot een reputatie van buitengewone
eruditie, niet alleen op literair maar ook op historisch-juridisch terrein. Tijdens het
etentje bij De Fénelon bewonderden Voltaire en Mauricius het originele manuscript
van de roman Les aventures de Télémaque, geschreven door de abt De Fénelon, een
oom van de ambassadeur, en brachten de avond door met gesprekken over literatuur
en toneel.8 Voltaire lijkt zijn literaire kennissen in Holland bij voorkeur in prominente
oranjegezinde kringen te hebben gezocht. Mauricius en De Huybert waren ideologisch
bevlogen orangisten en bevriend met de belangrijkste politiek-literaire agitator in de
Republiek, de Friese edelman Willem van Haren.9 Diens dichtwerken Gevallen van
Friso uit 1741 en Leonidas uit 1742 waren propagandakreten vóór het herstel van
het stadhouderschap. Voltaire schreef naar aanleiding van Leonidas een gedicht voor
Van Haren, dat door zowel Mauricius als De Huybert in het Nederlands werd
vertaald.10 De Huybert en Voltaire wisselden van gedachten over de vertaling en
eenmaal schreef Voltaire hem zelfs een briefje in gebrekkig Nederlands.11 Op 6
augustus meldde De Huybert aan Van Haren:
Voltaire is mij tout d'un coup komen zien. Hij is vol geest en vol vuur,
amusant genoeg, maar wat décisif en al te los van tong voor een Fransch
onderdaan, qui doit penser en sage. Gare le Bastille ou le fort l'Evèque,
zoo hij zich niet buiten schoots houdt. Harpokrates met den vinger op den
mond mogt hij wel in zijn tabaksdoos doen schilderen, om hem tot een
memento te strekken.
Voltaire op zijn beurt vond De Huybert langdradig: ‘Style Hollandais, cent paroles
pour une’.12
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Hoe Voltaire Mauricius' vertaling heeft gewaardeerd is onbekend, maar de twee
hebben nadien contact gehouden. In de 16.000 pagina's tellende Correspondance
Voltaire van Théodore Besterman zijn geen brieven terug te vinden, maar er zijn
overtuigende aanwijzingen. In 1762, Mauricius was toen al elf jaar terug in Europa
en in 1756 weer tot consul in Hamburg aangesteld, meldde hij aan de hofpredikant
van Oranje, Jean Royer, dat hij Voltaire had geschreven om hem een Frans taalkundig
probleem voor te leggen. Gewoonlijk reageerde Voltaire snel, maar ditmaal had hij
nog niet geantwoord.13 Ook
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Voltaire refereerde aan een briefwisseling met Mauricius. In 1763 vernam de Italiaanse
toneelschrijver Francesco Albergati Capacelli hoe Mauricius in Hamburg een rol
had gespeeld in Voltaires toneelstuk Zaïre. Mauricius was toen al geruime tijd ziek
en kon niet meer lopen: ‘Il m'a mandé’, aldus Voltaire, ‘qu'il jouait Lusignan dans
Zaïre avec beaucoup de succes; qu'il se faisait potter sur un brancard, et qu'en un
mot on n'avait pas besoin de jambes pour jouer la comedie; il a raison, mais on a
besoin d'yeux et d'oreilles’.14 Twee maanden later kwam hij er nog eens op terug in
een brief aan baron Jacob Friedrich von Bielfeld: ‘Ce vieux bonhomme de Mauricius,
que vous avez vu à Hambourg, me mandait qu'il jouait Lusignan mieux que moi,
parce qu'il était paralitique’.15

De gemankeerde carrière van een orangist tijdens het stadhouderloze
tijdperk
Mauricius was in 1740 met verlof gegaan om zijn stagnerende carrière vlot te trekken.
Gewoonlijk wordt zijn loopbaan tot de benoeming in Suriname voorgesteld als een
lineair succesverhaal, maar het tegendeel is het geval. De benoeming tot consul in
Hamburg in 1725 was een gouden handdruk waarmee hij uit de Hollandse politieke
arena was verwijderd. Als pensionaris van Purmerend had hij zich in de
Statenvergadering sterk gemaakt voor Oranje en zich de haat van Amsterdam op de
hals gehaald. Het Hamburgse consulaat was een aanbod dat hij, mede gezien zijn
bescheiden salaris als pensionaris, niet had kunnen weigeren, maar hij beschouwde
het als een ‘honorabel bannisement’.16 Vanuit Hamburg had hij zijn relatie met de
Friese stadhouder gecultiveerd om zo een prominente diplomatieke post te krijgen.
De prins deed zijn best, maar slaagde niet en uiteindelijk vervloog de hoop. In 1740
werd Mauricius' vriend en contactpersoon aan het hof, requestmeester en domeinraad
Joan Duncan, ontslagen na een conflict binnen de domeinraad.17 Gedesillusioneerd
verzette Mauricius de bakens en zocht contact met de Amsterdamse politieke elite.18
Zijn oranjegezinde antecedenten wekten hier wantrouwen, maar aan zijn
bekwaamheden werd niet getwijfeld.19 Zo kwam hij in beeld bij de directie van de
Sociëteit van Suriname, gedomineerd door anti-stadhouderlijke regenten als Gerrit
Corver, Cornelis Hop en Willem Bakker Dirksz. In tegenstelling tot vorige
gouverneurs, die veelal uit lagere functies waren opgeklommen, werd ditmaal een
‘Politijk’ van niveau gezocht, die in de door conflicten geteisterde kolonie orde op
zaken zou kunnen stellen.20 Mauricius leek de geëigende man voor deze netelige
functie.
Oranjegezinde vrienden als Pieter Anthony de Huybert, Joan Duncan, Willem van
Haren en Aris van der Mieden raadden Mauricius af de baan te accepteren. Suriname
stond bekend als een bestuurlijke slangenkuil. Als gouverneur-generaal zou hij het
namens de Sociëteit op moeten nemen tegen de lokale plantersgemeenschap. In de
Republiek, met name in Zeeland en Friesland, leefden grote bezwaren tegen de wijze
waarop de Amsterdamse elite de Sociëteit van Suriname domineerde. Willem van
Haren zou in 1744 als afgevaardigde van Friesland in de Staten-Generaal tegen de
Sociëteit ageren en de belangen van de plantagehouders verdedigen.21
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Waarschuwingen dat hij tussen twee vuren zou belanden waren aan Mauricius echter
niet besteed. Hij bleef hartstochtelijk orangist, maar nu eindelijk het moment scheen
aangebroken om iets groots te verrichten, was hij onverzettelijk. Hij verkocht zijn
bezittingen en vertrok met zijn gezin naar Suriname, met het plan zich blijvend te
vestigen en zijn kapitaal te beleggen in plantages.

Gouverneur-Generaal van Suriname
Mauricius' ambtsperiode beantwoordde aan de somberste vooruitzichten. Zijn bewind
werd getekend door hevige conflicten met de plantersgemeenschap en eindigde na
een ingreep door stadhouder Willem IV in 1751 in een gedwongen repatriëring. De
geschillen
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in de jaren 1742-1751 gingen terug op aloude belangentegenstellingen tussen de
Sociëteit van Suriname en de eigenaren en exploitanten van de plantages. Pim van
der Meiden heeft de confrontaties tusssen Mauricius en de plantagehouders uitgebreid
beschreven in zijn studie Betwist bestuur. De twee belangrijkste kwesties betroffen
de financiering van de defensie, en het beleid ten aanzien van de marrons, ontsnapte
ex-slaven die zich in de binnenlanden hadden gevestigd. Toen Mauricius arriveerde
werd er al jaren gewerkt aan forten om de kolonie tegen aanvallen vanuit zee te
beschermen, maar de toenemende oorlogsdreiging in Europa maakte de voltooiing
urgent. Het bleek dat voor plantageslaven die werden ingezet bij de bouw exhorbitante
huren werden berekend. Mauricius wilde geen confrontatie met de eigenaars, maar
de directie in Amsterdam eiste redres.22 De kwestie verziekte zijn toch al gespannen
relatie met het Hof van Politie, de vertegenwoordiging van de ingezetenen. Het
probleem van de marronage zorgde voor een verdere escalatie. Geconfronteerd met
de onmogelijkheid offensieve acties van deze groepen effectief te bestrijden, trachtte
Mauricius vrede te sluiten, in de hoop de gepacificeerde marrons tegen andere
ontsnapte slaven te kunnen uitspelen. Een aanpak die volgens zijn tegenstanders de
deur opende naar een algemene slavenopstand en de ondergang van de kolonie. In
1747 vertrok hun leider, Salomon Duplessis, naar de Republiek, waar hij in het
verhitte klimaat rond de verheffing van Willem IV tot algemeen stadhouder gereed
gehoor vond met klachten over de Sociëteit, het machtsmisbruik van de
gouverneur-generaal en diens slappe optreden tegen de marrons.23 Een ideaal
uitgangspunt voor een populistisch appèl.
Mauricius raakte inderdaad tussen twee vuren gevangen. Onder zijn leiding was
het herstel van het stadhouderschap in Paramaribo uitgebreid gevierd. Zodra het
nieuws bekend werd, had hij Willem IV aangeschreven en onder verzekering van
blijvende trouw zijn diensten aangeboden. Hij had de oppositie in de kolonie getypeerd
als ‘de republikeinse partij’, en Willems hulp ingeroepen om de weerstand de kop
in te drukken.24 In de Republiek vonden de opposanten echter steun binnen het
oranjegezinde kamp en gold Mauricius als zetbaas van het oude bewind.25 Salomon
Duplessis werd in het besogne van de Staten-Generaal dat zich met Suriname
bezighield welwillend ontvangen en kreeg via Willem IV's geheimsecretaris Jan de
Back zelfs toegang tot het stadhouderlijk hof.26 Ook Amsterdamse kooplieden en
investeerders in de plantage-economie, van wie velen het herstel van het
stadhouderschap hadden gesteund, stonden zeer kritisch tegenover de Sociëteit.27
Aanvankelijk weigerde Willem IV Mauricius te laten vallen. Hij gold als een oude
getrouwe die zich in moeilijke tijden sterk had gemaakt voor het Oranjehuis, en
correspondeerde nog altijd direct met de prins. Ook Holland bleef vierkant achter
Mauricius en de Sociëteit staan, maar de overige gewesten, Zeeland en Friesland
voorop, kozen de kant van Duplessis.28 Als gevolg van de volksoproeren in 1748 en
de daarop volgende wetsverzettingen verloor de Sociëteit ook in Holland terrein.
Invloedrijke directeuren als Gerrit Corver en Willem Bakker Dirksz. verloren hun
functies binnen het Amsterdamse stadsbestuur en in 1749 werd Willem IV aangesteld
tot opperdirecteur van de Sociëteit. In Den Haag ruimde raadpensionaris Gilles, die
Mauricius en de Sociëteit had gesteund, het veld.29 De interne conflicten in Suriname
hadden in directe zin weinig te maken met de partijstrijd in de Republiek, maar
werden door de oranjepartij in de Republiek gebruikt om toegang te forceren tot het

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

bolwerk van de Sociëteit. Duplessis op zijn beurt gebruikte de oranjepartij voor
hetzelfde doel. Hij kwam met plannen om Suriname onder gezag van de
Staten-Generaal te brengen of als ‘apanage’ cadeau te doen aan Willem IV's dochter
Caroline.30
In 1748 kreeg Duplessis, ondanks protesten van de Sociëteit, van de
Staten-Generaal toestemming om naar Suriname terug te keren. Mauricius vreesde
een gewelddadige
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escalatie en richtte een smeekbede aan de prins.31 Willem IV verbood Duplessis te
vertrekken, maar met steun uit invloedrijke oranjegezinde kringen mobiliseerde de
opposant een effectieve lobby om Mauricius afgezet te krijgen. Hij bestookte de
Staten-Generaal met rekwesten en dreigde met een ‘generaale massacre van alle
Europiaanen’ als er niet ingegrepen zou worden.32 Uiteindelijk leverde Duplessis de
stadhouderlijke secretarie in 1750 zelfs het concept voor de militaire expeditie die
in Suriname de wet moest verzetten.33 In zijn wanhoop had Mauricius Willem IV in
1748 al eens verzocht tijdelijk te worden teruggeroepen en in 1750 vroeg hij nogmaals
om verlof, maar de wijze waarop dat gebeurde was een pijnlijke vernedering.34
Formeel werd hij in 1751 met behoud van eer en goede naam gerepatrieerd, maar
generaal Heinrich Ernst von Spörcke, die de expeditie leidde, was volledig op de
hand van de oppositie. ‘Zo de heeren commissarissen, in loco zijnde, mij maar een
half uur zonder vooroordeel hadden gelieven aan te hooren’, verzuchtte Mauricius
in 1763, zou hij hun zijn gelijk ‘zo klaar als de dag gedemonstreerd hebben, maar
de stroom was te sterk’.35 Zijn vertrek werd een beschamende afgang die door
tegenstanders met luid gejuich werd begroet.36

Terug in de Republiek
Terug in de Republiek trachtte Mauricius te redden wat er te redden viel. Hij
publiceerde zijn Gezang op zee, een aan Willem IV gerichte apologie in dichtmaat
die hij tijdens de terugreis had geschreven. Daarnaast verscheen in 1752 in een oplage
van 600, gefinancierd door de Sociëteit, een uitputtend vijfdelig Recueil van egte
stukken, waarin hij zich verdedigde tegen beschuldigingen van wanbeleid en
machtsmisbruik. Het Gezang werd in ruime oplage onder het publiek verspreid en
het Recueil aan prominenten rondgestuurd.37 Willem IV waardeerde het Gezang en
had zich minzaam opgesteld toen Mauricius op audiëntie kwam.38 Het was slechts
de bedoeling geweest Mauricius in zijn eigen belang uit de netelige situatie te
bevrijden, verzekerde hij, maar hij ging voorbij aan het feit dat diverse naaste
medewerkers zich volledig hadden laten inpalmen door Duplessis, en dat Von Spörcke
uiterst vooringenomen naar Suriname was vertrokken.39 Na het verschijnen van het
Recueil en het overlijden van Willem IV in oktober 1751 werd Jan de Back van de
zaak afgehaald en verdiepte Jacob Isaac baron de Larreij zich als nieuw aangestelde
‘commissaris tot de Surinaamse zaken’ in de kwestie.40 Willem IV's weduwe prinses
Anna was Mauricius niet gunstig gezind, maar De Larreij kon niet anders dan
concluderen dat het stadhouderlijk bewind zich ernstig had gecompromitteerd door
de steun aan Duplessis.41 In 1753 werd Mauricius door de Hoge Raad vrijgesproken
van alle beschuldigingen. Op zijn beurt klaagde hij nu Duplessis aan en liet hem in
Den Haag gevangen zetten. Er dreigde een rechtszaak die het stadhouderlijk bewind
in grote verlegenheid zou brengen. Prinses Anna zag zich genoodzaakt Mauricius te
compenseren met een jaargeld van zesduizend gulden, maar volgens de
dagboekschrijver Gijsbert Jan van Hardenbroek, die het gehoord had van de
Amsterdamse burgemeester Hasselaar, was daaraan de voorwaarde verbonden dat
hij de zaak tegen Duplessis zou laten rusten. De Huybert meldde enkele maanden
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later aan Van Haren dat Mauricius eenmalig 15.000 gulden van de Sociëteit ontving
en 17.500 gulden schadevergoeding van Duplessis en zijn aanhangers. Mauricius
hield de mogelijkheid van een proces tegen Duplessis nog open, schreef hij, maar
dat zou er niet van komen.42
Aanvankelijk verwachtte Mauricius na zijn vrijspraak als gouverneur-generaal te
worden hersteld, maar dat viel tegen. In de ogen van Willem Bentinck en prinses
Anna bleef hij een man die, zijn liefde voor het Oranjehuis ten spijt, stroman was
geweest van de partij die in 1748 het onderspit had gedolven. In een poging zijn
geschonden imago op te poetsen publiceerde hij in 1753 een eerste bundel
Dichtlievende uitspanningen,43
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waaruit volgens De Huybert aan het hof geregeld werd voorgedragen, maar als jurist
en bestuurder bleef hij uit de gratie.44 Kort na zijn vrijspraak diende hij zelf zijn
ontslag in bij de Sociëteit.45 Willem IV had in 1751 gezinspeeld op een andere
prominente functie, maar ook die hoop bleek ijdel. In 1723 was Mauricius als gevolg
van zijn oranjegezind drijven in de Staten van Holland een benoeming in de Hoge
Raad misgelopen, en hij verwachtte nu alsnog tot raadsheer te worden aangesteld.46
Hij kocht een kapitaal huis in Den Haag, maar hoewel er in de volgende jaren vijf
functies in de Hoge Raad vrijkwamen, werd hij telkens gepasseerd.47 Ontmoedigd
accepteerde Mauricius in 1756 het aanbod opnieuw consul in Hamburg te worden.48

De ‘Verlichting’ in Suriname
Het Hamburgse consulaat liet Mauricius alle tijd voor privézaken, literaire activiteiten
en correspondentie. Nadat hij dertig jaar nauwelijks had gepubliceerd, stortte hij zich
met hernieuwd enthousiasme op de literatuur. Tot 1762 verschenen in nauwe
samenwerking met De Huybert nog twee delen Dichtlievende uitspanningen, een
serie waarin naast het Gezang op zee en Oranjepoëzie, ook jeugdwerk,
gelegenheidsstukken, lof- en rouwdichten (voornamelijk voor prominenten die hem
in de Surinaamse kwestie hadden gesteund), en de belangrijkste toespraken uit zijn
carrière, waaronder die bij het afscheid van de Sociëteit, werden opgenomen.49 In
1765 en 1766 volgden onder de titel Onledige ouderdom twee delen Taallievende
en historische uitspanningen, waarin hij onder meer tegenover de heersende Franse
mode het Nederlands als literaire taal verdedigde.50 Daarnaast bleef hij, hoewel
ambtelijk uitgerangeerd, hofleverancier van gratis dichtwerk voor het Oranjehuis.
Verzoeken om tegenprestaties werden spaarzaam gehonoreerd.
Vanuit Hamburg hield Mauricius contact met het stadhouderlijk hof via de
predikant Jean Royer, met wie hij een literaire en politieke correspondentie onderhield.
Hij schreef graag en makkelijk - altijd staande - en zijn brieven bevatten veel details
over zijn persoonlijk leven, gezondheid en zakelijke beslommeringen. Suriname
bleef een groot deel van Mauricius' tijd en energie opeisen.51 Zijn zoons Andreas en
Pieter waren achtergebleven om de drie plantages draaiende te houden en die van
Pieters vrouw Johanna Bley en enkele absente eigenaars te administreren. Pieter was
lid van het Hof van Politie en Andreas vendumeester en ontvanger van de Sociëteit.
Mauricius vreesde voor Andreas' leven, want als ontvanger werd hij gehaat. In 1754
overleed hij, volgens Mauricius ‘dood geplaagd’ door de planters. In 1758 stierf ook
Pieter, kort voor hij zou repatriëren.52 In de jaren daarna was Mauricius genoodzaakt
de plantages met grote verliezen te verkopen.53
Mauricius' brieven aan Royer lezend in de wetenschap dat hij in deze jaren
regelmatig correspondeerde met Voltaire, kan men gevoeglijk aannemen dat hij
daarin niet gezwegen heeft over de Surinaamse zaken.54 Het negentiende hoofdstuk
van Candide wordt vaak gelezen als een fundamentele afwijzing van de slavernij,
maar die indruk is bedrieglijk. Het was Voltaire er in de eerste plaats om te doen de
immoraliteit van de Hollandse planters aan te tonen. Het beeld van de slaaf met
geamputeerde ledematen sluit naadloos aan bij wat Mauricius in ambtelijke stukken,
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gedrukte publicaties en brieven heeft benadrukt. In zijn visie was niet de slavernij
als zodanig, maar de willekeur, de wreedheid en het seksueel wangedrag van de
planters en hun opzichters de oorzaak van de problemen. Bij overtredingen, zo schreef
hij in 1762 in een memorie voor Royer's zoon Jean Theodore, die een studie maakte
van de slavernij, nemen ‘veele planters, en nog meer de gehuurde directeurs, de
vrijheid van een slaaf stil aan kant te helpen. Ook kunnen ze de straf van sweeping
zodanig inrichten, dat de slaaf eenige daagen daarna sterft. [...] Daar zijn veele
exempelen van execrable wreedheden, en al 't ongeluk met
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de wegloopers is alleen daar aan te wijten’.55 Kritiek die ook al te lezen was in Herleins
Beschrijvinge van Zuriname uit 1719, een werk dat Mauricius voor zijn vertrek in
1742 ongetwijfeld heeft bestudeerd.
Voltaire's schets van de Surinaamse slavernij heeft grote invloed gehad, maar waar
het de typering van de slavernij als fundamenteel onrecht betreft, is Candide weinig
overtuigend. Ook hier volgde Voltaire het spoor van Mauricius. Niet de slavernij
werd veroordeeld - de verminkte slaaf is aan de Hollanders verkocht door zijn eigen
ouders - maar de inhumane behandeling van slaven. In zijn Dictionnaire philosophique
sprak Voltaire zich nadrukkelijker uit over de slavernij. Vraag het een ellendige
arbeider, stelde hij. Die kiest liever een leven vol armoede en ontbering dan een
bestaan als slaaf onder betere omstandigheden. En vraag het een slaaf of hij vrij wil
zijn. Die kiest de vrijheid omdat hij als vrij man uitzicht heeft op sociale stijging als slaaf weet hij dat hij uiteindelijk zal sterven in een hoek van de stal van zijn
meester. Hij zag echter verzachtende omstandigheden. Slavernij was in principe
onrechtvaardig, maar van alle tijden en plaatsen, en dus verdedigbaar.56 Een radicale
veroordeling op basis van algemene mensenrechten zoals Condorcet die in 1781 zou
verwoorden, was Voltaire vreemd.57 Hij belegde in de slavenhandel en had geen
enkel vertrouwen in het beschavingspotentieel van Afrikanen.58 Ze waren dommer
dan blanken, niet voor verbetering vatbaar en daarom slaven, stelde hij in Essai sur
les moeurs.59 Hij was een voorvechter van het polygenisme, de theorie dat
verschillende rassen niet dezelfde oorsprong hebben. ‘Baardige blanken, kroesharige
negers, gelen met hun manen en baardlozen zijn niet van dezelfde mens afkomstig’,
schreef hij in 1734 in zijn Traité de métaphysique. Als filosoof was Voltaire een
wegbereider van de hiërarchische rassentheorieën van de negentiende en twintigste
eeuw.60
Mauricius heeft de rechtvaardigheid van de slavernij nooit openlijk in twijfel
getrokken, hij bezat zelf enkele honderden slaven. ‘Met recht behoort de slaaf met
alles wat hem toebehoort, aan de meester’, schreef hij aan Royer's zoon in dezelfde
brief waarin hij melding maakte van zijn briefwisseling met de grote filosoof.61 Ook
maakte hij gebruik van het voorrecht van de gouverneur-generaal om gevangen
Indianen van stammen met wie geen verdrag gesloten was, aan zijn privébezit toe
te voegen. Toch staat Mauricius bekend als de man die de Verlichting naar Suriname
heeft gebracht.62 Het is een typering uit de negentiende eeuw, toen groot belang werd
gehecht aan de kerstening van de Surinaamse bevolking. Mauricius stond sceptisch
maar niet afwijzend tegenover de bekering van slaven. Hij liet zijn zoon Andreas
een vertaling van ‘het kleine Vraag-boekjen van Borstius’ in het Sranang Tongo
maken, maar tegenover Royer gaf hij toe dat kerstening complicaties meebracht.63
Plantagehouders hadden de gewoonte gekerstende slaven een bevoorrechte positie
als huisbediende te geven en bekering van de grote massa zou de exploitatie van het
arbeidspotentieel belemmeren.64 Mauricius onderhield contacten met Jan Willem
Kals, een predikant die rond 1732 in Suriname tegen de misstanden had geprotesteerd
en was verbannen. In 1756 publiceerde Kals in overleg met Mauricius het boek
Neerlands hooft- en wortel-sonde, waarin naast de onwil van de planters om onder
hun slaven het christendom te verbreiden, ook de wrede bestraffingen en andere
misstanden aan de orde kwamen.65 Koren op Mauricius' molen, maar het gaat te ver
hem als ‘held van de Verlichting’ te typeren. Hij zag de noodzaak een modus vivendi
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met de slavenbevolking te onderhouden, maar dit pragmatisme diende uitsluitend de
effectieve beheersing van de geknechte Afrikanen. De overheid diende misstanden
te bestrijden zonder de planters te ontzien, maar de andere kant van de medaille was
de ‘rigoreuze justitie’ die dit ‘rechtvaardige’ gezag toepaste op slaven die waren
ontsnapt of voor andere zaken veroordeeld. Dan moesten voorbeelden worden gesteld
en werden slachtoffers nog altijd met vleeshaken door de ribben opgehangen,
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geradbraakt en verminkt tot de dood erop volgde. Blind voor de hardvochtigheid van
die straffen was Mauricius niet, doch, ‘als men zich verweeren moet, 't zij tegen
menschen of beesten, komt geen point d'honneur te pas. Een recht Politijk vervolgt
zijn oogmerk ten beste van de Staat’.66
Mauricius was inderdaad een kind van de Verlichting, maar verblind door ambitie
en gefrustreerd door zijn bescheiden afkomst, heeft hij nooit enig radicalisme aan
de dag gelegd. Hij voegde zich naar de hoofdstroom van de gematigde Verlichting
die, zoals Jonathan Israel recent nog heeft betoogd, door filosofen als Locke, Hume,
Montesquieu en Voltaire dienstbaar werd gemaakt aan de rechtvaardiging van het
kolonialisme en de onderdrukking van niet-westerse volken.67 In de visie van
Mauricius diende een streng maar ‘rechtvaardig’ overheidsgezag de slaven te
beschermen tegen willekeurige en extreme wreedheid, maar de slavernij zelf stond
buiten kijf. Als verlicht conservatief bestuurder heeft hij echter grote invloed
uitgeoefend op de beeldvorming van Suriname als extreem verdorven slavenkolonie.
In de jaren '50 en '60 gold hij als een invloedrijk expert, die door de Sociëteit van
Suriname vaak werd geraadpleegd. De hervormingen die hij in de jaren 1742-1751
had willen doorvoeren werden, nadat de Sociëteit het in 1748 verloren terrein had
teruggewonnen, maatgevend voor het beleid in de volgende decennia. In 1760 en
'62 werden de vredesverdragen gesloten die door Von Spörckes ingrijpen in 1751
waren verijdeld. ‘Elk is daar nu overtuigd, dat mij 't grootste ongelijk des waerelds
is gedaan, en men volgt nu correct mijn plan twelk zo onbesuisd gerenverseerd is
geweest’, schreef Mauricius in 1763 aan Royer.68 Zijn voormalige secretaris Jan
Nepveu, destijds een trouwe bondgenoot, werd in 1769 gouverneur-generaal. Bernard
Texier, Mauricius' secretaris in Hamburg en in die functie goed ingewerkt in de zaken
van de kolonie, vertrok in 1761 op zijn voorspraak naar Suriname.69 In 1764 werd
Texier tweede raad fiscaal, in 1772 commandeur, en na de dood van Nepveu in 1779
gouverneurgeneraal.70 Hartsincks invloedrijke Beschrijving van Guiana uit 1770,
een werk uit de koker van de Sociëteit, volgde in detail de kritiek die Mauricius in
voorgaande decennia had verwoord, en ook in Stedmans werk uit 1796 werd deze
visie weer dik aangezet. Zijns ondanks, gezien zijn eigen pro-slavernijstandpunt,
heeft Mauricius een bijdrage geleverd aan het ontstaan van een discours, dat aan de
basis stond van de principiële afwijzing van de slavernij die in de laat-achttiende en
negentiende eeuw, hoe traag ook in het Nederlandse geval, de overhand zou krijgen.
Gert Oostindie heeft over het hoofd gezien hoezeer het beeld van Suriname als meest
onmenselijke slavenkolonie, dat hij in zijn artikel analyseerde, was gekleurd door
Mauricius' kritiek. Dat hangt ongetwijfeld samen met het feit dat er nog altijd geen
moderne biografie van Mauricius bestaat. De meest recente levensbeschrijving is
een werkje van Cornelis Ascanius van Sypesteyn - later zelf gouverneur-generaal uit 1858, dat wemelt van de fouten, maar desondanks tot op heden telkens weer wordt
aangehaald.71 Als koloniaal ambtenaar richtte Van Sypesteyn zich bovendien vrijwel
uitsluitend op de Surinaamse periode. De biografische gegevens zijn voornamelijk
ontleend aan wat Mauricius zelf in druk bekend heeft gemaakt. Ook Pim van der
Meiden, die zich voor zijn in 1987 verschenen studie Betwist bestuur grondig
verdiepte in het ambtelijke bronnenmateriaal en een heldere analyse bood van de
conflicten in de kolonie, voegde weinig toe aan Mauricius' biografie. Door de nadruk
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op ambtelijke bronnen en de situatie in Suriname biedt zijn studie bovendien geen
adequaat inzicht in de machtsstrijd rond de Sociëteit in de Republiek, tegen de
achtergrond van het herstel van het stadhouderschap in 1747. In de volgende
afleveringen van Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman zal een
aanzet worden gegeven om in deze lacunes te voorzien.
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Het leven van de polemist, vrijdenker en pamflettist Ericus Walten
(1662-1697)
Rindert Jagersma
Ericus Walten (1662-1697) kende van 1688 tot en met 1692 een korte, maar rumoerige
carrière als broodschrijver en polemist.1 Hij mengde zich met meer dan dertig werken
in de discussies rond de Glorious Revolution waarmee stadhouder Willem III de
Engelse troon besteeg, in de machtsstrijd tussen Amsterdam en de stadhouder, in de
Rotterdamse stadspolitiek en in theologische en filosofische discussies. Juist de
gevaarlijke combinatie van zijn felle aanvallen op de kerk en de inmenging in politieke
zaken zorgden voor zijn uiteindelijke arrestatie. In 1693 zocht de Zuid-Hollandse
synode naar goede redenen om hem te vervolgen wegens godslastering.2 Een jaar
later, in 1694, werd hij daadwerkelijk gearresteerd. Walten werd in de Haagse
Gevangenpoort opgesloten, waar hij in 1697 overleed; vermoedelijk door zelfmoord.3
De Britse historicus Jonathan Israel noemde Walten ‘de meest compromisloze
voorvechter van tolerantie, constitutioneel bestuur, en het beperken van het gezag
van de kerk van de vroege Nederlandse verlichting’ en de ‘meest vooraanstaande
politieke schrijver van de jaren negentig’.4 Toch is de wetenschappelijke literatuur
over hem schaars.5 Dankzij mijn onderzoek naar Ericus Walten zijn twee
notitieboeken, of ‘memoriaelen’, herontdekt. Deze notitieboeken waren lang verloren
gewaand. De aantekeningen beschrijven in meer dan vijfhonderd pagina's een deel
van het leven van Walten, maar ze bevatten ook schetsen van het sociale en culturele
leven in de late zeventiende eeuw, filosofische ideeën en medische onderzoeken. De
memorialen zijn niet alleen een belangrijke bron van kennis over de persoon Walten,
maar geven ook een nieuwe kijk op verschillende bekende personen in zijn directe
omgeving.

Waltens jonge jaren
Over Waltens jonge jaren is alleen bekend dat hij rond 1662 in Ham (Duitsland)
geboren werd. De notitieboeken vormen hierop een welkome aanvulling. Terloopse
opmerkingen schetsen een beeld van een leergierige en vroegwijze jongen, die
opgroeide in een goed milieu en veel opstak door te observeren, te lezen en vragen
te stellen. Iets wat hem diverse malen in conflict bracht met zijn leraren. Walten
merkte vooral hoe geloof het slechtste in de mensen naar boven haalde en hoe de
goedgelovigheid en de domheid van het volk werd uitgebuit. Zijn afkeer van
predikanten, pastoors en andere geloofsverkondigers - die in zijn pamfletten zo sterk
naar voren komt - is toen al ontstaan. Als felle bestrijder van het bijgeloof gaf hij in
zijn memorialen aan dat hij in zijn jeugd ook geloofde in het bestaan van duivels en
engelen. Zo zong hij, als hij 's nachts door donkere bossen moest reizen, luidkeels
christelijke liederen om de duivels te verjagen.
In zijn tienerjaren vertrok Walten naar Engeland waar hij bij Prince Rupert terecht
kwam. Prince Rupert, de zoon van de ‘winterkoning’, keurvorst Frederik V, kende
een opmerkelijk leven en carrière als militair, uitvinder, wetenschapper en kunstenaar.
Bij Prince Rupert leerde Walten de beginselen van de scheikunde:
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[...] Prins Robbert, dien groten en wijt-vermaarden Alchimist; door mijn
gedienstigheijd kreeg ik occasie om van hem te leeren het geen hij voor
sijn beste vrienden secreteerde, en 't geen
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de grootste kunstenaren wel van hem souden hebben willen leeren, ja voor
geld kopen, in dien het te koop was geweest.6
Vermoedelijk vanwege de oplaaiende godsdiensttwisten moest Walten uit Engeland
vluchten. Een schimmige periode volgt. Zo duikt zijn naam op in Utrecht, waar hij
in 1685 om onduidelijke redenen korte tijd gedetineerd werd.7
Een jaar later bevond Walten zich in Amsterdam. Zijn kennis van Engeland en de
Engelse taal kwam hem goed van pas. Hij werkte er als vertaler van boeken uit en
naar het Engels. In 1688 begon Walten zich te mengen in het pamflettistisch gewoel
naar aanleiding van de Glorious Revolution en schreef hij eigen werk over de Engelse
situatie. Waltens pamfletten kenmerken zich door humor, spot, leesbaarheid en
venijnigheid.

De Amsterdamse pamflettenstrijd van 1690
De gebeurtenissen in Engeland hadden ook gevolgen voor de Republiek, want terwijl
stadhouder Willem III na de Glorious Revolution van 1688 in Engeland op de troon
zat, kwam Amsterdam in opstand. De stad had uiteindelijk wel haar steun gegeven
aan de invasie, maar merkte dat de handel, tegen de beloften in, afnam. Hierop besloot
Amsterdam de nominaties van de schepenverkiezing niet naar Willem III te sturen zoals gebruikelijk was - maar naar het Hof van Holland. Willem III was ontstemd
over deze aantasting van zijn privileges. De machtsstrijd tussen Amsterdam en de
stadhouder ontaardde in een rumoerige pamflettenstrijd. Over de Amsterdamse
pamflettenstrijd van 1690 is veel geschreven.8 Het was een roerige periode, die
gepaard ging met politieke intriges en smeuïge details. De deelnemers aan deze
pamflettenstrijd waren in twee kampen te verdelen. Aan de ene kant de penvoerders
die het opnamen voor Willem III: Romeyn de Hooghe, Govert Bidloo en Ericus
Walten, en aan de andere kant de stad Amsterdam, met als voornaamste woordvoerder
de Amsterdamse advocaat Nicolaas Muys van Holy.
In deze pamflettenstrijd werd de reputatie van Romeyn de Hooghe moedwillig te
gronde gericht. Door De Hooghe - als vriend en aanhanger van Willem III - aan te
vallen, kon men namelijk indirect kritiek leveren op de stadhouder. Zelf wilde Walten
in zijn notitieboeken weinig woorden aan de kwestie vuil maken. Alles was volgens
hem wel gezegd en de zaak had een grote invloed gehad op zijn leven. Hoewel Walten
zich de zaakwaarnemer van De Hooghe noemde, blijkt uit zijn memorialen dat hij
zich in eerste instantie zonder oogmerk en zonder medeweten van De Hooghe in de
strijd had geworpen. Zo schreef Walten:
Hoe ik mij eijndelijk bemoeijde met de Amsterdamsche Questie. Hoe ik
dat deed sonder eenig desseijn. En hoe ik den Graaf van Portland eerst
sprak.9 [...] Hoe, en waarom ik mij met de saak van R.d.H. bemoeijde, sal
ik swijgen, om dat ik, daar van een naakt verhaal doende, veel luijden, die
ik om andere reden estimeere, sou moeten offenseeren. Alleenlijk sal ik
'er dat van seggen, dat ik het heb begonnen buijten sijn weeten, en veel in
sijn faveur gedaan, eer hij 't eens wist; zijnde daar toe versogt van grote
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personagien, en specialijk van een Minister van sijn Majesteijt, die de
persecutie considereerde als een revengie en vexatie, voor diensten aan
sijn Majesteijt gedaan. Hoe ik den Couranties preserveerde, en den officier
van Haarlem sijn schrift voor een pasquil deed verklaren.10
Het geschrift van de officier van Haarlem, dat Walten ‘voor een pasquil deed
verklaren’, is de Memorie van Rechten door de Haarlemse schout Adriaen Backer.
In de pamflettenstrijd was dit één van de meest aanstootgevende geschriften gericht
tegen De Hooghe.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

37
Het werk beschuldigde De Hooghe van goddeloosheid, diefstallen en obsceniteiten.
Vanwege het semi-officiële karakter was de naam van de kunstenaar nu echt compleet
aangetast. De Hooghe eiste dat de stad Amsterdam een officiële publicatie uitgaf
waarin ze de ernstige aantijgingen tegen hem rectificeerde. Zo niet, dan zou hij niet
alleen zelf de Memorie van Rechten tegenspreken, maar ook brieven publiceren die
konden aantonen dat de Amsterdamse burgemeester Joan Huydecoper in 1672 met
de Fransen had geheuld. De burgemeesters - waaronder Huydecoper -wilden
voorkomen dat De Hooghe zijn bedreiging zou waarmaken. Het eindigde in een
patstelling.
Inmiddels vestigde ook Walten weer de aandacht op zich. Er verscheen een anoniem
pamflet, het Nieuw oproer op Parnassus, waarin enkele Amsterdamse
hoogwaardigheidsbekleders werden bespot.11 Bekend was dat Walten de auteur was
en Meyndert Uytwerf de drukker en de Amsterdamse burgemeesters zochten naar
het bewijs dat nodig was voor vervolging. De Hooghe legde contact met de
burgemeesters en beloofde, in ruil voor de gewilde rectificatie, dit bewijs te zullen
leveren. Het lijkt verraad, maar De Hooghe speelde dubbelspel. Met zijn bereidheid
de Amsterdamse burgemeesters te helpen wilde hij zijn publiek eerherstel afdwingen,
maar tegelijkertijd waarschuwde hij Walten zodat die kon onderduiken.12 Het was
het begin van een kat-en-muisspel tussen De Hooghe, Walten en de burgemeesters.

Het Costermanoproer in Rotterdam
Als gewaarschuwd man leek het Walten beter om zijn gezicht voorlopig niet meer
in Den Haag en Amsterdam te laten zien. Hij vertrok naar Rotterdam, waar hij het
burgerschap kocht. Hij raakte er onmiddellijk betrokken in de Rotterdamse
stadspolitiek, want hij was nog maar net in Rotterdam gevestigd, toen daar het
Costermanoproer uitbrak.
Eind augustus 1690 haalden enkele leden van de schutterij een vat wijn zonder de
accijns te betalen. Ze werden echter betrapt door twee pachters en hun knechten. Er
werden degens getrokken en bij de onenigheid kwam een van de knechten om het
leven. Een van de leden van de schutterij, Cornelis Costerman, werd als schuldige
aangewezen. Na een harde ondervraging en een uiteindelijke bekentenis, werd hij
ter dood veroordeeld. De bevolking van Rotterdam was er echter van overtuigd dat
Costerman onschuldig was. Er was immers, buiten de bekentenis, geen bewijs. Dit
gegeven, samen met de haat tegen de corrupte baljuw Jacob van Zuylen van Nyevelt,
leidde tot massale protesten. Tijdens de executie van Costerman liepen de spanningen
verder op; de beul slaagde er niet in om Costerman in één slag te onthoofden, maar
had zes tot zeven slagen nodig. De bevolking, die hierin een teken van Costermans
onschuld zag, plunderde het huis van een van de pachters. Hierop stuurde Den Haag
een militie naar Rotterdam. Deze kon echter niet voorkomen dat enkele weken later
het huis van de baljuw met een kanon werd beschoten en vernield.13
Over het oproer werd zelfs buiten de landsgrenzen gesproken. Maar op dat moment
wist bijna niemand wat er zich precies had afgespeeld. Zelfs in Rotterdam kon men
de geruchten niet meer van de ware feiten onderscheiden. Walten voelde zich geroepen
om alles op een rijtje te zetten en iedereen te laten weten wat er gebeurd was. Hij
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had bovendien de mogelijkheid om met raadslieden te praten en zo precies te
achterhalen wat er was gebeurd tijdens de ondervraging van Costerman en welke
intriges de opstand veroorzaakten. Met zijn verslag hoopte hij gissingen, aannamen
en geruchten de wereld uit te helpen. De zaken waar Walten persoonlijk niet bij
aanwezig was, probeerde hij nauwkeurig te achterhalen door meerdere getuigen te
bezoeken, zodat losse geruchten ontkracht of bevestigd konden worden. Zijn
onderzoeksjournalistiek resulteerde in het Waerachtigh verhael van't gepasseerde
te Rotterdam.14
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Hoewel Walten aangaf dat zijn werkwijze uiterst nauwkeurig was en bedoeld om
geruchten de wereld uit te helpen, kreeg hij na de publicatie van het stuk ook veel
verwijten. De door hem gepresenteerde waarheid zou volgens ‘bose en onrustige
menschen’15 enkel bestaan uit valse geruchten. Voor het Tweede deel van het
Waerachtigh verhael van het gepasseerde te Rotterdam had Walten echter de
mogelijkheid om delen van de notulen van het proces van Costerman te publiceren
en zo de feiten te staven. Met dit bewijs hoopte hij zijn tegenstanders de mond te
snoeren, al had ook dit niet het gewenste effect. Blijkbaar geloofde niet iedereen
Walten op zijn woord toen hij schreef dat hij authentieke stukken had gebruikt. Zo
werd bijvoorbeeld het gerucht verspreid dat het Crimineele sententie-boek verloren
zou zijn geraakt en om deze reden nooit door Walten gebruikt kon zijn voor een
afschrift. Om de nieuwe geruchten over de vervalsingen op hun beurt weer te
ontkrachten, vroeg de pamflettist de regenten om een verklaring waarin stond dat de
gebruikte notulen officieel waren. Een verklaring die hij ook kreeg.
Walten had nu de waarheden rondom Costerman in twee delen aan de wereld
kenbaar gemaakt. Tevreden was hij echter nog niet. Hij werd nog steeds onterecht
aangesproken over zijn eventuele vervalsingen. Zo zouden, volgens de geruchten,
de burgemeesters Walten ontboden hebben, maar zou de schrijver zich niet bij hen
durven te verantwoorden. Walten stond echter op goede voet met de bestuurders,
verscheidene van hen hadden immers verklaard dat de stukken die Walten gebruikt
had authentiek waren. En mochten de burgemeesters echt een probleem hebben met
de teksten, dan zouden ze de verkoop ook wel gestopt hebben en hem onvrijwillig
hebben opgehaald, zo redeneerde Walten. Aangezien dit allemaal niet het geval was,
zag hij hierin nog meer bewijs dat de geruchten nergens op gebaseerd waren. Vanwege
de aanhoudende stroom geruchten voelde Walten zich genoodzaakt om nogmaals
een reactie te publiceren.
Deze verscheen als een herdruk van het eerste deel van het Waerachtigh verhael,
aangezien Walten wist dat het eerste deel door tijdgebrek niet overal even nauwkeurig
was, ondanks zijn eerdere verklaring dat het werk gebaseerd was op gedegen
onderzoek. In de herdruk was nu ruimte om de echtheidsverklaring van de schepenen
af te drukken, nieuwe notulen als bewijs toe te voegen, de gemankeerde zaken te
verbeteren, overtolligheden eruit te halen en de volgorde aan te passen. Een herdruk
was tevens nodig omdat Walten in het Tweede deel regelmatig verwees naar het
voorgaande deel om zaken niet opnieuw uit te hoeven leggen. De verbeterde herdruk
kreeg de dagtekening van 10 januari 1691. Amper twee weken daarvoor, 29 december
1690, had Walten de verklaring van de schepenen ontvangen die, samen met zijn
verzoek, integraal werd gepubliceerd. De verklaring is ondertekend door
substituut-secretaris Emanuel van Welsenes en bevat de boodschap dat de twee
werken die Walten heeft uitgegeven niet op last of order van de schepenen waren
gemaakt. Alle geruchten over de onwaarheden in de delen van het Waerachtigh
verhael zouden de kop ingedrukt moeten worden. Toch betekende dit niet dat Walten
ook daadwerkelijk de volledige steun had van de burgemeesters. Zij waren namelijk
onderling tot op het bot verdeeld en Walten leverde met zijn pamfletten felle kritiek
op hun handelwijze. En zodoende ook op de aanpak van het onderzoek naar het
Costermanoproer dat het Hof van Holland deed eind 1690.
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Broodschrijver
Met zijn werk maakte Walten hooggeplaatste vijanden, maar in deze hogere kringen
zaten ook liefhebbers van zijn geschriften. Walten voorzag dat hij vijanden zou
maken met bepaalde werken, het was nu eenmaal niet mogelijk om iedereen te
behagen. Hij stelde zichzelf boven alle lasteringen. De naam die Walten had als
berucht pamflettist zorgde er ook voor dat anonieme schotschriften aan hem werden
toegeschreven. Ook
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in de zaak rond Romeyn de Hooghe werden alle geschriften over één kam geschoren.
Een situatie waar Walten moeite mee had.
Lange tijd wist Walten uit handen van de overheid te blijven. Maar dat betekende
niet dat hij door iedereen met rust werd gelaten. Ton Jongenelen wees er al op dat
er, naast de officiële sancties, ook altijd nog de commentaren en de reacties van het
volk zijn. Deze kant is in de literatuur onderbelicht gebleven.16 Walten voerde
verschillende polemieken met diverse auteurs (onder wie de predikant Jacobus
Koelman), maar ook in het dagelijks leven had hij last van het commentaar. Hij werd
op straat nageroepen en aangesproken op zijn werk. In zijn memorialen kwam Walten
regelmatig terug op de reacties en aantijgingen die hij van het volk kreeg.
Hoe ik getrooste het pasquilleeren tegen mijn Persoon. Als zijnde het Lot
van de geene die wat groots in de wereld doen. Van de Boeren of andere
Lomperts, siet men selden pasquillen maken, en so 't al geschied gaanse
niet ver. Se sullen in geen Boekwinkels gesogt of verkogt worden. Want
de personen niet bekend zijnde, so sou elk vragen, wie is dat. En ofse hem
al kenden ('t geen egter niet kan zijn; want die niet veel doet, hoe kan die
veel bekend zijn?) dan soudense, evenwel geen lust hebben om het te
lesen. Het sou geen doorgang nog smaak hebben. Vraagd iemand waarom?
Om dat de pasquillen tegen iemand, gelijkse van vijanden komen, also
ook bij vijanden ingressie vinden, en door vijanden gesterkt, voortgeset,
crediet daar aan gegeven en gelooft worden.17
Ik voorsag wel, dat dit of dat schrift, of daad, mij vijanden sou maken,
maar ik wist ook wel, dat het onmogelijk is alle te behagen (de spreuk hier
applicabel) en dat men, den een behagende, den ander noodsakelijk moet
mishagen.18
[...] En behalven dat ik altijd heel interprenant ben geweest, en nog ben,
(maar met meerder onderscheijd en voorsigtigheijd als eertijds wel is
geschied) so heb ik altijd geoordeeld, gelijk ik nog doe, dat iemand die
verstand van saken heeft, niet wel onpartijdig kan blijven, daar dispuijt,
of, discrepantie is, en dat hij beeter doet met uijten en medewerken, als
swijgen en stil sitten, als hij 't behoudens Eer en intrest kan doen.19
Zijn tegenstanders maakten hem zwart, ze verspreidden de smerigste roddels over
hem en deden zelfs hun best er voor te zorgen dat hij geen huisvesting kreeg. Hij
zou verbannen, gegeseld en gebrandmerkt zijn. Het was, naar eigen zeggen, een
wonder dat ze niet rondbazuinden dat hij opgehangen, geradbraakt of onthoofd was.
Niet alleen Walten zelf had last van de aantijgingen. Ook anderen die met hem in
aanraking kwamen of hem hielpen, konden schade oplopen, al probeerde hij anderen
altijd buiten schot te houden.
Dankzij zijn verklaringen tijdens zijn proces kon anoniem verschenen drukwerk
aan hem, of zijn medestanders worden toegeschreven.20 Hoewel men vaak wist wie
er achter bepaalde anonieme geschriften schuil ging, was het bewijzen hiervan lastig.
Zo probeerde De Hooghe, zoals eerder beschreven, bewijs te verzamelen voor de
Amsterdamse burgemeesters. Walten zelf bleek er vaak ook goed van op de hoogte
te zijn tegen wie hij het opnam. Toch was het ook in die tijd lang niet altijd duidelijk
wie nou de auteur was. ‘Veel dingen worden voor de mijne gedebiteert, die ik daar
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voor niet ken, en veeltijds bewijsen kan, dat het niet waar is, en somtijds wie Autheur
is’.21
Walten werd constant uitgemaakt voor broodschrijver en pasquillenmaker. Het
schrijven was hem - naar eigen zeggen - niet om het geld te doen. Deze verdediging
komt zowel in pamfletten als in zijn memorialen meerdere malen naar voren. Het
was de waarheid en de rede waar het hem om ging. Alles wijst er echter op dat Walten
wel degelijk in opdracht schreef, maar dit bestreed ten gunste van zijn
geloofwaardigheid.
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Was 't mij om geld te doen geweest, ik had duijsenden, die ik nu niet heb.
Dog ik ben vergenoegt, en heb so veel als ik van doen heb; en als ik meer
van doen heb, dan weet ik ook wel raad om het te bekomen. [...] Veel
dingen op mijn eigen kosten laten drukken. Veele geguarandeerd, of op
conditie van een getal te kopen, die ik dan vereerde.22

De betoverde weereld van Balthasar Bekker
In 1691 verscheen het eerste deel van De betoverde weereld, geschreven door de
Amsterdamse predikant Balthasar Bekker. In dit werk bestreed Bekker het bijgeloof
en trok hij het bestaan van de duivel in twijfel. Het kwam hem duur te staan; als
predikant werd hij geschorst, afgezet en uitgesloten van het avondmaal. Na publicatie
van De betoverde weereld verschenen tal van andere publicaties over het boek, van
beschaafde weerleggingen tot regelrechte scheldpartijen. Ericus Walten toonde zich
de felste verdediger van Bekker.
Door tegenstanders werd het gerucht de wereld in geholpen dat Walten door Bekker
was ingehuurd. Iets wat beiden in hun pamfletten ontkenden. ‘Sommige hebben mij
beschuldigt Bekker voor loon te hebben geholpen. Dat wil Hamer seggen’.23 Petrus
Hamer schreef onder andere het pamflet Den swadder, die E.W. [Ericus Walten] op
de cartesianen en coccejanen geworpen heeft (1692). Hierin merkt Hamer op dat
het algemeen heersende beeld van Walten was, dat deze spinozist zou zijn.24
Bekker zelf nam de moeite om een aantal geschriften te weerleggen en te
beantwoorden. Zo publiceerde hij een Kort beright [...] aangaande alle de schriften,
welke over syn boek De betoverde weereld eenen tijd lang heen en weder verwisseld
zyn. Hierin schrijft hij over het werk van Walten:
dat ik gansch geen behagen hebbe in die ruwe manieren van spreken,
waarmede de schrijver onse leeraars en kerklike vergaderingen, mitsgaders
derselver handelingen te mywaarts beschrijft: hoewel hy anders veelen
d'oogen geopend heeft, om my beter te verstaan; 't welk noch meer soude
geweest zijn, had men sich aan sijnen stijl van schrijven in 't gene geseid
is, niet gestoten.25
Bekker kon alleen maar toekijken hoe Walten de discussie naar zijn hand zette door
in zijn pamfletten predikanten op felle en satirische toon te bekritiseren. Walten wees
op de invloed van de predikanten en welk belang zij erbij hadden om het geloof in
de duivel levend te houden. Door het geloof in de duivel konden ze het volk angst
aanjagen en op die manier regels opleggen en in de hand houden. Viel het geloof in
de duivel weg, dan zou de bodem onder de kerk wegslaan. De kerk had er dus alle
belang bij om Bekkers boek te verbieden, aldus Walten.
In zijn Den triumpheerenden duyvel spookende omtrent den berg van Parnassus
schreef Walten dat de kerkvergaderingen voortaan beter een ‘Sottenhuys, of Gasthuys
van de Gekken’ genoemd konden worden, omdat ‘alles op een wilde, onordentelijke
en confuyse wijse is toegegaan, en dat men aldaar tegen malkanderen schold en keef
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als een deel Vis-wijven, ja schier gevogten had’.26 In hetzelfde pamflet schreef Walten
tot slot: ‘De Duyvel, die heerscht selfs in Classen en Synoden./ Elk preekt hem op
de Stoel, men bant u uyt de Kerk./ Wat dunkt u, Bekker: seg, is dit geen
Duyvels-werk?’.27 De duivel werd in stand gehouden door de predikanten die vanuit
hun preekstoel juist de duivel een halt toeriepen. Zoals Walten zelf schreef in zijn
memorialen: ‘Ik heb in al de landen daar ik gereijst heb, niet eenen duijvel ontmoed.
Maar wel quade menschen’.28 Om voor eens en altijd af te zijn van het geloof in de
duivel, wilde Walten zelfs dat de duivel per plakkaat officieel zou worden verbannen.29
De grote fout die Walten echter zou maken was
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extra olie op het vuur te gooien door publiekelijk te wijzen op de politieke ondertonen
van de gehele affaire.30
In zijn pamflet Brief aan de graaf van Portland ging Walten nog een stap verder.
Of eigenlijk, een stap te ver. In deze open brief waarschuwde Walten de graaf van
Portland, Hans Willem Bentinck, voor de orthodoxe voetianen. Deze ‘vereerders
van de duivel’ wilden volgens hem een eind maken aan de verdraagzaamheid en de
duivel terug op zijn troon hebben. Bentinck was sinds jaar en dag de rechterhand en
vertrouweling van Willem III en speelde als adviseur ook een belangrijke rol in de
pamflettenstrijd van 1690. Walten hoopte door het inschakelen van zijn invloedrijke
connectie de discussie naar zich toe te trekken, om zo uiteindelijk, met diens steun,
de strijd definitief te winnen.
Walten schreef dat Willem III, als voorstander van tolerantie, zich natuurlijk niet
bezig zou houden met het beschermen van de duivel. Laat staan dat hij diens kant
zou kiezen. Volgens Walten riepen de tegenstanders van Bekker al uit dat Willem
III zich zelf ook tot voorstander van de duivel had verklaard. Hier had hij een punt.
Willem III werd gezien als pro-voetiaans. Bentinck was echter nog strenger in deze
leer en de voetianen waren juist bezig hun tegenstanders uit te schakelen door Willem
31
III en de orangisten te mobiliseren. Jonathan Israel noemt de Brief aan de graaf van
Portland ‘impulsief’32 en volgens hem maakte Walten zich door deze uitbarsting ‘tot
een getekend man en verloor hij de gunst van diegenen die hem zouden kunnen
beschermen’.33
Het explosieve mengsel van politiek en religie in de pamfletten van Walten was
ook voor de predikanten een ideale aanleiding om leden van het Hof van Holland
mee te krijgen in een eventuele vervolging.

Gevangenneming en proces
Op 19 maart 1694 werd Ericus Walten in Den Haag gearresteerd en in de Haagse
Gevangenpoort opgesloten. Hij weigerde in eerste instantie mee te werken en beriep
zich op zijn rechten als burger van Rotterdam. Eind maart, nadat Walten zijn
kortstondige verzet had gestaakt, begon het proces echt. Aan de hand van belastende
verklaringen, de inhoud van zijn werken, enkele brieven en de twee memorialen
ondervroeg men hem tot eind juli regelmatig. Daarna ging de frequentie van deze
ondervragingen omlaag. Tegelijkertijd had het Hof een verzoek naar Rotterdam
gestuurd - waar Walten een kamer had aangehouden - om al het belastend materiaal
dat ze daar zouden aantreffen, op te sturen.
In september ging men weer verder, maar toen bleek dat stadhouder Willem III
zich persoonlijk met de zaak ging bemoeien. Er werd verzocht om een afschrift van
het proces, de pamfletten en de notitieboeken. De koning-stadhouder wilde persoonlijk
maar één ding en dat was voorkomen dat de pamflettenstrijd van 1690 weer werd
opgerakeld. Hij complimenteerde daarom het Hof met de vervolging wegens
blasfemie, had heel behulpzaam in Rotterdam gevraagd naar de redenatie achter de
weigering om Waltens papieren op te sturen en verzocht vervolgens de zaak uit 1690
te laten rusten en vroeg tevens om amnestie voor Walten. Het Hof had hier geen
boodschap aan. Willem III had er al in 1692 voor gezorgd dat Bidloo - Waltens
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medestrijder in de pamflettenstrijd van 1690 - werd gevrijwaard van strafvervolging
na het schrijven van een beledigend pamflet. Het Hof was daar nog steeds ontstemd
over.34
In mei 1695 deelde Willem III mee dat de Rotterdamse burgemeesters aan hem
verklaard hadden de papieren niet af te staan, mede omdat er geen belastende
informatie in stond. Toen de stadhouder ook nog eens een pardon wilde betreffende
de pamfletten uit 1690, was het hek van de dam. Het proces tegen Walten werd nu
ook een vete tussen het Hof en de stadhouder. Intussen zat Walten nog steeds vast
in de Gevangenpoort. Zijn
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proces schoot niet op. Heel 1696 werd er zelfs niets aan de zaak gedaan en ondertussen
werd hij steeds wanhopiger. Hij stuurde verzoeken om zijn proces weer op gang te
krijgen en om anders in ieder geval wat geld te ontvangen om in zijn onderhoud te
voorzien. Begin 1697 schreef Walten een laatste - zeer wanhopige - brief om nu
eindelijk wat te doen te doen aan zijn uitzichtloze situatie.
Op 13 juni 1697 maakte het Hof bekend dat Waltens bezittingen openbaar verkocht
zouden worden en in de acta van de Zuid-Hollandse Synode van dat jaar werd
genoteerd dat Walten in de gevangenis op ‘eene elendige wijse’ was overleden.35 Net
als eerder (1669) Adriaen Koerbagh - Walten was van plan een vervolg op diens
Bloemhof te schrijven - stierf er in de Republiek van de zeventiende eeuw weer een
vrijdenker in gevangenschap.
Tijdens zijn carrière bestempeld als atheïst, spinozist en broodschrijver, toont het
korte leven van Walten de gecompliceerde interactie aan op commercieel en
ideologisch gebied tussen politiek, drukkers en schrijvers in de zeventiende-eeuwse
Republiek. Zijn memorialen geven nieuw inzicht in het leven van een veelzijdig man
die zich als een schaduw bewoog achter de belangrijke namen in de vroege
Verlichting, met zijn pamfletten verlichte ideeën onder de bevolking verspreidde en
op een felle manier de publieke opinie beïnvloedde.
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Engelse bronnen voor enkele Weyerman-geschriften
Eenige letterlievende betrachtingen (1742), Redenvoering over het
geheugen en Vreugdegejuygh (1744)
Jac Fuchs
In mijn vorige bijdrage aan de Mededelingen over Engelse bronnen in het werk van
Weyerman heb ik aandacht besteed aan het Treurvertoog dat Weyerman schreef op
de dood van de Haagse dominee Velse in 1744.1 Het ligt dan voor de hand verder te
gaan met het Vreugdegejuygh der Hervormde Nederduytsche Gemeente over de
komst van den eerwaarden, hooggeleerden, en verdienstigen predikant, Jan Gysbert
Moll, beroepen den 11. van de sprokkelmaand, en bevestigt op den 17. van de
bloeimaand, in 's Gravenhage, dat Weyerman in datzelfde jaar schreef bij het
aantreden van de opvolger van Velse. De drukker, Mattheus Gaillard, was er snel
bij, want al op 18 mei 1744 adverteerde hij ervoor in de 's Gravenhaegse Courant.
Het boek was dus al te koop vóór 20 mei 1744, de dag waarop dominee Moll zijn
eerste preek na zijn bevestiging hield:2
Op heeden werd uytgegeeven by M. Gaillard, Boekhandelaer in 's
Gravenhage, en te bekomen by de Boekverkopers in de voornaemste
Nederlandse Steeden: VREUGDE-GEJUIG der Hervormde Nederduytse
Gemeente, over de komst van den Eerw. Hooggeleerden Heer JAN GYSBERT
MOLL; bevestigt als Leeraer in 's Gravenhage, op den 17 van Bloey-maend
1744, door Jacob Campo Weyerman.
Het werk is in vorm en opzet een pendant van het Treurvertoog: Weyerman opent
met een gedicht dat in een pastoraal decor de komst van Moll als (ziele)herder naar
Den Haag aankondigt. Hij richt een uitbundig welkomstwoord tot de nieuwe dominee,
en beschrijft de vreugdevolle stemming van diens Haagse gemeente. Daarbij geeft
hij een aantal treffende zedekundige overpeinzingen. Op pagina 31 aangekomen
vraagt hij excuses voor zijn breedsprakigheid, maar hij vond nu eenmaal,
dat het van meer vrucht zoude zyn, eenige op den Godsdienst en op de
Zeedekunde gegrondveste Betrachtingen op het papier te stellen, hoewel
Schetsgewyze, dan den Leezer te onderhouden met winderige Loftuytingen.
Daarna schetst hij de lezer over het hoofd van de dominee heen nog de plicht van
een schrijver en het verschil tussen vleierij en oprechte lof. De laatste van de veertig
pagina's vult hij met een herhaald welkom aan de dominee en enkele geluks- en
heilwensen. Weyerman wisselt in Vreugdegejuygh proza en poëzie af: het opent in
rijm, en bevat, naast enkele korte verzen, enkele langere berijmde teksten (p. 11-13,
23-28 en 30-31).
Bij zedekundige overpeinzingen in het werk van Weyerman rijst inmiddels snel
het vermoeden dat die op werk van anderen gebaseerd zijn, en het kost inderdaad
niet veel moeite om een aantal Resolves van Felltham aan te wijzen waaruit passages
model stonden voor delen van het Vreugdegejuygh:3 Resolve 108 ‘The virtuous man
is a wonder’ (voor p. 5-9), 20 ‘Of preaching’ (voor p. 9), 124 ‘A christian's threefold
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condition’ (voor p. 11-16), 35 ‘That sin is more crafty than violent’ (voor p. 18-20),
109 ‘Of venial sins’ (voor p. 21-22), 34 ‘Of custom in advancing money’ (voor p.
29), 122 ‘Against being proud by being commended’ (voor p. 33-34) en 175 ‘Of
civility’ (voor p. 34-36). En gegeven de verheven
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toon van de overige bladzijden van het

Titelpagina van Weyermans Vreugdegejuygh uit 1744 (coll. Haags Gemeentearchief, sign. Hgst 3134)

Vreugdegejuygh is deze opsomming nog niet volledig. Wel moet gezegd worden dat
Weyerman niet botweg vertaald heeft: hij heeft relatief korte passages als bouwstenen
voor een eigen betoog gebruikt.
Het lukt mij nog steeds niet greep te krijgen op Weyermans poëzie. Misschien
zijn de gedichten in het Vreugdegejuygh hem zonder hulp van enig voorbeeld uit de
pen gevloeid, maar de beelden die hij gebruikt zijn behoorlijk clichématig en wijzen
niet in de richting van geheel eigen inventie. Alleen voor het vierregelige vers op
pagina 9 is een inspiratiebron aan te wijzen: het is gebaseerd op enkele regels van
Ausonius die Felltham ook in Resolve 108 opnam én vertaalde.4 Ten slotte moet ik
de vraag onbeantwoord laten of Weyerman voor het Latijnse citaat van Theognis op
de titelpagina uit zijn geheugen geput heeft: ik kan geen werk aangeven waarvan
aannemelijk is dat hij het citaat eruit gehaald kan hebben.5
Dominee Moll diende, net als dominee Velse, zijn gemeente kennelijk naar
tevredenheid: twee van zijn preken uit december 1748 inspireerden een bewonderaar
tot het publiceren van een lofdicht, en zijn tijdelijke emplooi als hofprediker te velde
van eind april tot eind oktober 1748 suggereert dat hij ook bij de Oranjes goed lag.6
Na zijn dood in 1767 bleek echter dat de dominee ook zijn zwakheden gehad had:
zijn bezittingen werden weliswaar op ruim 30.000 gulden getaxeerd, maar het totaal
van zijn schulden bleek bijna 130.000 gulden te bedragen.7

Eenige letterlievende betrachtingen
Voor een nog niet eerder genoemde buitenlandse bron voor het werk van Weyerman
moeten we enkele jaren terug. Weyerman was op 18 december 1738 in Vianen
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gearresteerd en kort daarop naar Den Haag overgebracht, waar hij op 22 juli 1739
tot levenslang veroordeeld werd. Het eerste volwaardige werk uit zijn gevangenschap
is voor zover nu bekend Eenige letterlievende betrachtingen uit 1742, dat 48
bladzijden telt (ik laat de Zegenzang van zes kantjes uit 1741 dus buiten beschouwing).
De advertentie die volgens Marleen de Vries in de Leydse Courant van 3 januari
1742 staat heb ik niet kunnen vinden, maar ik trof er wel een aan in die van 5 januari:8
In 's Gravenhage by O. en P. v. Thol en by B. Brummelbosch, op het Spuy
in de 3 Gulde Hartjes, zyn op Heden te bekomen: Letterlievende,
Zeedekundige, Historische en Stigtelyke Betrachtingen by JAKOB CAMPO
WEYERMAN, als ook te Amsteldam by C. Wyers, H. Boussiere, en J. v.
Houten, Haarlem v. Lee, Leyden Abkoude, Delft Boel, Rotterdam Lozel
en Smithof, Dordrecht v. Braam, Gorkom Goetzé, Gouda Staal, Middelburg
Bakker en v. Hoeke, Vlissingen Payenaar, en Ter Goes Huytman: de Prys
is twaalf Stuivers.
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Titelprent van de Resolves van Owen Felltham, een klein folio-exemplaar zoals ook Weyerman er
een gehad heeft. Tiende druk, uit 1677 (coll. Jac Fuchs).

Titelprent van een latere druk (1705) van Seneca's morals van Roger L'Estrange. Eerdere drukken
hadden een andere, veel dramatischer, titelprent (coll. Jac Fuchs).

Weyerman vond de tijd gekomen om zijn publiek te laten weten dat hij zich
weliswaar met zijn lot verzoend had, maar toch het hoofd niet in de schoot gelegd
had: hij schrijft de Betrachtingen, zoals hij zelf zegt, ‘tot bewys, dat ik myn eenzaame
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uuren niet verspille in ledigheyt, veel min in nutteloze klachten’. Vervolgens spreekt
hij van de pijn van het terugzien op eigen fouten, en na enkele opmerkingen over
ledigheid, luiheid en berusting komt hij op pagina 6 uit bij Seneca, van wie hij dan
zó uitgebreid leven en dood beschrijft, dat hij op pagina 29 aangekomen toegeeft:
‘Ik heb my misschien al te veel opgehouden met Lucius Anneus Seneka; maar wie
is geraakt in een goed gezelschap, gist zeer zelden het uur van scheyden op een
minuyt’. Daarna rondt hij af met zedekundige opmerkingen over de schoonheid van
poëzie, voortreffelijkheid, ledigheid, beschouwelijkheid, gelatenheid, kerkers, ethisch
gedrag en emoties. Ook in dit geschrift wisselt Weyerman proza af met versregels.
Bij de Felltham-verkenning die Jan Bruggeman en ik eerder publiceerden konden
wij al melden dat Weyerman voor de Betrachtingen dankbaar van Fellthams Resolves
gebruik gemaakt had: wij vonden destijds passages die op vijf verschillende Resolves
gebaseerd zijn (op p. 4, 29, 39 en 42-45).9 Na herlezing van de Betrachtingen kan ik
daar nog enkele passages aan toevoegen: een beeldspraak op pagina 3 lijkt te zijn
ontleend aan Resolve 56, ‘Of thoughtfulness in misery’ en enkele alinea's op pagina's
32 en 33 zijn gebaseerd op Resolve 14, ‘Of the worship of admiration’. Vanaf
helemaal onderaan pagina 34 tot onderaan pagina 37 volgt Weyerman, met enkele
eigen tussenvoegingen, Resolve 172, ‘That the mind only affords content’, en op
pagina 41 heeft hij het begin gebruikt van
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Resolve 157, ‘Why men choose honest adversity before unjust prosperity’, waarvan
ik destijds al andere zinnen had herkend op de pagina's 44 en 45; en ook op pagina
46 zijn gedachten uit deze Resolve terug te vinden.
De Felltham-factor in dit werk is met deze aanvullingen weer een stuk hoger komen
te liggen, maar de levensbeschrijving van Seneca, die iets meer dan de helft van de
Betrachtingen beslaat, komt niet bij Felltham vandaan. Daarvoor lijkt Weyerman
geput te hebben uit Seneca's Morals by way of abstract van Sir Roger L'Estrange.
Anders dan bij de Resolves het geval is, is niet gedocumenteerd dat Weyerman in de
Gevangenpoort over dit werk kon beschikken, maar een werk van dit karakter zal
bij de leden van het Hof van Holland weinig bezwaren opgeroepen hebben.
Roger L'Estrange (1616-1704) was van goede komaf en een overtuigd royalist.
Tot aan de vlucht van de Engelse koning James II (bij ons bekend als Jacobus II) was
hij actief als regeringsgezind pamflettist. Eerder, tijdens het regime van Cromwell,
verbleef hij enige tijd in ballingschap in de Republiek. Vanaf 1663 was hij censor,
dus verantwoordelijk voor het geven van toestemming om publicaties te drukken,
en voor het opsporen van illegale drukken en drukkerijen. Daarbij liet hij zich niet
meeslepen door zijn antikatholicisme: hij zag het als zijn belangrijkste taak om de
rust in het niet erg stabiele koninkrijk te bevorderen en richtte daarom zijn pijlen op
onruststokers. Zo speelde hij als pamflettist voor de regering een rol bij het
ongeloofwaardig maken en ontmaskeren van de beweringen van Titus Oates over
de ‘Popish plot’, en was hij als censor rond 1680 de grote tegenspeler van Henry
Care, die met zijn Weekly Pacquet of Advice from Rome de religieuze intolerantie
aanwakkerde.10 L'Estrange publiceerde Seneca's Morals in 1678, en het bleef decennia
lang een goed verkopend boek: de English Short Title Catalogue vermeldt ruim
twintig verschillende edities uit de periode 1678-1718, met verscheidene herdrukken
in de jaren daarna.
In zijn Betrachtingen volgt Weyerman (van bovenaan p. 7 tot halverwege p. 17)
in grote lijnen het hoofdstuk ‘Of Seneca's writings’ uit het inleidende deel van
Seneca's Morals - hij last alleen een passage over de dichtkunde in. Opmerkelijk is
dat Weyerman in zijn bewerking proza en verzen afwisselt, terwijl L'Estrange alleen
proza schreef. Op pagina 17 gaat hij zonder onderbreking verder met een bewerking
van het hoofdstuk ‘Seneca's life en death’, dat bij L'Estrange direct op ‘Of Seneca's
writings’ volgt. Ook hiervan heeft Weyerman enkele dramatische passages in poëzie
omgezet. Op enkele punten wijkt hij af van het relaas van L'Estrange: hij voegde een
korte passage toe waarin keizer Caligula wordt genoemd, en Seneca's vrijgelaten
slaaf die volgens L'Estrange Cleonicus heet, heet bij Weyerman Leoninus. Een betere
verklaring dan dat Weyerman het beter meende te weten heb ik daarvoor niet. Maar
afgezien van deze verschillen vallen vooral de grote overeenkomsten tussen beide
teksten op. Weyermans tekst volgt verder het volledige leven en sterven van Seneca
op de voet, en daarmee komt hij aan bij het eerder genoemde punt op bladzijde 29,
waar hij zich excuseert voor zijn forse uitweiding over Seneca en L'Estrange terzijde
legt om af te sluiten met enkele wijsheden uit het werk van Felltham. Zou Weyerman
bij het samenstellen van andere werken nog de ruim vijfhonderd resterende bladzijden
van Seneca's Morals geraadpleegd hebben?
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Redenvoering over het geheugen
Bladeren in de jaargangen van de 's Gravenhaegse Courant in het Haags
Gemeentearchief leverde nog twee advertenties op die een raakvlak met Weyerman
hebben.
Op 11 april 1742 werd er geadverteerd voor een veiling die Cornelis Boucquet en
Pieter van Cleef vanaf 16 april in de Ridderzaal zouden houden. Onder de hamer
kwam de bibliotheek van Adriaan Pieter de Hinojosa. De Hinojosa was president
van het Hof van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

48
Holland toen het Weyerman vonniste; hij was in 1741 overleden - minder dan een
jaar nadat Weyerman in zijn Zegenzang hem en zijn collega's ‘Zyt eeuwig, Edel
Hof!’ had toegewenst.
De tweede advertentie betreft de Redenvoering over het geheugen. Dankzij Jan
Bruggeman weten we van het bestaan van dit werk.11 Bruggeman kon geen
publicatiedatum voor dit ongedateerde werk geven, maar veronderstelde dat het uit
1742 moest stammen. Daarin blijkt hij gelijk te hebben gehad, want in de 's
Gravenhaegse Courant van 26 november 1742 staat de volgende advertentie:
Op heeden werd uytgegeeven en is te bekomen by OTTHO en PIETER VAN
THOL, Boekverkopers in 's Hage: REEDENVOERING over het Geheugen,
benevens een Beschryving van een Aqua Memorialis, ofte Geheugen
Versterkend, Opwekkend en Onderhoudend Geheym, door Jacob Campo
Weyerman. De Reedenvoering en de Flesjes met het Aqua Memorialis,
zyn te bekomen by den Heer Gerardus Sekermans, Mr. Chirurgyn, en by
Barent Brummelbos, Mr. Bakker in de 3 Vergulde Hartjes, beyde op het
Spuy in 's Hage. De Exemplaren van de Reedenvoering over het Geheugen,
zyn desgelyks te bekomen by de Boekverkopers in de voornaemste
Neederlandsche, Zeeuwsche, Vriesche en Noordhollandsche Steeden.
Uit het Noodig bericht aan dem [sic] leezer, dat op de Redenvoering volgt, wordt
duidelijk dat meesterbakker Barent Brummelbos niet zomaar ook een schap met
Weyermandrukken had staan: mevrouw Weyerman had onderdak in zijn huis
gevonden, en zij had kennelijk een voorraad Weyerman-koopwaar in beheer.
Ook bij het schrijven van de Redenvoering heeft Weyerman naar de Resolves van
Felltham gegrepen: Bruggeman wist al aan te geven dat de eerste pagina's gebaseerd
zijn op Resolve 117, ‘Of memory’.12 Ik kan dat nog iets preciseren: Weyerman
gebruikte vrijwel die hele Resolve, verspreid over de pagina's 3-6, 7 en 11-12. De
laatste pagina's van de Redenvoering (13-15) zien er uit als eigen inventie, terwijl
een groot deel van de pagina's 7-10 weer de indruk maakt op andermans wijsheid
gebaseerd te zijn, al kan ik er (nog) geen bron voor aanwijzen.
In zijn Haagse werken slaat Weyerman een overpeinzende en belerende toon aan
en, zoals gezegd, trok hij in Eenige letterlievende betrachtingen zelfs enkele pagina's
lang het boetekleed aan. Maar hoe gemeend was dat allemaal? Ik heb er mijn twijfels
bij, en ik vermoed dat Weyerman toch even om zichzelf én om zijn onwetende publiek
heeft moeten lachen toen hij tussen Fellthams gedachten over het geheugen toevoegde:
Niet dat het een bedryf is zonder weergaa, Boeken te schryven, zonder
behulp van Boeken; maar het aanhaalen van honderde, ja duyzende
bewysplaatsen uyt aloude en hedendaagse Schryvers, is juyst aan alle
Geletterden niet gegeeven.13
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Eindnoten:
1 In dat artikel verzuimde ik te vermelden dat de Velse-merchandising zich zelfs uitstrekte tot
een zilveren ‘gedagtenis-penning’, waarvoor de maker, de medailleur N. van Swinderen, vanaf
23-3-1744 meermalen in de 's Gravenhaegse Courant adverteerde. De penning kostte 10 gulden,
voor welke prijs de koper er een ‘gedrukte Verklaringe’ bij kreeg. Ook heb ik inmiddels een
mogelijke verklaring gevonden voor de vermelding van 9 in plaats van 3 januari als sterfdag
van dominee Velse op de titelpagina van het Treurvertoog: 9 januari was de dag waarop het
lichaam van Velse in een grafkelder in de Grote Kerk van Den Haag werd bijgezet.
2 Voor dit artikel heb ik exemplaren van de 's Gravenhaegse Courant in het Haags
Gemeentearchief geraadpleegd. In de Historische Krantendatabase van de Koninklijke
Bibliotheek (KB) is van deze publicatie helaas alleen het zeer onvolledige eigen bezit van de
KB opgenomen, terwijl enkele honderden meters verderop een reeks complete jaargangen van
deze krant te vinden is.
3 Over Weyermans exemplaar van Fellthams Resolves: Jac Fuchs, ‘Weyermans Kartuizer: een
Jezuïet in vermomming. Jacob Campo Weyerman, William Johnson en Owen Felltham’, in:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009), p. 112-116, aldaar p.
113-114. Voor dit artikel heb ik weer de Resolves-editie uit 1709 gehanteerd: die is goed
toegankelijk, en is ook bij eerdere publicaties over Felltham-ontleningen bij Weyerman gebruikt.
4 Felltham plakte in zijn tekst achtereenvolgens de regels 3, 26, 1 en 2 van De viro bono, nummer
16 uit de Idyllia van Ausonius (ca. 310-395), achter elkaar. Hij liet merken dat het om een
compilatie ging door achter de eerste, tweede en vierde regel een ampersand (&) te plaatsen.
Na de Latijnse regels gaf hij een Engelse vertaling. Weyermans versie levert, net als Fellthams
kwatrijn, een doorlopende tekst op, en ik neem daarom aan dat Weyerman meer naar de Engelse
dan naar de Latijnse versregels gekeken heeft.
5 Dit citaat komt in ieder geval niet voor in Robert Burtons Anatomy of melancholy.
6 E.J.W. Posthumus Meyjes, ‘Kerkelijk 's-Gravenhage in vroeger eeuw VI’, in: Nieuw Kerkelijk
Weekblad 59 (15-2-1917).
7 J.W.M. Klomp, ‘Om en bij’, in: Jaarboek Die Haghe (1957), p. 43-75, met name p. 58.
8 Marleen de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747) (Amsterdam 1990), p. 59-60. Ik heb de krantendatabase van het
Regionaal Archief Leiden en de Historische Krantendatabase van de KB geraadpleegd.
9 Jac Fuchs, ‘Weyermans Kartuizer’, p. 115.
10 Weyerman baseerde de eerste twee delen van zijn fel antikatholieke Historie des pausdoms op
de Weekly Pacquet. Zie hierover Jac Fuchs, ‘“To give you a thorough insight shall be the scope
of these successive Sheets”. Enige nieuwe aanmerkingen over Weyermans Historie des
pausdoms’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009), p. 29-38.
11 Jan Bruggeman, ‘De Redenvoering over het geheugen. Een onbekend werk van Jacob Campo
Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 22 (1999), p. 81-96,
en idem, ‘De Redenvoering over het geheugen compleet teruggevonden’, in: Mededelingen van
de Stichting Jacob Campo Weyerman 27 (2004), p. 13-15.
12 Jan Bruggeman, ‘Het tijdschrift Het schouwburg der hartstogten van Jacob Campo Weyerman’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 146-148, in het
bijzonder p. 147 en noot 5.
13 Jakob Campo Weyerman, Redenvoering over het geheugen (Den Haag [1742]), p. 7.
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Hoe Constantijn Huygens jr. 128 tekeningen van Leonardo da Vinci
kocht
Een kunstkenner aan het hof van Willem III te Londen1
Rudolf Dekker
In veel opzichten trad Constantijn Huygens jr. in het voetspoor van zijn gelijknamige
vader. In 1672 benoemde stadhouder Willem III de zoon tot secretaris, zoals zijn
vader dat was geweest voor stadhouder Frederik Hendrik. Huygens jr. bleef in de
schaduw staan van zijn vader, die een bekend dichter was, en van zijn broer Christiaan,
die een bekend wetenschapper werd, maar net als zijn vader verwierf hij een grote
reputatie als kunstkenner. Zijn dagboek, dat over vele jaren bewaard is gebleven en
de tweede helft van de zeventiende eeuw bestrijkt, geeft veel inzicht in de rol die
Huygens jr. als kunstkenner speelde.2
De jonge Huygens moet veel hebben geleerd van zijn vader, die persoonlijk
bevriend was geweest met tal van Nederlandse schilders, onder wie Rembrandt. Om
deskundigheid op te bouwen was het noodzakelijk veel schilderijen en tekeningen
te bekijken en te bespreken met andere kenners. Dat deed Huygens jr. al van jongs
af aan. Veel kennis had hij opgedaan tijdens zijn grand tour in Frankrijk en Italië in
1649-1650. Huygens kon zelf goed tekenen en kopieerde schilderijen die hij onderweg
zag.3 In later jaren bezocht hij belangrijke verzamelaars, zoals Reynier van der Wolff
in Rotterdam, waar hij ook nog eens met zijn broer Christiaan ging kijken toen de
collectie zou worden geveild (10 april 1676, 19 maart 1677). In Antwerpen ging
Huygens dikwijls langs bij een vriend van de familie, de verzamelaar Caspar Duarte
(bijvoorbeeld op 12 sept. 1676), en in Brussel bezocht hij David Teniers (21 april
1676).
Kennis over schilderijen deed Huygens ook op via kopieën in prentvorm en uit
boeken als Le vite de' pittori, scultori et architetti del 1572 al 1642 van Giovanni
Baglione, dat volgens hem ‘très necessaire à des amateurs de notre art’ was. Hij
waardeerde dat boek boven dat van diens befaamde voorganger Giorgio Vasari, van
wiens werk over de levens van Italiaanse schilders hij twee edities in zijn bibliotheek
had staan, naast het Schilderboeck van Karel van Mander, het Nederlandse equivalent
van Vasari's boek,4 en de Conversations sur la connoissance de peinture (1677) van
Roger de Piles.5 De titel van laatstgenoemd boek markeert de opkomst van de
connaisseur in de zeventiende eeuw als bemiddelaar tussen kunstenaars, handelaars,
kopers en verzamelaars. Connaisseurs werden degenen die de waarde van kunst
bepaalden, zowel artistiek als financieel.
Uit zijn dagboek is op te maken dat zijn grand tour bepalend is geweest voor
Huygens' smaak op het gebied van kunst. Toen heeft hij het werk van de grote
Italiaanse meesters uit de vijftiende en zestiende eeuw leren kennen en later zijn het
bijna altijd Italianen waarover hij enthousiast wordt, de grote namen voorop, Leonardo
da Vinci, Michelangelo en Rafaël. Hij was ook goed bekend met het werk van Rafaëls
medewerker Giulio Romano, van Correggio en diens leerling Parmigianino - door
hem soms Parmigiano genoemd - en Cesare Bassano. Van de Noordelijke schilders
waardeerde hij vooral de Zuid-Nederlanders Peter Paul Rubens en Anthonie van
Dyck. De Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw blijft buiten beeld bij hem.6
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Adviseur van Willem III
Toen Willem nog prins was, schakelde hij Huygens al in als adviseur wanneer het
om kunstzaken ging.7 In de eerste jaren bezochten de prins en zijn secretaris samen
kunstenaars, kunsthandelaren en verzamelaars. Op 5 juni 1677 bijvoorbeeld nam
Huygens de prins mee naar Caspar Duarte en diens zoon Diego in Antwerpen. Prins
Willem bewonderde de schilderijen, maar zei ‘familiair lachend’ tegen Huygens:
‘Het zijn evenwel lelijke duivels, die zusters van Duarte’.
In 1688 volgde Huygens de stadhouder tijdens de invasie van Engeland, de Glorious
Revolution. Al meteen na de landing vanuit Holland en marcherend naar Londen
bekeek Huygens, al of niet met de prins, de collecties in kastelen en landhuizen die
men onderweg passeerde. Op 14 december 1688 passeerde het leger de vlek Wilton,
‘alwaar de Earl of Pembroke een redelijk fraai huis heeft, waar zeer notabele
schilderijen van Van Dyck zijn’. Huygens ging ze op aandrang van Willem bekijken.
Op 24 december bereikte het Nederlandse invasieleger Windsor. Daar ging Huygens
meteen naar ‘het appartement van de koning, waar veel goede Italiaanse schilderijen
in waren, onder andere die van Titiaan van de Marchese del Guasto met zijn vrouw
en van een vrouw op haar elleboog liggend en lezende, een naakte jongeling van de
manier van Michelangelo, Caravaggio en vele anderen’. De prins had het druk met
andere zaken, maar twee dagen later moest Huygens hem verslag uitbrengen (26 dec.
1688).
Na het succes van de Glorious Revolution en de kroning van Willem en Mary tot
koning en koningin begin 1689 opende zich voor Huygens een nieuwe horizon als
kunstkenner en een nieuw werkterrein als secretaris. Niet alleen kreeg Willem III de
kunstverzameling van de verdreven koning Jacobus II in handen, maar ook werden
de bezittingen geconfisqueerd van Engelse edelen die de voormalige koning trouw
waren gebleven en met hem gevlucht waren. Hun schilderijen belandden in de
koninklijke verzamelingen, of werden door Willem uitgedeeld aan zijn gunstelingen.
De schilderijen van Lord Melfort bijvoorbeeld gingen naar 's konings vertrouweling
Willem Bentinck. Volgens Huygens bevatte die collectie echter ‘niet veel bijzonders.
Het beste was een klein stukje van Bassano’ (12 nov. 1691). Hardop zal Huygens
zich voorzichtiger hebben uitgelaten, en Bentinck ook, want een gegeven paard keek
men nu eenmaal niet in de bek, zeker niet als de koning de schenker was.
Aan het hof hield men van mythologische allegorieën, heroïsche scènes, Bijbelse
voorstellingen en Italianiserende landschappen.8 Dat waren precies de genres die
Huygens prefereerde, wat wijst op het conformistische karakter van zijn
connaisseurschap. Zijn expertise gold niet toevallig de genres die Willem III en diens
hovelingen het meest waardeerden. Huygens' oordeel inzake schilderkunst werd in
deze kring serieus genomen, maar hij fungeerde niet als gids die de smaak aan het
hof stuurde. Zijn taak was, net als die van zijn vader, de door de stadhouder-koning
en zijn hovelingen gemaakte keuzes te bevestigen met zijn deskundigheid.

De koninklijke verzamelingen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

Als 's konings connaisseur en secretaris hield Huygens zich veel bezig met de
achtergelaten collectie van Jacobus II. Op 23 februari 1689 sprak hij met de koning
in diens kabinet ‘van de fraaie schilderijen die daar waren, en zeggende dat ik nooit
moe zou worden die te zien, zei hij “Ja, je zult ze nog wel moe zien worden”. Hij
bracht mij daarna in nog een kamer of twee binnenwaards, waar ook admirabele
fraaie dingen waren en in de ene vele miniaturen van [Peter] Oliver sommige naar
Italiaanse originelen’. Later dat jaar moest Huygens ‘de lijst van al de schilderijen
die in Whitehall, te Windsor en Hamton Court waren [...] overzien’ (6 okt. 1689).
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In het voorjaar waren Willem en Mary druk bezig orde te scheppen in de
schilderijencollecties die hun in handen waren gevallen. Op 3 mei 1689 werd Huygens
bij de koning geroepen, ‘die mij praatte van schilderijen en particulierlijk van de
“Koning te paard” van Van Dyck, die hij uit de galerij had laten wegnemen en meende
gezet was in de kamer die achter zijn kabinet komt, hier te Hampton Court, maar
willende mij die daar laten zien, was daar niet’. Kennelijk werd er nogal wat
rondgesjouwd met de schilderijen, zelfs met Van Dycks fameuze portret van koning
Karel I te paard. Willems belangstelling voor de portretten van eerdere Engelse
koningen had ook politieke redenen. In zijn propaganda benadrukte hij dat hij hun
opvolger was, en dus moesten hun portretten op een prominente plaats in zijn paleizen
hangen, met uitzondering natuurlijk van die van zijn directe voorganger, de door
hem onttroonde Jacobus II.
Ook de koningin bemoeide zich met de collectie. Op 6 mei 1689 sprak zij met
Huygens ‘van de schilderijen die men uit de galerij genomen had waar de Mantegna
(de “Triomphen”)9 gehangen hadden en wilde hebben dat met de man die de voorzegde
schilderijen helpen en in orde brengen zou spreken zou om te zien of hij daar wel
verstand van had. Dit was mr. Walton, waar ik met Sonnius te Londen geweest was’.10
De schilder Perry Walton was onder Jacobus II keeper of paintings geweest en
restaurateur, ‘de reparateur van 's konings schilderijen’, zoals Huygens hem noemde
(1 dec. 1695). Frans van Son was schilder en tevens een kunstkenner en verzamelaar
met wie Huygens veel omging.
Bij het inventariseren van Jacobus' schilderijen was nog een andere kunstkenner
betrokken die Willems vertrouwen genoot: Jacob van der Does, heer van Bergesteyn,
lid van de Ridderschap van Utrecht en van de Staten-Generaal. Huygens vertelt hoe
de koning hem en Bergesteyn ontbood ‘en ging met ons in zijn kabinet, vragende
naar de goedheid van de schilderijen aldaar. Hij zei de beste naar het huis te
Kensington te willen brengen’. Ook liet de koning hun ‘de dingen’ zien ‘die in de
kamers boven het kabinet waren, waar nog goede schilderijen onder waren en voorts
menigte allerhande goed, wat om de haast niet doorzien konden kleine figuren,
medaliën, modellen van inventiën, etc.’ (26 dec. 1689).
Begin 1690 bezochten Huygens, Bergesteyn en Sonnius ‘de kamers onder de
konings kabinet, waar wij vier of 5 boeken met tekeningen zagen, onder andere die
van Holbein en Leonardo da Vinci’ (22 jan.). Daarna bekeken Bergesteyn en Huygens
‘tesamen nog van de konings tekeningen in een kist boven liggende, waaronder veel
enkele-figuren van Parmigianino, en verscheiden goede andere’ (29 jan.). Huygens
‘schoot er de goede tekeningen uit de kwade’ (2 sept.).
Een enkele keer werd kunst uit de koninklijke paleizen publiek tentoongesteld.
Dat gebeurde in mei 1689 met enkele topstukken uit de collectie: de ontwerpschetsen
van Rafaël voor de tapijten, die door paus Leo X in Brussel besteld waren. Op 26
mei ging Huygens kijken in het Banquetting House waar ze op de eerste verdieping
hingen. Net als veel andere bezoekers vond hij ze ‘admirabel fraai’, veel beter dan
‘de printen, die er van zijn van de beste meesters’. Ook Lord Fauconbridge, ‘wezende
een liefhebber van de kunst’, en de schilder Godfrey Kneller liepen er rond. Later
werden de tekeningen nog een keer in het Banquetting House tentoongesteld, ‘op 't
verzoek van enige liefhebbers’ zoals Huygens meedeelt, die ze zelf op 16 december
1690 weer ging bekijken. Op 7 mei 1691 hoorde Huygens dat Walton ‘last had van
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de koningin om de patronen van tapijten van Rafael te doen appropriëren om in een
galerij te Hampton Court opgehangen te worden met armozijne gordijnen ervoor,
die men ophalen en nederlaten zou kunnen’.
Voor de beste schilderijen liet Willem een nieuwe galerij bouwen, die in 1695
gereed kwam. Op 24 november van dat jaar deelde Bentinck Huygens mee dat de
koning de schilderijen ‘aan touwtjes gehangen [wilde] hebben om ze te kunnen
schikken en weder-
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mededelingen om verschikken’. Hij maakte er dus een soort wisselcollectie van,
zoals in een modern museum, maar wat toen blijkbaar iets nieuws was. Verder droeg
de koning, ‘door de nieuwe galerij komende’, Huygens op dat hij ‘de kleine
schilderijen wat uit de grote zou schikken’.

Willem III en zijn hovelingen geportretteerd
Na de Glorious Revolution ontstond er meteen behoefte aan afbeeldingen van de
nieuwe koning en koningin en Huygens' dagboek getuigt ervan dat hij jarenlang van
nabij heeft meegemaakt hoe de koning-stadhouder werd geportretteerd. Om te
beginnen zette Sonnius, zelf een matig schilder, zich aan ‘een conterfeitsel van onze
koning, naar een slechte kopie gedaan naar Lely's conterfeitsel’ (10 juni 1689). Peter
Lely, afkomstig uit Soest in Westfalen, was in 1641 met prins Willem II naar Engeland
gereisd en hofschilder geworden. Hij had ooit een portret van diens postume zoon,
Willem III dus, geschilderd.
De opdracht om een staatsieportret van Willem als koning van Engeland te
schilderen ging naar Godfrey Kneller. Op 17 maart 1690 schrijft Huygens: ‘De koning
ging in de koningins closet om van Kneller geschilderd te worden’. Tegelijkertijd
werd het portret van Willem in ivoor gesneden door de Franse ivoorwerker Jean
Cavalier.11 Dat was efficiënt poseren. Huygens en Bergesteyn, ontboden door de
koning, woonden de sessie een uur lang bij. Hetzelfde gebeurde bij de volgende
sessie, op 20 maart. Staatsieportretten waren belangrijk als publiek vertoon en
propaganda en van Willems portretten werden kopieën naar alle hoven in Europa
gezonden. In het atelier van Kneller konden ze à raison van vijftig pond besteld
worden.12
Op 25 februari 1691 kreeg Huygens bezoek van iemand die via hem toegang
hoopte te krijgen tot de koning om zijn portret te tekenen: ‘Na de middag was een
Merian bij mij, met geweld de koning willende tekenen op zijn manier, om hem in
zijn boek van 't Theatrum Europeum te brengen’. Blijkbaar kende hij de man niet,
maar Johann Mattheus Merian was een vooraanstaand schilder te Frankfurt. Het door
de uitgeversfamilie uitgeven Theatrum Europaeum kwam tegemoet aan de
toenemende wens van het Europese lezerspubliek om niet alleen op de hoogte te
blijven van politieke ontwikkelingen en het verloop van oorlogen, maar ook kennis
te nemen van de hoofdpersonen en hun karakters, liefst met een gelijkend portret. In
de tijd van Willem III werden via prenten en pamfletten verspreide portretten
belangrijker als propagandamiddel dan staatsieportretten, die alleen binnen de eigen
kring bekendheid hadden.
Het jaar daarop kreeg Huygens bezoek van iemand die ook een graantje wilde
meepikken van de verkoopwaarde van koning Willems afbeelding. Op 8 april 1692
kwam de Amsterdamse boekhandelaar Nicolas Chevalier langs ‘hebbende een histoire
metallique van de koning gemaakt, de figuren geëtst door Romein de Hooghe’. De
zeer prinsgezinde De Hooghe was toen een befaamd etser en boekillustrator.13 Rijk
geïllustreerde boeken over de daden van contemporaine vorsten waren populair. Op
11 april kwam Chevalier weer langs; hij had intussen zijn ‘Historie met medaliën’
aan de koning aangeboden, in de hoop op een geldelijke beloning.14 Ook Huygens
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bood hij een exemplaar aan, maar die weigerde. Misschien wilde Huygens niet
verplicht worden de boekhandelaar een wederdienst verschuldigd te zijn. In elk geval
is hij van gedachten veranderd of heeft hij het boek via een boekhandelaar aangeschaft,
want het bevond zich wel in zijn bibliotheek.15
Er waren meer tekenaars die een portret van de koning maakten. Tijdens een van
Willems veldtochten in de Zuidelijke Nederlanden in het kader van de Negenjarige
Oorlog tegen de Fransen, kreeg Huygens, die meereisde, in het legerkamp de schilders
Jan Lotijn en Jan van der Heyden op bezoek. Er was een tapijt met een afbeelding
van de koning in de maak en Van der Heyden kwam ‘om de koning in profiel te
tekenen en daaruit een
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schilderij te maken tot de tapijten die te Brussel onderhanden waren’ (16 aug. 1696).
Drie dagen later kwamen de heren weer langs, met ‘een conterfeitsel dat [Van der
Heyden] op blauw papier met hoogsel naar de koning gemaakt had, terwijl hij aan
tafel zat’.16
De koning was niet de enige aan het hof die werd geportretteerd. De hovelingen
imiteerden de koning, dus lieten ze zich, als ze dat konden betalen, portretteren door
Kneller. Huygens liet zich niet door hem schilderen, al had hij dat wel kunnen betalen.
De paar honderd pond die zo'n portret kostte vond Huygens vermoedelijk te duur en
misschien was het not done om zich te laten portretteren door dezelfde schilder als
die van je werkgever. Wel liet Huygens zich overhalen door Cavalier om zijn portret
in ivoor te laten vastleggen (6 mei 1690) en net als de koning schepte Huygens er
genoegen in bezoekers te ontvangen terwijl hij poseerde. Tijdens de sessie met
Cavalier van 17 mei 1690 bijvoorbeeld had hij ‘dr. Flamstead van Greenwich, Fatio
de d'Huilliers, een koperslager Long, [en Alexander] Browne’ te gast. Cavalier deed
er lang over. Sessies waren er nog op 25 november en 4 december 1690. Misschien
had Cavalier het druk met de vele andere opdrachten die hij in Londen kreeg, onder
andere van Samuel Pepys. Beide portretten zijn bewaard gebleven en dat van Pepys
vertoont opmerkelijke gelijkenis met dat van Huygens, zoals ook hun dagboeken dat
doen.17

Verzamelaars rond het hof
Engelse edelen hadden ook belangrijke verzamelingen bijeen gebracht. Er waren
niet alleen veel schilderijen en tekeningen uit Italië naar Engeland gekomen, maar
zelfs uitgehakte fresco's.18 Huygens kwam ze graag bekijken. Samen met de
kunsthandelaar Alexander Browne ging hij naar ‘Mylord Peterborough om een
schilderij te zien van Bassano, Christus de kopers en verkopers uit de tempel
drijvende, een zeer goed stuk’ (9 febr. 1690). Met Browne, schilder, graveur,
prentuitgever en tekenleraar, had Huygens veel contact. In zijn gezelschap bracht hij
een bezoek aan Lord Kent, wiens verzameling ‘een fraai conterfeitsel van Anne
Killegrew door Van Dyck, van 't hoofd tot de voeten, met een hondje’ telde. Verder
zagen ze er werk van Cesare Bassani, ‘een schone naakte vrouwenfiguur’ van Paris
Bordone, ‘goede tekeningen’ en ‘schone prenten’. En ten slotte ‘een groot stuk, meer
als levensgroot van een Venus met een Cupido, 'twelk voor Michelangelo bij de Lord
gehouden wordt’. Hier klinkt twijfel over het oordeel van zijn gastheer door (29 april
1690).
Eigenaren die Huygens vroegen om hun kunst te waarderen zullen niet altijd blij
zijn geweest met zijn kritische blik. Op 13 april 1690 ging hij een door Lord
Devonshire gekocht schilderij bekijken: ‘Als wij die zagen, oordeelden we dat het
een slechte kopie van Poussin was’. Dat je met het uitspreken van kritisch commentaar
voorzichtig moest zijn, blijkt uit een aantekening van 22 april 1695, toen Lord Essex
zich bij Huygens erover beklaagde ‘dat de koning hem verweten had, dat hij niet als
vodden van schilderijen had, en gezegd dat hij 't mij vrij vragen kon’. Had Willem
het oordeel van Huygens doorgebriefd? Eerder had Huygens genoteerd dat hij op
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een veiling had gezien hoe Lord Essex schilderijen kocht ‘zonder verstand’ (3 april
1694).
Of Huygens zijn oordelen altijd zo duidelijk uitsprak als hij ze in zijn dagboek
opschreef, weten we natuurlijk niet. Soms zijn er aanwijzingen dat hij wel eens zijn
mond hield of wellicht dat zijn oordeel weinig invloed had. Op 22 mei 1690 ging
Huygens met de militair Adriaan van Gent naar de Londense prentverkoper Pierce
Tempest. Van Gent kocht er acht of negen prenten, die Huygens ‘ongeschikt’ vond.
Twee dagen later gingen ze samen naar het winkeltje van ‘de bekende toy-woman’,
en wat Van Gent daar kocht waren volgens Huygens ‘vodderijen’. Maar Van Gent
was er kennelijk blij mee.
Van de collectie van Carel Isac, controleur van de hofhouding (een belangrijke
positie), had Huygens bepaald geen hoge dunk; op 9 september 1694 bezocht hij
Isac ‘om een
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schilderij te zien die hij gekocht had en niet en docht. Het was van een vrouw met
een zeer doorschijnend hemd’. Dat laatste past in het beeld dat Huygens schetst van
Isac als vulgaire rokkenjager, zoals ook diens schilderij van ‘Leda met de zwaan van
of naar Rubens’ (22 sept. 1694). Later spreekt Huygens ronduit van ‘Isacs vodden
van prenten, tekeningen en schilderijen’ (17 jan. 1695).

Ontmoetingen in de kunstwereld
Schilders kwamen regelmatig langs bij Huygens of hij ging bij hen op bezoek. Velen
waren ook handelaars in en verzamelaars van kunst. Zo bezocht hij hofschilder John
Riley, ‘een orderlijk goed conterfeiter’, om zijn collectie tekeningen te zien, ‘waar
vele zeer goede onder waren, onder andere een zeer grote op blauw opgehoogde van
Perino del Vaga en een van naakte vrouwtjes met de pen van Parmigianino, een van
Giulio, waarin een kind in de wieg met andere figuren’. Net als Giulio Romano was
Perino del Vaga een leerling en medewerker van Rafaël, ‘maar van Rafael zag ik er
niets’, schrijft Huygens een beetje teleurgesteld. Riley was zuinig op zijn verzameling
tekeningen, ‘de grootste lagen in een zeer curieus gebonden portfolio van marocquain’.
Hofschilder Peter Lely had zelfs een van de grootste kunstverzamelingen in
Engeland. Die werd na zijn dood (1680) in tranches geveild, verspreid over veertien
jaar, ‘de zoon daar geen speculatie in hebbende’, zoals Huygens vernam van Sonnius
die bij de veiling betrokken was (24 jan. 1692).19 Uiteraard ging Huygens naar de
kijkdagen. Op zulke kijkdagen ontmoette Huygens ook andere kunstliefhebbers en
schilders, onder wie de schilder Prosper Henricus Lankrink, die als medewerker van
Lely diens portretten stoffeerde met bijwerk en achtergronden en zelf een enthousiast
verzamelaar was (30 jan. 1692). Op een veiling twee weken later had Lankrink,
‘dronken wezende’, ‘lustig het goed opgejaagd en de buffon gespeeld’ (14 febr.
1692). Later dat jaar stierf Lankrink en zijn collectie kwam ter veiling om zijn
schulden af te lossen. Huygens ging met Sonnius ‘de schilderijen van Lankrink zien
die verkocht stonden te worden’ (21 jan. 1693) en later heeft hij ‘in de vendu van
Lankrinks remains’ nog wat gekocht (7 maart 1696).20
Samen met Sonnius bezichtigde Huygens de collectie van Richard Gibson, een
miniatuurschilder over wie Huygens opmerkt dat hij ‘zo klein van persoon was dat
hij pas op een tafel kon zien’.21 Ze zagen er ‘een menigte goede tekeningen [...], die
hij meest uit Lelys vendu gekregen had, onder andere een gehele portefolio van
tekeningen van Parmigiano’ (3 febr. 1689). Gibson handelde ook in kunst. Van hem
kocht Huygens ‘een tekening op de oude manier gedaan, achterop stond van een
flauwe hand Adone d'Assisi’ (1 maart 1696). Ook Jonathan Richardson combineerde
zijn werk als portretschilder met de kunsthandel. Huygens bezocht hem op 8 april
1694: ‘We gingen toen tot een jonge schilder, die Richardson heette en een discipel
van Riley was, ook kostelijk en duur met enige tekeningen die hij had. Hij had
verscheidene begonnen en sommige gedane conterfeitsels van zijn meester’.
Tot de overige schilders met wie Huygens in Londen omging, behoorde de
Fransman Jacques Rousseau, een leerling van Charles le Brun, die na 1688 als refugié
naar Londen was uitgeweken. Huygens noemt hem een ‘vermaarde schilder’ (2 febr.
1689).22 Later ontmoette hij de niet-geïdentificeerde schilder Philippe, over wie hij
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een heel ander oordeel velde: ‘een slecht schilder, had een deel slechte kopieën staan,
die niets waard waren’ (9 mei 1695).

Een kritische verzamelaar
Huygens zelf verzamelde ook, bij voorkeur werk van zijn geliefde Italianen. Met
relatief bescheiden middelen wilde hij een collectie opbouwen, die in elk geval in
keuze andere
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kon overtreffen. Hij verzamelde vooral tekeningen en prenten, die voor hem financieel
bereikbaarder waren dan schilderijen. Aan Bergesteyn liet hij eens ‘3 boeken van
mijn Italiaanse tekeningen’ zien (28 nov. 1693). Regelmatig maakte hij in zijn dagboek
aantekeningen over zijn aankopen. Typerend is die van 1 december 1694: ‘Ik was
in de vendu en kocht al vele dingen’. Helaas laat hij vaak na te noteren wat hij precies
heeft gekocht, maar op 7 februari 1692 meldt hij: ‘met Sonnius in de vendu en kocht
voor 23 pond en 14 schellingen aan tekeningen waaronder een fraaie van Perin del
Vaga voor 6 pond 12 schellingen zeer goed’. En op 18 februari 1696: ‘In de vendu
tot Cocq kocht 3 schone printen van Michelangelo’.
Ook schafte hij een en ander aan bij kunsthandelaren. Zo was hij op 17 februari
1689 ‘met Sonnius tot Thomson, een prentverkoper, een klein winkeltje hebbende
en zag zijn Italiaanse prenten en kocht voor 3 pond 10 shilling’. Weer krijgen we
niet te horen wat hij precies heeft gekocht. Dat horen we wel op 6 april 1695: ‘Eerst
was ik tot [Edward] Cooper en kocht er fraaie Guercino met rood krijt’. Op 30 maart
1695 schafte hij bij de kunstverkoper Cock een ‘hout-print van de diluvie [d.i.
zondvloed], zeer fraai zijnde, met twee landschapprenten’ van Caruti aan, waarmee
hij vermoedelijk Giovanni Francesco Caroto bedoelde. Datzelfde jaar toonde hij
‘madame de Neufville [...] de prenten die ik van mr Rose laatst gekocht had’ (5 mei
1695).
Huygens was wel een kritische koper. Van Norris, 's konings lijstenmaker die ook
wat in kunst handelde, kocht hij ‘een klein dingetje van Parmigianino’, maar de rest
van Norris' prenten vond hij ‘een hoop vodden’. Eenzelfde oordeel velde hij over
een ‘dr. Berenclauw’ die bij hem langskwam ‘met een deel meestepart ondeugende
tekeningen die mij gaarne zou aangeplakt hebben’ (12 maart 1692). Huygens liet
zich als kenner niet gemakkelijk iets aansmeren. En hij kende ook de waarde van
wat werd aangeboden. Met Sonnius bezocht hij op 8 april 1694 een zekere Van
Bancken, tapijtmaker van de koning, die vijf prenten van de Fransman Charles le
Brun te koop aanbood, met de ‘victoriën van Alexander’ tegen vier pond per stuk.
Te veel volgens Huygens en dus ‘werd van geen koop gesproken’.

De vondst van Da Vinci-tekeningen
Een buitenkans deed zich voor toen Huygens op 2 maart 1690 met kunsthandelaar
Browne op bezoek ging bij mevrouw Remy, ‘een Brabantse vrouw, haar man had
een schilder geweest in de tijd van Van Dyck, waar zij veel van wist te vertellen’.
Wijlen haar man heette Remegius Leemput en hij was indertijd als leerling en
medewerker met Van Dyck meegekomen naar Engeland. Het echtpaar had, zo vernam
Huygens, lange tijd onderdak verleend aan Margaret Limmore of Leemans, maîtresse
en model van Van Dyck in Londen rond 1640.
In zijn Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen gaf Jacob Campo Weyerman een halve eeuw later een korte
biografie van Leemput. Hij was geboren in Antwerpen, een stad ‘waar veel
kunstkuikens stikken in de dop’, omdat ze er wekelijks een of twee doeken verkopen
op de Vrijdagmarkt, ‘welke penningen dan worden omgezet in Leuvens, Hoegaards,
Liersche Kares en zulk soort dollemansbieren’. Die achtergrond werkte door in
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Leemputs latere carrière. Hij werd ‘vermaard’ en ‘berucht’ als kopieerder en was in
die kunst ‘zo meesterlijk’ bedreven dat veel werken ‘werden geëcht bij niet al te
doorzichtige konstbeminnaars’. Weyerman vertelt ook dat Leemput in het bezit was
van ‘de aldergrootste verzameling van prenten en teekeningen welke er op die tijd
bekend was’.23 Zijn zoon, die in Rome woonde, zou hem veel hebben toegezonden,
weten we uit andere bronnen. Leemput was in 1677 overleden en sindsdien beheerde
zijn weduwe zijn verzameling. Daarin bevond zich ‘een boek van Leonardo da
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Vinci van de proportieën en mouvementen der figuren’. Ze wilde het wel aan Huygens
verkopen voor 3½ guineas. Haar verhalen over de schilders die ze had gekend maakten
kennelijk een betrouwbare indruk.
Huygens meldde zijn vondst meteen per brief aan zijn broer Christiaan en de
daaropvolgende weken had hij het druk met zijn nieuwe aanwinst: ‘Ik was de ganse
dag doende met het boekje van Leonardo da Vinci dat den 9e maart van mrs. Remy
gekocht had, los en gereed te maken om verbonden te worden’ (26 nov. 1690). Hij
wilde de 128 tekeningen losmaken en opnieuw laten inbinden. Op 16 december 1690
bericht Huygens, dat ‘Norris bij mij [kwam] met ene Cooper, die mijn boekje van
Leonardo da Vinci gaf om op te plakken’ en op de 27ste al was hij ‘tot mr. Cooper,
prentverkoper, om naar mijn boekje van Leonardo da Vinci te zien, dat hij verplakt
had’. Edward Cooper heeft waarschijnlijk vooral de randen van de prenten verstevigd.
Daarna ging Huygens zelf aan de slag: ‘Ik was de ganse dag niet uit bezig zijnde om
mijn boekje van Leonardo da Vinci te verschikken tot een nieuwe band’ (31 dec.
1690). Daarbij kreeg hij hulp van ‘Harding, de boekbinder’ (8 jan. 1691). Deze John
Harding was een bekende Londense boekhandelaar, wiens winkel Huygens vaak
bezocht.
De tekeningen die Huygens had gekocht waren vooral studietekeningen voor de
menselijke proporties en bewegingen. Da Vinci heeft veel van zulke tekeningen
gemaakt. Maar waren deze inderdaad van de hand van de grote meester zelf?
Misschien had Huygens enige twijfel, want aan zijn broer schrijft hij dat de figuren
‘paroissent estre d'une grande main’, al is dat voor meer dan een uitleg vatbaar.24
Ook zal hem de dubieuze reputatie van Leemput niet onbekend zijn geweest. Toch
werden de tekeningen vermoedelijk algemeen als echte Da Vinci's geaccepteerd.
Huygens' oordeel had zeker veel waarde - kort daarvoor had hij immers de koninklijke
collectie met Da Vinci-tekeningen grondig bestudeerd. En hij wist dat daarmee was
gerommeld.
Dat Cooper de tekeningen als echte Da Vinci's beschouwde is zeker. In elk geval
heeft hij later, rond 1720, negen ervan als prent uitgegeven. Deze ‘Cooper engravings’
werden in de achttiende eeuw nog in brieven genoemd, maar daarna ontbrak elk
spoor, totdat in 1970 in de bibliotheek van de hertog van Devonshire een exemplaar
van de serie werd ontdekt, getiteld: General instructions for drawing and designing
humane figures reduced to geometrical rule from the original drawings of Lionard
d'Vinci.25 Cooper droeg de uitgave op aan Thomas Coke, vice-chamberlain van koning
George I. Dit betekent dat de uitgave dateert uit de tijd van diens regering (1714-1727),
maar het is meer dan waarschijnlijk dat Cooper de tekeningen ofwel gekopieerd
ofwel meteen gegraveerd heeft toen hij ze in 1690 in huis had om te restaureren.
Wat er met Huygens' aanwinst na zijn dood in 1697 gebeurd is blijft raadselachtig.
De tekeningen duiken pas weer op wanneer de Nederlandse kunsthandelaar A.W.M.
Mensing er in 1915 een stukje over schrijft.26 Waar en wanneer hij ze heeft gekocht
vermeldt hij helaas niet. In de jaren 1930 zijn ze aangekocht door de Pierpont Morgan
Library in New York. Sindsdien is er veel geschreven over wat thans wordt genoemd
de Codex Huygens, vooral over de toeschrijving. Mensing twijfelde al aan Da Vinci's
hand, en die twijfel werd bevestigd door Erwin Panofsky, die in 1940 de Codex
uitgaf, van een uitvoerige inleiding voorzag en Aurelio Luini aanwees als de maker.27
In de daarop volgende discussie zijn nog diverse andere Italiaanse kunstenaars
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voorgesteld, totdat Carlo Urbino als de meest waarschijnlijke werd geaccepteerd.28
Ook over de herkomst van de tekeningen is veel gespeculeerd. Enkele tientallen zijn
zeker kopieën van originele tekeningen van Da Vinci, die deels verloren zijn gegaan.
Tegenwoordig geldt de Codex Huygens als een van de belangrijkste bronnen voor
de kennis van Da Vinci's werk. Achteraf gezien heeft Huygens zich dus beslist niet
vergist in de waarde van zijn aanschaf. Aan zijn broer
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Christiaan had hij al geschreven dat hij ze zelfs niet voor het viervoudige bedrag zou
willen verkopen.

Tot besluit
Huygens' dagboek maakte deel uit van een groter systeem van schriftelijke
documentatie. Af en toe maakte Huygens de balans op van zijn aankopen. Op 12
april 1694 stelde hij een lijst op ‘van de prijzen der laatst gekochte tekeningen,
waarvan de rekening beliep 20 pond sterling, 12 shilling, behalve een tekeningetje
van een L. Vrouwtje van Vanni, dat ik van Sonnius heb overgenomen voor 25 shilling
en enige slechte tekeningetjes’. En op 27 maart 1696 maakte hij een ‘nette lijst’ van
tekeningen ‘die ik gedurende 3 à 4 jaren gekocht had’. Deze boekhoudingen zijn
helaas niet bewaard gebleven. Ook Huygens' eigen handgeschreven encyclopedie
op kunstgebied, die honderden bladzijden moet hebben geteld, is verloren gegaan.
Evenmin is er een testament of een veilingcatalogus, waarin Huygens' verzameling
beschreven is. Na zijn dood, die van zijn zoon Tien in 1704 en die van zijn vrouw,
Susanna Rijckaert, in 1712 is zijn collectie verspreid geraakt. Dat geldt ook voor zijn
verzameling munten en penningen. Die was omvangrijk, want hij was een paar hele
dagen kwijt aan het maken van een catalogus, en ook die is verloren gegaan.
Huygens legde zijn leven voortdurend vast op papier. Het is dan ook toepasselijk
dat hij zijn dagboek schreef terwijl aan de muur de ‘Saturnus’ van Van Dyck hing,
zoals vermeld in een aantekening van 20 februari 1691. Dat schilderij had ‘Mylord
Devonshire’ wel van hem willen kopen, maar Huygens weigerde (19 febr. 1691).29
Het verbeeldt Saturnus als Chronos, Vader Tijd, die de vleugels van Cupido bijknipt.
Voor alle duidelijkheid schilderde Van Dyck naast Saturnus een zeis, het symbool
van de dood. Vermoedelijk had hij teruggegrepen op een soortgelijke afbeelding in
een populair emblemataboek, de Amorum emblemata (1608, p. 237) van Otto van
Veen. Het bij het embleem behorende gedicht betoogt dat liefde de tijd weerstaat:
Den tijdt Cupido wel sijn vleughels af kan snijden,
Soo dat hy niet soo hoogh magh vliegen als hy plagh,
Maer 't hert blijft vry, met wil, en dencken hy vermagh
Den ouden wagheman 't sweep-clappen doet verblijden.

Huygens verweerde zich op zijn eigen manier tegen de tijd door althans een deel van
zijn leven vast te leggen in een dagboek. Daarin slaagde hij, want zijn dagboek heeft
hem overleefd en geeft ook nu nog een levendig beeld van zijn omgeving, van hemzelf
en van zijn rol als kunstkenner.
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‘Ik spreek zoals ik ben, en denk gelijk ik schrijf’
De ongepubliceerde verzen van Maria Louiza Carelius (1746-1818)
Claudette Baar-de Weerd
In haar lemma over de gelegenheidsdichteres Maria Louiza Carelius voor het Digitaal
Vrouwenlexicon schreef Pim van Oostrum in 2009 dat Carelius' handschrift met
gedichten voor haar kinderen sinds 1856 onvindbaar was.1 Het toeval wilde dat een
jaar later Frans Grijzenhout mij een schilderij liet zien waarop een man met een viool
staat afgebeeld en een tekst met de initialen M.L.G.2 De man op het schilderij bleek
een van Carelius' zoons te zijn, waarschijnlijk de oudste, Wybrand Griethuizen. In
de loop van de zoektocht naar de identiteit van die man deed Grijzenhout een heel
andere vondst: Carelius' verdwenen handschrift bleek zich in de handschriftencollectie
van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam te bevinden.3 De bundel, met als titel
Verzameling van gedichten en als motto ‘Het Noodige moet voorgaan, het Nuttige
volgen’, telt meer dan vijfhonderd bladzijden met gedichten uit de jaren 1767-1811,
die ze had laten uitschrijven door de kunstschrijver H. Bout.
In de inleiding op de bundel - de ‘Toewijding’ - beschrijft Carelius in het kort haar
leven, hoe ze ertoe was gekomen om te gaan dichten en waarom ze deze bundel heeft
laten maken. Ook vertelt ze hoe ze in contact kwam met de door haar bewonderde
dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken. De gedichten waren een geschenk voor
haar kinderen, om preciezer te zijn: voor haar dochter Regina Geertruij. Als haar
zoons ze ook wilden hebben, moesten zij ze zelf maar laten overschrijven.

Jonge jaren en huwelijk
Maria Louiza Carelius werd in 1746 in Amsterdam geboren. Haar ouders waren
Paulus Carelius, chirurgijn, en Regina Margaretha Schötler. Beiden waren van Duitse
afkomst: haar moeder kwam uit Witmund en haar vader uit Karlshafen. Het gezin,
dat op de Herengracht woonde, behoorde tot de lutherse gemeente.
Al jong merkte Carelius dat ze gemakkelijk dichtte en ze vertrouwde al snel haar
gedachten aan het papier toe. Kleine en grote gebeurtenissen in haar omgeving
inspireerden haar, maar ook natuur en religie nodigden uit tot het maken van verzen:
‘Al wat ik immer geschreven heb, is een vrucht van aanleiding; nimmer van bedoeling
geweest’. Bij het zilveren huwelijksfeest van haar ouders (8 augustus 1770) richtte
Carelius zich tot hen met de woorden: ‘De liefde lokt mij uit om op dit feest te zingen’.
Ze memoreerde dat hun huwelijk vele stormen had doorstaan, maar dat hun
vertrouwen in God nog ongeschonden was. Voor haar was dat rotsvaste vertrouwen
een voorbeeld ter navolging.
Carelius was zich er echter van bewust dat haar scholing een en ander te wensen
overliet. Rond haar 25ste leerde ze Jan Everhard Grave (1729-1780) kennen.4 Hij
wierp zich op als haar mentor in dichtzaken en wees haar op dicht- en taalfouten,
waardoor zij erachter kwam dat ze haar moedertaal niet goed beheerste. In versregels
die zij ontleende aan Johan Pieter Broeckhoff laat zij weten:5
Had myne morgenjeugd het onderwys genooten
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Van Neerlands Dichtren, die, in taal en zang vermaard
Hun kunsttrezooren voor den Voedsterling ontslooten,
Misschien was dan myn werk der kenn'ren achting waard.6
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Carelius zou Carelius niet zijn als ze er niet haar eigen tekst van maakte. Zij schreef
liever ‘kenn'ren’ in plaats van Broeckhoffs ‘der braaven achting waardig’. Volgens
haar kon een dichtstuk wel geslaagd zijn, maar dat wilde nog niet zeggen dat een
kenner het ook zo zou waarderen.
Kort daarna leerde Carelius haar toekomstige echtgenoot Hermanus Griethuizen
(1743-1806) kennen, wellicht binnen de lutherse gemeente. Op 4 juni 1773 gingen
zij in ondertrouw, Maria Louiza was toen 26 jaar en Hermanus 30.7 Beiden kwamen
blijkbaar uit een redelijk welgestelde familie, want hun huwelijk werd door de
stadsautoriteiten in de eerste klasse aangeslagen.8 De hofmakerij van Griethuizen
was niet zonder problemen verlopen, zoals blijkt uit het gedicht dat Carelius voor
hem maakte ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag, in april 1773:
Myn Vriend! het voegt my dan op heden
U juichend te gemoed te treden;
Gy kent myn hart'; ik 't uw weer.
Ik mag, ik kan, ik zal u dan niet meer bedroeven,
Standvastige, die niet bezweek op duizend proeven
Gy overwon met roem en eer.
Zo mogt gy dan door Hem verwinnen;
Zo boogen zich myn fiere zinnen
Dan eindelyk overtuigd ter neêr.
Wel aan myn Vriend, myn Lief, myn Schat op deezer aarde!
Ontvang de heilwensch van myn hart dan ook, myn waarde!
Het is u nu geen vyand meer.9

Na de huwelijksvoltrekking trok Carelius bij haar echtgenoot in. Hermanus
Griethuizen, zelf geen dichter, bezat wel allerlei dichtkundige werken die zij thuis
had moeten ontberen. Haar vader had er in haar jeugd op aangedrongen dat ze veel
zou lezen, maar zijn bibliotheek bevatte slechts enkele natuurkundige, historische
en godsdienstige geschriften. Uit het huwelijksgedicht voor haar neef Anthony
Ruardus Fink kunnen we opmaken wat er zoal in de boekenkast van de familie
Griethuizen stond:
'k Legge u, uit myn boektrezoor
Dan geheele kwarten voor
'k Durve u daar iets goeds belooven.
'k Heb daar allerhande slag
Wilt gy vrolyk? Poot zal 't weezen;
Wilt gy liefst iets deftigs leezen?
'k Haal u Dekker voor den dag;
Wilt gy geestig, vlug en aardig,
Echter zedig, rein en kuisch?
Dit hoort by van Merken thuis.
Hoogvliet, aller lofspraak waardig,
Bogaart, Smak[l]enburg, de Haan,
En de schrandre Vollenhoven,
Moonen en de Haas, belooven
U een schoone letterbaan.10
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Het echtpaar Griethuizen kreeg drie kinderen. Eerst Wybrand, vernoemd naar
Hermanus' vader en gedoopt op 27 juli 1774, gevolgd door Paulus, die op 9 november
1777 ten doop werd gehouden. Daarna kwam er een dochter, Regina Geertruij,
gedoopt op 28 augustus 1783. Alle kinderen werden ‘aan huis’ gedoopt door pastoor
Wilhelm August Klepperbein.11 Voor de opvoeding van haar kinderen zou Carelius
zichzelf duidelijke eisen stellen:
welke achting ik ook der kunsten, wetenschappen en geleerdheid toedrage,
geloof ik echter, dat eene Moeder, met kinderen gezegend, groot gevaar
zoude loopen, om, door het beoeffenen van ene, veel tyd vereischende
studie, de pligten van het huiselyk leeven niet alleen, maar ook de edelste
van al haare pligten, die naamlyk, om haare kinderen tot nuttige leden der
Maatschappy, en, onder den bystand des Allerhoogsten, tot toekomstige
Hemellingen te kweeken, - te verwaarloozen.12
Zij wilde dus een voorbeeldige huisvrouw en moeder zijn. Aan het feit dat veel van
haar gedichten juist dateren uit de jaren waarin zij voor haar gezin zorgde, kunnen
wij aflezen dat zij het dichten niet kon laten.
Voor het echtpaar Griethuizen werd 1775 een belangrijk jaar. Voor Hermanus
omdat hij het makelaarsambt verkreeg. In een speciaal vers feliciteerde Carelius hem
met het door ‘noeste vlyt’ bereikte resultaat. Voor Maria Louiza was hun bezoek aan
Schiedam van belang. Ze overnachtten toen in de Stadsdoelen op een kamer waar
het plaatselijke dichtlievende genootschap Wysheid Groeit Door Vlyt zijn
maandelijkse vergaderingen hield:
Daar, waar de Dichtkunst durft naar eerlauwrieren dingen;
Daar, waar de Muzen zelve op Pindus heuvel zingen,
Is, in Schiedam, wat eer! myn slaapvertrek geweest.13

Carelius maakte er kennis met de leden van het dichtgenootschap. Een van hen,
Jacobus van der Blok, koopman en korenwijnbrander, was een zakenrelatie van haar
man.14 Griethuizen drong er dan ook op aan om de uitnodiging om lid te worden van
het genootschap aan te nemen. Wie weet wat dat contact hem zakelijk nog zou kunnen
opleveren. Carelius zelf was niet gecharmeerd van een lidmaatschap. Volgens haar
kon ze niet veel bijdragen aan het niveau van het gezelschap, maar ze liet zich toch
overhalen. Zo kwam haar allereerste publicatie tot stand: in de enige bundel die het
gezelschap uitgaf is haar gedicht ‘De Cananeesche vrouw’ opgenomen, een van haar
religieus getinte verzen.15
Omstreeks die tijd ook kwam Carelius via Grave in contact met Aagje Deken
(1741-1804) en Betje Wolff (1738-1804). Uit de correspondentie van Grave en Wolff
blijkt dat de laatste zich erover beklaagde dat de poëzie die zij aan hem, Deken en
Carelius had gestuurd alleen door hem werd becommentarieerd: ‘Ik ben knorrig op
Aagje, & op Carelius, om dat zy nog niet aan myne intentie voldaan hebben omtrent
de Vaerzen’. In dezelfde brief vertelde zij dat Deken Carelius af en toe bezocht maar
niet erg nauw met haar bevriend was.16 Van een echte vriendschap met Wolff &
Deken is het nooit gekomen, ook al wisselden ze verzen uit. De mogelijke reden
hiervoor was dat Wolff het gedrag van Maria Elisabeth Reinhart - een vriendin van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

Carelius die ook tot de kring rond Grave behoorde - veroordeelde als niet naar haar,
Wolffs, ‘smaak’.17

‘Eene lieve kleine famielje’
Na de dood van vader Carelius, op 13 maart 1777, trok moeder in bij het gezin
Griethuizen dat toen aan de Oudezijds Achterburgwal tegenover het Rusland woonde.18
Bij
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De gecalligrafeerde titelpagina van het Carelius-manuscript (Bijzondere Collecties, UvA, hs. IH38)

gelegenheid van haar tachtigste verjaardag (1786) droeg een van haar kleinzoons
een door Carelius vervaardigd gedicht voor. Grootmoeder Schöttler overleed in 1790.
Het gezin Griethuizen is ‘eene lieve kleine famielje’ zoals Carelius het zelf
omschreef. De gedichten, versjes en sinterklaasrijmpjes die zij maakte voor haar
kinderen laten zien hoe zij hen in liefde en wijsheid probeerde groot te brengen. Ze
voedde hen op met verlichte deugden als menslievendheid, verdraagzaamheid en
respect voor de bestaande, door God gegeven maatschappelijke orde. Als je met
gefronst gelaat, in het zwart gekleed en met gebogen hoofd de godsdienst ondergaat,
zo legde ze uit, ken je de ‘zielsvervrolykende invloed’ van het geloof niet.19
Voor de tiende verjaardag (25 juli 1784) van zoon Wybrand maakte Carelius een
versje waarin ze hem erop wijst dat zijn kindertijd voorgoed voorbij is. Zijn
‘kinderschoenen zijn versleten’ en ‘beuzelen’ is er niet meer bij. Ze hoopt dat ze
eens haar huisonderwijs met zijn ‘volglust’ beloond zal zien. Of Wybrand naar
dezelfde Leidse kostschool ging als zijn broer Paulus enkele jaren later is onduidelijk.
Nadat hij in 1786 de school had verlaten om bij zijn vader in de leer te gaan, schreef
zij weer een gedicht voor hem. Bij wijze van uitzondering publiceerde zij dit gedicht
in Derde schakeering van de reeks Kleine dichterlyke handschriften (1790),
uitgegeven door Pieter Johannes Uylenbroek. Later, in 1795, kreeg Wybrand van
haar een felicitatievers, toen ook hij makelaar was geworden, maar, waarschuwde
ze hem: ‘'t Is nochtans, op zich zelve, een wagen zonder vracht’, oftewel: hij stond
pas aan het begin van zijn loopbaan! Wybrand is dan 21 jaar. Het is het laatste gedicht
aan hem in de bundel.
Misschien trok Wybrand meer met zijn vader op. Beiden maakten muziek. Vader
was lid van het muziekdepartement van Felix Meritis. Hij componeerde ook, zoals
blijkt uit Carelius' opmerking, dat hij versjes van Hieronymus van Alphen op muziek
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heeft gezet. Van Wybrand weten we dat hij musiceerde. Hij is hoogstwaarschijnlijk
degene die op het eerder genoemde schilderij met een viool staat afgebeeld.
Met haar zoon Paulus schreef Carelius meer. Hij zat in Leiden op kostschool bij
Meester van Bemmelen.20 Verschillende brieven in dichtvorm getuigen van hun
regelmatige correspondentie. Bijvoorbeeld in 1790, toen hij ziek was geweest en ze
blij was van Nicolaas van Winter te horen dat het steeds beter met hem ging. In haar
gedichten ontbraken de nodige raadgevingen uiteraard niet: hij moest goed zijn best
doen en piano blijven spelen (vooral psalmen en gezangen). Op zijn vraag of hij een
horloge kon krijgen voor
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zijn verjaardag antwoordde ze, dat hij er een zou krijgen opdat hij de tijd zou leren
waarderen. In 1792 verliet Paulus de kostschool en met een lang gedicht heette
Carelius hem welkom thuis. Daarin verwees ze naar zijn brieven, waarin hij had
geschreven dat hij ‘vrolyk en gezond’ leefde en altijd meer dan welkom was bij zijn
Leidse vrienden. Paulus' vrolijke karakter blijkt ook uit een berijmd briefje dat ze
hem in september 1796 stuurde vanuit hofstede Veengenoegen.21 Hij had
aangekondigd met enkele vrienden op bezoek te komen, maar dat raadde ze hem af.
De dagen waren aan het korten en het weer was slecht. Kortom, het was niet de
moeite waard om van Amsterdam naar Roelofarendsveen te reizen.
Ook Paulus leerde het makelaarsvak bij zijn vader. In 1801 ging hij een
compagnonschap aan met Pieter Samuel Geerlings, waardoor Griethuizen Geerlings
& Comp. ontstond.22 Vader Griethuizen bleef hun adviseur. Moeder wenste hun veel
geluk en succes in haar nieuwjaarswens van 1802. Paulus was de enige van hun drie
kinderen die trouwde. Hij stapte in juni 1805 in het huwelijksbootje met Johanna
Maria Roos.23
Van de verzen aan haar kinderen zijn de meeste voor Regina bestemd, die ze
afwisselend (officieel) ‘Regina Geertrui’ of ‘lieve Gientje’ noemt. Daaruit valt af te
lezen dat voor haar de opvoeding van haar dochter even belangrijk was als die van
haar zoons: ook Regina leerde ze dat muziek maken en lezen belangrijk zijn. Uit een
sinterklaasversje blijkt dat Gientje op haar achtste al klavecimbel kon spelen en graag
las. Ze kreeg van de goede Sint iets lekkers en iets te lezen, maar twee jaar later
(1793) is ook voor Gientje de kindertijd voorbij en begint het echte leren. Sint
Nicolaas speelde daarop in met zijn cadeau:
Lief Meisje! 't Speelgoed moet ter zyden,
Niet waar? dat heeft reeds uitgediend:
Nu, is Martinet uw' Vriend
Zyn werk zal u vermaaken, stichten,
En in al 't loflyke onderrichten.
Wel aan! ten spoor voor uwe vlyt
Zy u zyn Nieuw geschenk gewyd.
Sint Nicolaas24

Welk boek van Martinet zou ze gekregen hebben, de Kleine katechismus der natuur
voor kinderen (1779) of Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd (1789)?
Vermoedelijk het eerste, want dat werd veel gebruikt voor het onderwijs aan meisjes.25
Opmerkelijk zijn twee Duitstalige sinterklaasgedichtjes voor haar dochter. Voor geen
van de jongens schreef Carelius ook in het Duits. Toen Regina veertien werd zat zij
al op kostschool, waarschijnlijk ook bij Meester van Bemmelen in Leiden.26 Ze kreeg
er een ‘Verjaardagsgroet op papieren voeten’ waarin haar moeder haar aanspoorde
goed haar best te doen.
In 1801 deed Regina, achttien jaar oud, belijdenis in de lutherse gemeente. Ook
deze gelegenheid bedacht haar moeder met een gedicht voor haar (of de jongens
belijdenis hebben gedaan blijkt niet uit Carelius’ verzen). Er volgden nog twee
gedichten voor Regina. Toen zij 22 werd, kreeg ze een gedicht van haar moeder die
op dat moment op Eemlust logeerde bij de familie van Paulus' compagnon Geerlings.27
Carelius' laatste gedicht voor haar dochter was een religieus getint gedicht bij haar
25ste verjaardag.
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Regina Geertrui bleef ongehuwd, net als haar broer Wybrand. Of zij een beroep
heeft uitgeoefend of zelfstandig woonde heb ik nog niet kunnen ontdekken. Mogelijk
heeft zij voor haar moeder gezorgd, tot deze overleed. Regina was 55 toen ze in 1833
op voordracht van de lutherse predikant Christian Heinrich Ebersbach werd toegelaten
tot het Van Brants Rus hofje. Het hofje bood onderdak aan ongehuwde vrouwen of
weduwes
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zonder kinderen die lid waren van de lutherse gemeente.28 Regina kreeg woning
nummer 7 toegewezen. Haar broer Wybrand stond borg voor haar. Op 6 juli 1857
overleed zij, 74 jaar oud.29
Hermanus Griethuizen komen we maar af en toe tegen in Carelius' gedichten. Toen
hij met een stok moest lopen schreef zij een geestig vers waarin de wandelstok zich
voorstelt en vertelt wat hij komt doen. En bij een sinterklaasviering maakte ze een
versje over de nieuwe ‘rok’ van de ‘heer van Veengenoegen’, zoals zij haar man
soms gekscherend noemde.30 In 1802 schreef Carelius een brief in dichtvorm aan
J.C. Gruelman, de huisarts van de familie Griethuizen. Ze bedankte hem voor de
goede zorgen waarmee hij altijd haar gezin had omringd, maar vooral voor de
maanden waarin hij haar ernstig zieke man ter zijde had gestaan. Zij had in deze tijd
voor het leven van Hermanus gevreesd.
Er is geen enkel gedicht terug te vinden waarin Carelius bericht over het overlijden
van Hermanus. Wel schreef ze ‘Opgewekte herinnering, by den Rhynstroom te
Oudshoorn’ (1811), een lang gedicht waarin ze herinneringen ophaalt aan vroeger
toen ze samen 's zomers regelmatig de hofstede Veengenoegen bewoonden. Ze
mijmert over hoe ze met Hermanus hun kinderen op de kostschool in Leiden bezocht,
over de vele vrienden die er niet meer zijn, onder wie de Van Winters. Ze had niet
verwacht dat ze na Hermanus' dood en na alles wat het land overkomen was nog een
keer aan de Rijn zou vertoeven. Waarschijnlijk logeerde ze in dat jaar op de pastorie
van een oude bekende, ds. Van der Burch, in Oudshoorn.

Vrienden en bekenden
Na de geboorte van dochter Regina stuurde ze Johannes Ruis(ch) en zijn vrouw een
uitnodiging voor een kraamvisite: een informeel bezoek want zij lag nog in het
kraambed en de vader liep in zijn huisjas. Er zullen ‘een stuk met muisjes, wafels en
kaneelkoek’ zijn en ook een glas wijn zal niet ontbreken.31 Later datzelfde jaar vernam
‘Sint Nicolaas’ dat het ‘lieve wyfke’ van Ruis weer op reis was naar het kinderveer32
en schonk hun twee suikerwiegjes, want er kwam een tweeling aan in het al kinderrijke
gezin.33 G. Titzing bedankte ze voor toezendig van ‘Vaderlandsche zangen’: moest
dit cadeau haar tot dichten prikkelen? Maar ze kende haar plaats: ‘een mus moet z'n
stem niet laten horen als de nachtegaal zingt’. Anthonie Cornelis Boursse, de
veelbelovende jonge organist van de Nieuwezijds Kapel, complimenteerde ze met
zijn orgelspel, en voor C.C.H. van der Aa, luthers predikant in Haarlem en secretaris
van de Maatschappij der Wetenschappen aldaar, schreef ze een lofdicht bij de viering
van zijn vijftigjarig jubileum als predikant.
In de jaren negentig schreef Carelius verschillende gedichten aan lutherse
predikanten. Het waren roerige jaren binnen deze gemeenschap, zeker in Amsterdam.
De strijd ging, evenals bij andere geloofsgemeenschappen, tussen rationalisme en
piëtisme, oftewel tussen vrijzinnig en rechtzinnig. Toen er bij het invullen van een
vacature voor een lutherse predikant gekozen werd voor een rationalist, scheidde
ongeveer een kwart van de gemeente zich af. Zij richtten de Hersteld
Evangelisch-Lutherse Gemeente op, die in 1793 ging kerken aan de
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Kloveniersburgwal. Hun eerste predikant was Johannes Hamelau.34 In haar gedicht
aan ds. Christiaan Baum (de oude predikant) schreef Carelius dat het onenigheid om
niets was, die de splitsing had veroorzaakt. Gelukkig riep men niet meer op tot
verbanning, meende zij, wat dat betrof had de Verlichting haar vruchten afgeworpen.

De natuur
De vrienden- en kennissenkring van het echtpaar Griethuizen-Carelius beperkte zich
niet tot Amsterdam. Ook in het ‘Groene Hart’ kenden de Griethuizens via zakelijke
en
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privécontacten verschillende mensen. Af en toe vertoefden ze er op hofsteden en
buitenplaatsen, waarbij het niet duidelijk is of zij de locatie huurden. In juli 1780
verbleven ze op Breevecht, een hofstede in Vreeland. In een vers dat Carelius van
daar stuurde aan een mejuffrouw Van de Velde beschreef ze de schoonheid van de
Vecht.35 Vier jaar later deed ze dat nogmaals, in een briefje in dichtvorm aan de
weduwe R. Brouwer in Breukelen. Ze vond het jammer dat het zulk slecht zomerweer
was, want ze had graag met haar ‘Vechtse vrienden’ een tochtje gemaakt naar Utrecht
of Zeist. De weduwe Brouwer was een zakenrelatie van Griethuizen, die haar huis
en landerijen te Breukelen moest verkopen zoals blijkt uit een advertentie in de
Nederlandsche Courant van 1 februari 1780.36
Dan volgt er een periode waarin het echtpaar Griethuizen-Carelius vaak op de
hofstede Veengenoegen vertoefde. Carelius heeft het regelmatig over een verblijf in
dit gebied vlakbij Leiden in gedichten waarin ze de natuur en het buitenleven
beschrijft. Ze heeft er gelukkige tijden doorgebracht, zoals blijkt uit het al genoemde
gedicht ‘Opgewekte herinnering, by den Rhynstroom te Oudshoorn’. Een volgend
vers maakte ze naar aanleiding van haar verblijf in 1811 op de pastorie van
Oudshoorn.37 Ze was uitgenodigd voor een etentje en schreef toen ‘Luim by het
desert, ter tafels der weledele vrouwen mevrouwe douarière Crena, en mevrouwe
douarière van Poeljen op de hofsteden Rhynoord en Brittenrust’.38 Behalve het
heerlijke fruit noemde ze en passant de geleerde heren die eveneens aanzaten aan
deze dis: Kist, Schacht, Van Poelje, Sievers, Van den Burch en Onderwater.39 In
hoeverre zij zelf contact had met deze disgenoten is niet te achterhalen.
Een belangrijke ontmoeting had Carelius in 1779. Op de terugweg van een bezoek
aan de omgeving van Leiden in 1779 maakte ze, waarschijnlijk in de trekschuit,
kennis met een haar onbekende dame in nood. Deze dame, Cornelia van der Moer,
kende niemand in Amsterdam en zocht daar onderdak in verband met het vertrek
van haar echtgenoot, Isaac van Baarle, naar Suriname. Carelius schreef haar dat zij
bij hen welkom was.40 Later dat jaar vertrok ook Cornelia van Baarle-van der Moer
met de kinderen naar Paramaribo en Carelius nam afscheid met een gedicht. Op een
of andere manier is een van deze dichtbrieven in handen gekomen van Lucretia van
Merken (1721-1789) en Nicolaas Simon van Winter (1718-1795). Zij waren
nieuwsgierig naar de schrijfster en wilden graag met haar in contact komen.

De mus en de nachtegaal
Carelius verbaasde zich over de interesse van de door haar bewonderde Lucretia van
Merken in haar werk.41 De vergelijking die zij ooit maakte over de mus en de
nachtegaal had zeker op Van Merken en haarzelf betrekking. De eerste regel van het
gedicht waarmee Carelius de uitnodiging aanvaardde om elkaar te ontmoeten luidt
dan ook: ‘Is 't mooglyk Achtbre Vrouw! Kon u myn' zang behaagen?’.42 Er ontstond
een bijzondere vriendschap tussen het bejaarde echtpaar en de jonge dichteres, die
hen als haar mecenassen beschouwde. Carelius omschreef de vriendschap als volgt:
Van dat oogenblik af, heb ik het genoegen gehad, met dat waardig Paar,
eene Verstandige, genoeglyke en ongestoorde Vriendschap te onderhouden,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

tot aan hun beider dood, die my nog steeds by haare nagedachtenis
smertelyk grieven zal.43
Het contact met Van Merken en haar belangstelling voor het werk van Carelius
leidden ertoe dat de laatste voor een breder publiek dan familie en vrienden ging
schrijven. Het werd aan het einde van de achttiende eeuw steeds ‘gewoner’ dat
vrouwen met hun werk naar buiten traden.44 Na publicatie van ‘De Cananeesche
vrouw’ in 1781 volgden een lofdicht ‘Op de eerste zeege van 's lands vloot bevochten
op de Engelschen den
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5den augustus 1781’ en een treurdicht op het overlijden van schout-bij-nacht baron
Bentinck. Deze gedichten verschenen, net als het vier jaar later geschreven gedicht
op de in Amsterdam opgerichte Kweekschool voor de Zeevaart, in pamfletvorm.45
Er zijn geen brieven bekend waarin Van Merken verzen van Carelius
becommentarieerde. Zij spoorde haar wel aan te blijven dichten, zoals in het gedicht
waarmee zij Carelius bedankte voor haar lofdicht op de overwinning op de Engelsen.46
De handschrift-bundel van Carelius telt in totaal 21 gedichten die voortkwamen
uit de relatie met het echtpaar Van Winter en met de zoon van Nicolaas van Winter,
Pieter (1745-1807) en zijn gezin.47 Ook Pieter van Winter was dichter. Hij vertaalde
onder meer verzen van Horatius.48 Het vriendschappelijke contact tussen Pieter van
Winter en zijn echtgenote Anna van der Poorten enerzijds en Maria Louiza Carelius
en haar man anderzijds was persoonlijker dan dat met Pieters vader en Lucretia van
Merken.49 De Griethuizens en Pieter en Anna van Winter waren van dezelfde leeftijd
en beide echtparen hadden jonge kinderen. In de bundel vinden we dan ook
verschillende verzen en versjes die op hen betrekking hebben. Enkele daarvan zijn
terug te vinden in Overblijfselen van echtgeluk, een bundel die Pieter van Winter na
het overlijden van zijn vrouw voor zijn kinderen samenstelde.50
In haar bewondering voor Van Merken stond Carelius niet alleen. Andere
vrouwelijke tijdgenoten, onder wie Anna van der Horst (1735-1785), Sara Maria van
der Wilp (1716-1803), Adriana van Overstraaten (1756-1828) en Petronella Moens
(1762-1843), beschouwden haar als een inspiratiebron. De invloed van Van Merken
op Carelius is te herkennen in de beeldende beschrijvingen van haar omgeving als
ze het over de natuur of haar verblijf buiten de stad heeft en waarin ze de sfeer en
de stemming van het moment tekent.51 Mooie voorbeelden daarvan zijn haar gedicht
over een wandeling in Velsen en ‘By 't stroomend christallyn der zilverblanke Vecht’
(1780). Ook haar religieuze opvattingen zijn vergelijkbaar met die van Van Merken,
al was die remonstrants en Carelius luthers: beiden vertrouwden op de Goddelijke
voorzienigheid.52

Tot slot
De verzameling handgeschreven gedichten van Maria Louiza Griethuizen-Carelius
beslaat een periode van 42 jaar (1767-1811). In 1796 vroeg zij de 63-jarige
kunstschrijver H. Bout haar werk te kopiëren. Ze had, vanwege zijn leeftijd, nooit
gedacht dat hij dat tot een goed einde zou brengen, maar zie: het is gelukt. Hij heeft
zelfs na 1796 nog verzen toegevoegd. Carelius beschreef haar werk als een
‘ongesorteerde bundel’ waar, ondanks het ‘beschaaven’ van de teksten, toch
onderscheid was tussen duiten, stuivers en guldens. Wat haar kinderen ermee deden,
liet ze aan hen over, maar de bundel moest eigendom van haar dochter blijven.53 Ze
sloot af met de woorden:
Nu, mijne Waarden, nog slechts dit weinige, ten besluite:
Vind uw weetlust in dit Werk
Somtijds iets, dat naar uw oordeel,
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Uw gedrag, in 's leevensperk,
Reeglen kan tot nut of voordeel;
Iets, dat U de weg der Deugd,
Als den weg tot heil en vreugd
Kennen leert, en op helpt streeven?
Zo vereer de schryfster niet,
Die U slechts de gaaven bied
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Haar van hooger hand gegeeven:
Maar verheerlyk Hem, wienst gunst
't Zwakke vonkje haarer kunst
Aanblies, om ook U te wekken,
En uw hart tot Hem te trekken.
2.6.1796

Eindnoten:
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woordenboek der Nederduitsche dichters (Amsterdam 1821), dl. I (ABE-BYN), p. 432-433. Hij
was lid van de dichtgenootschappen Kunstliefde Spaart Geen Vlijt en Kunst Wordt Door Arbeid
Verkregen, en droeg verscheidene gedichten bij aan de bundels van deze gezelschappen. Zie
C.B.F. Singeling, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in
Nederland, 1750-1800 (Amsterdam 1991), p. 268.
6 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 10.
7 Stadsarchief Amsterdam (SAA), Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB), 747, p. 200.
8 In Amsterdam en elders betaalden paren die in ondertrouw gingen een soort leges: Middel op
Trouwen (MOT).Voor een huwelijk eerste klasse betaalde men het meest, onvermogenden
hoefden niets te betalen. SAA, toegang 5048 (MOT), 316, 1e ½ jaar 1773.
9 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 82 e.v.
10 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 313. Het gaat om resp. Hubert Poot, de onbekende
Dekker, Lucretia van Merken, Arnold Hoogvliet, waarschijnlijk Abraham Bógaert, wellicht
Hendrik Snakenburg, Galenus de Haan, Joannes Vollenhove, Arnold Moonen en waarschijnlijk
Frans de Haes.
11 SAA, DTB, 257, p. 163; 260, p. 149; 266, p. 159.
12 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 11.
13 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 89.
14 J. Noordegraaf, ‘Het Schiedams genootschap “Vlijt Volmaakt”’, in: Scyedam 10 (1984), nr. 1,
p. 1-8. Na het overlijden van Van der Blok bleek er een schuld te zijn aan Griethuizen.
Gemeentearchief Schiedam, Notarieel Archief, inv. nr. 955, p. 8.
15 Proeve van poëzije van het Schiedams genootschap Vlijt Volmaakt (Leiden 1781).
16 Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken. Ed. P.J. Buijnsters (Utrecht 1987), brief 93
(d.d. 28-12-[1796]), p. 297 en 298.
17 Mejuffrouw Reinhart: Maria Elisabeth Schreuder, echtgenote van Hendrik Reinhart, een vriend
van Grave. Haar vriendschap met Aagje Deken dateerde van vóór Dekens kennismaking met
Wolff. Zie Briefwisseling van Betje Wolff, p. 837-838.
18 SAA, DTB, 1141, p. 64-65.
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19 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 14.
20 Johannes van Bemmelen was geboren te Delft. Na de dood van zijn ouders (vader stierf in 1760,
moeder was al overleden) kwam hij terecht bij de Delftse fundatie van de Vrijvrouwe van
Renswoude, won er een prijs en werd daarom toegelaten als kwekeling. Na zes jaar ging hij
naar een kostschool voor een opleiding tot onderwijzer. In 1782 stichtte hij te Leiden zelf een
kostschool. Gaf ook schoolboekjes uit in het Nederlands en Frans, maakte vertalingen uit het
Engels en een ‘nieuw Spelboek’ voor kinderen. Trouwde (1) met mej. Spuit (gest. 1798), (2)
in 1799 met Antoinette F. Humbert. Zijn echtgenotes leidden waarschijnlijk de meisjesafdeling.
Bij de ramp met het kruitschip te Leiden in 1807 werd zijn grote woonhuis zwaar beschadigd,
maar niemand raakte gewond. Door zijn slechte gezondheid kwam hij de ramp niet te boven
en hij stierf in februari 1808. Jan van Geuns, Eenige berichten aan gaande J. van Bemmelen,
Fransche kostschoolhouder te Leiden. Regionaal Archief Leiden, toegang 7000/5.
21 Het buiten Veengenoegen had het gezin Griethuizen waarschijnlijk in bezit. Het lag in
Roelofarendsveen aan de Rijndijk vlakbij Oudshoorn. Het gezin verbleef er vaak.
22 Pieter Samuel Geerlings is de zoon van H. Geerlings en S.M. Crommelin.
23 SAA, DTB, 653, p. 163.
24 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 348.
25 Frieda de Haas en Bert Paasman, J.F. Martinet en de achttiende eeuw (Zutphen 1987), p. 43-44.
26 Zie noot 20.
27 Eemlust was het eigendom van Vrouwe Geerlings, een verwante van de Pieter Samuel Geerlings
met wie Paulus Griethuizen een compagnonschap was aangegaan. Het buiten is ca. 1750 gebouwd
aan de Wakkeren Dijk te Eemnes. Vermoedelijke opdrachtgever was Pieter Samuel Crommelin
uit Haarlem, die gehuwd was met Anna Petronella Geerlings (1746-1831). Na het overlijden
van Crommelin hertrouwde zij in 1777 met mr. Jacob Helmolt (1747-1808). Flehite 10 (197),
nr. 1, p. 13.
28 Harry Donga, Christoffel van Brants en zijn hofje. De geschiedenis van het Van Brants Rus
Hofje vanaf 1733 (Hilversum 2008), p. 92-93. Voor Ebersbach had Carelius ooit een vers
gemaakt naar aanleiding van een prent van Jezus die hij haar had laten zien.
29 SAA, toegang 404 (Archieven Van Brants-Rushofje en Christoffel van Brants), inv. nr. 3 (Notulen
1819-1834), d.d. 17-1-1833.
30 Of Griethuizen de eigenaar was van deze hofstede weet ik (nog) niet. Griethuizen, Verzameling
van gedichten, p. 406.
31 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p.178.
32 Een gebruikelijke uitdrukking voor ‘een zwangere vrouw’.
33 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 180.
34 De herstelde luthersen kerkten op de Kloveniersburgwal, in een nieuw gebouwde kerk op het
terrein van het Oude Dolhuis. Donga, Christoffel van Brants en zijn hofje, p. 118.
35 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 134.
36 Op 22 maart was er in Breukelen een publieke veiling van het huis en de landerijen. Verkopers
waren dhr. B. Brouwer uit Woubrugge en mej. wed. Brouwer uit Breukelen. Griethuizen was
de makelaar: Nederlandsche Courant, 1-2-1780.
37 Uit verschillende gedichten blijkt de vriendschappelijke relatie met het predikantenechtpaar M.
van der Burch en L. Jonker uit Oudshoorn.
38 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 521 e.v.
39 Ewaldus Kist, hoogleraar godgeleerdheid te Leiden en neef van Elisabeth Wolff, en Godefridus
Johannes Schacht, predikant te Dordrecht, doctor in de theologie, waren beiden lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde; Izaak Lodewijk Anthonie van Poelje; M. van
der Burch, predikant te Oudshoorn; Dirk Onderwater, rentenier en ontvanger van belastingen
in Leiden en in zijn vrije tijd dichter.
40 Carelius heeft het over Jacob van Baarle, maar dit moet Isaac Gijsbert Herman van Baerle zijn.
Hij trouwde in 1768 in Gilze met Cornelia Anna van der Moer. Zie:
www.vanalderwerelt.name/pdf_genealogy/2_DvAkwartierstaten.pdf, aldaar nrs. 66 en 67.
41 Zie voor het contact tussen Griethuizen en Van Merken: Claudette Baar-de Weerd, ‘Het Noodige
moet voorgaan, het Nuttige volgen’, in: Historica 36 (2013) nr. 1, p. 18-22.
42 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 137.
43 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 10.
44 Schenkeveld-van der Dussen, Met en zonder lauwerkrans, p. 29.
45 ‘Op de Nederlandsche Kweekschoole ten dienste der Zeevaardy opgericht te Amsterdam’
(1785).
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46 L. en N.S. van Winter, De waare geluksbedeeling. Brieven, en nagelaaten gedichten van Lucretia
Wilhelmina van Winter, gebooren Van Merken; en gedichten en fabelen van Nicolaas Simon
van Winter (Amsterdam 1792), p. 217.
47 Pieter was de zoon uit het eerste huwelijk van Nicolaas Simon van Winter met Johanna Muhl
(1718-1768), een goede vriendin van Van Merken. Pieter trouwde in 1780 met Anna Louiza
van der Poorten. SAA, DTB, 751, p. 22. Voor beiden was het het tweede huwelijk. Naast de twee
dochters uit haar huwelijk met Christiaan van Orsoy (goede vriend van Pieter) kregen zij samen
nog vier kinderen. Zie J. van Lennep, Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David
Jacob van Lennep, 2 dln. (Amsterdam 1862), dl. 1, p. 202.
48 Pieter van Winter N.Sz. (vert.), Horatius lierzangen in Nederduitsche dichtmaat gevolgd
(Amsterdam 1804).
49 Ook Schenkeveld-van der Dussen, Met en zonder lauwerkrans, p. 13, merkt op dat Van Merken
in de persoonlijke sfeer enige afstand bewaarde.
50 P. van Winter Nsz., Overblijfselen van echtgeluk (Amsterdam 1801), p. 13.
51 Lia van Gemert, ‘Een rotsvast vertrouwen. Lucretia van Merken over de natuur’, in: Literatuur
21 (2004), p. 35.
52 Marijke Meijer Drees, ‘Gevierd, bespot, vergeten. De teloorgang van een reputatie’, in: Literatuur
21 (2004), p. 21-22.
53 Griethuizen, Verzameling van gedichten, p. 17-18.
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De vrolyke navorscher
Wat ging er mis met het hoofd van Kolonel Forster?
In de laatste aflevering van De Rotterdamsche Hermes (september 1721) verwijst
Jacob Campo Weyerman naar het hoofd van Kolonel Forster, ‘dat boven Tempel
Bar pronkt’, en volgens zijn voetnoot is ‘Tempelbar, eene Kerk te Londen, boven
welkers poort men dikmaals de koppen der Verraders ten toon stelt’. Deze verwijzing
besprak ik in een observatie op de Grondvergadering van 19 januari 2013. In het kort
kwam het verhaal op het volgende neer.
In de zeventiende en achttiende eeuw werden in Londen inderdaad hoofden van
rebellen op staken gestoken en op Temple Bar geplaatst. Temple Bar was
oorspronkelijk een middeleeuwse houten poort, die bij de Great Fire verloren ging.
In 1672 werd op dezelfde plek een stenen poort neergezet, die in 1878 werd
afgebroken. De plek waar Temple Bar stond, vlakbij de Royal Courts of Justice, is
met een indrukwekkend monument gemarkeerd. Sinds enkele jaren is Temple Bar
weer te bezichtigen: in 2004 is het originele gebouw herplaatst in St. Paul's
Churchyard. Temple Bar had overigens niets met Temple Church (die ook nog te
bezichtigen is) van doen: beide gebouwen stonden tientallen meters van elkaar
vandaan, en waren door een stevig huizenblok van elkaar gescheiden.
Met kolonel Forster moet Weyerman doelen op Thomas Forster (1683-1738), de
militaire leider in Noord-Engeland van de Jacobitische opstand van 1715. Forster
wist in april 1716, kort voor zijn berechting, naar Frankrijk te ontsnappen, en zijn
hoofd is dus nooit op Temple Bar terechtgekomen. Het zou kunnen zijn dat Weyerman
kolonel Forster verward heeft met zijn medestrijder kolonel Oxburgh, van wie het
hoofd op 16 mei 1716 (Old Style) op Temple Bar geplaatst werd, maar een
onweerspreekbaar antwoord op de vragen die deze verwijzing oproept heb ik niet
kunnen geven.
JAC FUCHS

Silhouetportretten voor verre verwanten
Na verschijning van mijn artikel over silhouetportretten (in Mededelingen 2012, nr.
2) kreeg ik van Roelof van Gelder nog een aardige tip. Silhouetportretten zijn ook
gevonden in de u ongetwijfeld bekende sailing letters. Zo stuurde de Duitse predikant
Carl Ludwig Scheitz familieportretten naar zijn broer die, in dienst van de VOC, in
Cochin aan de Malabaarse kust (westkant van India) werkzaam was. Dat vooral het
portret van hun beider moeder goed gelijkend was, heeft Scheitz' broer echter nooit
kunnen beamen, aangezien de brief mét portretten in handen van de Engelsen viel.
Het hoeft ons eigenlijk niet te verbazen dat sommige sailing letters dergelijke
portretjes bevatten: het zijn betaalbare en makkelijk te versturen ‘fotografische’
herinneringen aan familieleden en andere dierbaren aan de andere kant van de aardbol.
Andrea Langendoen schreef er een kort stukje over in De dominee met het stenen
hart (= Sailing Letters Journaal 1, 2008, p. 72-77). Voor wie geïnteresseerd is in dit
aspect van de zeilbrieven: er schijnen er méér in de betreffende collectie van de
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National Archives (Londen) te zitten dan de door Langendoen besproken - en
afgebeelde - portretjes van de familie Scheitz.
Tot slot wil ik u het volgende tafereel niet onthouden. Het is ontleend aan het
laatste bedrijf van Alardus, of de zelfmoord door liefde (Amsterdam 1786), een
toneelspel dat Jan Auckes Backer schreef toen hij in de ban was van Goethes Werther:
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[Alardus staat aan het raam en ‘ziet door 't glasgordijn’]
ô Wagengesternte! dat Charlotte en mij zoo vaak,
Als 't lot ons scheidde, mogt verstrekken tot een baak,
[...]
ô Wagen gesternte! nu 'k haar bijzijn moet ontvliên
Voor eeuwig, zal ik u na deezen nooit weêr zien.
Hij keert terug [nl. naar z'n bureau], neemt haar Silhouëtte, beziet, en kust het.
Onschatbaar pand! wat zijt gij heilig in mijne oogen.
[...]
Ik' druk voor 't laatst u aan mijn' boezem, en na deezen,
Zult gij het eigendom van die volmaakte weezen,
Mijn hand heeft u gevormd, ô dierbaar schilderij!
[...]
Maar ijdel was 't zoo ik, rampzaalge! nog wou poogen
Te leeven, na 't verlies van uw onschatbre min.
Vaar eeuwig wel, Charlotte!.... Ik vaar ten starren in.
Hij doorschiet zich, en valt in den armstoel.
ANNA DE HAAS
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Recensies
Robert Collis, The Petrine instauration. Religion, esotericism and science
at the court of Peter the Great, 1689-1725. Leiden, Brill 2012. 583 p. Prijs:
€ 184.
In The Petrine instauration wil Robert Collis aantonen dat wij bij het bestuderen
van de hervormingen van tsaar Peter de Grote (1672-1725) een aantal invloeden
veronachtzaamd hebben. Wij hebben de hervormingen te seculier en rationeel
geïnterpreteerd en daarbij het aspect van het religieus op te vatten begrip instauration
(herstel) niet genoeg benadrukt. Ook de invloed van Westers esoterisme, met zijn
occulte wetenschappen en vrijmetselarij, hebben wij niet voldoende aandacht gegeven.
Laten wij kijken of Collis volgens zijn methode de door hem veronderstelde invloed
van esoterisme kan laten zien. Om esoterisme bij Peter aan te kunnen tonen, gebruikt
Collis onder meer 329 boeken ‘which provide a unique insight into the mindsets of
two of Petrine Russia's most prominent foreign servitors’ (p. 36). Die ‘servitors’
waren de twee Schotten die voor tsaar Peter in Moskou onderwijs en wetenschappen
introduceerden en organiseerden.
Collis' keus voor deze twee kan niet beter. De eerste, Robert Areskin (Erskine)
(1677-1718), in Schotland geboren, gepromoveerd in Utrecht en in Petersburg
begraven, reorganiseerde na zijn aankomst in 1704 in Moskou de
Apothekerskanselarij. Hij maakte het tot een natuurwetenschappelijk onderzoeksen opleidingsinstituut. De Nederlandse reiziger Cornelis de Bruin ging in Moskou
bij hem langs en was onder de indruk van wat hij daar in 1710 aantrof aan
onderzoeksfaciliteiten. Toen de hoofdstad verhuisde naar Petersburg, verhuisde
Areskin de collecties dieren, planten en zaden mee. Hij werd in Petersburg nu ook
hoofd van Peters encyclopedisch wetenschapscentrum, de ‘Kunstkamera’. Hij vulde
de Kunstkamera met twee grote Amsterdamse naturalia-collecties waarop de apotheker
Albert Seba hem geattendeerd had. Dat waren Seba's eigen collectie en die van
Frederik Ruysch.
Jakob Bruce (1670-1735), de tweede keus van Collis, was in Rusland geboren uit
een Schotse vader, die in dienst getreden was van de vorige tsaar. Jakob Bruce reisde
mee met tsaar Peter in het Grote Gezantschap van 1697-1698, ontmoette in Londen
Isaac Newton en Edmond Halley, en zette terug in Rusland een Navigatieschool op
voor het opleiden van zeeofficieren en landmeters en een Bergschool voor exploratie
en winning van delfstoffen. Hij was hoofd van de Artilleriekanselarij, vertaalde
monografieën over vestingbouw en deed het astronomisch rekenwerk voor de
almanakken en kalenders die hij, samen met een compagnon, liet drukken.
Collis gebruikte naast de boeken van deze twee Schotten ook nog 74 boektitels
van een favoriete geestelijke van Peter, die in het buitenland gestudeerd had en aan
de Geestelijke Academie in Kiev met zijn studenten teksten van Hugo de Groot,
Pufendorf, Locke en Hobbes behandelde. Deze geestelijke, Feofan Prokopovitsj
(1681-1736), bestreed Spinoza maar verklaarde zich tegelijkertijd een ‘vijand van
bijgeloof en voorvechter van nieuwe wetenschap’. Prokopovitsj probeerde de bijbel
‘met de eisen van rede en natuur te verzoenen’.1
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Het beeld dat wij van deze drie hebben, is dat van drie verlichte geesten, die voor
Peter een kennis-infrastructuur opzetten om al zijn onderdanen de weg uit de
middeleeuwen naar de moderniteit te helpen vinden. Wie zo denkt heeft het, volgens
Collis, bij het verkeerde eind. Die heeft het esoterisch gedachtegoed van deze drie
veronachtzaamd. Collis wil dit gedachtegoed zoals gezegd aantonen met boeken uit
hun bibliotheken.
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Hoe gaat hij nu te werk om zijn these te onderbouwen? Collis maakt uit de titels die
behoorden tot de bibliotheken van Bruce, Areskin en Prokopovitsj een selectie. Voor
elk daarvan publiceert hij achterin zijn boek twee lijsten met, in zijn ogen, titels die
zijn stelling bewijzen: een lijst met hun alchemistische boeken en een lijst met hun
esoterische boeken.
Op de lijst van alchemistische boeken van Areskin staan bijvoorbeeld van Herman
Boerhaave A new method of chemistry (Londen 1727) en Elements of chymistry
(Londen 1732). Boerhaave legt op p. 200-204 van Elements uit waarom hij niet
afwijzend staat tegenover scheikundige proeven die metalen moeten veranderen:
‘Beet!’, zegt Collis.
Boerhaave had in Leiden een laboratorium voor scheikundige experimenten waarin
hij veel tijd doorbracht op zoek naar stoffen waar alchemisten al heel lang naar
zochten. Luuc Kooijmans laat in zijn recente biografie Boerhaave aan zijn studenten
vertellen hoe hij jaren naar alcahest had gezocht, want hij was erachter gekomen dat
het niet bestond. Het was het middel waarin je alles zou kunnen oplossen, en dat als
medicijn alle ziektes kon genezen, en volgens Paracelsus misschien ook wel de steen
der wijzen. Alcahest bestond niet, maar Boerhaave bleef experimenteren om goud
te maken. Metalen hadden een leeftijd. Het oudste was goud, het op een na oudste
kwikzilver. Als kwikzilver maar lang genoeg in de aarde zat, zou het goud worden.
Niet alleen Boerhaave in Leiden was dat proces van veroudering aan het versnellen
door verhitting. Ook door George Wilson2 in Engeland werden potten met kwikzilver
jarenlang onder constante temperatuur verhit om het verouderingsproces te
bespoedigen om goud te krijgen. Ja, u weet dat dat niet kan lukken, maar dat wist
Boerhaave nog niet. Het controleren van de beweringen van de alchemisten, zoals
hij deed, maakt hem nog geen alchemist. Alchemist was een term die ook in
Boerhaaves tijd onderzoekers aanduidde die niet modern bezig waren. Als je modern
was liet je ‘al’ weg en hield je je bezig met chemie.
Robert Boyle noemde zijn boek The sceptical chymist (Londen 1661). Toch staat
ook zijn boek op Collis' lijst van alchemistische boeken. Wij kennen de Wet van
Boyle, zijn gaswet. Een wet die het resultaat was van onafhankelijk denken,
nauwkeurig en systematisch experimenteren met gebruikmaking van de net
uitgevonden luchtpomp. Boyle nam afscheid van de indeling in aarde, water, vuur,
lucht en aether van Aristoteles en stelde een andere indeling voor, namelijk in
elementen, die scheikundig verder onsplitsbaar waren. Zijn werkwijze wordt tot
vandaag nagevolgd.
Andere auteurs op de lijsten van Collis waren Aristoteles blijven volgen, maar
blijken veel te weten van zaken die Areskin en Bruce beroepsmatig interesseerden,
zoals Johann Rudolph Glauber, respectievelijk no. 56 en no. 31 op de lijsten van
Areskin en Bruce. Glauber had zijn laboratorium in Amsterdam. Chemici kwamen
van ver om bij hem de kunst af te kijken. Hij had de naam een goede praktische
onderzoeker te zijn. Hij had o.a. het heilzame effect van bronwateren beproefd. Tsaar
Peter liet Areskin op zijn territorium de ene geneeskrachtige bron na de andere
ontdekken.
Steven Blankaart, een arts uit Middelburg, hij staat ook op beide lijsten. In een
van de door Collis genoemde titels van Blankaart is een nieuwe handleiding voor
het balsemen van lijken te vinden. Een kunst die, als je met de tsaar op oorlogspad
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bent, te pas kan komen als je als zijn lijfarts zijn lijf onverhoopt toonbaar naar Moskou
moet laten transporteren.
Simon Witgeest, Het natuurlyk tooverboek (Amsterdam 1695), staat bij Jacob
Bruce op de lijst. Niks alchemistisch, het bevat goocheltrucjes. Nuttig voor de
artillerist Bruce, want er staat een handleiding in over alle soorten buskruit, en welke
soort het geschiktst is voor welk stuk vuurwerk. Vuurwerken maken en afsteken was
een serieuze hobby van tsaar Peter. Omdat hij aan scheikundige proeven deed in het
middeleeuws denkende
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Rusland werd Bruce voor een tovenaar gehouden. Collis noemt het gerucht dat Bruce
in de zomer zijn vijver kon laten bevriezen. Ik vond deze truc uitgelegd op p. 54-55
van het Tooverboek: neem een emmer bewaarde sneeuw, voeg zout toe, roer goed
en houd de emmer daarbij in water. Dat water zal bevriezen. Voilà!
Ook de jezuïet Athanasius Kircher komt op de lijsten van Collis voor. Hij schreef
over bergbouw. Je moet dan weten dat er in de bergbouw en de geologie, net als in
de chemie, nog niet zo veel vorderingen waren gemaakt als in de sterrenkunde en
natuurkunde. Het was in die métiers dus nog behelpen. Zelfs als Kircher in de tijd
van Peter op punten achterhaald was, kun je je voorstellen dat Bruce wel wilde weten
wat er vroeger over ijzerwinning geschreven was. De apotheker Albert Seba kende
dat probleem met oude schrijvers. Toch noemde hij het lezen van die oude schrijvers
als eerste manier om kennis te vermeerderen: ‘de werken der voorgaande schrijvers,
de welke ons voorlichten; en schoon in eenige delen gebrekkig, zyn zy echter van
grote nuttigheit in andere’.
Collis beschouwt bovengenoemde titels als alchemistisch en esoterisch, maar
houdt er geen rekening mee dat voor Bruce en Areskin een boek van ‘voorgaande
schrijvers’, hoewel ‘in delen gebrekkig’, toch ‘van groot nut in anderen kan zijn’.
Collis kijkt terug vanuit het heden en oordeelt met de kennis van nu. Dat is zot.
Er is nog een ander ernstig bezwaar tegen de methode Collis. Om de overtuigingen
en meningen van Bruce en Areskin aan te tonen gebruikt Collis niet alleen de
(vermeende) meningen van de schrijvers van de boeken in hun bibliotheken, maar
ook de (vermeende) politieke en religieuze overtuigingen van familie en kennissen
van Bruce en Areskin. En wat leert ons de overtuigingen te kennen van iemands
familieleden of huisleraar? We weten toch niet of hij enige affiniteit had met familielid
of huisleraar, eenzelfde politieke overtuiging of dezelfde religieuze opvattingen?
Collis verzuimt de vraag te stellen wat iemands bibliotheek ons eigenlijk zou
kunnen leren. Toch niet meer dan dat die persoon boeken had? We weten toch niet
of die persoon ze zelf gekocht had? Of geërfd? Of gekregen? Of gelezen? De boeken
gebruikt had om de inhoud te weerleggen of juist toe te passen?
Collis concludeert: ‘Erskine's library is an excellent indicator of his deep interest
in alchemical matters' (p. 145). Kenmerkend voor Collis’ betoogtrant is dat hij ferme
beweringen, zoals ook deze laatste, in een volgende zin alweer terugneemt: ‘However,
this does not necessarily mean that Erskine actively engaged in alchemical pursuits
during his time in Russia [...] one can not draw on an alchemical oeuvre as with other
physicians of the period’. Dat verhindert Collis niet de introductie tot het tweede
hoofdstuk af te sluiten met: ‘No legends exist in Russia concerning the Faustian
sorcery of Erskine as they do with Bruce, yet this does not detract from the fact that
in many ways they shared a similar outlook regarding science, esotericism and
religion. Thus when light is shed on this side of Erskine's life and character it also
directly reflects onto both Peter the Great personally and Petrine Russia as a whole,
as the Scottish physician was able to exert tremendous influence at a critical period
in the tsar's attempt to transform Russia’.
Ik geef nog een laatste voorbeeld van een methode van Collis: insinueren, in plaats
van argumenteren. De apotheker Albert Seba stuurde Areskin een cadeautje, een
glaasje met fosfor. Collis zoekt citaten over fosfor bij elkaar waar aan deze nieuwe
vinding wordt gerefereerd ‘in mystical and spiritual terms’. Hij vindt iemand die
fosfor ‘perpetual fire’ noemt en iemand anders die het ‘philosofic fire’ noemt. Dan
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haalt hij een autoriteit uit de twintigste eeuw aan die ‘tellingly states “the discovery
of phosphorus would seem to have encouraged rather than detracted from the pursuit
of the philosophers'stone”’ (p. 146). Zo kan hij Seba's cadeau van een onsje fosfor
typeren als ‘alchemistisch’ en een stap op een verkeerd, oud spoor.
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Het is veel interessanter een ander verhaal over dat cadeautje te vertellen. Fosfor is
in 1674 bij toeval ontdekt door iemand die de instructies volgde van een alchemieboek
om uit urine een vloeistof te maken die zilver in goud kon veranderen. Zo bracht de
kunst der alchemie nieuwe chemische feiten aan het licht. De uitvinder verkocht het
geheim aan een vriend van Leibniz, die op zijn beurt over de nieuwe stof in het
Journal des Sçavans publiceerde. Leibniz ging in een eigen laboratorium fosfor
bereiden uit urine die hij verzamelde door soldaten in tonnen te laten plassen. Trots
stuurde hij in 1678 wat fosfor aan Christiaan Huygens. Op die manier kun je laten
zien hoe het indertijd toeging in de republiek der geleerden. Een Amsterdamse
apotheker die fosfor stuurde aan het hoofd van het wetenschappelijk centrum van
Rusland, stapt dan, als je het op die manier vertelt, niet verder voort op een oud
verkeerd spoor, maar is groot nieuws! een bewijs dat ook Rusland, zij het met enige
vertraging, deel uitmaakte van deze republiek der geleerden. Zo heb ik over dat
glaasje fosfor verteld.3
Ik heb bij Collis geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid van esoterisch
gedachtegoed bij Areskin of Bruce, noch bij Peter. Collis' argumenten leggen geen
gewicht in de schaal.
Hij kijkt vanuit onze tijd terug en toont aan wat iedereen al wist, namelijk dat ‘de
voorige schrijvers’ niet over onze kennis beschikten, vaak mythisch dachten en
doorgingen Gods schepping te prijzen. Kijk toch liever in de omgekeerde richting
en zoek, vind en beschrijf al die kleine stapjes vooruit welke die bijzondere,
zelfstandig denkende mensen hebben durven zetten.
JOZIEN J. DRIESSEN VAN HET REVE

Edwina Hagen, President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck
(1761-1825). Amsterdam, Balans 2012. 357 p., ill. Prijs: € 29,95.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert al lange tijd het schrijven van biografieën.
Dat is een lofwaardige onderneming, want Nederland loopt hierin niet voorop. Het
fonds startte in 1988 de reeks Sleutelfiguren. De eerste serie bevatte namen als Guido
Gezelle, Slauerhoff en Belle van Zuylen. Doel was toen het bevorderen van de
ontwikkeling van de biografie als een vorm van geschiedschrijving. Voor de tweede
reeks bracht men een strakker kader aan. De hoofdpersonen moesten geleefd hebben
in de periode 1880-1960. Zij moesten niet alleen voor hun vakgebied belangrijk zijn
geweest maar ook voor de Nederlandse samenleving. In 2005 werd deze reeks
afgesloten met de biografie van Aletta Jacobs. In 2007 startte een nieuwe serie.
Ditmaal zijn personen uit een verder verleden aan de beurt. Ze moeten allemaal bij
de meeste mensen een belletje doen rinkelen en ze moeten beschreven worden door
vakspecialisten in een aantrekkelijke leesbare vorm. Het eerste deel uit de serie was
de biografie van Jacoba
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van Beieren, Een pion voor een dame door Antheun Janse, het tweede was Het orakel,
een biografie van Herman Boerhaave door Luuc Kooijmans. Onlangs verscheen het
derde deel: de biografie van Rutger Jan Schimmelpenninck geschreven door Edwina
Hagen. Er zullen nog biografieën volgen van Jacob Roggeveen (zie de recensie elders
in dit nummer), Christoffel Plantijn, Jacob Cats, Jacob van Lennep en Mina Kruseman.
Van Schimmelpenninck zijn al eerder biografieën verschenen. In 1941 publiceerde
Theun de Vries zijn Rutger Jan Schimmelpenninck, gevolgd door Leonard Plemp
van Duiveland met Schimmelpenninck 1761-1825 (1971).1 Daarnaast zijn er tal van
boeken verschenen over de turbulente politieke situatie rond 1800 waarin hij als
politiek figuur een belangrijke rol speelde. We moeten dus al aardig op de hoogte
zijn van deze historische figuur. Is daarmee een derde biografie overbodig? Hagen
vindt uiteraard van niet en eindigt haar boek zelfs met de mededeling niet naar
volledigheid te hebben gestreefd. Naar Angelsaksisch voorbeeld heeft zij een
uitgesproken visie willen presenteren die ruimte laat voor een volgende biografie.
Zelf heeft zij die eigen visie kunnen ontwikkelen en een nieuw standpunt kunnen
innemen doordat zij van de nazaten van Schimmelpenninck de volledige beschikking
kreeg over het familiearchief, inclusief de 180 brieven die Schimmelpenninck had
geschreven aan zijn vrouw Catharina Nahuijs. Niet dat die brieven nu een geheel
nieuwe ontdekking waren, maar door de beide eerdere biografieën konden de lezers
makkelijk in de veronderstelling komen dat ze alleen politieke informatie gaven.
Alle persoonlijke zaken hadden deze biografen terzijde gelegd als onbelangrijk.
De brieven bleken echter van onschatbare waarde om een antwoord te vinden op
de vragen die wij ons tegenwoordig stellen: hoe beleefde de hoofdpersoon zijn tijd
en hoe gaf hij zelf mede vorm aan de ontwikkelingen? Door de gehele inhoud van
de brieven te gebruiken heeft Hagen Schimmelpenninck niet alleen kunnen neerzetten
als een politiek figuur in een zeer woelige tijd, maar ook als een persoon die bewust
wilde ingrijpen in de nieuwe ontwikkelingen, niet alleen in de politiek, maar ook in
het maatschappelijke en het gezinsleven. Hij probeerde op elk terrein een nieuwe
visie te ontwikkelen en die over te brengen op anderen. We komen er door de brieven
tevens achter dat hij dat allemaal niet in z'n eentje kon, maar dat zijn hele reilen en
zeilen eigenlijk door twee mensen werd uitgevoerd: door hemzelf en zijn vrouw
Catharina Nahuijs.
Nu is het niet zo dat Catharina Nahuijs door andere auteurs geheel terzijde is
geschoven, maar men was meestal niet in staat zich te onttrekken aan stereotypen.
Als een repeterende breuk bleef men overschrijven en overschrijven wat men in haar
eigen tijd ook al over haar en menig andere vrouw dacht en schreef: zij overheerste
haar man. Niet hij maar zij was in feite de ‘Mrs. President’. Door de brieven
nauwgezet aan onderzoek te onderwerpen en ze met de politieke gebeurtenissen en
andere informatie over de handel en wandel van Schimmelpenninck in verband te
brengen heeft Hagen een heel ander beeld van de rol en taak van Nahuijs kunnen
schetsen en daarmee een geheel nieuwe kant van Schimmelpenninck opgevoerd.

Schimmelpenninck als politicus
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Maar nu Schimmelpenninck zelf. In een buitengewoon vlotte stijl beschrijft Hagen
het leven van deze politicus, vanaf zijn vroegste jaren in Deventer tot en met zijn
laatste dagen op zijn landgoed Nijenhuis die hij in ‘stikdonkere duisterheid’ - hij was
blind geworden - doorbracht. Geboren in 1761 en gestorven in 1825 was
Schimmelpenninck zijn leven lang getuige van een tijdperk vol veranderingen en
nieuw elan. Hij deed er volop aan mee. Na zijn rechtenstudie in Leiden vestigde hij
zich in 1784 als advocaat in Amsterdam. Al snel kwam hij in contact met Petrus
Cornelis Nahuijs (notaris en procureur) en met diens dochter Catharina. De twee
jonge mensen begonnen een cor-
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respondentie omdat Catharina veelal in Monnickendam verbleef in verband met de
oorlog die in 1787 mogelijk op komst was.
Schimmelpenninck voelde zich aangetrokken tot de patriotten. Al in zijn studietijd
had hij een vooraanstaande positie weten te verwerven in hun gelederen. Ook in
Amsterdam sloot hij zich bij hen aan en werd een veel geziene figuur in de talrijke
genootschappen die in die tijd werden opgericht en opbloeiden. Voor
Schimmelpenninck was het echter allemaal niet zomaar onderhoudend tijdverdrijf.
Hij schreef politieke traktaten en zat in menig bestuur; een doelbewuste strategie om
hoger op te komen.
In 1787 verloren de Patriotten nog de strijd tegen de Oranjes en velen moesten
vluchten. Schimmelpenninck trok zich terug in de advocatuur en hield zich op de
achtergrond, maar bereidde ondertussen al wel het een en ander voor zodat hij, toen
de gelegenheid zich in 1795 voordeed, meteen zijn neus aan het venster kon drukken.
Op 19 januari 1795 werd in Amsterdam het Comité Revolutionair opgericht en
Schimmelpenninck werd als voorzitter aangesteld. In die functie werden zijn
kwaliteiten duidelijk. Hij bleek een man van het midden, een uitstekend redenaar,
een man die goed partijen tot elkaar wist te brengen en als voorzitter knopen kon
doorhakken. Al in zijn jeugd had hij blijk gegeven van uitzonderlijke kwaliteiten.
Zo was hij de beste hoepelaar van het marktplein in Deventer. Hij kon goed leren en
ook in zijn studententijd legde hij vele vaardigheden aan de dag, van biljarten tot het
verdedigen van zijn studiegenoten.
De grote uitdagingen volgden echter later. In 1798 schoof de nieuwe regering hem
naar voren als buitengewoon gevolmachtigd minister in Parijs om daar de wijziging
in het bestuur van Nederland uit te leggen aan het Directoire. Hij onderhandelde
listig over zijn honorarium voor deze baan, want hij zou inkomsten derven omdat
hij zijn advocatenpraktijk neer moest leggen. Er moest immers ook brood op de plank
komen, want hij had inmiddels een vrouw en twee kinderen, Cootje en Gerrit, te
onderhouden.
Hij volbracht zijn taak naar behoren. Een ambassadeurschap in Frankrijk volgde,
onderbroken door een tijdelijk verblijf in Amiens en Londen. Het gezin verbleef
veelal in Parijs waar zij een statig pand bewoonden. Schimmelpenninck deed er
samen met zijn vrouw alles aan om de functie een hoger aanzien te geven dan men
tot dan toe van Nederlandse diplomaten gewend was. Hij vulde zijn team aan met
Michel de Comps, Pierre Alexandre Dumont-Pigalle en Pieter van Woensel - allen
min of meer vrijbuiters. Met zijn vrouw zette Schimmelpenninck een hofhouding op
en zij werden graag geziene gasten op soirees, recepties en soupers.
In 1799 volgde de ontmoeting met Napoleon, die zichzelf tot Eerste Consul had
benoemd. Aanvankelijk was hun relatie op voet van gelijkheid. De onderhandelingen
over de betalingen die de Republiek moest voldoen als schadevergoeding voor de
Franse hulp aan de revolutie verliepen stroef. Napoleon had er geen boodschap aan
dat de inkomsten van de Republiek drastisch achteruit gingen door de vereiste houding
tegenover Engeland. Steeds probeerde Schimmelpenninck er voor de Republiek het
beste uit te slepen, maar de behaalde resultaten stelden veelal weinig voor. Toch
bleef de relatie met Napoleon goed en toen die ontstemd raakte over de politieke
ontwikkelingen in de Republiek, wees hij Schimmelpenninck aan om allereerst een
nieuwe grondwet te schrijven en vervolgens in april 1805 staatshoofd te worden.
Schimmelpenninck wilde die nieuwe functie vooral op Amerikaanse leest schoeien
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en had de term president in zijn hoofd. Napoleon gaf er de voorkeur aan om een oude
titel van stal te halen, die van raadpensionaris. Deze titel zou minder ophef
veroorzaken.
Deze periode kende niet alleen maar hoogtepunten. Langzamerhand begon een
oogprobleem bij Schimmelpenninck op te spelen. Ook Catharina was niet altijd in
topconditie, terwijl zij nog meer dan daarvoor haar slechtziende man moest bijstaan.
Soms
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maakte men zich zorgen of de twee hun opdracht wel zouden kunnen volbrengen.
Zelf dubden zij ook veel, bijvoorbeeld over hoe zij zich moesten representeren. Wat
moet je dragen bij de inhuldiging? Hoe kon je het gulden midden bewaren: er statig
uitzien en de nieuwe functie uitstraling geven en tegelijkertijd de gematigde en
ingetogen Nederlanders niet voor het hoofd stoten?
De wispelturige Napoleon verving Schimmelpenninck al weer in 1806. Zijn broer
Lodewijk Napoleon kwam op de troon en Schimmelpenninck werd ambteloos. Tijdens
de inlijving bij Frankrijk was hij nog kort lid van de Keizerlijke Senaat in Parijs,
maar hij trok zich steeds meer terug uit het openbare leven en woonde in zijn laatste
jaren op zijn Overijsselse landgoed Nijenhuis dat zijn vader met een vooruitziende
blik al in 1799 voor hem had gekocht.

Rol als vader
Alweer een paar jaar geleden vertelde Hagen mij enthousiast over Schimmelpenninck
in zijn rol als vader en zijn opvattingen over het gezin. Het is een onderwerp dat mij
na aan het hart ligt. Volgens Hagen betoonde Schimmelpenninck zich ‘een
pedagogisch georiënteerde achttiende-eeuwer’ en was hij ook op praktisch vlak een
betrokken vader. Zo geformuleerd lijkt het alsof dat nieuw gedrag was voor vaders.
Daar heb ik mijn twijfels over. Het is inderdaad genoegzaam aangetoond dat ouders
zich aan het einde van de achttiende eeuw bewuster met hun kinderen gingen
bezighouden en daartoe pedagogische literatuur tot zich namen.2 Het is echter wel
de vraag of dat niet slechts de theoretische kant van het verhaal is en of het gewone
praktische vaderschap helemaal niet zoveel veranderde. Hagen noemt als voorbeeld
dat Rutger Jan en Catharina elk een kind voor hun rekening namen als zij apart op
reis gingen. Van Willem Bilderdijk is ook bekend dat hij zijn oudste dochter vaak
meenam, zelfs toen zij nog heel klein was. Of wij van Bilderdijk mogen zeggen dat
hij een ‘verlicht’ persoon was, mag sterk betwijfeld worden. Ook Jean Malherbe,
violist aan het hof van de Oranjes, zorgde voor zijn kinderen. Hij zocht bijvoorbeeld,
met inachtneming van de huishoudportemonnee, kleding voor hen uit toen zijn vrouw
door ziekte uithuizig was.3 Deze man had wel wat anders aan zijn hoofd dan het lezen
van nieuwe pedagogische literatuur. Waarschijnlijker is het dat hij en ook Bilderdijk
de zorg voor een kind als de normaalste taak van de wereld zagen. Naar mijn idee
moet er nog heel wat onderzoek gedaan worden naar de rol die vaders in het gezin
rond 1800 en daarvoor speelden voordat wij kunnen beoordelen of er sprake was
van ‘nieuw verlicht gedrag’ en wat dat dan precies inhield. Brieven zijn daarvoor
een onmisbare bron, maar één briefwisseling is zonder meer onvoldoende.
Ondanks deze kanttekening heb ik de biografie met heel veel plezier gelezen. De
vlotte stijl en de spannende reconstructie van het leven van Schimmelpenninck staan
daar borg voor. Soms laat Hagen zich verleiden tot het gebruik van wat al te
modernistisch taalgebruik en nogal wat Engelse woorden. Ze bekken wel lekker,
maar er is veelal een goed Nederlandse equivalent voor te vinden. Meer heb ik niet
tegen het boek in te brengen. Het is een verrijking van onze kennis van de geschiedenis
van de turbulente jaren aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de
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negentiende eeuw. En dan niet zozeer hoe het er politiek aan toe ging, maar juist hoe
mensen zich op dit politieke strijdtoneel staande hielden in hun nieuwe rol, al
zoekende naar nieuwe presentatie en representatie van hun functie en zichzelf zonder
aanstoot te geven en toch genoeg status uit te stralen. Schimmelpenninck stond voor
de moeilijke opgave om de oude functie van raadpensionaris te verbinden met de
feitelijk nieuwe functie van president.
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Hij moest een primus inter pares worden met de statuur van een soeverein. Al het
wikken en wegen van hoe zich te gedragen via hoe zich te presenteren via beeld en
pers tot en met letterlijk wat te dragen (kleding) weet Hagen met gebruik van de
brieven ons prachtig te vertellen.
DINI HELMERS

Bart Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh
1633-1669. Nijmegen, Vantilt 2013. Prijs: € 19,95.
In het kielzog van Jonathan Israel's Radical Enlightenment (2001) zijn de laatste
jaren studies verschenen naar de minder bekende radicale denkers uit de tijd van
Spinoza. Binnen dit gezelschap geniet Adriaan Koerbagh (1633-1669) een bijzondere
belangstelling: naast artikelen over hem en zijn broer Johannes verscheen in 2011
een editie van zijn hoofdwerk Een ligt schijnende in duystere plaatsen (1668), met
een Engelse vertaling. En nu is er de biografie, geschreven door Bart Leeuwenburgh,
medewerker aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Adriaan Koerbagh kwam uit een welgestelde Amsterdamse familie van Duitse
afkomst; zijn vader handelde in aardewerk. In 1653 ging Adriaan medicijnen en
rechten studeren aan de Universiteit van Utrecht waar een klimaat van vernieuwing
heerste. Hij kwam daar in aanraking met de nieuwe denkbeelden van René Descartes
die in de jonge Republiek een vruchtbare bodem hadden gevonden, tot grote weerzin
van de steile contra-remonstrantse predikanten. Descartes had zijn beginsel van
‘methodische twijfel’ opgelegd aan alle wetenschappen met uitzondering van de
theologie, maar zijn aanhangers lieten zich daardoor niet hinderen en volgden deze
methode ook in theologische vraagstukken. Dit alles maakte het wetenschappelijk
klimaat aan de universiteiten van Utrecht en Leiden dan ook enerverend.
In 1656 zette Adriaan Koerbagh zijn studie medicijnen en rechten voort in Leiden
waar hij in beide vakken promoveerde. Doordat zijn financiële positie het toeliet,
zocht hij geen werkkring maar begon hij te publiceren, hetgeen hem uiteindelijk
noodlottig werd. Zijn eerste publicatie was een woordenboek waarin hij vaak gebruikte
juridische uitdrukkingen en begrippen uit het Latijn vertaalde naar het Nederlands.
Het volgende boek, Een bloemhof van allerley lieflykheyt (1668), was van een ander
kaliber. Ook dit werk had het karakter van een woordenboek met verhelderingen van
tal van woorden en begrippen, maar dit keer beperkte Adriaan zich niet tot het recht:
hij behandelde ook nagenoeg alle belangrijke theologische leerstellingen op een
buitengewoon vrijpostige, sarcastische, soms ironische toon, waarbij hij met name
de predikanten hard aanviel. Dat was ongehoord, aangezien het boek gesteld was in
het Nederlands en daardoor voor iedereen toegankelijk.
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De verontwaardigde kerkenraad zette de Amsterdamse schout onder druk om een
procedure tegen Adriaan te starten. De auteur slaagde erin aan de schout ontsnappen
maar werd uiteindelijk toch gearresteerd. In de tussentijd had men ontdekt dat hij
bezig was met het drukken van een nieuw boek, Een ligt schijnende in duystere
plaatsen (1668), waarin hij zonder schroom en blijkbaar zonder zich bewust te zijn
van de mogelijke gevaren, zijn ideeën over geloof, kerk en samenleving uiteenzette.
Koerbagh werd voor deze ketterse teksten door de Amsterdamse schepenen bijzonder
zwaar gestraft. Dit onderscheidt hem, naast het feit dat hij in het Nederlands schreef,
van andere radicale denkers uit zijn tijd. Na een jaar in het willige rasphuis overleed
hij.
De levensloop van Adriaan Koerbagh is tegen het eind van de 19e eeuw al
beschreven. In de afgelopen jaren zijn er tal van deelstudies verschenen en resultaten
van archiefonderzoek gepubliceerd, onder meer door Frank Mertens en Cis van
Heertum. De biografie van Bart Leeuwenburgh geeft hiervan een goed overzicht.
Nieuwe inzichten heeft dit boek echter niet opgeleverd. Het biedt geen nadere
analyses van de teksten van Adriaan Koerbagh. Onlangs heeft een studente aan de
Universiteit van Amsterdam alle woorden in Een bloemhof geanalyseerd die verband
houden met seksualiteit. Dergelijke analyses, bijvoorbeeld van botanische begrippen
of toneeltermen die rijkelijk voorkomen in Een bloemhof, maakt Bart Leeuwenburgh
niet. Dit gemis breekt deze biografie wel een beetje op, want nu blijven tal van vragen
en mogelijke onderzoeksrichtingen onderbelicht.
Een van de belangrijkste vragen is waarom Adriaan in het tolerante Amsterdam zo
zwaar werd gestraft. Adriaans voogd, burgemeester Lambert Reijnst, had veel relaties
in het milieu van regenten en kooplieden. Leeuwenburgh merkt wel op dat dit feit
een onderzoeksrichting aangeeft, maar laat het bij die constatering (p. 104-105, 209).
Het gesuggereerde onderzoek betreft de rol die Gillis Valckenier in het toenmalige
Amsterdam speelde. Leeuwenburg noemt hem één keer (p. 212) maar besteedt verder
geen aandacht aan deze invloedrijke man.
Rond het midden van de 17e eeuw vormden de families De Graeff en Bicker de
dominante factie in het stadsbestuur. Zij waren geparenteerd aan Johan de Witt. Zeker
in het begin van het stadhouderloze tijdperk waren zij fervente aanhangers van de
politiek van de ‘ware vrijheid’ van De Witt. Deze periode kwam op gruwelijke wijze
ten einde in 1672, maar al in de jaren daarvoor distantieerden de Amsterdammers
zich langzaam van De Witt.
De positie van De Graeff en Bicker, en daarmee dus ook die van Lambert Reijnst,
werd aanzienlijk verzwakt door het optreden van Gillis Valckenier, een van de
doortraptste politici van de 17e eeuw. Hij stond bekend om zijn grove manieren en
was sluw, geveinsd, heerszuchtig en geniepig schrander. Zijn tegenstanders waren
allen die verbonden waren met de heersende factie. Hij was tegelijk met Lambert
Reijnst burgemeester en nam enkele belangrijke beslissingen in de procedure tegen
Koerbagh, samen met de schout Cornelis Witsen, die ook niet geheel van onbesproken
gedrag was. Dit alles op momenten dat Reijnst niet aanwezig was!
Leeuwenburgh besteedt ook geen aandacht aan de toneelwereld, ofschoon daar
elementen aanwezig zijn die nader onderzoek hadden gerechtvaardigd, ook vanwege
het tijdsbeeld.
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Het toneel in de 17e eeuw genoot de aandacht van velen, ook die van filosofen.
Zoals in het onderwijs gebruikelijk speelde Spinoza het Latijnse schooltoneel toen
hij les kreeg van de gewezen jezuïet François van de Enden. Joannes Bouwmeester
en Lodewijk Meyer, de latere vrienden en intellectuele partners van Spinoza, hielden
zich ook
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met toneel bezig. In het midden van de 17e eeuw vierde een los, vrijmoedig en in
die zin ‘volks’ toneel in Amsterdam hoogtijdagen. Het was boertig, speels en
circusachtig, het leek gericht op het gewone volk ofschoon een diepere lading aan
het spektakel niet ontbrak en het was - als alle toneel - een doorn in het oog van de
predikanten, die het een zedeloze vertoning vonden. Daarnaast hadden sommigen
behoefte aan een andere vorm van toneel, meer beschouwend dan louter schouwspel.
In 1668/1669 kwam deze wens tot uitdrukking in de oprichting van het genootschap
Nil Volentibus Arduum, met als belangrijkste man Lodewijk Meyer. Doelstelling
was een beschaafder, stichtelijker toneel te brengen, zonder kunst- en vliegwerk voor
het volk. Dit genootschap richtte vooral zijn pijlen op de schouwburgregenten en op
Johan Blasius in het bijzonder, omdat zijn toneelwerken niet voldeden aan hun
nieuwe, classicistische, voorschriften. Blasius was een vriend van Koerbagh, getuige
diens bijdrage aan zijn album amicorum, en het zou de moeite lonen om uit te zoeken
in hoeverre Koerbagh de toneelopvatting van Blasius deelde, danwel naar Nil neigde.
Wie de toneellemma's bekijkt in Een bloemhof krijgt de indruk dat Koerbagh een
zekere waardering had voor het vroeg-17e-eeuwse toneel met ‘volkse’ inslag - ik
kom daar in een publicatie te zijner tijd op terug. (Nil werd weliswaar opgericht na
de dood van Koerbagh, maar de tegenstellingen in toneelopvattingen waren al tijdens
zijn leven voelbaar.) Koerbagh richtte zich, doordat hij in het Nederlands publiceerde,
tot een bredere laag van het volk, hij wilde het potentieel redelijke deel van het volk
onderwijzen. Hij schreef in een volkse taal en bestreed de elite waartoe hij behoorde.
Lodewijk Meyer was daar voorzichtiger in ofschoon hij het waagde anoniem De
philosophie d'uytleghster der H. Schrifture (1667) te laten verschijnen naast de
Latijnse tekst. Hij onderhield als voortrekker van Nil goede contacten met sommige
burgemeesters. Eén van de leden van Nil, Willem Blauw, was zelfs lid van de
schepenrechtbank, de groep die Koerbagh veroordeeld had.
Een onderzoek naar de toneelwereld had geen nadere informatie opgeleverd over
het proces maar wel duidelijk gemaakt dat Koerbagh waarschijnlijk geen aansluiting
had met de groep rond Spinoza. Deze filosoof richtte zijn aandacht op de elite en
toonde zich gereserveerd ten aanzien van de massa.
Het is gangbaar, ook bij deze biograaf, om alle denkers en radicale personen
vrienden van elkaar te noemen. Bart Leeuwenburgh stelt zelfs dat Koerbagh tot de
‘inner circle’ van Spinoza behoorde. Daar is waarschijnlijk geen grond voor. Er is
geen brief van Spinoza aan Koerbagh bekend, ofschoon per abuis de brief aan
Bouwmeester daar wel eens voor werd aangezien. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat het verschijnen van Een bloemhof eerder een verwijdering teweeg
bracht dan een toenadering. Spinoza en Meyer waren voorzichtiger: niet gecharmeerd
van schelden op predikanten en gereserveerd ten aanzien van emancipatie van het
gehele volk. De weg die Koerbagh op wilde was volgens hen een onbegaanbaar pad.
Wat betekent dit alles voor Koerbagh? Hij publiceerde zijn radicale werken terwijl
in de Amsterdamse vroedschap zijn steunpilaren verzwakten en Valckenier, die naar
mijn overtuiging een intrigant was, opzettelijk opereerde zonder medeweten van
Reijnst. Koerbaghs oude bekenden van de universiteit distantieerden zich
waarschijnlijk van hem en van zijn geschriften en mogelijk van de toneelopvatting
die hij met Blasius deelde. Ook in de beeldende kunst zien we tegen het einde van
de jaren zestig een verschuiving van een boertige ‘volkse’ naar een classicistische
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stijl. (Zelfs Rembrandt ontkwam hier niet aan: zijn werk raakte uit de mode!) De
Amsterdamse toplaag werd steeds meer een elite met distantie tot het gewone volk,
terwijl Koerbagh zich juist opstelde als de spreekbuis en opvoeder van dat gewone
volk!
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Deze biografie van Koerbagh betreedt geen nieuwe paden maar geeft wel een goed
overzicht van de stand van zaken in het huidige onderzoek. De tekst is in een prettige
stijl gesteld, af en toe is de toon belerend en het ontbreekt hier en daar aan diepgang
bij het beschrijven van de tijdgeest van het derde kwart van de 17e eeuw.
Het boek is prachtig uitgegeven met afbeeldingen in kleur.
RENÉ WILLEMSEN

Nelleke Noordervliet, Vrij man. Het leven van Menno Molenaar.
Amsterdam & Antwerpen, Augustus 2012. 464 p. Prijs: € 19,95.
De blurb van dit boek, waarvan het omslag door vormgeefster Tessa van der Waals
is verzorgd, geeft aan dat dit niet zo maar een roman is om lui te consumeren: Nelleke
Noordervliet maakt de lezer deelgenoot van het schrijfproces. Wie is Menno
Molenaar? Kan zij hem begrijpen door de laag van de eeuwen heen? Ze roept getuigen
op, historische personages als Lieuwe Aitzema en Adriaan Koerbagh, maar ook
fictieve. Nu eens geïrriteerd, dan weer behoedzaam, ontfutselt zij haar hoofdpersoon
zijn verhaal - dat haar verhaal is.
The basic story van Menno Molenaar is dat van een passant in die beroemde kring
van Spinoza die aanvankelijk als bursaal aan het Statencollege theologie studeert en
er al gauw wordt afgeschopt wegens ‘wangedrag’ - een predikant in de dop die zuipt
en hoereert, waar moet dat heen! Vervolgens doet hij als hulpje van een anatoom
medische kennis op en treedt zo in de voetsporen van zijn overleden vader, die arts
was van beroep. En dan wordt hij op een noodlottige dag door iemand met de beste
bedoelingen voorgesteld aan Henry Dixon, een geslepen Engelse textielmagnaat die
spioneert voor de Stuarts, en Molenaar een baan weet te bezorgen als klerk bij Johan
de Witt om op die manier staatsgeheimen te kunnen doorspelen. Menno vermoordt
op zeker moment de gluiperige Dixon, die hem in zijn macht denkt te hebben en die
ook nog eens Adriaan Koerbagh heeft verraden - serves him right. Hij komt
uiteindelijk terecht in de Nieuwe Wereld, waar Nelleke Noordervliet hem tegenkomt:
‘De ontmoeting met Menno Molenaar vond strikt genomen niet plaats’. Wat is dan
het probleem met Menno Molenaar? Het probleem is dat een traditioneel historische
roman niet meer aan de orde is: de moderne auteur is zich te zeer bewust van zijn of
haar beperkingen, want wat kunnen we eigenlijk echt weten over het verleden? Zoals
Nelleke Noordervliet het verwoordt:
Menno heeft net als ik de Saeken van Staat en Oorlog van Van Aitzema
tot zijn beschikking, maar hun betekenis verschuift met de context waarin
wordt gelezen. Dat postmoderne inzicht zal Menno zonder twijfel worst
wezen en ik heb zelf ook de neiging niet moeilijk te doen over
kentheoretische problemen. Moedeloos zuchtend kun je de poging tot een
andere tijd door te dringen staken, maar de handicap van onbereikbaarheid
valt te overwinnen met verbeelding. (p. 66)
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Menno Molenaar is het product van Nelleke Noordervliets verbeelding en de
angebliche postmoderne en kentheoretische problemen die de omgang met een
historisch personage - fictief of werkelijk bestaand - met zich meebrengt, ze moeten
blijkbaar worden genoemd, maar ze doen er eigenlijk niet toe. Ook niet voor Menno
Molenaar, die moeiteloos met de auteur kan praten in hedendaags Nederlands en
weet wanneer iets een
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cliché is lang voordat de uitdrukking bestond. (Overigens zijn ook de bespiegelingen
van de diverse personages in deze roman niet altijd stilistisch onderscheiden maar
spreekt iedereen een zelfde verzorgd Nederlands.) In feite wordt de vraag die in de
blurb wordt opgeroepen, of de auteur haar - zelf gecreeërde - personage kan begrijpen
‘door de laag van de eeuwen heen’, al vrij snel beantwoord in de roman. Wie of wat
kun je nu eigenlijk kennen? Niets of niemand! Kafka zou er aan toevoegen: ‘Niet
eens jezelf ’. Toch zijn (zelf) kennis en vrijheid de scharnierpunten van deze roman,
waarin de fascinatie voor de kring van Spinoza, de vrijdenkende broers Adriaan en
Johannes Koerbagh voorop, een overheersende rol speelt. Menno Molenaar is voor
Nelleke Noordervliet de toegang tot die kring en tot de Gouden Tijd van de Republiek
onder raadpensionaris De Witt, de periode in de Nederlandse geschiedenis die toen
al de tijd van de ‘Ware Vrijheid’ werd genoemd, vrij want ontdaan van het juk van
de stadhouders.
In de roman stelt Spinoza tegenover zijn vrienden ware kennis gelijk aan vrijheid en
hij doet dat aan de hand van een prent van Jan Saenredam over de grot van Plato (de
werkelijke prent, uit 1604, wordt overigens door de verwijzing naar Johannes 3:19:
‘het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de
duisternis dan op het licht’ in een nadrukkelijk christelijke context geplaatst):
Wie de ware werkelijkheid wil zien, moet zich bevrijden van de boeien en zich
laten leiden door het verstand. Dat zal hen het licht van het inzicht doen verdragen.
Op die prent [van Saenredam] zien we drie wijzen baden in het licht van de ware
kennis. Zij zien. Zij zijn vrij. (p. 56)
In een brief aan de alchemist en arts Georg Hermann Schuller uit 1674 verwoordde
Spinoza zijn inzichten over vrijheid en dwang als volgt:
Vrij noem ik datgene wat alleen krachtens de noodzakelijkheid van zijn
natuur bestaat en handelt, en gedwongen dat wat door iets anders
gedetermineerd wordt om op een vaste en gedetermineerde wijze te bestaan
en te werken.
In die zin is Menno Molenaar uiteindelijk een vrij man, zoals de titel al aankondigt:
hij wordt gemanipuleerd door Henry Dixon, die macht over hem wil houden, en moet
zich uit zijn wurggreep bevrijden. Hij laat zich echter door zijn passies leiden, want
wanneer blijkt dat Koerbagh is verraden om hem, Menno Molenaar, te raken, voelt
hij ‘vanbinnen iets losschieten met immense kracht en als een zweep om zijn hart
slaan’ (p. 294). Met de sleutel tot het fortuin van Henry Dixon op zak en zijn
anatomische kennis paraat vindt hij feilloos de halsslagader en de luchtpijp van ‘de
verbaasde lakenreder’. Veel later, terugkijkend op zijn leven en vlak voor hij Nelleke
Noordervliet ‘aan de andere kant van de dood’ zal ontmoeten, weet Menno Molenaar
dat als hij anders had gehandeld, de uitkomst hetzelfde zou zijn gebleven. ‘En omdat
er doel noch richting is, wordt geluk onze opdracht, vreugde de dagelijkse taak,
doorgronden de zin van ons bestaan’ (p. 462). Een mooie spinozistische conclusie.
Zoals ook de roman een geslaagd product is van de fascinatie die Nelleke Noordervliet
terecht koestert voor de geweldige Koerbaghs, voor de onberispelijke Spinoza en
ook voor haar eigen Menno Molenaar, die, las ik met blijdschap, zelfs uiterlijk wat
weg heeft van Jim Morrison, hartelapje en lid van de ‘27 Club’. Het proza is doorgaans
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prachtig, de vaart zit er vanaf het begin tot het einde in en veel lezers zullen dan ook
het boek dichtslaan met de verzuchting: laten wij allen proberen te leven als Menno
Molenaar en de zijnen, dan komt het toch nog goed met ons.
CIS VAN HEERTUM
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Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken. Nijmegen,
Vantilt 2012. 837 p., ill. Prijs: € 39,95.
Van sommige boeken ben ik van tevoren al onder de indruk. De hoeveelheid werk
die er is verzet, het belang van het onderwerp, hoe lang ik erop heb moeten wachten,
de verwachtingen die de auteur heeft weten te wekken. De biografie van Gerrit Paape
is een boek uit die categorie en Peter Altena stelt niet teleur. De hoeveelheid werk
die is verzet om deze levensbeschrijving te maken is indrukwekkend. Dat de handel
en wandel van Gerrit Paape daarbij een bijzonder lastige klus moet zijn geweest
blijkt al uit de goed gekozen ondertitel: Levens en werken. Zoals bij veel
schrijversbiografieën heeft Altena om de klippen van autobiografische fictie heen
moeten zeilen om de lezer dichter bij de ‘echte’ Paape te brengen en dat is hem
wonderwel gelukt.
Gerrit Paape behoeft, zeker in dit forum, nauwelijks nadere introductie. De grote
lijn van zijn leven is bekend, zijn belang en zijn oeuvre staan op het netvlies van
iedereen die zich met de tweede helft van de achttiende eeuw bezighoudt. Het
schrijven van de biografie van een dergelijk iconisch figuur heeft daarom vooral
belang in drie opzichten: de details van het leven, de samenhang die tussen de nieuwe
en de reeds bekende feiten wordt gelegd en de duiding van het geheel. Om met dat
laatste te beginnen: Paape blijkt ook na lezing van deze biografie de meest
vooraanstaande radicale auteur in de patriottentijd tot en met de eerste jaren van de
Bataafse republiek. Die radicaliteit heeft hem - Altena wijst er in zijn inleiding
nadrukkelijk op - in het zoeklicht van Jonathan Israel gebracht in diens zoektocht
naar de radicale verlichting. Interessant en opmerkelijk daarbij is de verandering die
Paape heeft doorgemaakt in zijn schrijverschap ten aanzien van het christendom. Na
een debuut als conventioneel dichter laat hij de stichtelijke toon in zijn schrijverschap
uiteindelijk varen, maar nooit helemaal. Tot het einde toe verhoudt Paape zich
nadrukkelijk tot het geloof. Deze overgang beschrijft Altena wel, maar zonder die
nadrukkelijk te benoemen of erop terug te komen aan het slot van zijn verhaal en dat
is jammer. Het leven van Paape als al dan niet radicaal verlicht auteur zou een goede
‘reality check’ zijn geweest voor Israels hypothese. Daar had Altena minder
bescheiden in mogen zijn.
Verder is de grote lijn van Paapes leven met deze mooie biografie veel duidelijker
dan die ooit geweest is. De meerwaarde van dit boek schuilt vooral in de gedetailleerde
reconstructie van Paapes politieke en maatschappelijke netwerk. De manier waarop
deze eenvoudige plateelbakker zich op wist te werken tot voorman van de
patriottenbeweging maar nooit echt tot de kern wist door te dringen, zegt niet alleen
veel over Paapes leven en schrijverschap, maar ook over de patriottenbeweging en
het tijdsgewricht. Hetzelfde geldt voor het beeld dat nu eindelijk kan ontstaan van
Gerrit Paape als auteur, de ontwikkeling die hij doormaakte, en vooral het spel dat
hij speelde met zijn auteurschap. De in zijn werk soms verwarrende vervlechting
van anonieme en pseudonieme publicaties met de in andere gevallen zeer
nadrukkelijke aanwezigheid van Paape als auteur heeft door deze biografie inhoud
en consistentie gekregen. Altena weet dat te bewerkstelligen door op subtiele manier
de grens tussen Paapes fictie en de autobiografische elementen daarin te bewandelen
en zo van de auteur een mens en van de mens een auteur te maken.
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Deze nieuwe samenhang, en daarmee kom ik aan het derde punt, stoelt op een
grote hoeveelheid nieuwe informatie die met nauwkeurig en geduldig speurwerk
boven water is gehaald. De schuldboeken van Paape, die Altena eerder in artikelen
al eens aanhaalde, worden bijvoorbeeld gebruikt om de financiële situatie van de
Delftenaar zichtbaar te maken, en te laten zien hoe hij aan de kost kwam met
tekenlessen en het maken
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van silhouetten. De armlastige situatie waarin het gezin Paape verkeerde komt op
deze manier duidelijk in beeld en biedt een belangrijke achtergrond voor de keuzes
die Paape als auteur en publiek figuur in latere jaren zou gaan maken.
Ook met andere archiefstukken weet Altena het werk van Paape meer diepgang
te geven, zeker door de verbanden die hij legt tussen het literaire werk en het dagelijks
leven. Het grootste obstakel daarbij vormt het oeuvre van Paape zelf. Zoals gezegd,
en bekend, is veel van Paapes werk in meer of mindere mate autobiografisch van
aard. In zijn autobiografie Mijne vrolijke wijsbegeerte in mijne ballingschap is Paape
echter niet altijd even betrouwbaar. Met name de figuren uit zijn jongste jeugd, zijn
vader, buurman Maarten en plateelbakkersgezel Thomas, zijn zichtbaar
gefictionaliseerd. De opvoedingsmethoden en de levensfilosofie van beide autodidacte
leermeesters laten teveel echo's zien van zowel de gangbare theorieën over opvoeding
(waarom Altena Rousseau niet erbij haalt wanneer hij de opvoedkundige ideeën van
Thomas bespreekt, is wat dat betreft overigens raadselachtig) als de tijd waarin Paape
zijn levensverhaal optekende. Alle min of meer verlichte ideeën die hij in zijn jonge
jaren tegenkwam worden nadrukkelijk geplaatst in een noodzakelijke ontwikkeling
naar zijn radicale ideeën uit de late jaren 1780 en verder.
In de inleiding van de biografie stelt Altena de terechte vraag waarom Gerrit Paape
een vergeten figuur werd terwijl zijn tijdgenoten Wolff en Deken al bij leven tot de
literaire canon wisten door te dringen. Voor die vraag geeft hij een overtuigende en
sluitende verklaring, maar een antwoord is het niet. Het is begrijpelijk en in het licht
van de ontwikkelingen logisch dat Paape niet in het straatje van het
negentiende-eeuwse Nederland paste, maar gezien zijn ‘levens en werken’ is dat na
lezing van deze biografie alleen maar onbegrijpelijker geworden.
EDWIN VAN MEERKERK

Eindnoten:
1 James Cracraft, ‘Feofan Prokopovich’, in: J.G. Garrars (red.), The eighteenth century in Russia
(Oxford 1973), p. 75-105, aldaar p. 89 verwijst naar Rassoezjdenië o bezbozjii [Beschouwingen
over het atheïsme] (Moskou 1774), speciaal p. 15-18 tegen Spinoza.
2 George Wilson, A complete course of chemistry (Londen 1709). Op p. 405 staat hoe zijn
experiment na vier jaar verwoest werd.
3 J.J. Driessen van het Reve, De Kunstkamera van Peter de Grote (Hilversum 2006). Digitaal:
http://dare.uva.nl/document/144935.
1 Theun de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek (Nijmegen 1941);
Leonard Plemp van Duiveland, Schimmelpenninck 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld
(Rotterdam 1971).
2 Zie hiervoor de inleiding van: Arianne Baggerman, Rudolf Dekker en Jeroen Blaak (ed.), Het
dagboek van Otto van Eck (1791-1797) (Hilversum 1998).
3 Anje Dik en Dini Helmers (ed.), ‘Het is of ik met mijn lieve sprak’. De briefwisseling tussen
Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800 (Hilversum 1994).
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Signaleringen
Holland, historisch tijdschrift (2012), nr. 3: themanummer ‘Thuis in
Holland’. Hilversum, Verloren 2012. 208 p., ill. Prijs: € 15.
MET DIT THEMANUMMER HEEFT DE REDACTIE van Holland aandacht willen besteden

aan het begrip ‘huiselijkheid’. Daarvoor is geen begrenzing in de tijd genomen. Na
een algemeen artikel van Dirk Damsma en Els Kloek over huiselijkheid sinds de
Gouden eeuw, dat niet veel nieuws brengt, volgen bijdragen die het verschijnsel in
de onderscheiden eeuwen behandelen. Het gezinsleven van de vroegere koningin
Juliana (Han van Bree) en ook het ‘binnenleven’ van de kraakbeweging (Bart van
der Steen) als twee uitersten zijn daarbij niet vergeten. De lezers van de Mededelingen
zijn misschien vooral geïnteresseerd in de volgende drie artikelen. Heidi de Mare
geeft in ‘Vindplaats van het huiselijk leven. Het kamergezicht in de Hollandse Gouden
Eeuw’ haar geheel eigen en verfrissende kijk op het huiselijk leven. De afbeelding
daarvan op schilderijen beziet zij als een afspiegeling van praktische natuurkennis
die gevoed is door de natuurfilosofische denkwereld van Aristoteles. Sanne Muurling
onderzocht huiselijkheid door de boedelinventaris van veertien Amsterdamse
huishoudens onder de loep te nemen. Hiermee krijgen wij meer dan met het bekijken
van genrestukken inzicht in de werkelijke materiële kant van wonen en huiselijkheid
in het verleden. Lotte Jensen vroeg zich af of huiselijkheid nu wel zo typisch
Nederlands is en een typisch negentiendeeeuws literair verschijnsel. Zij ontdekte dat
zelfs een treurspel als Vondels Gysbrecht van Aemstel (1637) huiselijker is dan
gedacht, en opvallend genoeg juist de opvoering van 2012. Het krachtige huwelijk
van de hoofdpersonen staat daar borg voor.
Met dit laatste artikel vallen we al over de rand van de lange achttiende eeuw. De
andere artikelen gaan over huiselijke poëzie (Ellen Krol), de huiselijke normen op
Scheveningen tussen 1900 en 1940 (Martine van Leeuwen), het huiselijk leven tussen
het interbellum en de culturele revolutie rond 1970 (Pieter Stokvis), dat laatste
geschreven vanuit een ‘belevingshistorische’ invalshoek en daardoor met nogal wat
illustraties uit het eigen fotoboek van de auteur. Ze zijn alle zeker het lezen waard.
Holland is tegenwoordig een rijk geïllustreerd tijdschrift, gedrukt op glanzend
papier. Daarmee heeft het zijn oude degelijke en sombere habijt afgelegd. Ik kan de
korte toegiften die tegenwoordig standaard zijn in dit blad wel waarderen. Het is
toch grappig om te zien hoe oubollig de tegenwoordige hang naar huiselijkheid is
en hoe die weerspiegeld wordt in de reclames van de Hema, Blokker, Xenos en in
de Margriet. Het is nu nog geen geschiedenis, maar deze uitingen in beeldtaal worden
dat op den duur wel. Daar zullen de historici van de toekomst dan weer mooie
theorieën voor bedenken.
DINI HELMERS

Nederlandsche vogelen op www.kb.nl/bladerboeken
OP DE SITE VAN DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK worden sinds enige tijd ‘bladerboeken’

geplaatst: gedigitaliseerde handschriften en oude boeken die online doorbladerbaar
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zijn. Op 27 december 2012 werd het vijfde deel van Nederlandsche vogelen
gelanceerd, zodat we nu toegang hebben tot alle delen van deze achttiende-eeuwse
vogelgids.
In 1770 verscheen het eerste deel en het zou tot 1829 duren voordat alle delen
klaar waren. Verschillende auteurs hebben aan dit project gewerkt. Cornelius Nozeman
(1720-1786) schreef het eerste deel en begon aan het tweede. Martinus Houttuyn
(1720-1798) maakte het tweede deel af en schreef het derde, en Coenraad Jacob
Temminck (1778-1858) completeerde het geheel. Er worden 250 Nederlandse vogels
beschreven die alle voorzien zijn van een gravure van de hand van de uit Duitsland
afkomstige graveur, cartograaf en amateurbioloog Christiaan Sepp. Zijn zoon
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Jan Christiaan gaf de reeks uit en maakte na de dood van zijn vader ook de platen.
Diens zoon Jan Sepp zou uiteindelijk het laatste deel uitgeven.
De platen meten 27,5 bij 42 cm. en zijn in kleur gedrukt. Men probeerde de vogel
levensgroot en zo voordelig mogelijk af te beelden. Van elke vogel is er een
uitgebreide beschrijving: de naam, de Latijnse naam en de oorsprong van de naam;
andere beschrijvers worden aan het woord gelaten; kenmerken van de vogel, zoals
de veren, de kleuren, de afmetingen; wat de vogel eet, hoe hij jaagt en zijn nageslacht
verzorgt - alles komt aan bod. Bijzonder zijn de beschrijvingen van hoe de vogels te
vangen. Om een gravure te kunnen maken had men namelijk een exemplaar nodig.
Sommige beschrijvingen en ook tekeningen kloppen volgens onze huidige kennis
niet meer. Een ‘paauwduif’ behoort volgens de hedendaagse maatstaven tot de
sierduiven, die veelal gekweekt zijn. Er worden vogels beschreven die wij in
Nederland niet meer zullen spotten, zoals de ‘zee-leeurik’ (leeuwerik) zo die al ooit
echt bestaan heeft, want men twijfelde indertijd ook al aan het voorkomen daarvan.
De zeemeeuw hebben wij inmiddels onderverdeeld in een aantal verschillende soorten.
Genieten is het wel voor vogelende dix-huitièmisten.
DINI HELMERS

Marinus van Hattum (ed.), Hulde aan Helmers. Lofdichten op Jan Frederik
Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 200ste sterfdag op 26 februari
2013. Amstelveen, EON Pers 2013. 107 p., ill. Prijs: € 10. Te bestellen via
info@zaakhaes.nl.
tweehonderd jaar dood. In die
afgelopen twee eeuwen zijn er lofdichten van zeer diverse kwaliteit geschreven door
verschillende personen: B.H. Lulofs, L. Rietberg, M.C. van Hall, C. Loots om er een
paar te noemen. Willem Bilderdijk hield op 25 november 1813 een lezing in
dichtvorm. Nu Lotte Jensen aandacht vraagt voor Helmers, lijkt deze
achttiende-eeuwse dichter weer wat meer in de belangstelling te komen. Zo vinden
we op internet een vers op hem van Dick van Leijenhorst.
Van Hattum, een Helmers-kenner en op hem gepromoveerd, heeft aan de publicatie
van de lofdichten een fikse inleiding toegevoegd over leven en werken van Helmers.
Van Hattum heeft zijn onderzoek nog lang niet gestaakt en speurt nu ook het internet
af. Daar is de Hollandse natie integraal terug te vinden (books.google.nl) alsmede
veel ander werk van de dichter. Aardig zijn de vele illustraties die in de Hulde zijn
opgenomen.
DE DICHTER JAN FREDERIK HELMERS IS ALWEER

DINI HELMERS

As fábulas de La Fontaine de São Vicente de Fora / Les fables de La
Fontaine du monastère de Saint-Vincent à Lisbonne. Met inl. van António
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Coimbra Martins en foto's van Roberto Santandreu. Parijs / Lissabon,
Chandeigne / Nova Terra 2008 (2de dr.). 200 p., ill. Prijs: € 25.
EEN NIET-ALLEDAAGSE UITGAVE VAN DE FABELS van La Fontaine, althans een flinke

selectie daaruit. De in totaal 38 fabels zijn verbeeld in evenzovele manshoge
tegeltableaus die zich bevinden in het onlangs gerestaureerde augustijner klooster
São Vicente de Fora in Lissabon. In het boek is elk van die achttiende-eeuwse tableaus
voluit afgebeeld over de hele (oblong) pagina, met een extra detailopname in de tekst
van de betreffende fabel. Alle illustraties zijn uiteraard in kleur, dat wil zeggen in
het blauw van de talloze tegeltableaus, en dus ook deze, die Lissabon telt. Van de
steeds identieke cartouches van de tableaus is het grootste deel weggelaten, zodat de
fabelscènes de pagina's geheel vullen. Aan het eind van het boek staat een foto die
een goed idee geeft van hoe men zich de enorme tableaus in situ moet voorstellen.
De fabels zelf zijn opgenomen in het Frans en het Portugees. De prijs is buitengewoon
schappelijk voor zo'n aantrekkelijk en fraai uitgegeven boek. Maar nog aantrekkelijker
is
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Het tableau voor ‘Le chameau et les bâtons flottants’ (illustratie uit besproken boek, p. 63).

het om, mocht u in Lissabon zijn, het klooster te bezoeken, waar binnenplaatsen,
gangen en trappenhuizen getooid zijn met nog vele tientallen andere tableaus met
onder meer taferelen uit de geschiedenis van Lissabon. De eveneens in het klooster
ondergebrachte sarcofagen der Portugese vorsten en vorstinnen zijn, althans visueel,
aanzienlijk minder spectaculair.
ANNA DE HAAS

Hal Gladfelder, Fanny Hill in Bombay. The making & unmaking of John
Cleland. Baltimore, Johns Hopkins Press 2012. 312 p. Prijs: € 44,50.
FANNY HILL IS NOOIT VAN D'R LEVEN IN BOMBAY

geweest, maar mogelijk had ze
daar wel haar ‘roots’ want haar creator, John Cleland, spendeerde er ruim tien jaar.
Hij maakte daar aanvankelijk een aardige carrière van soldaat tot advocaat in dienst
van de East India Company, bemoeide zich op nogal dwarse wijze met een paar
controversiële rechtszaken, keerde terug naar Engeland toen zijn vader op sterven
lag en besloot uiteindelijk India voor gezien te houden. Hij broedde zelfs een plan
uit om met de Portugezen een concurrent van zijn vroegere werkgever op te richten.
Hij lag overhoop met zijn moeder, die bang voor hem was en met wie hij slechts
contact had via haar advocaat. Hij zat een tijdje in de gevangenis wegens schulden,
was platzak en werd broodschrijver.
John Cleland (1709-1789) was kortom geen gemakkelijk heerschap. Hij was zeker
iemand die zich weinig aantrok van conventies en van ‘hoe het hoort’. Zijn faam
dankt hij aan zijn roman Fanny Hill, or the memoirs of a woman of pleasure
(1748/49), dat wel gekwalificeerd is als het ‘chef d'oeuvre of English erotica’ en
door anderen gewoon als pornografie. Om u een idee te geven: H. Montgomery Hyde
beschrijft het in zijn History of pornography (1964) als bevattende ‘scenes of
attempted rape, seduction, different kinds of intercourse, homosexuality and
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flagellation together with instructions how to simulate virginity’ (p. 99). In 1750
verscheen een door Cleland zelf
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enigszins gekuiste versie, waaruit hij voornamelijk de ‘sodomitische’ passages
verwijderd had. Om onduidelijke redenen is hij noch de uitgever ooit veroordeeld
voor dit boek en het is ook nooit verboden, maar in 1964 werden in Engeland op last
van de rechter 171 exemplaren van de pocket-editie in beslag genomen en vernietigd.
De sodomitische passages kregen pas in 1985 hun plaats in het boek terug (Gladfelder,
p. 6).
Fanny Hill in Bombay is geen echte biografie van Cleland, al biedt Gladfelder, op
grond van nieuwe archivalische vondsten, wel interessante aanvullingen op de
standaardbiografie van William Epstein (John Cleland: images of a life, 1974).
Gladfelder gaat uit van Clelands geschriften en hij probeert vooral diens ‘authorial
life’ te reconstrueren, zoals dat onder meer blijkt uit Clelands krantenartikelen en
zijn Dictionary of love (een bewerkte vertaling uit het Frans). Daardoor bevat het
boek allerlei letterkundige uitweidingen, die niet iedereen zullen aanspreken. Ook
de wat psychologiserende ondertoon is soms hinderlijk voor wie daar niet veel mee
op heeft. Maar al wil Gladfelder zelf de conclusie niet trekken, Clelands preoccupaties
met sodomie zijn onmiskenbaar en de suggestie dat de schrijver zelf bekend was met
zo niet in dergelijke kringen is wel erg sterk. Al met al toch een zinvolle en
intrigerende bijdrage aan de kennis van 's mans leven en werken.
ANNA DE HAAS

Jeannette E. Koch e.a. (red.), Harba lori fa! Percorsi di letteratura
fiamminga e olandese. Napels, Università degli studi di Napoli ‘l'Orientale’
2012. 804 p., ill. Prijs: onbekend (maar het boek is in pdf te vinden op
internet: http://opar.unior.it/1631/).
AHA! U BENT ERIN GETUIND! U DACHT DAT HET

Italiaans was, dat ‘Harba lori fa’.
Maar nee, het is het refrein uit een lied van Jan I van Brabant (1253-1294). Wat het
ook mag betekenen, de Italiaanse studenten Nederlands - voor wie deze bundel
bedoeld is - zullen de hierbij geplaatste noot (p. 10) beter begrijpen dan ik met mijn
non-existente Italiaans (en trouwens dito Middelnederlands) en nogal elementaire
Italiaanse woordenboek.
Hoe dat ook zij, speciaal voor deze vuistdikke bundel heeft een keur aan
Nederlandse en Italiaanse specialisten een bijdrage op zijn of haar vakgebied
geschreven. Dat vakgebied is de Nederlandse literatuur, van de middeleeuwen tot
op heden. Bijdragen over de achttiende eeuw (p. 309-362) zijn van de hand van
Marleen de Vries, Jeannette Koch en ondergetekende en gaan over respectievelijk
‘Scrittrici dell'Illuminesco’ (schrijfsters van de Verlichting), Betje Wolff & Aagje
Deken, en het toneel. Het hoofdstuk over Bilderdijk van Martien C. de Jong (p.
373-386) is ondergebracht bij de negentiende eeuw.
Alle bijdragen zijn in het Italiaans, literaire citaten in het Nederlands én Italiaans.
Het is al met al niet alleen een fikse vertaalklus geweest, ook het samenstellen van
deze bundel moet een tour de force zijn geweest. Petje af! Nu maar hopen dat de
Italiaanse studenten deze enorme inspanning van de samenstellers, en de bescheidener
inspanning van de auteurs, weten te waarderen. De namen van de
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samenstellers-redacteuren staan schandelijk genoeg noch op het omslag noch op de
titelpagina vermeld, maar dat zijn: Jeannette Koch, Franco Paris, Marco Prandoni
en Francesca Terrenato. Ere wie ere toekomt.
ANNA DE HAAS

Peter de Grote. Een bevlogen tsaar. Tentoonstellingscatalogus. Amsterdam,
Museumshop Hermitage 2013. 254 p., ill. Prijs: € 29,95.
TENTOONSTELLINGSCATALOGI WORDEN tegenwoordig vaak zeer fraai uitgegeven en

Peter de Grote is daarop geen uitzondering. Een fors boekwerk, met een schat aan
illustraties en informatieve hoofdstukken door ter zake kundigen, al zal de Nederlandse
lezer tussen alle Russische namen alleen die van Jozien Driessen van het Reve
herkennen (over ‘Peter de Grote en zijn Hollandse leermeesters’). Maar weest u
gerust: alle teksten zijn in het Nederlands.
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Peter de Grote was een echt autocratische vorst, wat voor zijn omgeving, werknemers,
paladijnen en favorieten soms ellendig kon uitpakken, maar hij was óók de grote
hervormer van wat bij ons toen Moscovië werd genoemd. Op allerlei terreinen is hij
vernieuwend, zo niet een grondlegger geweest. Peter wilde zijn land moderniseren
en aangezien het feodale Rusland nooit gedeeld had in de wetenschappelijke,
technische en artistieke ontwikkelingen in West-Europa, was er een grote achterstand
in te halen. Voor zijn hervormingen richtte Peter de Grote dus zijn blik op het Westen.
In de jaren van zijn regering schafte Peter talloze objecten van zeer uiteenlopende
aard aan via zijn agenten her en der in West-Europa: in Rome, Venetië en Amsterdam
bijvoorbeeld. Of ze werden hem aangeboden, want de mare dat Peter de Grote
‘verzamelde’ ging natuurlijk spoedig rond. De collectie menselijke lichaamsdelen
op sterk water van ‘onze’ Frederik Ruysch, die grotendeels in Peters Kunstkamera
belandde, is inmiddels een befaamd voorbeeld. Ook wapens, penningen,
gereedschappen, medische en nautische instrumenten en zonnewijzers vonden hun
weg naar Moscovië. En, voor wie daar benieuwd naar is na mijn artikel over
silhouetkunst in het vorige nummer van de Mededelingen: een pantograaf. Met zijn
collectie West-Europese schilderijen en antieke beeldhouwwerken legde Peter ‘de
basis [...] voor het verzamelen van kunstwerken in Rusland’, waar beeldhouwkunst
zelfs ‘vrijwel onbekend’ was (p. 104). Een deel van die collectie ging naar het Kikin
Huis in Petersburg, dat zo het eerste Russische openbare museum werd (p. 120). En
nog iets: Peter ordonneerde zijn medewerkers en hofhouding om kleding naar
West-Europese snit te dragen.
Dit alles en nog veel meer staat in de catalogus, maar is natuurlijk ook te zien op
de tentoonstelling . En ‘dit alles’ is in feite door en door achttiende-eeuws. Dat maakt
aanschaf van de zéér schappelijk geprijsde catalogus natuurlijk een must, maar een
bezoek aan de tentoonstelling (t/m 13 september in de Hermitage in Amsterdam) is
dat voor een echte dixhuitièmiste nog veel meer: een feest van herkenning.
ANNA DE HAAS
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Verschenen
Samenstelling: Dini Helmers
Boeken
Carla van Baalen en Dick de Mildt (red.), Weest wel met alle menschen. De
Kaapse brieven van Cornelis de Jong van Rodenburgh. Hilversum, Verloren
2012. 640 p. Prijs: € 39.
Henk Boels, Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk,
1600-1850. Hilversum, Verloren 2012. 236 p., ill. Prijs: € 25.
Meerten B. ter Borg (inl.) en Anne C. Jansen (vert.), Bernard Mandeville: vrije
gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk. Verzameld Werk, dl. V.
Rotterdam, Lemniscaat 2012. 304 p. Prijs: € 39,95. [Eerder verschenen in
Mandeville's Verzameld Werk (alle bij Lemniscaat): I, De wereld gaat aan deugd
ten onder; II, Mensen spreken niet om begrepen te worden; III, De fabel van de
bijen; IV, De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog.]
Katja Bossaers en Carly Misset (red.), 400 jaar Beemster: 1612-2012. Wormer,
Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2012. 416 p., ill. Prijs: € 39,50.
Paul Brusse, Wijnand Mijnhardt e.a., Geschiedenis van Zeeland, Deel II:
1550-1700. Zwolle, WBooks 2012. 340 p., ill. Prijs: € 32,50. [Uitgave t.g.v. het
tweehonderdjarig bestaan van de provincie Zeeland in 2014. Er komen in totaal
vier delen.]
Douglas Catterall en Jodi Campbell (red.), Women in port. Gendering
communities, economies, and social networks in Atlantic port cities, 1500-1800.
Leiden, Brill 2012. 443 p., ill. Prijs: € 129 (excl. btw).
Denis Diderot (vert. Hannie Vermeer-Pardoen), Filosofische gesprekken.
Amsterdam, Van Gennep 2012. 144 p. Prijs: € 9,90. [Kan er een moraal bestaan
zonder geloof?]
Feike Dietz, Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld
en religie in de Republiek. Hilversum, Verloren 2012. 397 p., ill. Prijs: € 37.
Lucas van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap. Biografie van de Illustre
Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-2012. Zutphen, Walburg
Pers 2012. 896 p. Prijs: € 149. [Een cd met ca. twaalfhonderd Bossche renten
is te bestellen bij: lucasvandijck@hotmail.com of via Postbus 1090, 5200 BS
's-Hertogenbosch. Kosten: € 75. Zie het hieronder genoemde artikel in
Genealogie voor uitvoerige informatie over dit boek.]
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Esther van Gelder (red.), Bloeiende kunst. Groene ontdekkingen in de Gouden
Eeuw. Hilversum, Verloren 2012. 180 p., ill. Prijs: € 19.
Wiebe Hogendoorn, De Schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscènes
1665-1772. Houten, Hes & De Graaf Publishers 2012. 230 p., ill. Prijs: € 35.
[Over de decorschermen van de Schouwburg aan de Keizersgracht.]
Elisabeth Lalk Borgholst, Edelman in barre tijden. Het leven van Gottlieb
Alexander von Blomberg 1744-1834. Soesterberg, Aspekt 2012. 262 p. Prijs: €
19,95.
Ignaz Matthey, Eer verloren, al verloren. Het duel in de Nederlandse
geschiedenis. Zutphen, Walburg Pers 2012. 640 p., ill. Prijs: € 49,50.
W.F.J. Mörzer Bruyns en H. Hooijmaijers, Tussen hemel en horizon. Een korte
geschiedenis van navigatie op Nederlandse schepen. Haarlem, Uitg. Hollandia
2012 (2de dr.). 112 p., ill. Prijs: € 14,95. [Uitgave i.s.m. Museum Boerhaave,
Leiden.]
Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland,
1796-1798. Nijmegen, Vantilt 2012. 576 p., ill. Prijs: € 27,50.
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Joost Rosendaal, Uit de plooi: de achttiende eeuw in beweging. Nijmegen,
Vantilt 2012. 213 p., ill. Prijs: € 25.
Mark Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in
Nederland 1795-1801. Nijmegen, Vantilt 2012. 272 p., ill. Prijs: € 22,50.
Freek Schlingman, Koning Willem I: vadertje, koopman en verlicht despoot.
Soesterberg, Aspekt 2012. 302 p., ill. Prijs: € 22,95.
Ruud Spruit, Kokarde: patriotten en oranjeklanten op weg naar 1813-1815.
Houten, Winkler Prins 2012. 352 p., ill. Prijs: € 29,99. [Vijftig portretten.]
Lambert Velthuijsen, A letter on the principles of justness and decency,
containing a defence of the treatise De Cive of the learned mr. Hobbes. Malcolm
de Mowbray (red. en vert.), Catherine Secretan (introd.). Leiden, Brill 2012.
293 p. € 109 (excl. btw).
Leendert de Vink (ed.), Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de achttiende
eeuw. Het handschrift van schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas. Leiden,
Primavera 2012. 142 p., ill. Prijs: € 17,50.
Nigel Worden (red.), Cape Town between East and West. Social identities in a
Dutch colonial town. Hilversum, Verloren 2012 (i.s.m. Jacana Media). 264 p.,
ill. Prijs: € 29.
Wim van Wijk, Historische atlas van de Biesbosch: zes eeuwen Biesbosch in
78 kaarten. Zwolle, WBooks 2012. 208 p., ill. Prijs: € 29,95.
H.L. Zwitzer e.a. (red.), Het Staatse leger, dl. IX: De achttiende eeuw.
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2012. 946 p., ill. Prijs: € 55.
Pieter Baas e.a., Pierre-Joseph Redouté: botanisch tekenaar voor het Franse
hof. Rotterdam, nai010 Uitgevers i.s.m. Teylers Museum, Haarlem, 2013. 168
p., ill. Prijs: € 27,50. [Catalogus bij de tentoonstelling die t/m 5 mei 2013 in
Teylers was te bezichtigen.]
Marie-Charlotte le Bailly, Een Haagse affaire. De verloren eer van Sophie van
Noortwijck 1673-1710. Amsterdam, Balans 2013. 256 p., ill. Prijs: € 19,95.
[Over een geruchtmakende rechtszaak, corrupte rechters, en vermorzelde
vrouwenlevens.]
A.M.J.A. Berkvens, H.J.J.M. van der Bruggen en R.M.K.M. Magneé (red.),
Rechtspraak in Roermond. Van Soeverein Hof van Gelre tot Rechtbank Limburg
(1580-2012). Hilversum, Verloren 2013. 300 p., ill. Prijs: € 29.
Daan Bronkhorst, Vrijdenkers, vorsten en slaven. Een nieuwe blik op de Vrede
van Utrecht. Breda, De Geus 2013. 251 p., ill. Prijs: € 19,95.
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Augustinus Freschot, Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en
de stad Utrecht. Ed. Erik Tigelaar, vert. Roland Fagel. Hilversum, Verloren
2013. 176 p., ill. Prijs: € 15. [Contemporaine ‘galante’ verhalen als achtergrond
bij de Vrede van Utrecht, archivalisch op hun waarheidsgehalte getoetst.]
Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema (red.), Het Bataafse
experiment. Politiek en cultuur rond 1800. Hilversum, Verloren 2013. 352 p.,
ill. Prijs: € 24,50.
Donald Haks, Vaderland en vrede, 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse
Republiek in oorlog. Hilversum, Verloren 2013. 352 p., ill. Prijs: € 29.
Joel Harrington (vert. Arthur de Smet), Dagboek van een beul. Meester Frantz
Schmidt van Neurenberg (1554-1634). Amsterdam, De Bezige Bij 2013. 256
p. Prijs: € 18,90.
Els Kloek (samenst.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Nijmegen,
Vantilt 2013. 1556 p., ill. Prijs: € 49,50.
Bert Koene, Schijngestalten. De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard
Brantsen
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(1735-1809). Hilversum, Verloren 2013. 416 p., ill. Prijs: € 29.
Ineke Middag, Riny Benschop en Teun de Bruijn (red.), Historische atlas van
Dordrecht. Stad in het water. Nijmegen, Vantilt 2013. 80 p., ill. Prijs: € 24,50
[tot 1 augustus, daarna € 29,50].
Ronald Prud'homme van Reine, Moordenaars van Jan de Witt. De zwartste
bladzijde van de Gouden Eeuw. Utrecht, Arbeiderspers 2013. 230 p., ill. Prijs:
€ 21,95.
George Sanders, Het present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles
verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795. Hilversum, Verloren 2013. 688
p., ill. Prijs: € 59.
Pieter Vlaardingerbroek, Adriaan Dortsman 1635-1682. De ideale gracht. Inl.
Koen Ottenheym, Zwolle, WBooks i.s.m. Museum van Loon 2013. 64 p., ill.
Prijs: € 14,95. [Publicatie n.a.v. de tentoonstelling over de architect in Museum
van Loon, Amsterdam.]
Emmanuel Waegemans, De tsaar van Groot Rusland in de Republiek. De tweede
reis van Peter de Grote naar Nederland (1716-1717). Groningen, Inst. voor
Noord- en Oost-Europese Studies / Antwerpen, Uitg. Benerus [2013]. 320 p.,
ill. Prijs: € 30.

Uit het buitenland
Martien J.G. de Jong, Preromantisch classicisme en reactionaire romantiek.
Bilderdijks dramaturgie. Gent, Koninklijjke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde 2012. 614 + 164 p., met cd-rom. Prijs: € 39,50 (excl.
verzendkosten). (Te bestellen via www.kantl.be, alwaar een bestelformulier
voor publicaties van de Academie.)
Ad Stijnman, Engraving and etching 1400-2000. A history of the development
of manual intaglio printmaking processes. Londen, Archetype Publications /
Houten, Hes & De Graaf Publishers 2012. 672 p., 303 ill. Prijs: € 169.
Emmanuel Waegemans (ed.), De filosofe op de troon. Het literaire werk van
Catherine II van Rusland. Antwerpen, Uitg. Benerus 2010. 252 p., ill. Prijs: €
21.

Muziek
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De Vrede van Utrecht (1713). Muziek uit de Spaanse Successieoorlog. Uitvoerenden:
Camerata Trajectina. Uitg. Globe Records, 2013. Prijs: € 26,99 (€ 21,99 bij bol.com).

Uit de periodieken
Guus van Breugel, ‘Met Lucas van Dijck langs Brabantse bronnen’, in:
Genealogie 18 (2012), nr. 4, p. 28-31.
Myriam Everard, ‘Deux Hollandaises à Trévoux (1788-1797): voyage d'agrément
ou engagement politique?’, in: Genre & Histoire no. 9 (najaar 2011) [online
sinds 9-6-2012, URL: genrehistoire.revues.org/index1427]
Anna de Haas, ‘A la recherche des “enfans du Sr. Frederic” ou les soeurs
hollandaises de Mme Saint-Aubin. Une famille de théâtre au XVIIIe siècle’, in:
Revue d'Histoire du Théâtre no. 256 (2012), p. 419-436. [Ingekorte en ietwat
aangepaste vertaling van ‘Het mysterie van de “enfans du sr. Frederic”.
Onthullingen over een toneelfamilie’, in: Mededelingen 33 (2010).]
Sophie Reinders en Frans Wetzels, ‘Min in 't Lazarus huys en Die Liebe im
Narrenhaus. Een vergelijking tussen Focquenbrochs toneelstuk en Gottlieb
Stephanies libretto’, in: Fumus. Mededelingen van de Stichting Willem
Godschalck van Focquenbroch 10 (2012) [te downloaden op
www.focquenbroch.nl/fumus/].
Bert van de Roemer, ‘Simon Schijnvoet, een “voornaam liefhebber”. De inventor
van de schildering boven de ingang van de burgerzaal van het stadhuis op de
Dam’, in: Maandblad Amstelodamum 99 (2012), nr. 4, p. 147-160.
Ruud Lambour, ‘Doopsgezinde gemeenten te Amsterdam in de zeventiende en
achttiende eeuw’, in: Maandblad Amstelodamum
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[Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, jaargang 36, nummer 2, winter
2013]
Klopgeesten op Rotsoord en Rotsenburg
Rietje van Vliet en Peter Sprangers1
In 1722 trok Weyerman in bij zijn liefje Adriana Simonsz-de Visscher. Zij huurde
op dat moment een gedeelte van de buitenplaats Rotsenburg, dat om en nabij 1700
gebouwd was op het terrein van Rotsoord. Deze buitenplaats was een majestueus
pand, op het protserige af, terwijl Rotsenburg volgens Weyerman een tochtig en
vochtig onderkomen was, vol ongedierte:
Ik ken geen vermaakelyker huis voor een Liefhebber van Insecten, dan
Rotsenburg, want de Kamers krielen van 't Ongediert, en wanneer men de
Vensters komt toe te doen, ziet men die te Voorschyn komen, gelyk als
Traktaatjes van Goedart, dat is overal geborduurt, met Ruspen, Torren,
en Spinnekoppen.2
Het was dan ook zeker niet het liefdesnestje dat Weyerman voor ogen had toen hij
besloot te gaan samenwonen met ‘Ifis, Hermes Nymf, de tederste aller vrouwen’.3
Tot nu toe zijn er van Rotsenburg geen afbeeldingen boven water gekomen. Wel
zijn er anno 2013 nog altijd overblijfselen van het buiten zichtbaar die ons een indruk
geven van dit ijselijke oord, in de schaduw van Rotsoord, dat volgens omwonenden
gedurende de hele achttiende eeuw door spoken werd bezocht. Om een aantal
vertrekken van Weyermans tijdelijke onderkomen Rotsenburg te aanschouwen moeten
we afreizen naar het huidige fabriekscomplex Pastoe, in Utrecht.4

Steenbakkerijen aan de Vaartse Rijn
Maar eerst gaan we terug in de tijd, naar de Vaartse Rijn, een belangrijke
verbindingsroute tussen de stad Utrecht en de Lek. Vooral steen- en daktegelbakkers
vestigden zich hier, vanwege de klei en de nabije klandizie, en omdat ze dankzij de
in 1652 verbrede en verdiepte Vaartse Rijn een goede aan- en afvoerroute hadden.
Een van die steenbakkers was Adriaen van Oort, afkomstig uit Gorinchem. Vanaf
1658 kocht hij verschillende percelen, ter hoogte van Laagraven. Op een ervan verrees
in 1659 buitenplaats De Liesbosch, genoemd naar de drassige grond waar lies en
bies groeide (in 1948 gesloopt).5 Na het overlijden van de oude Adriaen in 1676 zou
zoon Gerard van Oort dit buiten overnemen. Hij was net als zijn vader
meester-tegelbakker en tegelschilder in de binnenstad van Utrecht.6
In 1668 ging de oude Adriaen van Oort opnieuw op overnamepad, deze keer met
zijn oudste zoon mr. François van Oort (†1728).7 Een kilometer ten noorden van De
Liesbosch kochten ze een hofstede, steenoven, loods en theehuis met bijbehorende
tuin. De steenbakkerij werd door François uitgebreid met een marmelmakerij, waar
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met klei en pijpaarde als grondstoffen imitatie-marmeren vloertegels werden
gefabriceerd. Het gemarmerde effect was het resultaat van eindeloos slijpen en
polijsten. De met paardenkracht aangedreven slijpmolen moet op het terrein een
oorverdovende herrie hebben gemaakt.8 De marmelmakerij pakte, dankzij het octrooi
dat François van Oort hiervoor kreeg in 1691, dermate succesvol uit dat hij reeds
aan het einde van de zeventiende eeuw opdracht gaf tot de bouw van een nieuw,
extravagant onderkomen op het naastgelegen terrein: Rotsoord. Het gebouw met
koepeldak, geflankeerd door vier torens, werd in 1702 voltooid. De gevel was
gedecoreerd met paarse guirlandes en medaillons.9 Die waren
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vervaardigd van stenen die volgens het familierecept door extreme verhitting waren
samengesmolten tot harde, glasachtige, rozekleurige, hier en daar geaderde bonken.
Deze stenen waren ‘hard als keisteen, vonkende door staalslag en volkomen op
rotssteen gelijkend’.10
Anders dan wel wordt voorgesteld, was Rotsoord niet opgetrokken uit rotsachtige
misbaksels.11 Van Oort heeft die donkere ruwe stenen, die in de oven vlakbij de
vuurhaard hadden gelegen en daardoor krom en gesinterd waren, verwerkt in de
guirlandes aan de gevel. Johannes le Francq van Berkheij schrijft in zijn Natuurlyke
historie (1771) over het gebouw, ‘staande tusschen een halfrond van muuren,
rondeelen en pleinen, die allen met dergelyke Grotsteenen als kolommen aan twee
zyden opgehaald, en tusschen beiden met festoenen, vaazen en ronden, van dien
eigensten Steen vercierd zyn’.12
Cornelis Johannes Nagtglas, een verre nazaat van de familie Van Oort die in de
jaren tachtig van de achttiende eeuw heeft rondgelopen op het terrein van dit
familiebezit,13 herinnerde zich de hoge geschoren taxushagen rond het huis, waarboven
grillig gesnoeide bomen en wonderlijk gevormde grotwerken uitstaken.14 Het geheel
had het rotsachtige effect waaraan Rotsoord zijn naam te danken had. Vermoedelijk
was ook de konijnenberg in de tuin opgemetseld met de verwrongen baksels.15
Op het terrein van Rotsoord stonden nog twee huizen: Rotsenburg en Rotswijk.
Terwijl de oude Adriaen van Oort Rotsoord had bestemd voor zijn oudste zoon
François, was Rotswijk bestemd voor zoon Wouter en Rotsenburg voor zoon
Gerardus. De hofstede Rotswijk stond al op het terrein op het moment dat het door
de familie werd aangekocht (1668) en was in 1703 nog verbouwd. Rotsenburg was
omstreeks 1700 gebouwd. In tegenstelling tot Rotsoord lijkt de bouw van Rotsenburg
niet ‘onder architectuur’ te hebben plaats gevonden.
In 1717, na het overlijden van Gerardus, die actief was geweest in de
kapitaalhandel, verwierf François van Oort ook Rotsenburg. Hij besloot dit te
verhuren, waarschijnlijk omdat kandidaat-familieleden comfortabeler huisvesting
prefereerden in de binnenstad van Utrecht. Zoals bij vele buitens kort aan het water
trok ook op Rotsenburg het vocht via de fundamenten in de muren. Het was er 's
zomers klam en 's winters onbehaaglijk koud. François besloot bovendien een gedeelte
van het perceel Rotsenburg een andere bestemming te geven: het werd bedrijfsterrein.
De marmelmakerij, die aanvankelijk op Rotswijk was gevestigd, verhuisde nu naar
Rotsenburg. Aan de zijde van de Vaartse Rijn was toen al een scheepswerfje voor
de binnenvaart in vol bedrijf.

Weyermans muze: Adriana de Visscher
Een van de eerste huurders van Rotsenburg was Adriana de Visscher, wier roots
lagen in de quakerkringen rond de Rotterdamse koopman en vrijdenker Benjamin,
en vooral diens oudste zoon Benjohan Furly. Haar familie behoorde tot de plaatselijke
culturele jetset. Haar geboortejaar is niet bekend, maar aangezien ze al in 1687 met
de Hamburgse zijdekoopman Isaac Simonsz in ondertrouw ging, moet ze ver over
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de vijftig zijn geweest toen ze de 43-jarige Weyerman ontmoette. In 1715 werd haar
scheiding van Simonsz voltrokken, waarna ze grote staat kon voeren.16
Adriana was een vrijlustige dame die het met de heersende moraal niet zo nauw
nam, als we de Keurdigten mogen geloven. Daar wordt ze weggezet als ‘dat afgereden
beest’.17 Ze had in 1721, in Rotterdam, haar intrek genomen bij Maria Rufa, een dame
van bedenkelijke reputatie (uiteraard roodharig) bij wie het voor heren goed toeven
was. Weyerman, die toen ook in Rotterdam woonde, kwam ook bij Rufa langs en
heeft Adriana daar ontmoet.18 Reeds in 1722 trok hij bij haar in op Rotsenburg, waar
hij ten minste twee jaar lang heeft gewoond. Later zou het stel nog even in de
Spuistraat te Den
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Buitenplaats Rotsoord. Anonieme tekening (z.d.), vermoedelijk van Aert Schouman (Coll. Het Utrechts
Archief).

Haag hebben gewoond, maar wanneer dat was, is niet duidelijk: Weyerman biechtte
dit jaren later op maar noemde abusievelijk 1729 als jaartal:19 ze waren toen al uit
elkaar.
Weyerman was gek op Adriana, getuige de vele liefdevol neergeschreven
dichtregels en terloopse opmerkingen over haar. In 1723 droeg hij zelfs het hele
tweede deel van de Amsterdamsche Hermes aan haar op. Uit de opdracht blijkt
hoezeer Hermes naar haar verlangde. Ze was toen waarschijnlijk van huis, terwijl
hij alleen was achtergebleven op Rotsenburg. Mogelijk was de Amsterdamsche
Hermes een poging om haar weer voor zich te winnen. Mogelijk hadden ze een
knipperlichtrelatie.
Op vele plaatsen in de Amsterdamsche Hermes refereert Weyerman in met erotiek
omfloerste bewoordingen aan zijn Ifis, die hem ‘streelt met haar Zwaane wieken’.
Ze inspireerde hem tot het schrijven van een aantal anacreontische gedichten die hij
in de loop van de volgende jaren publiceerde.20 De liefde was wederzijds. Want hoe
anders is te verklaren dat zij reeds in 1722, en in 1725 opnieuw bekrachtigd, een
bedrag van achtduizend gulden aan hem vermaakte, mocht zij komen te overlijden?21
Bijna een ton in het vooruitzicht, omgerekend naar de huidige koers. Dat is niet
niks. Toch bleek dit aantrekkelijke perspectief niet voldoende om het liefdesvuur
aan te houden. Op 31 maart 1727 trouwde Weyerman. Niet met zijn Ifis, maar met
de moeder van zijn twee kinderen, Johanna Ernst. In 1729 trok Adriana alle eerder
gedane toezeggingen in en onterfde ze Weyerman.22 Toen ze datzelfde jaar nog
overleed, kon Weyerman naar het beloofde geld fluiten. Hij nam wraak. Zo uitte hij
in 1738 - Adriana was overleden en zelf zat hij op een houtje te bijten in de vrijplaats
Vianen - zijn misnoegen over ‘Het vrouwtje van Dulceval’. In zijn Zeldzaame
levens-byzonderheden van Laurens Arminius noemt hij haar ‘een Spook [dat] voor
schatryk wiert opgebazuyt’, zij was
den onbeschaafdste klomp van een Vrouwelyke Misgestalte, die ooit de
inbeelding bezwangerde van Jan Steen. [...] Madame's heupen stonden zo
prat, gelyk als de uytsteekende heupen van een Kosters Koe, welke by een
groote droogte voerageert op het kerkhof. Daarenboven
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waaren haar armen zo onmanierlyk lang, dat zy gaande en staande haar
koussebanden losmaakte en vaststrikte, zonder dat zy eens behoefde te
bukken. Voor het overige was Madame's ziel al ommers zo mismaakt als
deszelfs schors, dat is, zy dronk, vloekte, lasterde, gromde, kuste, krabde
en beet zo schielyk in eenen adem, dat den doorzichtigste Lynks 'er geen
oog op kon houden.23
Hier spreekt een, op zijn zachtst gezegd, teleurgestelde en afgewezen minnaar.

Weyerman ziet spoken
Maar in 1723 was het nog niet zo ver. Weyerman woonde nog op Rotsenburg en
Adriana was zijn muze. Zijn liefdesnestje aan de Vaartse Rijn was bijna perfect, ware
het niet dat Rotsenburg voor veel dagelijkse ongemakken zorgde. In een aflevering
van zijn Ontleeder der Gebreeken, die vrijwel geheel is gewijd aan Rotsenburg,
noemt hij allereerst de beperkte bewegingsruimte die Rotsenburg hem bood. Het
pand was ‘inwendig zo ruim als een Gevangenis van de H. Inquisitie’.24 Voorts was
er de gek makende herrie van de marmelmakerij en de slijpmolen aan de achterkant
van het pand: ‘het gerei en geros der Potscherf-wagens, die, op de order van Grillo
[François van Oort], den tour a la Mode circuleeren, op de achterplaats van
Rotsenburg’.25
Het lijkt er bovendien op dat Rotsenburg in verval was geraakt. ‘De Deuren van
Rotsenburg zyn zo suffisant, dat een Podagrist, in 't hartje van zyn acces, die kan
openstooten, met zyn middelste vinger’, foetert Weyerman als ontevreden huurder.
De ‘Vensters sluiten zo digt, dat 'er een gehoornt Hert zyn takken kan tusschen in
voegen’. Verder klonk het open- en dichtschuiven van de ramen dermate vervaarlijk,
‘dat die glaaze-raamen het zelve geluit geeven dat de donder geeft, wanneer die komt
neêrwaarts te rollen in het Magasyn eens Klokgieters’.26
De lezer kan zich tevens een beeld vormen van de entree, de grote keuken en de
piepkleine kelder:
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Onbewoonbaar verklaard huis Rotsoord (± 1955). Foto: Dienst Volkshuisvesting, gemeente Utrecht
(coll. Het Utrechts Archief).
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deszelfs ingang is zo helder als een onderaartsche Grafstede. Aan de
linkerhand van deszelfs ingang vertoont zig een Keuken, die ruim genoeg
is, om zyn gantschen Konynenberg in te herbergen, doch die Vader-keuken
is gepaart met een Dwerg-keldertje, pas zo groot als een Verkeerbort, en
zo droog als een romeinsche Waterleiding. Vorders is dat Keldertje zo
vruchtbaar in hagedissen en Padden, als den Tuin van Rotsenburg
vruchtbaar is in hagelwit duivels Warregaren, en in bloedroode
Klaproosen.27
Boven waren vier tochtige en vochtige kamers, vol ongedierte. Weyerman noemt
voorts twee schoorstenen, die slecht trokken. Onder de pannen bevond zich nog een
gammele zolder, waar zichtbaar was hoe het ‘bouvallig dak wort onderschraagt, met
vier krukken’.28
De grote boosdoener van dit huurdersleed was, hoe kan het ook anders, de huisbaas:
François van Oort. Deze Grillo29 had het pand niet goed onderhouden. Bovendien
stond hij zijn grofgebekte ‘kwaadaardige Pottebakkers Vee’ toe om Weyerman en
zijn lief allerlei beledigingen naar het hoofd te slingeren; hij deed er ten minste niets
tegen. Grillo deed het liefdespaar slechts loze beloften om het ‘berotste Rotsenburg,
dat zo dakdicht is als het Slot van Abkou’, op te knappen. Bovendien vroeg Grillo
voor het krot zoveel huur dat Weyerman het uitriep:
ô looze Grillo! uw huurders zyn de Visschen, die aldaar van uw en van
uw aankomende Schollevaars worden opgeknapt met de graten en
schubben, en die Fabel leert Ons, dat men geen vertrouwen moet stellen
op Mensche-Eeters beloften.30
Het beeld van Grillo als menseneter werd gevoed door de spoken die volgens de
omwonenden rondwaarden op het fabrieksterrein waar ook Rotsenburg stond. In
deze bouwval ‘spookt [het] als in het kasteel van Bisestre’, schrijft Weyerman,
doelend op de beroemde ruïnes van Chateau de Bicêtre, bij Parijs, waar tevens een
beruchte gevangenis was gehuisvest.31 De stokoude ‘zwarte Grillo’, die dankzij zijn
zwarte allongepruik een spookachtige verschijning moet zijn geweest, gaf het
rotsachtige terrein bij avondschemering een gothic karakter.32 De oude huisbaas
doolde hier frequent rond. Dat deed hij al tijdens de bouw: ‘De oude Grillo was
overal by, en omtrent, gelyk als een waarend Spook’.33
Het is om die reden dat Weyerman schrijft over het ‘betoverd Pottebakkers Nest,
alwaar geen Gespook heerscht van de Witte Vrouw, maar alwaar een Gespens
domineert van den zwarten Man’.34 's Nachts klonk op het verlaten fabrieksterrein
regelmatig ‘een ongewoon gerucht, gerammel, en gesteen’. Dienstmeisjes verklaarden,
aldus Weyerman, ‘dat zy zomtyds een Gespens de trappen hebben hooren beklauteren,
dat zo luchtig op zyn kooten scheen te koomen aansturven, als of het Grillos geest
was, by Anticipatie’.35

Macabere verhalen over Rotsoord
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Wat was er aan de hand op Rotsoord? Spookte het inderdaad?
Feit is dat ooit vlakbij de buitenplaatsen Rotsoord en de Liesbosch de gerechtsplaats
van de stad Utrecht heeft gelegen. Het terrein, met een stenen galg en rad, had in de
volksmond de bijnaam de Engelenburg. Reeds in de zeventiende eeuw werden daar
de lijken van de terechtgestelde misdadigers ter lering voor de passanten
tentoongesteld. Ondanks de protesten van de omwonenden bleef de Engelenburg in
gebruik tot 1795.36 De macabere taferelen moeten de lokale angst voor spoken
behoorlijk hebben gevoed.
Macaber is bovendien de moord op een van de kinderen van Johan van Oort,
waarover Frederik Nagtglas schrijft in zijn familiegeschiedenis De gouden draad.
Hoewel de
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betrouwbaarheid van zijn relaas te wensen overlaat - veel is gebaseerd op mondelinge
overlevering - lijken de gebeurtenissen in het gezin van Johan, de oudste zoon van
François van Oort, redelijk waarheidsgetrouw opgetekend.37
In 1715 sloeg Johans zoon Adriaan zijn broertje Jan dood met een hark. Het
slachtoffertje was een kleuter van vijf, de dader was drie jaar ouder en, zoals men
toen zou hebben gezegd: krankzinnig. Adriaan werd tot zeker 1740 op Rotsoord
verpleegd en zou onophoudelijk hebben gepreveld ‘Jantje is dood; dood is Jantje’.
Na verloop van tijd werd hij opgesloten op de bovenverdieping, soms in een
dwangbuis, en dag en nacht bewaakt.
Ofschoon Adriaan een aantal keren dreigde te ontsnappen, weigerde zijn moeder
in alle toonaarden hem naar het dolhuis te brengen. De familie wenste het leed achter
de eigen voordeur te houden. Nochtans moet het personeel zich dit drama nog lange
tijd hebben herinnerd en schichtig omhoog hebben gekeken bij het passeren van
Rotsoord. Overigens zat de krankzinnigheid in de familie, want Wouter van Oort,
de zoon van François die Rotswijk bewoonde, zat van 1741 tot zijn overlijden in
1756 wel degelijk veilig opgeborgen in het dolhuis.38
Er was voor achttiende-eeuwers nog een reden om aan te nemen dat het spookte
op Rotsoord. Johan van Oort had als kind van zijn tijd grote belangstelling voor het
doen van natuurkundige en alchemistische proeven. Hij paste zijn vondsten toe in
zijn fabriek. Voor zijn kolven, oventjes en overig laboratoriumgereedschap had hij
naast de fabriek een apart gebouwtje laten neerzetten. Kleingeestige buren zagen
hem ongetwijfeld als duivelskunstenaar en vonden zijn woning een spookhuis. Johan
had binnenshuis zelfs ‘kunstig ingerigte valluiken doen aanbrengen’ en kende geen
groter vermaak dan via zo'n valluik onverwacht zijn gasten alleen te laten. Menigmaal
gelastte hij zijn koetsier
hem naar het een of ander dorp te rijden. Halverwege kroop mijnheer uit
het rijtuig, dat van achteren geopend kon worden, en wandelde haastig
huiswaarts, zich verheugende in de verrassing van den bediende, als deze,
ter bestemder plaatse gekomen, zijnen heer missen zou. Nog andere
overleveringen schijnen te bevestigen, dat er bij deze zonderlinge heeren
un petit grain de folie onder liep.39
Verder was er op Rotsoord een rariteitenkabinet dat buitenstaanders wellicht de
wenkbrauwen deed fronsen. Hierin had Bernard, weer een andere zoon van Johan
van Oort, de meest fantastische souvenirs van zijn verre reizen en andere rariteiten
uitgestald.40
Ook later in de achttiende eeuw meenden Utrechtenaren op Rotsoord
geestverschijningen te zien. Cornelis Johannes Nagtglas verbaasde zich er niet over,
dat de arbeiders der naburige steenfabriek liever een omweg maakten, dan,
na het vallen van den avond, het door een muur half ingesloten voorplein
over te gaan. Het ritselen van den wind in de boomen en struiken achter
de hagen, of het schichtig sluipen van een konijn uit de groote gemetselde
konijnenberg ontsnapt, hadden reeds menigeen doen ontstellen.41
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Het griezeligste vond men echter, rond 1800, de lichtflikkeringen 's avonds of 's
nachts in de sombere vertrekken van het voormalige familiebuiten. Ook straaltjes
water, gedreun en gebom waren volgens de omwonenden tekenen dat het er spookte
en dat de bewoner een verbond gesloten had met de duivel.42
Deze angstaanjagende verschijnselen werden veroorzaakt door Abraham Keer,
kleinzoon van Johan van Oort.43 Hij was deken van het kapittel van Oudmunster te
Utrecht en eigenaar van de nabijgelegen steen- en pannenbakkerij De Heul. Keer
woonde rond de eeuwwisseling in zijn eentje op Rotsoord. Een van de hobby's van
deze voormalige
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patriot, die in de jaren tachtig grenadier-officier was van het exercitiegenootschap
Pro Patria et Libertate,44 was het doen van natuurkundige proeven.
Omstreeks de overgang naar de negentiende eeuw rees opnieuw het bange
vermoeden dat de bewoner van Rotsoord een pact met de duivel had gesloten.
Abraham Keer had er onder andere een elektriseermachine staan, waarmee hij in het
duister zoveel vreemde figuren op de beschilderde behangsels vertoonde, dat menigeen
vreesde ‘dat hierbij booze geesten in het spel waren’. Het gerucht deed zelfs de ronde
dat de zonderlinge vrijgezel de koperen belknop had gekoppeld aan de
elektriseermachine. Zodra een lastige bedelaar aan de bel trok, werd deze door een
onverwachte schok letterlijk de stuipen op het lijf gejaagd.52
Zoals Weyerman Frans van Oort had vergeleken met Dokter Faustus,53 zo
beschouwden de Utrechtenaren die deelgenoot waren van de nachtelijke
lichtspektakels op Rotsoord, Abraham Keer als een heuse duivelskunstenaar die zijn
toverkunsten deed met behulp van zijn folianten en onbekende instrumenten.54

Op Rotsoord de lucht in
Abraham Keer was een genootschapsman. Hij was op 7 november 1776 als gewoon
lid toegetreden tot het Provinciaal Utregtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen.45 Verder behoorde hij tot de eerste leden van het in 1777 opgerichte
Gezelschap ter Beoefening en Bevordering van de Proefondervindelijke Natuurkunde.
Reeds in 1784 bedankte hij echter. De reden is niet duidelijk. Misschien had hij het
te druk met zijn politieke bezigheden, of was het politieke klimaat binnen het
gezelschap niet naar zijn zin.46
Voordat Keer het er voor gezien hield, moet hij in 1783 binnen de beslotenheid
van dit natuurkundige Gezelschap gediscussieerd hebben over dé ontdekking van de
eeuw. In juni van dat jaar hadden de gebroeders Montgolfier in Versailles namelijk
een demonstratie gegeven van hun papieren luchtballon. Liefhebbers van natuurkunde
kwamen tot het schokkende besef dat de mens dankzij deze uitvinding daadwerkelijk
de hemel kon bestormen. En inderdaad, in oktober 1783 ging de eerste mens de lucht
in.47
Deze experimenten vonden snel navolging. Ook in de Republiek.48 Abraham Keer
waagde reeds in hetzelfde jaar een eerste poging. In de tuin van Rotsoord steeg de
papieren Mongolfière statig opwaarts, weet Nagtglas zich nog te herinneren, maar
hoog in de lucht vatte de met riet en ijzerdraad verstevigde papieren luchtbol onder
het toeziend oog van vele belangstellenden vlam.49
In januari 1784 deed Keer een nieuwe poging, deze keer met meer succes.50 Velen
beschouwden de luchtbol vooralsnog als gevaarlijk en vooral nutteloos speelgoed.
Anderen zagen de ballon als bewijs van de overmoedige mens die de goddelijke orde
wilde weerstreven.51 Zij zullen de heer van Rotsoord zijn proefnemingen niet in dank
hebben afgenomen en hem misschien wel duivelse eigenschappen hebben toegedicht.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

Rotsoord gesloopt, Rotsenburg gespaard
Na het overlijden van Keer werd het eens zo fraaie Rotsoord niet meer bewoond.
Het enorme pand kon zelfs niet meer verkocht worden. ‘Alles werd afgebroken en
zoo ver-
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Schildersatelier (1839). Schilderij Willem Roelofs, vermoedelijk met interieur van Rotsenburg.
Uitsnede (part. coll., foto RKD).

Rotsoord, maar de verhalen over spoken, heksen, witte wijven, enz. bleven nog lang
schrik aan den bijgeloovigen mensch aanbrengen’.55 In 1842 werd Rotsoord
ontmanteld en als een eenvoudig buiten opnieuw opgebouwd. Maar ook dit raakte
in verval. In 1956 verdween het voorgoed onder de slopershamer.
Het krakkemikkige Rotsenburg daarentegen is tot nu toe voor een deel gespaard
gebleven. Wel kost het wat moeite om er een indruk van te krijgen. Om er een kijkje
te nemen gaan we opnieuw terug in de tijd. Deze keer naar het midden van de
negentiende eeuw, toen de Liesbosch, ooit eigendom van de oude Adriaen van Oort,
in het bezit kwam van de Goudse steenbakkersfamilie Mijnlieff.
Vanuit het terrein van de Liesbosch bouwden de Mijnlieffs aan hun imperium. In
1894 kocht Jan Willem Mijnlieff de tegel- en faiencefabriek van Hubertus Schillemans
waarin het frontgebouw van Rotsenburg inmiddels was geïntegreerd. De overige
delen van het huis, inclusief de traptorens die Rotsenburg zeer waarschijnlijk hebben
geflankeerd, waren een jaar eerder gesaneerd. Onder Mijnlieff kreeg het frontgebouw
op de eerste verdieping de functie van schildersatelier en kantoor, met een centraal
trapje vanaf de voordeur. Over de achterliggende binnenplaats was al eerder een kap
geplaatst waaronder maar liefst zestien ovens stonden.56
Het ging plateelbakker Mijnlieff voor de wind, mede dankzij de grote opdrachten
voor jugendstilbetegelingen van luxe winkelinterieurs. De Faience- en Tegelfabriek
Holland was in omvang en artisticiteit te vergelijken met de beroemde Haagse
plateelbakkerij Rozenburg. Maar in 1905, toen de verkoop begon terug te lopen,
werd de faienceafdeling opgeheven. Vervolgens kwam er, nadat de Eerste
Wereldoorlog ook de productie van tegels had stilgelegd, een definitief einde aan de
eens zo welvarende fabriek van Mijnlieff.
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In 1918 werd het gebouwencomplex overgenomen door de Utrechtse Machinale
Stoelen Meubelfabriek (opgericht in 1913), die zich steeds verder uitbreidde. Na de
Tweede Wereldoorlog werd het meubelbedrijf omgevormd tot Pastoe. Binnen het
gebouwencomplex van Pastoe is het frontgebouw van Rotsenburg nog immer
aanwezig en inmiddels voorzien van monumentenstatus.
Wat resteert is de smalle gang van twee bouwlagen, met een zadeldak, evenwijdig
gelegen aan de Vaartse Rijn. De noord-, west- en zuidgevel - met zeven
venstertraveeën - en de balklaag met een gedeelte van de vloerdelen van de
verdiepingsvloer dateren uit het einde van de zeventiende eeuw. Bouwhistorici
vermoeden dat het oorspronkelijke Rotsenburg vrijwel vierkant was, met een
driebeukige constructie (drie parallel lopende smalle daken). Het gebouw bevatte
twee noord-zuid lopende tussenmuren, waar de daken op rustten, en oost-west lopende
balklagen.57

Broodje aap
Weyerman zinspeelt in zijn Ontleeder der Gebreeken voortdurend op de spookachtige
gribus waar hij met zijn geliefde Ifis woonde, en op de zwart bepruikte oude huisbaas
die almaar over het steenbakkersterrein ronddoolde. Dankzij zijn kleurrijke
beschrijvingen van Rotsoord en de steenbakkerij van Van Oort is bekend dat het
volgens de lokale bevolking spookte op Rotsoord. Weyerman heeft niets geweten
van de krankzinnigheid die als een doem boven de familie Van Oort hing, anders
had hij er in zijn boosheid over de slechte staat van Rotsenburg beslist toespelingen
op gemaakt. Van natuurkundige proeven, hetzij door Johan van Oort hetzij door
Abraham Keer uitgevoerd, kon hij in 1722-1723 begrijpelijkerwijs geen weet hebben.
Hoe het ook zij, de natuurkundige experimenten van Johan van Oort en de zonderlinge
Abraham Keer hebben het geloof in spoken op Rotsoord nog decennia lang voeding
gegeven.
Op Rotsenburg zelf heeft het vermoedelijk nooit echt gespookt. Er zijn althans
geen aanwijzingen voor gevonden. Ook de internationaal beroemde landschapsschilder
Willem Roelofs zwijgt erover. Deze grondlegger van de Haagse School heeft, als
zoon van een Amsterdamse steenbakker, zijn jeugd op Rotsenburg doorgebracht. De
schetsen die hij op jeugdige leeftijd in en rond zijn ouderlijk huis maakte, zullen
ongetwijfeld het beeld van Rotsenburg vervolmaken. Een genrestuk uit 1839, met
een interieur van een schildersatelier dat mogelijk geïnspireerd is op het interieur
van Rotsenburg, is wat ons rest tot op heden. We moeten ons daarom nog steeds
tevreden stellen met de beschrijving van Weyerman en de schaarse restanten van
zijn liefdesnest op het Pastoe-terrein.58

Eindnoten:
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Zijdebalen, het buitenhuis van David van Mollem
Ton Jongenelen
In het postuum verschenen vierde deel van De levens-beschryvingen der
Nederlandsche konst-schilders uit 1769 wijdde Jacob Campo Weyerman een lemma
aan de schilder Kornelis de Bruijn (1652-1727). Die had ‘genoegzaam de gantsche
Weereld doorwandelt; doch tot zyn ongeluk de ziel van het Britsch spreekwoort
bewaarheid, namelyk, dat een altoos rollende Steen nooit eenig Mos overgaart’. In
zijn laatste jaren werd ‘dien vermoeiden en geheelyk afgesloofden Reiziger’ verzorgd
door ‘zeker Heer, nog levende, en woonachtig tot Utrecht’. De onvolprezen weldoener
was David van Mollem (1670-1746), de eigenaar van Zijdebalen.1 Deze buitenplaats,
net ten noorden van Utrecht, ontleende haar naam aan de naastgelegen fabriek van
zijdedraad waar in balen verpakte zijdecocons over de Vecht werden aangevoerd.
Daar bracht een scheprad duizenden haspels in beweging en zo werden de cocons
volledig machinaal afgewikkeld. Het was een wonder van vernuft dat zelfs in het
begin van de negentiende eeuw nog angstvallig werd afgeschermd voor nieuwsgierige
blikken.2
De investering betaalde zich uit. Naar verluidt hield Van Mollem er omstreeks
1720 zo'n veertigduizend gulden per jaar aan over.3 Met dat geld stoffeerde hij zijn
woonhuis met kunstvoorwerpen en schilderingen en de bijbehorende tuin met vijvers,
fonteinen, watervallen, beeldhouwwerken, grotten, met geschoren hagen en met tal
van exotische planten die 's zomers in de tuin stonden en 's winters naar de oranjerie
werden verplaatst. Daarbij bleef het niet. In 1740 zette Van Mollem zijn zeventigste
verjaardag luister bij met drie opdrachten aan vooraanstaande kunstenaars. De schilder
Nikolaas Verkolje en de beeldhouwer Jacobus Cresant vervaardigden respectievelijk
een familieportret en een buste van de jarige, maar het was Arnold Hoogvliet die
met zijn Hofdicht het meest bijdroeg aan de roem van Zijdebalen.4 Vijf jaar later,
toen de tuin echt helemaal af was, maakte Jan de Beyer nog een serie van 23
afbeeldingen.
Nog jarenlang waren de fabriek en de buitenplaats zo'n beetje de voornaamste
attractie van de stad - dáár kwam je voor naar Utrecht, niet voor de Dom. Toch werd
Zijdebalen in 1819 gesloopt. Er is ter plekke vrijwel niets van over. Wel is er in de
loop der jaren een aantal publicaties verschenen. Daarbij ligt het accent gewoonlijk
op de tuin en de bijbehorende kunstvoorwerpen, terwijl het wel en wee van de fabriek
onderbelicht blijft.5 Daarom leek het me zinvol om juist met betrekking tot de fabriek
eens wat nader onderzoek te doen, met als uitgangspunt een merkwaardige vraag die
ik aantrof in een oude, vooroorlogse publicatie over de geschiedenis van de
textielindustrie in Utrecht: waarom kwam er in Utrecht geen industriële revolutie op
basis van waterkracht?6 Het antwoord leek me in eerste instantie vrij duidelijk: Utrecht
is niet gelegen aan een of ander bergstroompje dat zich vrij en ongehinderd volgens
de wetten van de zwaartekracht naar beneden stort. En toen begon ik me alsnog te
verbazen. Hoe kon Zijdebalen met zoveel succes gebruik maken van waterkracht die
er eigenlijk helemaal niet was?

De watertoevoer
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Het antwoord op die vraag is minder eenvoudig. Er blijkt een menselijke factor in
het spel te zijn geweest: de watertoevoer hing nauw samen met de
machtsverhoudingen tijdens het Ancien Régime. Zo oefende de stad van oudsher
controle uit over zowel de sluis bij Vreeswijk, waar het Lekwater de Vaartse Rijn
instroomde, als over de sluis bij
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de Bemuurde Weerd, waar het water afvloeide naar de Vecht. Een zwakke stee in
deze constructie was de Doorslag, het verbindingskanaal naar de Hollandse IJssel,
waar het water zomaar kon afvloeien naar de Baronie van IJsselstein en Holland.
Omstreeks 1660 werd dit lek gedicht. Op aandrang van de stad besloten de Staten
van Utrecht tot de aanleg van een schutsluis in de Doorslag. Holland en IJsselstein
protesteerden nog wel, maar tevergeefs en het lek bij de Doorslag werd gedicht, zodat
Utrecht altijd zeker was van voldoende watertoevoer.
Ook in de omgeving van Utrecht was er geen sprake van een natuurlijke situatie.
Het water kon dwars door de stad naar de Vecht, maar het kon ook linksaf of rechtsom
door de singels. In dat laatste geval was er nog een extra omweggetje mogelijk.
Utrecht had namelijk aan beide oevers van de Vecht een voorstad, de Bemuurde
Weerd. Omstreeks 1580 was er zowel aan de oost- als aan de westkant een
verdedigingsgracht gegraven. Die grachten betrokken hun water uit de singels en
mondden uit in de Vecht net achter de Weerdsluis. Door deze constructie kreeg het
water in de Ooster- en Westerstroom een stroomsnelheid die kon worden gebruikt
om watermolens aan te drijven. Dat liet zich eigenlijk maar moeilijk verenigen met
de verdedigingsfunctie en de eerste industriële activiteiten hadden dan ook een
militaire inslag: in 1598 kwam er een polijstmolen voor harnassen bij de Oosterstroom,
in 1627 gevolgd door een slijpmolen voor het uitboren van geweerlopen bij de
Westerstroom. Pas in 1636 kreeg de Westerstroom ook een molen voor civiele
doeleinden.
De Bemuurde Weerd was echter een zwakke plek in de verdediging en tijdens of
vlak na de Franse bezetting van 1672, werden de fortificaties ontmanteld. De
weerdgrachten kwamen nu volledig vrij. In februari 1681 greep de zijdehandelaar
Jacob van Mollem zijn kans. Hij maakte kenbaar bij de Westerstroom een fabriek te
willen bouwen.7 ‘Geconsidereert dat sulx soude strecken tot welvaart van 't gemeen’
gaf de vroedschap meteen toestemming.8 Van Mollem vroeg of de volmolen kon
worden verplaatst. Dat kon: aan de Oosterstroom stond nog steeds de polijstmolen.
Voor het polijsten van harnassen was echter steeds minder emplooi. De stad kocht
de polijstmolen op, waarna deze werd omgebouwd tot volmolen zodat de oude
volmolen plaats kon maken voor de nieuwe zijdefabriek.9 Zo vielen alle puzzelstukjes
op hun plaats.10
Helaas vormde de slijpmolen nog steeds een vervelende sta-in-de-weg, maar in
1718 werd dat probleem opgelost: in tijden van vrede verloor de wapenindustrie aan
betekenis en bovendien dreigde er een conflict met Zijdebalen, want om de nodige
reparaties te kunnen uitvoeren moest de hele watergang worden afgedamd. In augustus
1718 bedong Van Mollem dat de werkzaamheden zouden worden uitgesteld.11 Enkele
maanden later kocht hij de molen op, waarbij ter geruststelling van de geweermakers
in het contract de bepaling werd opgenomen dat de slijpinstallatie in bedrijf moest
blijven.12 De Utrechtse wapenindustrie sukkelde echter verder achteruit en in 1741
kreeg Van Mollem toestemming om de slijpmolen alsnog te sluiten.13 Het bezorgde
zijn zijdefabriek meer vermogen en het aantal haspels werd verhoogd tot meer dan
dertienduizend.14
De watertoevoer bleef echter een bron van zorg. In 1741, het jaar dat de capaciteit
werd vermeerderd, was de Vaartse Rijn zodanig verzand dat de vroedschap gewag
maakte van ‘onherstelbaar nadeel aan de stadt en het beste gedeelte van de Provincie’
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als de verantwoordelijke polderbesturen niet ogenblikkelijk in het geweer zouden
komen. De gedeputeerden bij de Staten van Utrecht kregen instructie om aldaar te
wijzen op de mogelijkheid van een subsidie aan de armlastige polderbesturen.15 Na
enig gesteggel vond de uitdieping plaats in 1753-1754. De kosten hiervan werden
verdeeld over de Stad en de Staten.16
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Zelfs in de directe omgeving van Zijdebalen was de toevoer niet vanzelfsprekend.
Van Mollem betaalde een jaarlijkse recognitie voor het gebruik van het zogenaamde
‘stadswater’. Daarvan onderhield de stad de Westerstroom. De Westerstroom kwam
echter vlak voor Zijdebalen samen met de Otterstroom - een andere aftakking van
de stadssingel naar de Vecht - en het onderhoud van de beschoeiingen en bruggen
daar was voor rekening van de omwonenden. Die vroegen zich af waarom zij moesten
meebetalen aan een waterloop die vrijwel uitsluitend ten goede kwam aan Zijdebalen.
In 1760 gaven ze dat ook expliciet te kennen. Van hen mocht de hele zaak verzanden!
De vroedschap hield zich echter aan de letter van de wet - het onderhoud van de
Otterstroom was voor rekening van de geërfdens.17
Het belang van de menselijke factor laat zich mooi illustreren aan de hand van de
gebeurtenissen in 1749. In dat jaar klaagde Jacob Sijdervelt, de schoonzoon van
David van Mollem, over de lage waterstand. Hij werd op zijn wenken bediend. Bij
inspectie bleken onverlaten de Doorslag geopend te hebben waardoor er water aan
de Vaartse Rijn onttrokken werd. Zij hadden zelfs de deuren van de sluizen met
kettingen en touwen vastgezet. De sluiswachters werd bevolen de sluisdeuren
onmiddellijk te sluiten. Bovendien zond men een bode naar Van Sijdervelt om te
vragen hoeveel water hij nodig had. De bode moest het antwoord overbrengen aan
de drossaard van De Vaart en dan kon hij en passant controleren of de sluizen bij de
Doorslag inderdaad gesloten waren.18 Verder kregen de eigenaars van de percelen
langs de Otterstroom de opdracht om onverwijld de ingezakte kademuren te repareren
en het water weer op diepte te brengen.19 Dat het allemaal niet vanzelf ging, blijkt
ook uit het vervolg: enkele maanden later concludeerde de vroedschap dat niet alleen
de Otterstroom maar ook de Westerstroom verzand was en dat de omwonenden niet
gereageerd hadden op de aanmaningen om het water op peil te houden. De vroedschap
beraadde zich op de situatie en bepaalde dat zelfs in de zomer de fabriek drie voet
water moest houden. Ook zou het verbod op het zetten van fuiken en het storten van
tuinafval voortaan strenger moeten worden nageleefd.20

De nieuwe fabriek
Het assertieve optreden van de overheid was illustratief voor de protectie die
Zijdebalen genoot. Maar net zoals de watertoevoer was ook deze protectie niet
vanzelfsprekend. In 1763 verkocht Anthonij Sijdervelt, de kleinzoon van David van
Mollem, een deel van zijn grond.21 Dat was een fout waar zijn weduwe Maria
Petronella van der Mersch voor moest boeten, want in 1780 kwamen deze percelen
in handen van een groep investeerders rond Abraham Welsing en zijn aangetrouwde
neef Adriaan Zwartendijk.22 Welsing en Zwartendijk vroegen toestemming voor de
bouw van een door waterkracht aangedreven katoenspinnerij net ten zuiden van
Zijdebalen. Van der Mersch diende meteen een bezwaarschrift in. Zij vreesde dat er
onvoldoende water zou overblijven om Zijdebalen aan de gang te houden. Daarop
besloot de stad advies in te winnen bij de Utrechtse hoogleraar in de
proefondervindelijke wijsbegeerte Johannes Theodorus Rossijn. Die nam de proef
op de som, damde de Westerstroom af, zag dat het scheprad van Zijdebalen weliswaar
iets langzamer draaide, maar nog steeds voldoende water ontving, en concludeerde
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dat beide watermolens naast elkaar konden bestaan. Weliswaar ontstond er een
complicatie als Zijdebalen niet de gebruikelijke negen, maar alle twaalf molens zou
willen aankoppelen, ‘hetgeen echter zelden zo ooit schijnt te gebeuren’, maar dat
probleem was niet onoverkomelijk, want als eigenaar van Vreeswijk had de stad
natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om extra water in te laten en zo nodig konden
de Otterstroom en het inmiddels toch wel gedateerde waterrad van Zijdebalen worden
verbeterd.23 Op grond van zijn uitvoerig gedocumenteerde advies kregen Welsing en
Zwartendijk toestem-
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Links, buiten de stadswallen, ligt de Bemuurde Weerd. Uit: Toon-neel der steden van de Vereenighde
Nederlanden met haare beschryvingen (Amsterdam, Joan Blaeu, 1649). HUA, beeldbank (oud
signatuur TA Ab 67 en Ab 68; ingekleurde versie Ab 69).

voor de bouw van hun fabriek. Veiligheidshalve werd de vergunning geclausuleerd:
mocht onverhoopt het water te veel dalen om beide fabrieken te laten werken, dan
moest de nieuwe fabriek worden stilgelegd.24
Toch zat het niet lekker. Na de reguliere bestuurswisseling van oktober 1779 kwam
de vroedschap Van der Dussen op het onderwerp terug. Hij liet in de notulen opnemen
‘dat hy gedifficulteerd heeft zig met 't rapport te conformeeren, en dat het Hem
voorkomt dat alle de zwarigheden nopens die aan te leggen nieuwe Fabriek niet ten
eenemaal daarbij uit den weg geruimd zijn’.25 Ook Van der Mersch vertrouwde het
nog steeds niet. Zij tekende opnieuw protest aan, maar vergeefs. De vroedschap
deelde haar mede dat er voldoende waarborgen waren afgegeven, dat Jacob van
Mollem in 1681 géén exclusief recht op het gebruik van het water had verworven,
maar slechts een monopolie op de vervaardiging van zijde met behulp van waterkracht,
en dat hij in verband met de tuinaanleg ook nog eens zelf de natuurlijke situatie had
veranderd - een eventueel watertekort was dus niet voor rekening van de stad.26

Maria Petronella van der Mersch
Rossijn en de Utrechtse vroedschap hadden mooi praten, maar de praktijk wees
anders uit. Er was te weinig water en de verplichting van de nieuwe fabriek om zo
nodig de productie stil te leggen, bleek van weinig waarde, zodat de zijdemolens
soms met de hand moesten worden aangedreven.27 Dit was natuurlijk te voorzien
geweest, maar alle terechte bezwaren van Van der Mersch waren weggewuifd. Deze
vooringenomenheid laat zich verklaren: de zijdefabricage had te maken gekregen
met een moordende prijsconcurrentie: in 1718 verwierven Thomas en John Lombe
een Brits patent op een door waterkracht aangedreven zijdefabriek. Na 1732, toen
het patent afliep, werd de productiecapaciteit sterk uitgebreid. Waarschijnlijk ging
dit ten koste van Zijdebalen, want - zoals professor Rossijn fijntjes opmerkte - van
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de twaalf molens waren er nog maar negen aangekoppeld. Daarmee verminderde
ook het aantal arbeidsplaatsen. Bij de dood van David van Mollem maakte de dichteres
Lucretia Wilhelmina van Merken in haar Rouwklagt nog gewag van meer dan 250
werknemers, maar na 1750 nam de fabriek af in grootte.28 In 1781, bij het honderdjarig
bestaan, waren er nog maar zeventig personeels-
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leden.29 Zijdebalen bood dus geen toekomstperspectief. En juist op dat moment werd
de Republiek geconfronteerd met een snel stijgende werkeloosheid. Daarom begonnen
de overheden een welvaartspolitiek waarbij zij met steunmaatregelen trachtten het
tij te keren. In 1771 namen de Staten van Utrecht en de vroedschap gezamenlijk het
initiatief tot de oprichting van een lakenfabriek. In 1777 gaf een bekroonde
prijsverhandeling van de griffier van het Hof van Justitie, Hendrik Herman van den
Heuvel, aanleiding tot de oprichting van de Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Nog datzelfde jaar schreef ook het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap een prijsvraag uit over een economisch onderwerp. De
inzending van de Leidse lakenfabrikant Jan van Heukelom werd bekroond in april
1779.
Welsing en Zwartendijk profiteerden optimaal van deze nieuwe
sociaal-economische idealen. Het blijft moeilijk om er de vinger achter te krijgen
hoe de lijntjes precies liepen, maar vast niet helemaal toevallig was Van Heukelom
een van de aandeelhouders van de nieuwe katoenspinnerij. De belanghebbenden bij
de nieuwe fabriek vertegenwoordigden de toekomst, zo leek het. Zij zouden Utrecht
er weer bovenop helpen. Het pakte echter anders uit, want de zo veelbelovende
katoenfabriek kreeg te maken met dezelfde internationale prijsconcurrentie waaraan
Zijdebalen ten onder ging. Vanaf 1769 leidde een reeks van technologische
vernieuwingen, culminerend in de introductie van stoommachines, tot een verregaande
mechanisatie van de Engelse katoenindustrie. Het ‘grote rad’ moest in 1789 de poorten
sluiten. Na een aantal mislukte doorstarts werd de spinnerij in 1812 omgebouwd tot
koren- en cementmolen.

Pieter van Mollem Sijdervelt
Naast de politieke protectie was er nog een tweede menselijke factor in het spel.
David van Mollem was een echte ondernemer en vormde bovendien het stralende
middelpunt van een Utrechtse ons-kent-ons-en-ons-gunt-ons microkosmos, maar de
latere generaties maken zakelijk een minder sterke indruk en genoten ook aanzienlijk
minder prestige. Van der Mersch deed tenminste nog haar best om de fabriek en
buitenplaats te behouden. Dat kan niet worden gezegd van haar zoon, Pieter van
Mollem Sijdervelt (1763-1826). En het was allemaal zo mooi begonnen, in
Amsterdam, op 13 mei 1785, met een schitterend societyhuwelijk tussen Pieter van
Mollem Sijdervelt, de erfgenaam van Zijdebalen, en Susanna Agatha Hendrietta
Bögel, de dochter van de gefortuneerde Surinaamse plantage-eigenaar Carel Nering
Bögel.30 Toch was het prille geluk van korte duur. Twaalf dagen na het huwelijk
vervoegde het echtpaar zich samen met haar vader bij de notaris om in onderlinge
harmonie afspraken te maken over een scheiding van tafel en bed, waarmee ‘zeer
onaangenaame eclatante en odieuse procedures’ zouden worden voorkomen. De
regeling die zij troffen had de charme van de eenvoud: zijn erfdeel zou worden
gedeeld, het hare niet.31
Gewapend met deze overeenkomst wendde Nering Bögel zich tot Van der Mersch.
Hij stelde dat zijn dochter conform de getroffen regeling recht had op de helft van
de erfenis van Pieters vader Anthoni Sijdervelt. Van der Mersch protesteerde, maar
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geconfronteerd met het vooruitzicht van een juridische procedure die ze ongetwijfeld
zou verliezen tekende ze alsnog een schuldbekentenis van 111.500 gulden.32 Inmiddels
begon het bij haar zoon te dagen dat hij het spel zakelijk niet zo slim gespeeld had.
Van Mollem Sijdervelt verzocht de schepenen om onder de curatele van zijn moeder
te worden geplaatst, waarbij hij uitdrukkelijk erkende ‘uit hoofde zijner jonkheid tot
de waarneeming en eijgene administratie zijner zaaken zeer weijnig geschikt te zijn’.33
Vanzelfsprekend kreeg hij niet de beschikking over het restant van zijn legitieme
portie - voor de overgebleven 93.000 gulden tekende Van der Mersch een
schuldbekentenis.34 En om te
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voorkomen dat haar zoon nog meer schade zou aanrichten, kocht Van der Mersch
zijn aandeel in de fabriek op, zodat Pieter niets meer te zeggen had.35
Inmiddels flakkerde de liefde zowaar weer op. Een jaar na de scheiding van tafel
en bed noteerde de notaris dat Pieter door een geschikte en geregelde levenswijze
de genegenheid van zijn echtgenote had weten te attireren en dat Susanna had
gemeend zijn aanzoeken niet langer te mogen resisteren.36 De twee kwamen weer bij
elkaar en de curatele werd opgeheven, maar in weerwil van al die mooie notariële
bewoordingen voldeed de verzoening niet aan de verwachtingen.37 Het was Susanna
die het initiatief nam tot een nieuwe gerechtelijke procedure. Kennelijk wist ze dat
haar man regelmatig een Amsterdams bordeel op de hoek van de Pieter Jacobstraat
en de Oudezijds Voorburgwal bezocht, want de desbetreffende hoerenmadam en
twee van haar meisjes werden bij substituut-schout Jacob Papegaaij ontboden. Daar
nam notaris Berkman een verklaring op over het bordeelbezoek van een blonde klant
van wie de drie getuigen vernomen hadden dat hij Pieter van Mollem Sijdervelt
heette.38 Geconfronteerd met deze verklaring had de bordeelsluipende echtgenoot
geen keus en drie dagen later bewilligde hij in een volledige ontbinding van het
huwelijk.39
Voor Susanna was de gekozen strategie met succes bekroond, maar voor de
getuigen liep de zaak minder goed af. De Amsterdamse overheden zagen veel door
de vingers, maar ze wensten niet via een aan hen voorgelegde notariële verklaring
geconfronteerd te worden met de usances van het Amsterdamse bordeelbedrijf. De
bordeelhoudster werd veroordeeld tot vier jaar spinhuis. Haar werkneemsters kregen
kortere vrijheidsstraffen.40
Even terzijde: het was natuurlijk in meerdere opzichten een scandaleuze zaak.
Geertruij Hollebeek en haar meisjes betoogden dat ze door substituut-schout Papegaaij
onder druk gezet waren. Ongetwijfeld hadden ze gelijk. Je mag toch echt wel
aannemen dat Jacob Papegaaij zich door Susanna en haar vader had laten omkopen.
De schepenen deden daar echter geen onderzoek naar. Papegaaij was nu eenmaal
een legendarische boevenvanger, over wie nog decennialang verhalen de ronde
zouden doen, en daarnaast ook nog eens een betrouwbare antirevolutionair - die in
1795 het veld moest ruimen en in 1813 weer in dienst kwam.41 Zo'n goede politieman
viel je niet lastig als hij even wat bijschnabbelde.
Terug naar Utrecht. Daar had Van der Mersch een probleem. De fabriek en
buitenplaats gingen haar aan het hart, maar haar zoon was niet te vertrouwen, dus
kwam het er op aan het voorvaderlijk erfgoed ook na haar dood zorgvuldig te
beschermen. In 1791 maakte zij haar testament. Van der Mersch bepaalde dat de
zijderederij moest worden voortgezet. Daartoe benoemde zij vier zaakwaarnemers
- drie in Amsterdam en één, Nicolaas Kien, in Utrecht. Die kregen de volledige
zeggenschap over de fabriek in Utrecht en het kantoor in Amsterdam en moesten
haar zoon jaarlijks een aandeel in de winst uitkeren.42 Enkele maanden later voegde
zij daar de bepaling aan toe dat dat Zijdebalen nooit en te nimmer mocht worden
bewoond door de heer Nering Bögel of diens familie. Indien haar zoon, als huurder
van Zijdebalen, zich met zijn echtgenote herenigde, dan gold voor laatstgenoemde
een uitzondering, maar indien haar vader daar zou overnachten, moesten de executeurs
onverwijld de huur opzeggen.43 Je proeft de verbittering.
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Pieter vecht het testament aan
Van der Mersch overleed in 1796, waarna Pieter de erfenis aanvaardde.44 Na de dood
van zijn moeder hertrouwde hij met Johanna Margaretha Mondt.45 Ook nu was het
geluk niet van lange duur, want in 1805 scheidden zij van tafel en bed.46 Op dat
moment had Van Mollem Sijdervelt weliswaar net de schuld aan zijn ex-vrouw
Susanna Bögel afbetaald,
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maar toch had hij steeds minder geld om van te leven, want de bedrijfswinsten stonden
onder druk en door faillissementen en fiscale stelselwijzigingen waren de inkomsten
uit waardepapieren en pachtovereenkomsten sterk afgenomen.47 In 1807 betaalden
de vier bewindvoerders hem nog maar 804:16 gulden uit.48 Pieter wendde zich tot
het Hoog Nationaal Gerechtshof in Den Haag, waar hij betoogde dat hij van de
winstuitkering zelfs de huur en het onderhoud van de tuin niet meer kon betalen. Bij
verkoop was hij beter af. Om die reden leek het hem een passend moment om de
testamentaire restricties op te heffen.49
Het gerechtshof vroeg advies aan de schepenen van Amsterdam en Utrecht. De
Amsterdamse schepenen baseerden hun antwoord op de mening van de Amsterdamse
bewindvoerders. Die concludeerden dat het een aflopende zaak was en wezen de
schepenen op een bepaling in het testament dat het bedrijf mocht worden geliquideerd
zodra het rendement onder 2½% kwam.50 Verkoop leek hen de beste optie. Hun
Utrechtse collegae waren echter een andere mening toegedaan. Zij wonnen informatie
in bij hun stadgenoot Nicolaas Kien. Die berichtte hen dat de fabriek de laatste tien
jaar een alleszins aanvaardbare winst gemaakt.51 Bovendien deed het verzoek geen
recht aan de strikte bepalingen van het testament. De testatrice was namelijk bijzonder
gehecht geweest aan het erfgoed van haar voorvaderen. Om te voorkomen dat haar
zoon alles zou verpatsen had zij hem gedwongen de boedel te aanvaarden inclusief
alle beperkende bepalingen. Die deugniet mocht nog van geluk spreken dat zijn
moeder haar testament had opgemaakt voordat zijn niet onbesproken tweede
echtgenote in beeld kwam. Ze zou hem onmiddellijk onterfd hebben! En hij had in
de vette jaren kunnen sparen voor de magere jaren, maar dergelijke adviezen waren
aan hem nu eenmaal niet besteed. Voor de financiële problemen van Pieter kon Kien
dan ook geen greintje sympathie opbrengen. Aan diens smeekbeden mocht nooit en
te nimmer worden toegegeven.52
Nicolaas Kien was iemand om rekening mee te houden, want bij plaatselijke
verkiezingen haalde hij weliswaar onvoldoende stemmen om in het stadsbestuur te
worden verkozen, maar wel kwam hij uit de bus als de orangist met de grootste
aanhang.53 Bovendien stond de werkgelegenheid op het spel. In 1801 berichtte de
stad dat Zijdebalen op de been gehouden werd ‘uit familiezugt voor de opregters,
als wel uit chariteit voor eenige inboorlingen’.54 Die ‘inboorlingen’ waren de bijna
negentig Utrechters die een petitie indienden tot behoud van hun arbeidsplaatsen.
Burgemeesters en wethouders toonden zich daar gevoelig voor. Zij schreven dat alles
op alles moest worden gezet ‘op dat die Classe der Ingezetenen, by voortduur door
derzelver Vlijt zich van het nodige door hunnen handen arbeid zoude kunnen blijven
voorzien’.55
Op grond van de Utrechtse bezwaren wees het Hoog Nationaal Gerechtshof het
verzoek af, maar mettertijd kregen de Amsterdammers het gelijk aan hun zijde. Het
was inderdaad een aflopende zaak en er moest drastisch worden bezuinigd. In juli
1811 verkochten de bewindvoerders alle bomen en planten uit de orangerie.56
Kennelijk werd de rest van de tuin opgekocht door de Amsterdamse koopman Pieter
van den Broeke, want in november 1812 bracht hij de planten en bomen uit de volle
grond onder de hamer.57 Inmiddels waren alle bewindvoerders overleden, zodat de
zaken verder werden afgehandeld door de Amsterdamse notaris Jan Fabius en Anton
Reinhard Falck. Falck, minister onder Lodewijk Napoleon, had Nederland enige tijd
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verlaten. Na zijn terugkeer kreeg hij dit klusje toebedeeld, maar uit niets blijkt dat
Fabius hem daadwerkelijk bij de zaak betrokken heeft.58
Nu hij bevrijd was van zijn onverzoenlijke tegenstander Nicolaas Kien wendde
Van Mollem Sijdervelt zich opnieuw tot het Gerechtshof. Dit keer vond hij gehoor.59
In 1816 werd de fabriek definitief gesloten.60 Ruim twee jaar later verkregen Fabius
en Falck toe-
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stemming tot de sloop.61 Eerst gingen de beelden van de hand.62 Vervolgens werden
de opstallen en de resterende beplanting geveild.63 De ooit zo beroemde
kunstvoorwerpen brachten bedroevend weinig op, want de sloop van Zijdebalen
maakte deel uit van een hausse aan gedwongen verkopen. De gegoede burgerij had
enorme verliezen geleden op haar waardepapieren en ook werden de vermogens
aangetast door wijzigingen in het belastingstelsel. Alleen de allerrijksten hielden hun
landgoederen aan en door de dalende prijzen konden zij die zelfs uitbreiden, hetgeen
gepaard ging met een stijlbreuk: de kleine burgertuintjes met veel opsmuk maakten
plaats voor grotere buitens waarin de rustieke natuur prevaleerde, zodat de
kunstvoorwerpen van Zijdebalen volledig uit de mode raakten.

De ondergang van de watermolens
Er kwam geen nieuwe fabriek op de plek van Zijdebalen, want door de gebeurtenissen
van 1795 had de stad de macht over het water verloren. Er ontstond al meteen een
conflict over de bestuurlijke relatie tussen Utrecht en Vreeswijk. De Utrechtse
revolutionaire bestuurders, die in beginsel van mening waren dat de heerlijke rechten
moesten worden afgeschaft, dachten daar met betrekking tot Vreeswijk anders over
en er kwam een regeling waarbij de stad vooralsnog de baas bleef over de sluizen.64
Het was uitstel van executie, want met de oprichting van Rijkswaterstaat in 1798 en
van het Ministerie van Waterstaat in 1809 kon de waterhuishouding niet meer worden
toegesneden op de wensen van de stad. Er moesten ook andere belangen worden
meegewogen. In natte tijden was voor de boeren van belang dat zoveel mogelijk
water werd weggesluisd. En in droge tijden drong Amsterdam in verband met de
drinkwatervoorziening aan op het openstellen van de Weerdsluis. Bovendien gingen
de Hollandse steden en dorpen bij de Doorlaat water aftappen. Dit alles betekende
dat het water niet zonder meer kon worden opgestuwd. De gevolgen deden zich
gelden. In 1821 werd de concessie van Zijdebalen opgekocht door de eigenaren van
de voormalige katoenfabriek. Daarmee verkregen zij het exclusieve recht op het
water van de Westerstroom. Blijkbaar voldeed het resultaat niet aan hun verwachting
en konden zij hun fabriek toch niet meer draaiende houden, want drie jaar later
koppelden zij hun waterrad aan een windmolen.65 De conclusie is duidelijk: zonder
de voortdurende zorg van een almachtige stad was er gewoonweg te weinig water.
Zo had de revolutie van 1795 voor Utrecht een onaangenaam gevolg: de gelijkheid
van stad en platteland bezegelde het lot van de door waterkracht aangedreven
industrie.

Eindnoten:
1 J.C. Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen, deel 4 (1769), p. 64. Cf. het Engelse spreekwoord ‘a rolling stone gathers
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‘Meesterstukken in Bijbelschimp’
Van ‘Beeldreligie’ (1964) tot de satirische Bijbelboeken uit de late
achttiende eeuw
Peter Altena1
Mijn vader wist wel wie schuldig was. Zijn naam articuleerde hij in nauwkeurige
woede: Ri-nus Fer-di-nan-dus-se. Rinus wie? Alleen de ouderen weten nog wie hij
was: voordat hij misdaadromans schreef en hoofdredacteur was van Vrij Nederland,
daarvóór was Ferdinandusse cabaretier. Bij het studentencabaret, maar vooral als
drijvende kracht achter het Vara-televisieprogramma ‘Zo is het toevallig ook nog
eens een keer’. Het was in dat programma dat naar het idee van mijn vader katholieken
belachelijk werden gemaakt. Het luidde het begin in van algeheel geloofsverval.
In wat je er nu over leest, lijkt alles te draaien om de derde aflevering van ‘Zo is
het’, op zaterdag 4 januari 1964. Maar ook al in de eerste twee afleveringen, in
november en december 1963, was er zo gespot dat het kamerlid Van Rijckevorsel
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vragen stelde over de hekeling
van een landgenoot die onlangs tot een hoog ambt was geroepen. Mies Bouwman
had in een van beide uitzendingen het woord ‘ouwehoer’ gebruikt. Televisiekijkend
Nederland zat op die 4 januari om 22.05 uur klaar voor ‘een satirisch programma
over personen, toestanden en gebeurtenissen waarover doorgaans met respect wordt
gesproken’. In afwachting om gekwetst te worden of zich vrolijk te maken.

Rumoer om ‘Beeldreligie’
In de derde aflevering van ‘Zo is het’ werd het Nederlands van prins Bernhard
geïmiteerd. De makers van het programma lachten in de uitzending veel, naar het
zich liet aanzien vooral om zichzelf. Toen kwam een nette heer, rokend en wel, in
beeld. Dat was Peter Lohr en hij sprak op zalvende toon een dagsluiting, die onder
de naam ‘Beeldreligie’ faam zou verwerven:
Elke avond verzamelen zich de gelovigen rond het tabernakel en ontsteken
het Heilige Beeld. [...]. Neen, de miljoenen en miljoenen gelovigen kunnen
niet genoeg krijgen van de blijde boodschap: In den beginne was het Beeld
en het Beeld was goed en het Beeld is goed. Komt allen tot het Beeld, die
belast en beladen zijt, want het Beeld zal u rust geven. En om dat aardse
paradijs te verwerven volgen de gelovigen trouw de geboden die het Beeld
gegeven heeft:
Gij zult geen ander tijdverdrijf kennen dan het kijkbedrijf
Gij zult geen afgodsbeelden maken dan de beelden van het Beeld
Gij zult niet naar uw naasten kijken, gelijk uw naaste niet kijkt naar u
Maar bovenal: gij zult den knop geenszins omdraaien want dit is het Beeld
een gruwel.2
Na de uitzending was het land te klein. Een regen van boze brieven! Daarin ging het
slechts zelden om de in de uitzending gehekelde televisieverslaving. In een van de
waardigste reacties luidde het:
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U heeft groot gelijk dat het voor veel kijkers een soort religie is geworden
om naar de tv te kijken. Dat alles daar dikwijls voor moet wijken. Maar
dat U hier zich in een vergelijking gaat vergrijpen aan Gods woord, gaat
beslist alle perken te buiten.3
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Er was zelfs een vrouw uit Utrecht die meende dat Christus het zelf een machtige
tekst zou vinden.4 Verder richtte de kritiek zich vrijwel steeds op het gebruik van
Gods woord. Iemand uit Dieren meende dat het niet kon, ‘om de Bijbel, let wel, de
Heilige Schrift, Gods Woord te misbruiken, teksten te verdraaien, of op een of andere
manier aan te wenden tot platvloers vermaak. Neen, nog eens neen’.5 Volgens de
destijds gezaghebbende dominee J.J. Buskes ging het hier om ‘stijlloze profanie’,
waarin ‘bijbelwoorden werden ontwijd en doodgemaakt’. Professor Hornstra meende
dat met bijbelteksten geen satire mocht worden bedreven, ‘ook al omdat er geen
verdediging mogelijk’ was.6
De briefschrijvers en dominee Buskes lieten zich kennen als de slachtoffers van
de satire en zij reageerden zich af in machteloze woede. Een enkeling, de eerst
geciteerde briefschrijver, bracht een subtiel onderscheid aan: de kritiek was terecht,
maar niet het daartoe gebruikte middel. Mijn vader verbond twee reacties: hij was
boos binnenshuis - behalve zijn vrouw en kinderen zou niemand zijn boosheid horen
-, buitenshuis negeerde hij de satire.
Voor een uitgelezen groep schrijvers en journalisten boden de kritische reacties
een gelegenheid om de hypocrisie van Nederland aan de kaak te stellen. Zij stelden
zich als het ware boven het eigenlijke strijdtoneel. Harry Mulisch zag het einde van
het christendom in Nederland in het verschiet: de dominees hadden na de oorlog
geprobeerd ‘om het christendom weer op de been te helpen’, maar uit de grove
reacties van de vijanden van ‘Zo is het’ was wel duidelijk geworden dat die pogingen
mislukt waren. De satire ging voor Mulisch blijkbaar toch meer om het christendom
dan om de televisieverslaving.
De strijd tussen gekwetsten en zelfbenoemde weldenkenden is fraai
gedocumenteerd in het boekje Zo is het. Het verscheen een tweetal weken na de
gewraakte uitzending en verzamelde niet enkel (vaak anonieme en steevast) boze
reacties, maar liet ook de verdedigers aan het woord. Die verdedigers van ‘Zo is het’
schreven onder hun naam als beschouwingen vermomde teksten, waarin zij degenen
die zo luidruchtig hun ongenoegen ventileerden, diskwalificeerden en wegzetten als
ongeletterd en onbeschaafd gajes. Demagogisch was de lay-out: kritische geluiden
op de rechterpagina's - onder het kopje ‘rechts’ - en de stukken van de verdedigers
- onder het kopje ‘links’ - op de linkerpagina's. Een zekere omkering is onmiskenbaar:
de makers van de satire verschijnen plotseling als de slachtoffers, terwijl de boze
briefschrijvers, die zich de slachtoffers van satire waanden, plotseling in de
beklaagdenbank zitten, beschuldigd van intolerante hetze.7
Dan is er het boekje Beeldreligie (1966), waarin de Amsterdamse hoogleraar Hans
Daudt en Ben Sijes van het RIOD hun licht laten schijnen over de hele kwestie. De
reputatie van beide heren en de opzet van hun ‘kritische beschouwing’, ‘een onderzoek
naar de verschillende aspecten van de ontstane opschudding’, maken duidelijk dat
de affaire als een serieus probleem werd gezien. Hun toon is verzoenend en soms
bagatelliserend: de boosheid wordt gerelativeerd - slechts tweeduizend briefschrijvers
- en de minister, die geen maatregelen nam tegen de Vara, wordt min of meer
geprezen: hij heeft de scheldbriefschrijvers niet in de kaart gespeeld en ‘de door
regeerders zozeer gevreesde tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen van
verschillende levensovertuigingen’ niet verscherpt.8
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De satire van ‘Beeldreligie’ had gewonnen: spraak- en smaakmakers uit de wereld
van media en literatuur hadden het voor de satirici opgenomen, de politiek was
verdeeld en de critici hadden zich overschreeuwd en daarmee buitenspel gezet.

Satire en gekwetstheid in de late achttiende eeuw
Ook in de laatste decennia van de achttiende eeuw ontmoetten satire en gekwetstheid
elkaar, ook toen wekte het satirisch gebruik van het Bijbelwoord woede, terwijl de
heke-
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ling als zodanig nauwelijks stof deed opwaaien. Het middel zorgde voor boosheid,
niet de bespotting van bepaalde zaken en bepaalde personen.
In de eerste jaren van de negentiende eeuw keek de beginselvaste Joannes le Francq
van Berkhey terug op de turbulente decennia van daarvoor. Ook hij wist wie schuldig
was: ‘de Zandhorstsche Sijbille’, Betje Wolff.9 Zij had zich met naam en toenaam
overgegeven aan ‘spotternij, die verre van verminderd, in deze dagen geen geringe
oorzaak is van het later verval der Christelijke Zeden’, aldus Berkhey. Hij trok de
jas van de verliezer aan: de teerling was geworpen, het verval was een feit.
Dat verval was ingezet in 1772 met Betje Wolffs Onveranderlyke Santhorstsche
geloofsbelydenis en vervolgd met de uitgave van de Zendbrief Elisabeths. Berkhey
plaatste die laatste tekst op één lage hoogte met het werk van Broer Cornelis:
Wat de Zendbrief Elisabethis aan Cornelius, van dezelve Dichteresse,
betreft, de morsige en bedekte denkbeelden op een bijbelsche stijl
geschreven, zijn walgelijk genoeg, voor elk die eenig gevoel voor
kuischheid heeft. Zij zijn niet minder wellustig dan de beroemde
Sermoenen van Broeder Cornelis.10
Bijbelschimp, aldus Berkhey, tekende de laatste decennia van de achttiende eeuw,
waarin religieuze vormen en tradities voorwerp van onophoudelijke spot waren.
Toen de patriotten in september 1787 het veld moesten ruimen, brachten de
prinsgezinden, Berkheys vrienden, nog uitbundig hulde aan de God van Nederland.
In Rymcronyk, in twee zamenspraaken, tusschen vader en zoon (1788), een wonderlijk
onbeholpen pamfletje van de hand van een zekere Pieter Prins, wordt de koning van
Pruisen die de Oranjemacht hersteld had, ‘een gezegend werktuig in Gods Hand’
genoemd. Gods rechtvaardigheid komt aan bod in de tweede samenspraak, waarin
de smadelijke nederlaag van de patriotten beschreven wordt. In de eerste samenspraak
is ‘de Toestand van Nederland, in den jaere 1787’ uit de doeken gedaan. Daarin
schetst de vader de bange dagen die aan Gods ingrijpen vooraf gingen: de aanhouding
bij Goejanverwellesluis van de prinses, ‘dat Pronkjuweel’, ziet hij als een
tenhemelschreiende misdaad, terwijl hij het Pruisische dreigement duidt als een
bewijs dat God het kwaad weet ‘tot heil te wenden’. In afwachting van de wrekende
gerechtigheid adviseert de vader zijn zoon: ‘Bid voor ons Land en Kerk ook meê,/
Lees veel Gods Bybelboeken’.11 Dat was een gevaarlijk advies, want de Bijbel had
er heel wat supplementen bijgekregen. Het gaat hier om een reeks satirische teksten
die zich aandienen als ‘Bybelboek’. In de laatste 35 jaar van de achttiende eeuw
verschenen zo'n 38 satirische Bijbelboeken: een overzicht is als bijlage aan deze
bijdrage toegevoegd. De politieke satire overweegt in deze Bijbelboeken en in nogal
wat gevallen mikt de satire op lokaal-politieke gebeurtenissen.
In de eigentijdse theoretische literatuur over de satire komt een bijzondere plaats
toe aan de Verhandeling over het hekeldicht van Maurits Cornelis van Hall.
Fatsoenshalve maakte hij in zijn essay, dat in 1792 door het Amsteldamsch Dichten Letteröefenend Genootschap met goud bekroond was, een onderscheid tussen
hekeldichten en hekelschriften. Wat die laatste, in zijn Verhandeling te
veronachtzamen categorie, precies onderscheidde van de hekeldichten - proza
tegenover poëzie? - is onduidelijk, maar kennelijk wilde hij vooral de ordinaire
hekeling buiten beschouwing en canonvorming houden. Hij zag het hekeldicht als
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een soort leerdicht, ‘een Vertoog in Verzen gebragt, waar in de Ondeugden, gebreken
en zwakheeden der Menschen, het zy op eene ernstige of boertige wyze, regtstreeks
worden aangetast’.12
Een groot deel van wat in de pamflettencatalogus van Knuttel aan hekeling is
verzameld, zou vermoedelijk niet voldoen aan de hoge morele en didactisch
verantwoorde
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normen van Van Hall. Belangrijker dan dat is wat hij in de paragrafen over de vormen
en over de stijl van het hekeldicht meedeelt: in beide haalt hij Carl Friedrich Flögel
aan die in zijn meerdelige Geschichte der komischen Litteratur de satire had getypeerd
als een Proteus, omdat die zich ‘in alle gedaanten verandert’: ‘het is dus niet mogelyk
te bepalen’, zo volgt Van Hall Flögel, ‘deze of gene form is de noodwendige
vereischte van het Hekeldicht’.13
In Revolutie in woorden (1989) biedt André Hanou een kleine staalkaart van die
door satirici gehanteerde vormen. Een voorkeur voor bestaande vormen is daarbij
onmiskenbaar: begrafenisbriefjes, opsporingsberichten, advertenties, catalogi,
schuitpraatjes, dialogen. De satire blijkt de koekoek onder de literaire genres: in
vreemde nesten legt de satiricus zijn eieren. In Hanous bloemlezing komt terloops
ook de satirische recycling van de katechismus voor.14 In zijn editie van Betje Wolffs
Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis kwam die recycling nadrukkelijker
aan de orde.15 Wat jaren later zien we ook andere ‘heilige vormen’ in satirisch
hergebruik: de litanie, het Onzevader en zelfs het populaire katechetisch leerboekje
van Abraham Hellenbroek werden voor politieke doeleinden satirisch benut.16
Bij mijn weten is het satirisch gebruik van ‘heilige vormen’ in de Nederlandse
literatuur niet eerder voorwerp van onderzoek geweest. Om die reden past me ook
enige onbescheidenheid. Beperken zal ik me in deze bijdrage tot de ‘satirische
Bijbelboeken’: op een voorstel tot definiëring van het subgenre volgt een kort
overzicht van het verzamelde corpus teksten, waarna een poging wordt ondernomen
om hun betekenis te bepalen.
Hoe (on)christelijk, uiteraard naar eigentijdse maatstaven, was het satirisch gebruik
van ‘heilige vormen’? Wat waren de gevolgen van de spot en welke plaats komt de
satire toe in de Verlichting? Moet de satirische annexatie van ‘heilige vormen’
begrepen worden binnen de traditie van de Reformatorische Verlichting of plaatsen
de satirici zich blasfemisch buiten de aanvaard geachte kaders van het christendom?

Wat is een satirisch Bijbelboek?
Bij de omschrijving van het subgenre van de satirische Bijbelboeken dienen zich
enige methodologische problemen aan. Bij pogingen tot definitie is men gemakkelijk
het slachtoffer van een cirkelredenering: de omschrijving is gebaseerd op een bepaald
aantal teksten. Die teksten zijn geselecteerd op grond van bepaalde kenmerken, die
vooraf voor genrekenmerken gehouden zijn. In de latere definitie keren bijgevolg
die vooraf vermoede genrekenmerken onweerstaanbaar terug. Hier is niet zo veel
aan te doen.
Er is nog een ander, meer praktisch probleem: mogelijk zijn er meer teksten dan
de nu beschreven teksten die in aanmerking komen voor de kwalificatie ‘satirisch
Bijbelboek’. Mogelijk is ook dat bepaalde titels van de lijst afgevoerd moeten worden,
omdat zij er naar aard en intentie niet bij horen.
Wat bij de 38 satirische Bijbelboeken opvalt, is dat het vooral de vorm van het
Bijbelboek is die nagevolgd wordt. In de vroegste vertegenwoordigers beperkt de
formele navolging zich tot de taal. De Zendbrief Elizabeths opent met: ‘Ende want
het geschiede in de Dagen van Frederyk, de Welbeminde, des zoons Dirks, des zoons
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Frederyks, uit het geslagte der kinderen Alewyn’. En enkele regels later: ‘Toen zeidde
ik myn harte; nu zal ik rusten, ende stille zyn van al den arbeid, die ik, onder de
zonne, gearbeid hebbe’.17
De formele kenmerken van het Bijbelboek die in de satirische Bijbelboeken
navolging vinden (en vooral te vinden zijn in die van 1775 en later), zijn behalve de
stijl nog de titel, de indeling in (genummerde) verzen en kolommen en (in enkele
gevallen) het gotisch lettertype. In studies over intertekstualiteit geldt dit als de
syntaxis van intertekstualiteit: de overname van waarneembare tekstelementen. Die
syntaxis is het startpunt van de
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analyse, maar zegt nog niets over de betekenis (semantiek) en de bedoeling en het
effect (pragmatiek) van de overname.18
Bij de satirische Bijbelboeken treft dat er in de titel gevarieerd wordt op de titels
van bestaande Bijbelboeken: in de meeste gevallen komt een formulering als ‘Boek
van’ of ‘Boeken van’ in de titel voor, terwijl minder vaak aangeleund wordt bij een
bestaand Bijbelboek. In liefst acht van de gevonden teksten wordt het woord
‘Chronyk’ of ‘Chronyken’ gebruikt, naast ‘Richteren’, ‘Esdra’, ‘Tobias’ en
‘Klaagliederen’. Ook in de indeling wordt op het Bijbelboek gevarieerd: de meeste
satirische Bijbelboeken kennen een indeling in ‘capittels’ en vervolgens een
versnummering. Sommige satirische Bijbelboeken volgen zelfs de lay-out van de
Statenbijbel door de gotische letter te gebruiken en de tekst in twee kolommen per
pagina onder te brengen. Een verwijzing naar de voor de Bijbel kenmerkend geachte
stijl is veelal al te vinden op de titelpagina: ‘in de styl der Oosterlingen’. In de teksten
zelf wordt een bijbels aandoende stijl gehanteerd. Kennelijk het meest bijbels geachte
stijlmiddel is het gebruik van het voegwoord ‘Ende’ aan het begin van de zin, in
bijna alle satirische Bijbelboeken ziet men dit element terug. Verder worden bijbelse
formuleringen gebruikt als ‘Het was in die dagen’, ‘zij vreesden met grote vreeze’.
Deze drie formele kenmerken - titel, indeling en stijl - lijken me de belangrijkste
kenmerken. Of het volgende een echt kenmerk van de satirische Bijbelboeken
genoemd kan worden, is niet zeker, maar opvallend is wel dat de meeste kort van
stof zijn: niet groter dan zestien pagina's. De drie boeken der Antichrist vormt een
uitzondering met liefst tachtig pagina's.
De satirische Bijbelboeken verschenen bijna alle zonder naam van auteur en
uitgever en de meeste ogen als een pamflet. Een aantal draagt wel de naam van een
auteur - Rabbie Kabiel Lynzo -, maar die lijkt eerder bedoeld om de verwarring te
vergroten. De naam van Betje Wolff werd bij verschijning van enkele satirische
Bijbelboeken gemompeld of in initialen gesuggereerd, maar ook zij prefereerde het
om haar verantwoordelijkheid in het midden te laten: niet te bevestigen en niet te
ontkennen. Drie, opvallend genoeg juist twee vroege en de laatste, staan in
tijdschriften. Een is enkel in handschrift overgeleverd, twee andere zijn óók in
handschrift bekend. De anonieme presentatie en de evidente eenmaligheid van de
uitgave van het ‘satirisch Bijbelboek’ plaatsen de satiren in een circuit van dubieuze
letteren. De schrijvers en uitgevers liggen op het kerkhof en zwijgen als het graf.
Het scherpst onderscheidt het satirisch Bijbelboek zich van het gewone Bijbelboek
naar inhoud (onderwerp en betekenis). Die is actueel, referentieel en doorgaans
politiek van karakter. In de vroege satirische Bijbelboeken is de actualiteit nog vaak
van een uitermate lokaal karakter: plaatselijke exercitiecorpsen worden gehekeld en
klein vandalisme aan de kaak gesteld. In 1795 hebben ze veel meer een nationaal
karakter aangenomen.

Overzicht van satirische Bijbelboeken
Het satirisch Bijbelboek is naar alle waarschijnlijkheid geen Nederlandse vinding.
In Engeland kwamen al eerder dergelijke satires van de persen. In 1740 verscheen
The Chronicles of the Kings of England written by Nathan Ben Saddi, ‘the forerunner
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of a swarm of sham-chronicles in mock-biblical style’. Er is wel beweerd dat Nathan
Ben Saddi het pseudoniem was van de Engelse dichter en boekverkoper Robert
Dodsley.19
Van kort hierna, uit 1744, dateert een Duitse navolging of vertaling van een van
de Engelse ‘Chronicles’, onder de titel: Chronicka der Königin zu Ungarn und von
der Schlacht bey Dettingen; geschrieben in Jüdischer Schreibart von Abraham Ben
Saddi. Abraham zou volgens de titelpagina een broer van de Engelse Nathan zijn en
de vertaler zou Nathan Gans zijn, voorzanger van de ‘Juden-Schul’ in Frankfort.
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In 1744 ook was er een Nederlandse vertaling van Saddi's Chronicles: Het Boek der
Chronycken van de Koningen van Engelandt,uitgegeven in Amsterdam bij Pieter
Bastiaansz. In de voorrede verdedigt de auteur zijn imitatie van ‘den Styl onzer
voorvaderen de Oude Joodse Historie-Schryvers’, omdat die schrijfwijze compact
is en verheven. Argwaan wekt de volgende wens in de ‘Voorrede’: ‘Dat geensints
in uwe Harten opkoomen de gedachten, dat ik dien Styl uit jock en om te spotten
zoude hebben verkozen!’.20 Daarmee vatten die gedachten natuurlijk onmiddellijk
post. In 1745 waren er in het Nederlands nieuwe Boeken der Chronyken, vertaald
uit het Duits en Engels.
De Chronicles, de Chronicka en de Boeken der Chronycken ogen als kronieken
van de eigen tijd in Bijbelse stijl. Ze tellen heel wat meer bladzijden dan de latere
satirische Bijbelboeken, maar het satirisch coëfficiënt lijkt op het eerste gezicht
gering. Of deze kronieken in Engeland, Duitsland en de Republiek desondanks als
Bijbelschimp werden ervaren en op (veel) kritische weerstand stuitten, is mij
onbekend.
Het eerste satirisch Bijbelboek, dat in het Nederlands in druk verschijnt, is een
vertaling uit het Duitse weekblad Der Zufriedene, in 1763 geschreven door Christoph
Gottlieb von Murr. Deze levensbeschrijving van Voltaire ‘uit het Rabbynsch
overgezet’ kende in het Nederlands twee versies, beide in tijdschriften: De Gryzaard
en De Rhapsodist. Beide versies zijn nadien op het conto van Betje Wolff
geschreven.21
Het eerste mij bekende, oorspronkelijk Nederlandse satirische Bijbelboek is Het
Boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon uit 1775. Het is een beschrijving van het
vierde eeuwfeest van de stad Leiden, waarin speciaal de viering op woensdag 8
februari en het gedrag van autoriteiten, geleerden en studenten worden gehekeld. Op
bijbelse toon wordt het bordeelbezoek van de Leidse jeugd beschreven in ‘Het tweede
Capittel’, verzen 38 en 39:
38. Ende sy omgordeden hare lendenen/ ende namen staven in hare handen/
en schoenen aan hare voeten/ ende gingen tot Fabrum/ het welk is overgezet
zynde den Yzermeester/ ende in het huis Evae.
39. Ende sy gingen in tot de jonge dogteren/ ende leiden by deselve.
Hoewel Willem V ook in Leiden verschijnt en diens verblijf daar gememoreerd wordt,
is Het Boek Anonymi geen politiek pamflet. Het lijkt zich eerder te keren tegen de
Leidse autoriteiten en professoren. En zijn satirisch karakter is evident: tegenover
de ondubbelzinnigheid van de eerdere Boeken der Chronycken staat de
dubbelzinnigheid in Het Boek Anonymi. Actuele gebeurtenissen zijn in een sterk
polariserend kader geplaatst, er is een opvallende incongruentie tussen bijbelse vorm
en liederlijke en schandalige inhoud.
In 1781 en 1782 zien andermaal satirische Bijbelboeken het licht. Het onderwerp
daarvan is politiek: de Amerikaanse kwestie en het gedrag van de prinsen van Oranje.
Erg dubbelzinnig zijn ze misschien niet, maar ze kiezen partij in de tegenstelling
tussen patriotten en prinsgezinden. De stadhouder, die zo lang een van de vereerde
gestalten was van de vaderlandse drie-eenheid God Nederland en Oranje, verschijnt
in deze eigentijdse Bijbelboeken als een ‘bad guy’.
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Het hoogtepunt in de geschiedenis van het subgenre valt onmiskenbaar in 1783,
toen liefst 15 van de 38 door mij gevonden satirische Bijbelboeken verschenen. Het
procédé is kennelijk zo bekend geraakt dat het voor diverse politieke doeleinden
gebruikt wordt. Patriotten en prinsgezinden maken er intussen gebruik van.
Prinsgezinden ridiculiseren het ‘soldaatje spelen’ van de patriotse vrijcorpsen door
het patriotse heldendom in bijbelse termen te beschrijven. Patriotten mikken doorgaans
hoger: prins Willem V en zijn voogd, de hertog van Brunswijk.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

125
De meest indrukwekkende vertegenwoordiger van het subgenre is ongetwijfeld De
drie boeken der Antichrist, al was het maar vanwege de omvang en uitvoering. Waar
de meeste satirische Bijbelboeken met moeite aan de twintig pagina's komen, daar
halen De drie boeken der Antichrist liefst tachtig pagina's. Bijzonder is ook de blauwe
kleur van het papier. Het eerste van De drie boeken der Antichrist opent als
‘Kronieken I’:
1. Adam, Seth, Enos.
2. Kenan, Mahalaleël, Jered.
3. Henoch, Methusalah, Lamech.
4. Noach, Sem, Cham, Japheth.
Het vijfde vers slaat af naar de eigen tijd en naar de Bataafse mythe:
1. Deeze waaren geen van alle Princen van Orange en Nassau, of Kinderen
uit de Huize van Brunswyk Wolffenbuttel, ofte hebben over die Landen
als Stadhouders geregeerd, welkers Volkeren bekend zyn onder de naam
van Batavieren.
2. Ende welke naam zoude gesprooten zyn, door de Zoone eens Konings,
met naame Bato.
Heel geestig is dat niet, maar de suggestie van continuïteit (van Adam naar Bato)
versterkt juist het besef van de breuk tussen Oude Testament en Nederlandse
geschiedenis. Het tweede boek imiteert het begin van het eerste:
1. Willem den Eerste, Philippus, Maurits, Frederik Hendrik.
2. Willem de Tweede, Willem de Derde.
3. Jan Willem Friso, Willem Carel Hendrik Friso.
4. Ende deeze zyn alle Princen van Oranje en Nassau geweest, ende zyn
gesprooten uit eene Germaniesche Stamhuis, van Koninglyke ende
Keizerlyke Bloeden.
Ook hier versterkt de gesuggereerde oudtestamentische status van de stadhouders
van Oranje juist de ongerijmdheid ervan.
De drie boeken der Antichrist vertellen de geschiedenis van de Republiek op
‘staatsgezinde wijze’: de Bataafse mythe wordt breed uitgemeten, de leidende rol
van de burgers in de Tachtigjarige Oorlog, het opportunisme en de misdadigheid van
de Oranjes. In de eerste twee boeken wordt de geschiedenis die ook al in Aan het
volk van Nederland uit de doeken gedaan was, nog eens hardhandig naverteld - in
bijbelse stijl. Opmerkelijk is de hatelijke portrettering van de Doelisten uit 1748. De
geschiedenis culmineert in de verschijning van de hertog van Brunswijk, in wie de
Antichrist gezien wordt. In het derde boek wordt de geschiedschrijving niet voortgezet,
maar vindt een actualiserende Bijbelexegese plaats. Met behulp van Bijbelcitaten
wordt aangetoond dat in de hertog van Brunswijk wel degelijk de Antichrist begroet
mag worden. Nicolaas Hoefnagel, naar alle waarschijnlijkheid de auteur, ziet in de
zevenkoppige draak het ‘leevendige afbeeldsel’ van Brunswijk. Dat getuigt van een
radicale, actualiserende Bijbelexegese én een genadeloos bijbelse duiding van de
politieke werkelijkheid. Het derde boek eindigt met een hekeling van de handlangers
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van deze Antichrist: dat zijn behalve bekende Orangisten als Pesters, ook publicisten
als Van Goens.
De populariteit van het procédé komt vooral tot uitdrukking in wat zonder
concurrentie het schattigste moderne Bijbelboek mag heten: de beschrijving, in
handschrift bewaard, van een reis die enkele Zeeuwse heren in 1784 maakten naar
Zuid-Beveland. In het eerste vers van het eerste capittel worden tijd en plaats bepaald:
‘Ende het geschiede
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in de dagen, dat David Gyseling, Les Sage, ende Jan Anthony Huysman,
Burgermeesteren waaren in den Steede ende over de volke van Middelburg’. Zelfs
met het vergrootglas lijkt hier geen spot waarneembaar, de inhoud is onschuldig
tijdverdrijf en zeker niet schandalig en van de lezers - naar alle waarschijnlijkheid
bleef hun kring beperkt tot de reizigers en hun verwanten - werd weinig inspanning
tot voltooiing of begrip gevraagd. Op de een of andere manier getuigt deze
reisbeschrijving van een zeker plezier dat de openbaarheid niet opzoekt, maar in
kleine kring gecultiveerd wordt.
In 1784 zijn er nog zeven andere satirische Bijbelboeken en dan nog eentje in
1785. In 1786, althans dat wordt vermoed, verscheen een gedrukte versie van een
tekst die voordien al wel bekend was en bijna twintig jaar in handschrift
gefunctioneerd had: Zendbrief Elisabeths. Naar alle waarschijnlijkheid verscheen
deze gedrukte versie zonder medeweten van Betje Wolff, van wier
verantwoordelijkheid op de titelpagina nauwelijks een geheim gemaakt werd. De
twee in handschrift bewaard gebleven satirische Bijbelboeken geven voedsel aan de
gedachte dat er mogelijk méér waren: het procédé lijkt productief genoeg om
gemakkelijk voor huiselijk gebruik te kunnen dienen, bovendien verminderde huiselijk
gebruik de kans op polemiek, verbod en gedonder. Betje Wolff ondervond dat
circulerende handschriften op termijn risico's konden opleveren: haar Zendbrief zag
de drukpers en Berkhey kon zich daarover vervolgens opwinden.
In 1795 vindt nog een kleine heropleving van het subgenre plaats. Onderwerp is
zonder uitzondering de nederlaag van het ‘ancien régime’, gesymboliseerd in het
vertrek van Willem V. Controversieel is de inhoud echter in het geheel niet. In 1798
is er dan nog een late vertegenwoordiger, in het weekblad De Politieke Blixem.
De grote populariteit in 1783 en 1784 is goed te begrijpen, het zijn de jaren van
escalerende tegenstellingen, maar ... 1785, 1786 en 1787 waren toch ook niet misselijk,
en die hebben nauwelijks satirische Bijbelboeken opgeleverd. Waren de verhoudingen
in 1785 intussen zo gepolitiseerd dat de omweg van de satire minder voor de hand
lag? Was er wellicht overeenstemming ontstaan over de onwenselijkheid van het
satirische gebruik van het Bijbelwoord? Of lag het eenvoudiger en gingen plezier en
effectiviteit van het genre verloren met de toename van het aantal satirische
Bijbelboeken? Opmerkelijk genoeg vormden de Pruisische interventie en de vlucht
van patriotten nu eens geen cesuur. Vroegen de jaren 1786 en 1787 vooral om
daadkracht? Of was de recycling van heilige vormen uit de mode - ‘overexposure’
- of tijdelijk taboe?

Controverse en navolging
Wat betekenen deze 38 satirische Bijbelboeken? Zij vormen geen verborgen bron
van letterkundig vermaak, maar verschaffen wellicht enig inzicht. Inzicht waarin?
Beschouwingen over de botsing tussen vorm en inhoud en de reconstructie van de
wereld en de actualiteit in de afzonderlijke Bijbelboeken verhelderen weliswaar de
betekenis van deze satirische Bijbelboeken, maar het is niet genoeg. Deze satire, die
gebruik maakt van bestaande vormen, heeft doel en effect, en pas in de gerealiseerde
effecten openbaart zich de ware betekenis van de satire. Messcherpe satire die geen
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pijn doet, is dus niet messcherp. Satire die de slachtoffers laat ontsnappen, is
vrijblijvend tijdverdrijf.
De traditie van de satirische Bijbelboeken moet in die pragmatieke zin betekenisvol
zijn. Het procédé had anders nooit zo productief kunnen zijn. Anders ook was de
woede die sommige van deze satirische Bijbelboeken wekten niet zo groot geweest.
Controverse en navolging zijn goede indicatoren voor betekenis.
Om de betekenis van de satirische Bijbelboeken te bepalen is het verstandig om
ook de satirische recycling van andere ‘heilige vormen’ te beschouwen. De publikatie
van de ‘Levensbeschryving van den Heer de Voltaire’ in 1771, in de eerste jaargang
van De
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Rhapsodist,22 kwam het Amsterdamse blad op heftige kritiek uit Utrecht te staan.
Een zekere Philo Biblius richtte zich daarbij tot de ‘Advocaat van de Vaderlandsche
Kerk’, aan wie de redactie pesterig het eerste deel had opgedragen en die Biblius zei
te zullen steunen in de strijd tegen de vijanden van de kerk en de kerkelijken:
Maar intusschen geloov ik, dat 'er in langen tyd geen vuilaartiger stuk in
een openlyk tydschrivt geweest is, dan die Leevens beschryving van
Voltaire, die men liegt gehaald te hebben uit een afschrivt van een
Rabbynschen briev, en die myn bloed op het leezen daar van zodanig
verhitte, dat het zelve bykans op den graad van kookend water kwam.23
Philo Biblius meende dat de ‘Levensbeschryving’ in de ‘herzenen van den Rhapsodist
zelvs’ gesmeed is. Vervolgens probeert hij, duidelijk afgekoeld, te ontdekken met
welk oogmerk ‘den styl en spreekwyzen’ van de Bijbel zijn nagevolgd. Uiteindelijk
komt hij met een verontrustend antwoord: ‘hedendaagsche fraaije vernuften, sterke
Geesten, Wysgeeren, Denkers’ ergeren zich al jaren aan de in Nederland gebruikte
Bijbelvertaling, ‘waar in men zoo styv en woordlyk den dorperen smaak van het
Hebreeuwsch volgt’ en daarom veroorloven zij zich te spotten.24 De kritiek op de
Bijbelvertaling is volgens hem afkomstig van een ‘secte’, die het helemaal niet om
de woorden gaat, maar die de invoering van de ‘thans zoo gelievde Tolerantie’
bepleit.25
De Rhapsodist liet zich dit niet zeggen en mengde in zijn reactie ernst en verachting.
Dat de kritiek van Philo Biblius ook serieus genomen werd, blijkt wel uit de omvang
en de prominente plaats van het weerwoord: twaalf bladzijden in de ‘Voorreden’!
Enkele andere teksten uit die tweede jaargang lijken óók te reageren op de kritiek:
zo zijn er twee brieven van een zekere Laurentius Orthodoxus ‘aan den Rhapsodist’,
is er een hekeldicht ‘Wie heeft geen ezelsooren?’ en een uit het Engels vertaalde
beschouwing onder de titel ‘De vervolgzieke Geestelyke in zyne woede gestuit’.
De ‘Voorreden’ beschrijft de aanval op de rechtzinnigheid van het blad in weinig
verzoenende bewoordingen:
Daar heeft zig namelyk sedert korten tyd een misselyk lugtverschynsel in
onzen geleerden dampkring laaten zien; het heet ADVOKAAT DER
VADERLANDSCHE KERK, en schoon het schielyk weder staat te verdwynen,
is het egter dienstig, dat deszelfs boosaartige uitvloeisels door zulke
excentrische wezens als de Rhapsodisten afgewend, en deszelfs vernielende
werking op Kerk en Staat voorgekoomen worden, dewyl elk land met eene
doodelyke pest van domheid en vooroordeelen besmet, of door een
verschriklyk vuur van burgerhaat, bitterheid en woede verteerd worden
moet, daar zulke Advokaaten van Vaderlandsche kerken zonder
Rhapsodisten verschynen.26
Dit laat weinig ruimte voor compromis. En het wordt niet beter. Het eerste ‘vervaarlyk
crimen’, dat in het weerwoord aan de orde komt, is dat De Rhapsodist de bron van
de Voltaire-biografie niet had opgegeven. Even uitvoerig als omslachtig wordt dat
verzuim goed gemaakt: de tekst is ontleend aan ‘een Hoogduitsch werkje, DER
ZUFRIEDENE genaamd, in den jaare 1763. te Neurenberg, in twee boekdeeltjes in
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octavo uitgekomen’. Het is geen letterlijke vertaling, men heeft langdradige passages
geschrapt en de tekst aangevuld met latere levensfeiten van Voltaire. De vertaling,
zo schrijft De Rhapsodist, was ‘letterlyk, en zonder eenige byvoeging’ al drie jaar
eerder gepubliceerd - het gaat hier ongetwijfeld om de Voltaire-biografie in De
Gryzaard van 1768.27 Pas onlangs was men daarvan op de hoogte gebracht en men
verklaarde ‘heilig’ die vertaling niet eerder gezien te hebben.
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Er was een tweede bezwaar:
Eenige weinige (ik zou 'er gaarne byvoegen lowspirited) Lezers hebben
tegen den styl van Voltaire's levensbeschryving aangemerkt, dat men door
zodanig eene schryfwyze moogelyk den eerbied verminderde, die de H.
Schriften, niet slegts door de zaaken, welke zy bevatten, maar ook door
hunne eigenaartige manier van uitdrukken inboezemen.28
De verdediging begint ermee de aanvaller te diskwalificeren: het is een boos mens,
‘die zig zelven de hoedanigheid van een snuffelenden Dryf-Brak toeëigent, om overal
ketteryën op te spooren, daar zy al of niet gevonden worden’.29 Het vervolg van de
argumentatie is interessanter: de kritiek van de aanvaller richt zich op de stijl, ‘om
eenvoudige zielen en yveraars van zyn geäardheid [...] te overreeden’.30 De Rhapsodist
wekt hier de indruk dat de kritiek op de letter, op de Bijbelse formules, een zekere
domheid verraadt, terwijl wie beter ontwikkeld is dergelijke kritiek verdraagt en zich
in het bijzonder hecht aan de geest van het geloof.
Een van de bedoelingen van de Voltaire-biografie was om lezers tegen bepaalde
werken van Voltaire in te nemen. Om het anti-Voltaire-medicijn smakelijk te maken,
om de aantrekkelijkheid van de biografie te vergroten, ‘greepen wy de geleegenheid
aan om die in een Oosterschen styl voor te dragen’. Daarbij was het zaak om ‘geene
heilige uitdrukkingen te profaneeren’.31
Bij het laatste argument laat de redactie alle deemoed varen. Ze heeft de indruk
dat wat De Rhapsodist kwalijk wordt genomen anderen niet euvel wordt geduid:
toen De Gryzaard een eerdere versie publiceerde, kraaide er geen haan naar. En het
is kennelijk ook niet erg als ‘dien zelfden Oosterschen styl’ gebruikt wordt door
Petrus Hofstede, ‘een der zuilen van Neêrlandsch kerk’. In de ‘Voorrede’ worden
enkele zinnen uit het werk van Hofstede aangehaald: het tijdschrift denkt zich ‘met
het schild van den grooten P. Hofstede’ te kunnen dekken.32 In zijn repliek laat Philo
Biblius merken niet overtuigd te zijn: in de reactie van het tijdschrift zat zoveel spot
en zo weinig respect voor degenen die kritiek hadden dat de goede intenties en de
rechtzinnigheid van het blad met recht in twijfel getrokken konden worden.33
Hier al lijken twee werelden tegenover elkaar te staan: tegenover een kritische,
sceptische en nu en dan speelse elite, die zich in die houding van geen kwaad bewust
was, bevindt zich een groep gelovigen, die gehecht is aan bestaande vormen en
tradities en geneigd is tot letterlijkheid. Die laatste groep, die groter was dan de elite
voor waar wenste, zag het spel, de scepsis en de kritiek verdacht dicht in de buurt
van het ongeloof. Beide groepen zagen zichzelf als christenen, maar de traditionele
gelovigen meenden dat de elite die eretitel niet meer verdiende en radicaliseerde in
de richting van atheïsme.
Toen Betje Wolff in 1772 de ‘geloofsbelijdenis’ voor satirische doeleinden
gebruikte, was de reactie van rechtzinnige zijde enorm. Zelfs Petrus Burmannus
Secundus was erdoor geïntimideerd en hij beweerde als een tweede Petrus deze
juffrouw Wolff niet te kennen. Het aantal reacties op de Santhorstsche
geloofsbelydenis maakt duidelijk dat met het satirisch gebruik van de heilige vorm
van de ‘geloofsbelijdenis’ andermaal een tedere snaar geraakt was.34
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Dat patroon herhaalt zich in 1775. In dat jaar verschijnt een reactie op Het Boek
Anonymi, getiteld Satyra Juvenalis Amstelodamensis, of Geessel van een
Amsteldamsche Juvenalis, over het boek genaamd: Deutero Jubilon. In dit pamflet
wordt de auteur van Het Boek Anonymi ‘een Openbare Spotter en Godslasteraar’
genoemd. Al in de eerste strofe wordt de blasfemische auteur van het gewraakte
pamflet getypeerd:
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Een Spotter die de Heyl'gen (1) woorden schynd te weten.
Ryst uyt den Afgrond op, en doet ons een verhaal:
Van Lydens Jubel-Feest; wie maakt U zo vermeten?
Dat gy daar toe gebruykt des BYBELS (2) styl en taal.35
(1) Dit ziet op de Hebr. en Griek. woorden door den Lasteraar gebruikt.
(2) Men heeft maar zyn inlyding te vergelyken met Lucas 2.

De ‘heilige woorden’ uit de Bijbel mogen niet voor spot met seculiere zaken gebruikt
worden. Dit middel mag niet ingezet worden. Ook de Vaderlandsche Letteroefeningen
namen in 1775 afstand van Het Boek Anonymi: dat de spot gebruik maakt van
‘spreekwyzen, uit de Bybelbladen ontleend’ en gedrukt is op de manier waarop de
‘Bybelbladen veelal gedrukt worden’, maakt voor de Letteroefeningen duidelijk dat
hier de ‘Bybelbladen zelven’ mikpunt van spot zijn. De satiricus was in hun ogen
een verachtelijk mens.36
Die mening was ook Carl Friedrich Flögel, de eerder aangehaalde Duitse theoreticus
van de komische literatuur, toegedaan. Parodie was toegestaan, zei hij, maar niet
altijd: ‘Freylich ist es sehr unsittlich und ein Scherz, der Christen nicht geziemt, wenn
man ehrwürdige und geistliche Dinge parodiert’.37
In de periode daarna verschijnen er nog vele satirische Bijbelboeken, maar
principiële reacties zijn zeldzaam. Was men gewend geraakt aan dit type ontheiliging?
Dat lijkt niet waarschijnlijk: eind december 1785 reageerde Pieter 't Hoen in De Post
van den Neder-Rhijn ongewoon fel op een ingezonden (en niet-geplaatst) bericht
waarin de schrijver ‘zijn quasi Patriottisch vertoog’ had opgesteld ‘in den stijl en
schrijf-wijze des Bijbels’. De schrijver hiervan mag geen ‘WAAREN vriend des
Vaderlands’ heten:
hij die den Godsdienst, (het uitstekendst voorregt van iederen sterveling)
de gewijde bladeren, tot het voorwerp zijner rampzalige spotlust maakt,
is onvatbaar voor de edele, treffelijke vaderlandsliefde, want hij, die den
Hoogen God met opzet versmaad, bemint zijnen naasten niet.38
De furieuze reacties op satirische recycling van ‘heilige vormen’ laten zien dat een
dergelijk hergebruik als ontheiliging, als blasfemie gezien werd. Godslastering!
Degenen die zich aan dergelijke praktijken schuldig maakten, werden als slechte
christenen beschouwd. Slechte mensen zelfs, maar misschien was dat toen wel
hetzelfde.
Dominee Adriaan Wolff verdedigde in 1772 zijn zo bitter aangevallen echtgenote
en verklaarde dat ‘het leenen en overnemen van Kerkelyke benaemingen,
uitdrukkingen, handelingen van een Roomschgezinde gemeente’ in het geheel niet
spotte met katholieken en gereformeerden.39 De Rhapsodist nam datzelfde jaar een
vergelijkbaar standpunt in. Andere ernstige verdedigingen van het satirisch hergebruik
van religieuze vormen zijn mij niet bekend. Het is denkbaar dat de makers van
dergelijke satire het beter vonden om op de kritiek niet te reageren, negeren was hun
wijze van reageren en ... gewoon doorgaan. Het blote feit dat er liefst 38 van dergelijke
satirische Bijbelboeken verschenen - en dan zwijg ik nog over De catechismus der
bankroetiers - is een indicatie dat dergelijke satiren hun makers, uitgevers en kopers
bleven vinden. Ook de spot had een draagvlak.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

Dat draagvlak had geen adres, maar bestond uit vele lezers. In mijn exemplaar
van Het Boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon, een doorschoten exemplaar, staat
bijvoorbeeld bij vers 38 met pen aangetekend: ‘Faber, toen ter tyd een vermaarde
Hoerewaard. Moeder Eva, hield een dergelyk huis’. Deze lezer van het pamflet nam
met dubbelzinnigheden geen genoegen en bepaalde met vaste hand wie wie was.
Deze lezer ‘voltooide’ de satire,
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ogenschijnlijk zonder bezwaar te maken tegen de inhoud, laat staan tegen zijn eigen
interpretatie ervan. Ook de Groninger bibliomaan Jan van Bolhuis becommentarieerde
Het Boek Anonymi.40 De hier voorzichtig zichtbare praktijk van het satire-commentaar
- lezers voltooien satire en concretiseren toespelingen of dubbelzinnigheden in gesprek
en nu en dan in aantekeningen in de marge - was een wezenlijk onderdeel van de
receptie van de satire en leverde in veel gevallen een radicale duiding van het
dubbelzinnige op.

Reformatorisch of radicaal?
Het nieuwjaarsbericht dat Simon Vuyk in december 2012 als De erfenis rondzond,
had als ondertitel ‘een kleine catechismus van het religieus humanisme’ en met die
ondertitel is niets blasfemisch beoogd. In dat charmante en geleerde pamflet schrijft
Vuyk:
De Verlichting leerde ons dat de literaire vorm van een geschrift weinig
zegt over de waarheid ervan. Wie deze boeken in hun eigen waarde laat
en open staat voor kritische bestudering, spreekt niet meer over de (heilige)
Schrift, maar over de bijbel (biblia = boeken). Woorden uit de bijbel
worden pas waardevol voor ons wanneer je zelf aan die tekst betekenis
toekent, omdat deze je raakt.41
Verstandige woorden die te denken geven. Ongetwijfeld waren er ook al in de late
achttiende eeuw lieden die kritische bestudering en persoonlijke betekenisgeving
verkozen boven gehechtheid aan rituelen, formules en tradities. Zij waren echter
bepaald niet in de meerderheid: in de laatste decennia van de achttiende eeuw en nog
in 1964 bleken velen gehecht aan de literaire vormen van de Schrift en het gebed,
die zij als onverwisselbare en sacrale vormen zagen. Dat is ook niet moeilijk te
begrijpen: waar de ‘heilige vormen’ voor politiek-satirisch gebruik vrijgegeven
worden, verliezen ze veel van hun heiligheid. Deze vormen, die omwille van hun
heiligheid gebruikt worden, raken niettemin door dat hergebruik in verdenking slechts
buitenkant te zijn. Die vaststelling verplicht tot een genuanceerd antwoord op de
hiervoor gestelde vraag of de satire binnen of buiten de kaders van de Reformatorische
Verlichting geplaatst moet worden. Of de satire radicaal was of niet?
Dat hing en hangt dus maar af van de positie en het oordeel van de waarnemers.
Voor Adriaan Wolff, de redactie van De Rhapsodist en Simon Vuyk verraadt de
satire juist een kritische zin die verlicht is en niet strijdig met het wezen van de
Reformatie. De betekenis van de vorm wordt gerelativeerd en de christen wordt
uitgedaagd om een persoonlijk antwoord op de belangrijke vragen te geven. Er is
geen enkele reden om aan de oprechtheid van deze visie te twijfelen.
Anderen oordeelden anders: voor hen waren sommige woorden, vormen en tradities
heilig. Wie dat aantastte, baande de weg naar het ongeloof, naar de Verlichting zonder
God. Waar Gods leer in woorden en vormen vastgelegd is, verliest voor hen die leer
met een spottend gebruik van de heilige woorden en vormen aan vanzelfsprekend
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gezag. Er is geen enkele reden om de oprechtheid en de verdedigbaarheid van deze
visie te betwisten.
De Reformatorische en radicale Verlichting zijn geen landen die scherp
gemarkeerde en door iedereen aanvaarde grenzen kennen: wat voor de een nog in
overeenstemming is met de Reformatie is dat voor een ander niet meer.
Als het om satire gaat, is het uiterst riskant - en misschien zelfs onjuist - om, zoals
ik hiervoor deed en zoals de satirische schrijvers in hun verdediging deden, een
scherp onderscheid te maken tussen vorm en inhoud. De satire is als een Proteus,
maar de
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satire is ook een parasiet: satire maakt voor spot gebruik van bestaande vormen, maar
daarmee worden die vormen langzaam maar zeker ‘leeggezogen’. Dat kan sommigen
onverschillig laten, anderen zien het als een aanval op hun geloof. De satirische
recycling van ‘heilige vormen’ in het algemeen - en de traditie van de satirische
Bijbelboeken - is verre van onschuldig, al was het maar omdat de satire door de
meeste lezers niet keurig en braaf en stichtelijk gelezen wordt, maar met vereende
kracht gekozen wordt voor verontrustende en schandalige interpretaties en
toepassingen.
Voor velen, voor Berkhey en mijn vader, waren inhoud en vorm, betekenis en
ritueel zo sterk met elkaar verbonden dat wie de vorm en het ritueel aantastte ook de
inhoud en de betekenis schaadde. In 1804, bijna dertig jaar te laat, bracht Berkhey
Het Boek Anonymi nog eens ter sprake: dat was, zei hij, ‘een Meesterstuk in
Bijbelschimp, en hooggaande spotternij’.42 De psalmen waren paskwillen geworden,
de ‘Christelijke Zeden’ onherroepelijk vervallen; de wereld lag in de kreukels.
Voor mijn vader en Berkhey was de verdediging van de satire niet overtuigend.
De satire was voor hen niet onschuldig en het is ook niet goed voorstelbaar dat de
anonieme satireschrijvers niemand pijn wilden doen. Mijn vader en Berkhey meenden
dat de spot zich richtte op hun geloof, hun rituelen, hun kerk en het verbond waarin
hun geboorte, leven en dood betekenis kregen. Vergeefs meenden zij zelf immuun
te kunnen blijven voor dergelijke spot, met recht vreesden zij dat veel van hun
geloofsgenoten zouden wankelen. Er was een onafwendbare ontwikkeling in gang
gezet, de teloorgang van het christendom en de overwinning van een goeddeels
seculiere Verlichting. Zo zagen zij dat en zo heel erg ongelijk hadden ze niet.
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Bijlage
Voorlopige lijst van satirische Bijbelboeken (1765-1800)
1767?
(1) Zendbrief Elisabeths
* 12 blz., auteur: Betje Wolff, z.j. (vermoedelijk 1767), z.p.
Indeling: geen capittels, geen verzen. - Bijbelse taal.
• Brief aan Cornelis Loosjes, waarin verslag gedaan wordt van ziekte en herstel.
EX handschrift UBL Ltk 1915.
O gegevens ontleend aan P.J. Buijnsters (ed.), Briefwisseling van Betje Wolff en
Aagje Deken (Utrecht 1987), dl. 1, p. 361-362. Daar beweert Buijnsters dat de
tekst geschreven is in 1767. Eerder noemde hij het jaar 1770: P.J. Buijnsters,
Wolff & Deken. Een biografie (Leiden 1984), p. 89.
• Uitgave: in Buijnsters, Briefwisseling, p. 104-110.

1768
(2) ‘Leven des heeren Voltaire, Uit het Rabbynsch overgezet’, in: De Gryzaard,
nr. 49 (3 juni 1768), p. 387-388; nr. 51 (17 juni 1768), p. 401-408
* Indeling: geen capittels, geen verzen. - Bijbelse taal.
• Toegeschreven aan Betje Wolff.
O vertaald en bewerkt naar het Duits, Der Zufriedene (1763). Ingezonden aan De
Gryzaard door I.L. (p. 386) en gesigneerd door J.L. (p. 408).

1771
(3) ‘Levensbeschryving van den heer de Voltaire, uit het Rabbynsch’, in: De
Rhapsodist 1 (1771), p. 441-455
* Indeling: geen capittels, geen verzen. - Bijbelse taal.
• Toegeschreven aan Betje Wolff.
O Vertaald en bewerkt naar het Duits, Der Zufriedene (1763).
• Uitgave: in H.J. Vieu-Kuik (ed.), Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje
Deken (Zutphen z.j.), p. 63-73.

1775
(4) Het Boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon
* 16 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 5; verzen; kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
• N.a.v. vierde eeuwfeest stad Leiden.
EX KB Knuttel 19083; UBA Broch. C.W. 33; UBA Pfl. Q.p. 22/22a; HUA VII C 5, nr
1; BA Br 162/15 (Huiskamp 907); eigen ex.
O Knuttel meldt dat tekst wel toegeschreven is aan C. van Lennep. P.J. Buijnsters,
Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken (Utrecht 1987), dl. 1, p. 362
noemt ‘Jan Voest uit Leiden’ als auteur. Voest is eerder als auteur genoemd in
een van de catalogi van Lambiek Coopmans (Venlo); in de catalogus van RAL
(LB 37580 portef. en Coll. Berkhey Band 4-2) staat de tekst op naam van J.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

134
Bus en J. Voest. Al deze toeschrijvingen - waarvan de laatstgenoemde
vermoedelijk afkomstig is van de doorgaans goed geïnformeerde Berkhey behoeven uiteraard nader onderzoek.
Op het pamflet volgde een reactie: zie Knuttel 19084. Recensie in
Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen (1775), p. 475-476.

1781
(5) Het Boek der Chronyken van het Veréénigd Amerika en der Veréénigde
Nederlanden. [...] Getrouwlyk in 't Nederduitsch naar den oorsprongkelyken
styl overgezet, enz.
* 32 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: geen capittels, geen verzen. - Bijbelse taal.
EX KB Knuttel 19504; SAA B (1781)1; HUA VII D 4, nr 5.

1782
(6) Het Boek der Chronyken; ofte de Daaden der prinsen van Oranje
* 20 blz.; anoniem, z.j., 's Herthogenbos, Pieter Keykbergen.
Indeling: capittels: 9; verzen; geen kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
EX KB Knuttel 20155; SAA 5 K 001; HUA VII B 13, nr 24; BA C 426a15 (Huiskamp
967); ZB 3845.
(7) Het Boek der Losbollen, of de Daaden der binnelandsche kapers
* 4 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal
• N.a.v. incident op Haarlemmermeer met Amsterdamse regentenzonen.
EX KB Knuttel 20323; SAA B (1783) 16; SAA B 1317; UBA Pfl. R.S. 22; HUA VII C 2,
nr. 64.

1783
(8) De geschiedenissen onzer tyden beschreeven in het patriottiche [sic] en
satyricque Boek genaamt in de Oostersche taale, Karechiboac
* 12 blz.; anoniem, ‘In Holland, 1783’.
Indeling: capittels: 6; verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
• Anti-orangistisch.
EX KB Knuttel 20415; Petit Thysius nr 7186; HUA VII C 14, nr 42.
(9) De drie Boeken der Antichrist; vervattende de onchristelyke bedryven, van een
Spaanschen ende drie Nederlandsche voorloopers, der Antichrist. En eindelyk,
de gruwelstukken, ende de verscheining der Antichrist zelve; [...]. Ende ziet is
dit alles niet in de styl der Oosterlingen geschreeven
* 80 blz.; anoniem, 1783, z.p. (‘Alom te bekoomen’).
Indeling: boeken: 3; capittels: 8, 15 en 8; verzen; geen kolommen. - Letter:
romein. - Blauw papier. - Bijbelse taal.
• Tegen de hertog van Brunswijk.
EX KB Knuttel 20524; SAA B (1783)4; UBU AB S. Oct. 4331; BZ 3845; eigen ex.
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Knuttel merkt op dat Van Goens de tekst toeschreef aan Nicolaas Hoefnagel.
André Hanou, ‘Bibliografie Nicolaas Hoefnagel (1735-1784), deel II’, in:
Documentatieblad Werkgroep Achttiende eeuw, nr. 18 (1973), p. 20, geeft ook
deze titel.

(10) Het Boek Tobias, of de Daden der nieuw exerceerende capitynen
* 4 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Tegen Amsterdamse exercitiegenootschappen.
EX KB Knuttel 20599.
(11) Het Tweede Boek Tobias, of de Daden der nieuw exerceerende capitynen
* 4 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 4; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Exercitiegenootschappen als burgerplaag.
EX KB Knuttel 20600.
(12) Het Boek Tobias. Contra of de Daden der nieuw exerceerende, capiteinen
* 4 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Vóór de exercitiegenootschappen.
EX BZ 4030.
(13) Het Boek Esdra; of de Ryze der nieuw exerceerende, van Amsteldam na Muiden
ende te rug; alles onder bewint van G.N.P.H.... .. .. ... als capitein
* 4 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen, twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Tegen Amsterdams exercitiegenootschap dat tochtje naar Muiden op fiasco uit
ziet lopen.
EX KB Knuttel 20601.
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(14) Het Boek der Haarlemsche Chronyken. Behelzende de manhaftige daaden van
de vry-compagnie te Haarlem
* 8 blz.; anoniem, z.j., z.p. (‘Alom te bekomen’) Indeling: capittels: 3; verzen;
geen kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• N.a.v. exercitie Haarlems vrijcorps.
EX KB Knuttel 20626; UBA Pfl. R.z. 6.
O Tweede druk van dit pamflet KB Knuttel 20627.
(15) Het Tweede Boek, der Amsterdamsche losbollen
* 3 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. Letter: romein. - Bijbelse taal.
• N.a.v. het molesteren van Amsterdamse lakenverkoper.
EX KB Knuttel 20611; SAA B (1783)14.
(16) Cronyke der stad Leiden
* 24 blz.; anoniem (‘Philantrope’), 1783, z.p. Indeling: capittels: 4; verzen; geen
kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Zogenaamd onpartijdig, in feite erg antipatriots. O.a. affaire Kumpel.
EX KB Knuttel 20628; RAL 923.
(17) Vervolg der Cronyke der stad Leyden
* 8 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3 (nr. 5 t/m 7); verzen; geen kolommen. - Letter: romein. Bijbelse taal.
• Leidse context (o.a. over Amalry).
EX KB Knuttel 20628; RAL 950.
O Vervolg van nr. 16; in KB ten onrechte als één titel opgevat.
(18) Het Tweede Boek Anonymie. Bevattende de canonyke Boeken van die stadt,
daar men de wysheid leerd; En daar de Schoole des Verstands gevestigd is
* 20 blz.; anoniem (‘Philantrope’), z.j., z.p. Indeling: capittels: 7; verzen; twee
kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
• Leidse context, anti-patriots, over Kumpel e.a.
EX KB Knuttel 20629; RAL 945.
O Dit nummer is een samenvoeging van nrs. 16 en 17, voorzien van een nieuwe
titel, nieuw lettertype en kolomindeling en een verwijzing naar nr. 4 van deze
lijst: ‘Dit stuk kan tot een vervolg strekken op het Eerste Boek ANONYMI,
genaamt DEUTERO JUBILON’.
(19) De canonyke Boeken van de stad daar de Schoole der Wysheid is
* 14 blz.; anoniem; z.j., z.p. (‘Alom te bekoomen’).
Indeling: capittels: 4; verzen; geen kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Tegen Leidse patriotten in Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen en kring
Veniam.
ex KB Knuttel 20630; RAL 947.
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(20) Die oude Rechtzinnige Academische Cronyke dier vermaerde stad. Daer wel
eer de Schoolen der Wysheid haeren zetel gevestigt had
* 12 blz.; anoniem; ‘Te Meppelt, by Alexander Voogt, anno 1783’.
Indeling: capittels: 1; verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
• Leidse affaires, o.a. tegen Berkhey.
EX KB Knuttel 20631; RAL 949; HUA VII c 5, nr. 27; BL 934.e.7.(2).
(21) Het tweede en derde capittel der oude Cronyken der Schutteryen in de stad.
Daer wel eer de zeetel der wysheid gevestigt was
* 16 blz. (p. 13-18); anoniem; ‘Te Meppelt, by Alexander Voogt, 1783’.
Indeling: capittels: 2 (nr. 2 en 3); verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. Bijbelse taal.
• Leidse affaires, o.a. over Veniam.
EX KB Knuttel 20632; RAL 948; BL 934.e.7(2).
O dit nummer presenteert zich als vervolg op nr. 20.
(22) Het Boek der Chronyken, Behelzende de daaden van den hooftman over honderd
den grooten Pulchremons of de man van de schoone Berg; [...]
* 4 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Over Amsterdams exercitiegenootschap.
EX RAL 944; BZ 4031.

1784
(23) Reisje naar Zuidbeveland. Oosterse stijl
* 4 blz. handschrift (‘NB. Een gedeelte van verloren’), ‘1783’ (in tekst zelf is
sprake van 1784), z.p.
Indeling: capittels: 2; verzen; twee kolommen. - Handschrift. - Bijbelse taal.
• Reisverslag Middelburgse heren.
EX Handschrift Macaré, Meinard Johan - CBG KNGGW FA Macaré, voorl. B 1059.
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(24) Die nieuwe Lands Cronyke
* 8 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 4; verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
• Anti-orangistisch: o.a. over Kumpel, Luzac en Hofstede.
ex KB Knuttel 20416 en 20876; ral 946; HUA VII C 5, nr. 16; BZ 3960; BL 934.e.7
(3).
o KB beschikt over twee identieke exemplaren die op resp. 1783 en 1784 gedateerd
worden.
(25) David Joris Wonderboek, of Nieuwe exercitiegevallen, binnen Amsterdam.
Beschryvende in eene Oostersche styl gebeurtenissen der vyftig bekende jonge
lieden
* 10 blz.; anoniem, 1784, ‘Gedrukt, in een zekeren Schoolmeesters Gang’.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Tegen Amsterdams exercitiegenootschap.
EX KB Knuttel 20896.
(26) Het Haring-Cronykje, of de Boeken der Viswyven, en ook der Joodsche
Vis-handelaaren. Geschreeven in de Oostersche taal door een geweldige
haring-jager, waar by gevoegt is, een haring-pretje onlangs voorgevallen
* 8 blz.; anoniem, z.j., z.p. (‘Te bekoomen: daar de groene haring verkocht word,
in de Schoonhoviaansche Zalmkelder’).
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
EX SAA B (1784)10; BZ 4178.
(27) Gedenkschriften voor Amstel-land, ten algemeenen nutte der inwooners. Of het
Boek der Chronyken voor de laken-handelaars, onontbeerlyk
* 16 blz.; anoniem, 1784, z.p. (‘Gedrukt in Holland’).
Indeling: capittels: 3; verzen; geen kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Haarlemse context.
EX UBA Pfl. S.e.3.
(28) De propheet Salamim. Of de voorzegging dezes lands
* 8 blz.; anoniem, 1784, Middelburg.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
• Tegen hertog van Brunswijk en Willem V.
EX KB Knuttel 20875; HUA VII C 13, nr. 42; BZ 4166.
(29) Een kleyn Boeren Chronykje, geschikt voor de welgeboorene mannen en
ingezetenen van Rhynland, zeer dienstig voor bailjuwen, stedenhouders,
hoofdmannen der burgerwachten, en ook voor niets wetende advocaten
* 14 blz.; anoniem, 1784, ‘Gedrukt in het Recht-Huys van Swammerdam’.
Indeling: capittels: 3; verzen; twee kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Tegen Leidse patriotten.
ex KB Knuttel 20922; RAL 1016; HUA VII C 5, nr. 28; BL 934.e.7 (4).

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

(30) Het Boek der Dwaasheid. Of de zotternye der menschen. In het oplaten hunner
lucht-bollen
* 14 blz; anoniem, z.j., z.p. ‘Onder de spreuk: Infelix Sine Meritis’.
Indeling: capittels: 5; verzen; geen kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Tegen ballonvaart in Amsterdam.
EX BA C 426a/16 (Huiskamp 1021).

1785
(31) Het halve of wel gebrekkige Cronykje, van 't stedeken Muyden, alwaar eenen
voornaamen bakker heerscht. [...]. Uit den origineelen Hebreeuwsche text, in
onse moedertaale getrouwelyk overgeset, [...]
* 23 blz.; anoniem, z.j., z.p.
Indeling: capittels: 3; verzen en liederen; geen kolommen. - Letter: romein. Bijbelse taal.
• Contra Backer, Rendorp en andere Amsterdamse vervolgers van Hespe en
Verlem.
EX SAA B (1785)14.

1786?
(32) Zendbrief Elisabeths, welken zy gezonden heeft Cornelius, bygenaamd de
strengen enz. door E.B.....
* 16 p., ‘Een der beroemdste schryfsters, genoeg by het publiek bekend, door de
beide zedelyke romans laatstelyk door haar Ed. uitgegeeven’; ‘Gedrukt na een
origineel manuscript’, z.j., z.p. (ook op p. 16 gesigneerd E.B..... [= Elizabeth
Bekker]).
Indeling: geen capittels, geen verzen. - Bijbelse taal (in ex. UBA staat op omslag,
in handschrift: ‘in Bijbelstijl’).
EX UBA Obr 1419.
O gedrukte versie van nr. 1. Gegevens over datering enz. ontleend aan P.J.
Buijnsters, Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken (Utrecht 1987), dl.
1, p. 361.
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1795
(33) Het Boek der Chronieken der Nederlanders, beschreeven in de Oostersche styl,
door den rabbie Kabiel Lynzo
* 12 blz. (UBA Pfl. T.y. 17: II + 12 blz.); anoniem (Kabiel Lynzo: fake), Amsterdam
1795.
Indeling: capittels: 5; verzen; geen kolommen. - Letter: romein (2 ex. gotisch),
geen kolommen. - Bijbelse taal.
• Over Bataafse Revolutie en vlucht Willem V.
EX KB Knuttel 22534; UBA O 76-174 (gotisch), Pfl. T.y. 16 (gotisch), Pfl. T.y.17;
UBG Broch. 39 (slechts 8 p., zonder aanduiding plaats en jaar, mét noten die in
Amsterdamse exemplaren ontbreken); UBG Vq15, nr. 9 (identiek aan andere
Groningse exemplaar, maar in handschrift: 20 maart 1795).
(34) Het Boek der Chronieken der Nederlanders. Beschreeven in de Oostersche styl,
door den rabbie Kabiel Lynzo
* 8 blz. (UBA Pfl. T.y. 17: II + 12 blz.); anoniem (Kabiel Lynzo: fake), Amsterdam
1795.
Indeling: capittels: 5; verzen; geen kolommen. - Letter: romein. - Bijbelse taal.
• Over Bataafse Revolutie en vlucht Willem V.
EX UBA Pfl. T.y. 17; UBG Broch. 39; UBG Vq15, nr. 9.
(35) Vervolg op het Boek der Chronieken der Nederlanders, beschreeven in de
Oostersche styl, door den rabbie Kabiel Lynzo
* II + 8 blz.; anoniem (Kabiel Lynzo: fake); p. 8: ‘De prys is twee stuivers’.
Indeling: capittels: 6-9; verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse
taal.
• Over verovering van Sluis en 's-Hertogenbosch door revolutielegers.
EX UBA Pfl. T.y. 17a; UBG Vq 15, nr 10.
(36) Het Boek der Richteren der Nederlanders. Anders gezegd: dat der princen van
Oranje. In eenen Oosterschen styl beschreeven, door een voornaam rabyn
* 17 blz.; anoniem, z.j. (‘In het eerste jaar der Bataafsche Vryheid’), z.p.
Indeling: capittels: 12; verzen; twee kolommen. - Letter: gotisch. - Bijbelse taal.
EX UBA Pfl. T.y. 17aa; UBG Van Alphen 1914 (boven titel in hs. 24 april 1795).
(37) Het Boek der Klaagliederen, of Rapsodie door Willem de Vde, thans woonagtig
in Engeland, tot leedweezen van alle zyne aanhangers in de Bataafsche
Republiek. In eene tot nog toe onbekende smaak geschreven
* 16 blz.; anoniem, z.j., Amsterdam.
Indeling: geen capittels, maar afdelingen; geen verzen; geen kolommen. - Letter:
romein. - Geen bijbelse taal.
• Lange jeremiade van de prins.
EX KB Knuttel 22567; BZ 5081.

1798
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(38) ‘Het Boek der Representative Rooms-Catholyke Pastors’, in: De Politieke
Blixem, nr. 47 (30 april 1798), p. 371-374; nr. 53 (11 juni 1798), p. 417-418;
nr. 56 (5 juli 1798), p. 441-444.
* Indeling: capittels 1-2, 3, 4-5; verzen; geen kolommen. - Letter: romein. Bijbelse taal.

Afkortingen
EX

=

exemplaar

O

=

opmerking

BA

=

Bibliotheek Arnhem

BL

=

British Library Londen

BZ

=

Bibliotheek Zeeland
Middelburg

CBG

=

Centraal Bureau voor
Genealogie Den Haag

KB

=

Koninklijke Bibliotheek
Den Haag

HUA

=

Het Utrechts Archief
Utrecht (bibliotheek)

RAL

=

Regionaal Archief Leiden
(bibliotheek)

SAA

=

Stadsarchief Amsterdam
(bibliotheek)

UBA

=

Universiteitsbibliotheek
Amsterdam

UBG

=

Universiteitsbibliotheek
Groningen

UBL

=

Universiteitsbibliotheek
Leiden

UBN

=

Universiteitsbibliotheek
Nijmegen

UBU

=

Universiteitsbibliotheek
Utrecht
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Eindnoten:
1 Tekst van lezing voor de Stichting Jacob Campo Weyerman gehouden op de grondvergadering
van 19 januari 2013 in de cipierszaal van de Gevangenpoort in Den Haag. In dankbare
herinnering aan André Hanou, die in 1993 een eerdere versie van deze tekst las, met een fijn
pennetje van kanttekeningen voorzag en streng sprak dat Paape eerst moest. Verse dank aan
Jac Fuchs, die in de British Library heel wat satirische Bijbelboeken signaleerde, aan Peet
Theeuwen, die me lang geleden een passage uit De Post aan de hand deed, aan Rudolf Dekker,
bij wie ik las over het handschrift-Macaré, en aan Simon Vuyk, die me een kleine katechismus
liet lezen.
2 H. Daudt en Ben Sijes, Beeldreligie. Een kritische beschouwing naar aanleiding van de reacties
op de derde uitzending van ZO IS HET... (Amsterdam 1966), p. 24.
3 Daudt en Sijes, Beeldreligie, p. 27.
4 Daudt en Sijes, Beeldreligie, p. 61.
5 Daudt en Sijes, Beeldreligie, p. 30.
6 Daudt en Sijes, Beeldreligie, p. 43.
7 J. van den Berg, Han Lammers en Harry Mulisch (red.), Zo is het (Amsterdam 1964). De eerste
druk van dit boekje dateert van 30 januari 1964.
8 Daudt en Sijes, Beeldreligie, p. 95.
9 J. le Francq van Berkhey, De Bataafsche menschlijkheid. Nieuwe uitgave. Met verdeedigende
en geschiedkundige aanteekeningen opgehelderd (Leiden 1804), p. 4.
10 Berkhey, De Bataafsche menschlijkheid, p. 103.
11 Pieter Prins, Rym-cronyk, in twee zamenspraaken, tusschen vader en zoon (Amsterdam [1788]),
p. 11.
12 Maurits Cornelis van Hall, ‘Verhandeling over het hekeldicht’, in: Werken van het Amsteldamsch
Dicht- en Letteröefenend Genootschap, dl. 27, 2e stuk (Amsterdam[1792]), p. 249-330, aldaar
p. 269.
13 Van Hall, ‘Verhandeling’, p. 309. Van Hall gebruikte Carl Friedrich Flögel, Geschichte der
komischen Litteratur, 4 dln. (Liegnitz-Leipzig 1784-1786), dl. 1. In het derde deel een
opmerkelijk aantal bladzijden over de Nederlandse satire (Erasmus, Marnix, Mandeville en
Burman).
14 Revolutie in woorden. Ed. A.J. Hanou (Amsterdam 1989), p. 53-55, 121-122.
15 Elizabeth Wolff-Bekker, De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. Ed. André Hanou
(Leiden 2000).
16 Peter Altena, ‘Een “oude Hellenbroeksman” en de radicale Verlichting. De bestrijding van het
populaire catechisatieboekje van Abraham Hellenbroek door Bernardus Bosch en Gerrit Paape’,
in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 5 (1994), nr. 1-2, p. 139-167.
17 Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken. Ed. P.J. Buijnsters (Utrecht 1987), dl. 1, p. 104.
18 Paul Claes, Echo's echo's. De kunst van de allusie (Nijmegen 2011), p. 50-58.
19 Robert Dodsley (1703-1764) wordt in dit verband genoemd in Dictionary of national biography,
dl. 5 (1908), p. 1076.
20 Het Boek der Chronycken van de Koningen van Engelandt (Amsterdam 1744), Voorrede, p.
[ii].
21 Vooral mevrouw Vieu-Kuik zag de hand van Betje Wolff alomtegenwoordig, op grond van ‘de
typische woordenkeus en van enige syntactische kenmerken’ van haar werk. Dat de in de
Voltaire-biografie gehanteerde Bijbelstijl ook later voorkomt in haar Zendbrief Elisabeths
(bedoeld is uiteraard de gedrukte editie), is voor Vieu-Kuik een krachtige aanwijzing voor
Wolffs betrokkenheid bij de Voltaire-biografie: ‘was ooit anonimiteit minder anoniem?’; H.J.
Vieu-Kuik, ‘Betje Wolff, de anonieme’, in: P. Minderaa e.a. (red.), Boeket voor Betje en Aagje
(Amsterdam-Antwerpen 1954), p. 123. De retorische vraag van Vieu-Kuik zou ik niet op de
door haar gewenste manier beantwoorden. Op p. 117 citeert zij Wolff die in een brief verklaart
dat De Gryzaard ‘grootendeel’ door haar geschreven is. Haar betrokkenheid bij De Gryzaard
lijkt me daarmee wél redelijk overtuigend gegeven.
22 Over het tijdschrift schreven Christa de Haan en Lot de Kruif, Van excentrische bollen en een
kwaadaartig meteorum. Een karakteristiek van het tijdschrift ‘De Rhapsodist’ (1771-1783), 2
dln. (Amsterdam, doctoraalscriptie UvA, Historische letterkunde 1988, onder begeleiding van
André Hanou).
23 [Philo Biblius,] Brief aan den Advocaat der Vaderlandsche Kerke; ter verdediginge van den
eerbied die men aan Gods woord schuldig is (Utrecht z.j.), p. 7. Op p. 16 gesigneerd als Philo
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24
25
26
27
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32
33

34
35
36
37
38
39
40

41
42

Biblius, gedateerd ‘L ......, den 1. van Wintermaand 1771’. Philo Biblius zegt op p. 4 de Advocaat
zijn steun toe bij het herstel van ‘de eer der geschonden Kerkelyken’ en de strijd tegen ‘eene
bende vyanden’.
Biblius, Brief, p. 10.
Biblius, Brief, p. 11.
De Rhapsodist, dl. 2 (Amsterdam 1772), ‘Voorreden’, p. 1.
Rhapsodist, dl. 2, p. 2.
Rhapsodist, dl. 2, p. 4-5
Rhapsodist, dl. 2, p. 5.
Rhapsodist, dl. 2, p. 6.
Rhapsodist, dl. 2, p. 7.
De verwijzing naar Hofstede was uiterst doortrapt, omdat Hofstede geestverwant was van Joh.
Barueth en diens Advocaet der Vaderlandsche Kerk (1771-1772).
Philo Biblius, Aan den Rhapsodist, over de voorreden voor no. I. van zyn II. deel (Utrecht z.j.)
(UBN Tz c 18604, bijgebonden bij De Rhapsodist, dl. 2), p. 5. Op p. 22 gedateerd ‘L....., den
28. van Louwmaand’. De Rhapsodist werd nadien met een zeker gemak geplaatst in een reeks
van onrechtzinnige periodieken: zie Christianus van Heidelberg, De eer en leer der
Gereformeerde Kerke verdeedigd (Amsterdam z.j.), p. 101.
Wolff-Bekker, Santhorstsche geloofsbelydenis, p. 49-64 biedt een overzicht.
Satyra Juvenalis Amstelodamensis, over het Boek genaamd Deutero Jubilon (Amsterdam 1775)
(Knuttel Pfl. 19084), p. 3.
Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen (1775), I, p. 475-476.
Flögel, Geschichte der komischen Litteratur, dl. 1, p. 85 in hoofdstuk dat aan de parodie is
gewijd.
De Post van den Neder-Rhijn, VIII, nr. 399 (21 december 1785), p. 770. De Post-kenner Peet
Theeuwen attendeerde me op deze passage.
[Adriaan Wolff], Brief over de Santhorstsche geloofsbelydenis. In: Wolff-Bekker, Santhorstsche
geloofsbelydenis, p. 134.
Groninger Archieven, Toegang 94 (Inv. families Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum), voorm. nr. 263 (thans in particulier bezit) is het exemplaar van Het Boek Anonymi
‘met aantekeningen van Jan van Bolhuis (1750-1803)’. Nr. 266 bestaat uit satires, daaronder
nog een ex. van Het Boek Anonymi, zonder aantekeningen.
Simon Vuyk, De erfenis. Een kleine catechismus van het religieus humanisme (Uit de
letterlievende fuik) [Deventer 2012], [p. 20].
J. le Francq van Berkhey, Ernstige en boertige vertellingen mijner jeugd (Leyden 1804), nr.
12, p. 21.
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Toneelgezelschappen tijdens de vredesonderhandelingen in Utrecht
Barbara Sierman
De Vrede van Utrecht in 1713 en de komst van vele buitenlandse diplomaten hebben
menig ondernemer in die tijd geen windeieren gelegd en het is dan ook niet
verwonderlijk dat Jacob van Rijndorp, eigenaar van een theater aan de Vest in Leiden
en leider van een troep toneelspelers, van deze voorspoed een graantje wilde
meepikken. Hij had goede papieren. De stad Utrecht had al sinds 1699 geen enkele
toneelgroep op de kermis gepermitteerd, maar Van Rijndorp kreeg op 29 juni 1711
(het jaar vóórdat de vredesonderhandelingen begonnen) toestemming van de
vroedschap.1 Zijn toneelgezelschap mocht twintig toneelstukken spelen, mits hij
daarvoor duizend gulden aan de Aalmoezenierskamer betaalde. Hoeveel voorstellingen
hij daarvoor mocht geven, wordt niet vermeld, wel dat er woensdags en donderdags
niet gespeeld mocht worden in verband met ‘predikdiensten en bedestonden’ en
evenmin na half negen 's avonds. Van tevoren moesten er enkele toneelstukken
getoond worden aan de ‘Heeren Gecommitteerden van de Jaarmarkt’, zodat zij een
keuze konden maken of ‘de ergerlyke aff te keuren’. Deze vorm van ‘voorselectie’
gebeurde wel vaker, ook de spelers van de Amsterdamse Schouwburg werd gevraagd
vooraf lijsten in te leveren voor hun optredens in Haarlem.2 Het optreden van Van
Rijndorp, na zoveel jaren van afwezigheid van toneelspelers op de Utrechtse kermis,
was aanleiding voor een pamflettenstrijd tussen voor- en tegenstanders van toneel,
geïnitieerd door Pieter Burmans Redenvoering voor de comedie uit 1711.
Toen in december 1711 besloten werd dat de vredesonderhandelingen in Utrecht
zouden plaatsvinden, diende Van Rijndorp opnieuw een verzoek in om ook in 1712
op de kermis te mogen staan. Maar er was nog een kaper op de kust, Louis Deschalier
(Desaillers), die een theater in Den Haag had, waar hij Franse opera's vertoonde.
Beiden kregen op 29 maart 1712 de begeerde toestemming.3 Deschalier's toestemming
ging direct in en tegen een vergoeding van honderd gulden per week of twintig gulden
per voorstelling aan de Aalmoezenierskamer mocht hij ‘Opera mitsgaeders de Franse
en Italiaensche Commedie’ spelen. Van Rijndorp mocht tot 27 september spelen op
voorwaarde dat hij daarvoor 2.200 gulden aan de Aalmoezenierskamer betaalde. Het
is zeer waarschijnlijk dat hij net als Deschalier twintig gulden per voorstelling
betaalde. Als we even rekenen, betekent dit dat hij vanaf 1 mei speelde, de traditionele
aanvang van het kermisseizoen. Ditmaal werden er geen restricties aan het repertoire
gesteld en ik ga ervan uit dat dezelfde beperkingen golden ten aanzien van sluitingstijd
en dagen waarop niet opgetreden mocht worden, aangezien dit vrij gebruikelijk was.
De voorstellingen werden gegeven op de Mariaplaats en op grond van andere
optredens kunnen we veronderstellen dat Van Rijndorp door een timmerman uit
Utrecht een houten tent liet bouwen om daarin voorstellingen te geven, maar daar is
nog geen spoor van gevonden in de notariële archieven. Van Louis Deschalier echter
wel. Hij heeft reeds op 21 januari 1712 aan drie Utrechtse timmerlui gevraagd een
tent voor hem te bouwen.4 Zijn Haagse compagnon Bastian Le Brun regelde dit voor
notaris Bernard Jan van Zweerd. Deze akte is een prachtig voorbeeld van de
specificaties voor de bouw van zo'n tijdelijk houten theater.5 Zo staat daarin de
omvang van het bouwwerk nauwkeurig
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beschreven. De tent werd 138 Rijnlandse voeten lang en 38 Rijnlandse voeten breed
en had een pannendak (geen zeildoek, zoals ook wel voorkwam). De tent moest
binnen vijf weken (dus 1 maart 1712) klaar zijn en kostte totaal 3.560 gulden. Maar
pas eind maart kon hij erin gaan spelen.
De voorstellingen liepen voor Deschalier minder voorspoedig dan hij verwachtte.
Op 23 mei 1712 stemde de Vroedschap in met een verlaging van de bijdrage, van
twintig gulden naar tien gulden per voorstelling ‘vermits de Slegte ontfangst en
toeloop van menschen tot de Fransche Opera en Commedie’.6 Uiteindelijk ontving
de Aalmoezenierskamer in 1712 een bedrag van totaal 4.470 guldens van beide
gezelschappen samen.7
Een derde kandidaat die ook graag die zomer naar Utrecht was gekomen, was de
Amsterdamse weduwe Elisabeth van Gevel-Danschrader. Zij en haar man Hendrik
van Gevel († 1710) reisden sinds het begin van de achttiende eeuw met een
koorddanserstroep de kermissen af. Begin 1712 liet ze de vroedschap weten dat ze
‘ter ocasie van de vrede alhier gaarne eenige seer curieuse exercities van springen,
voltigeren en coordedansen zoude vertoonen’ en vroeg toestemming om dit zes
maanden lang te mogen doen.8 Zij was zich er terdege van bewust dat er nog twee
grote attracties waren en stelde zich bescheiden op: haar voorstellingen zouden
eindigen vóórdat die van de anderen startten. Maar ook door deze tegemoetkoming
liet de vroedschap zich niet vermurwen.
De komst van de twee toneelgezelschappen was een bron van inspiratie voor
Augustinus Freschot die in zijn briefroman al in de eerste brief met name de actrices
op de korrel nam. Meer hierover is te vinden in de vertaling door Roland Fagel:
Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht, dit jaar
verschenen bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.

Eindnoten:
1 Het Utrechts Archief (HUA), Resolutiën van de Vroedschap, 1711, fol. 185r.
2 Barbara Sierman, ‘Amsterdamse acteurs op de Haarlemse kermis’, in: Documentatieblad
Werkgroep Achttiende Eeuw 18 (1986), nr. 1, p. 75-85.
3 HUA, Resolutiën van de Vroedschap, 1712, 29-3-1712.
4 HUA, Notarieel archief, inv. nr. U137a008 (notaris B.J. van Zweerd), nr. 43, 21-1-1712.
5 Zie ook Anna de Haas, ‘Schavotten en tenten: tijdelijke theaters van ca. 1600 tot ca. 1800’, in:
Bob Logger e.a. (red.), Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw (Amsterdam 2007),
p. 13-37, aldaar p. 28.
6 HUA, Resolutiën van de Vroedschap, 1712, 23-5-1712.
7 HUA, Aalmoezenierskamer, inv. nr. 1827.
8 HUA, Requesten aan de Vroedschap, inv. nr. 373, req. 8-2-1712.
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Joan Jacob Mauricius (1692-1768): bouwstenen voor een biografie
Deel I: 1692-1737
John Besseling
De dichter, jurist en diplomaat Joan Jacob Mauricius wordt vooral herinnerd als
gouverneur-generaal van Suriname in de jaren 1742-1751. Over zijn verdere
levensloop is weinig bekend. In 1858 publiceerde C.A. van Sypesteyn - later zelf
gouverneur-generaal - een beknopte levensbeschrijving met nadruk op de Surinaamse
periode, die veelvuldig is nageschreven, maar naar huidige maatstaven tekort schiet.
Pim van der Meiden heeft in zijn Betwist bestuur (1985) een schat aan nieuwe
informatie over Mauricius boven water gebracht, maar zijn onderzoek was toegespitst
op de bestuurlijke conflicten tijdens Mauricius' bewind. In dit artikel gaat het om
Mauricius zelf, zijn jeugd, opleiding en carrière in de periode die voorafging aan het
gouverneur-generaalschap.

Een Amsterdams wonderkind?
In 1753 publiceerde Joan Jacob Mauricius het eerste deel van zijn driedelige
overzichtswerk, Dichtlievende uitspanningen. De eerste veertig pagina's zijn gevuld
met Latijnse en Nederlandse poëzie die hij vóór zijn achttiende jaar had geproduceerd.
Nooit geplaagd door valse bescheidenheid benadrukte Joan Jacob dat hij al jong
buitengewone begaafdheid aan de dag had gelegd. Op twaalfjarige leeftijd, in 1704,
verscheen zijn ‘Lauwerkrans voor de helden van de slag bij Hochstedt’ in druk, en
vijf jaar eerder, in januari 1699, had hij al opzien gebaard door in de Amsterdamse
Gasthuiskerk een preek te houden over een tekst uit Mattheus, hoofdstuk 7, vers 15
en 16: ‘Wacht U van valsche profeten, dewelke in schaapskleren tot U komen’. Het
betoog werd als pamflet uitgegeven en verschafte Joan Jacob een reputatie van
jeugdige genialiteit die hij zijn leven lang heeft gekoesterd.1
De voordracht van bijna een uur was opmerkelijk voor een kind van nog geen
zeven, maar ongetwijfeld had Joan Jacob niet zelf de tekst geschreven. Zijn vader
Jan Mauricius was een gewezen dominicaner monnik uit de Zuidelijke Nederlanden,
die met het vuur van de bekeerling het calvinistische geloof had omarmd. Nadat hij
in 1691 met zijn vrouw naar Amsterdam was uitgeweken en een koffiewinkel gestart,
had Jan naam gemaakt met enkele militante anti-katholieke publicaties.2 Het was
zijn voornemen zijn zoontje klaar te stomen voor de studie theologie.3 In augustus
1699 werd Joan Jacob als zevenjarige ingeschreven als leerling van de Latijnse
school.4

Jan en Margareta Mauricius
Jan Mauricius zweeg het liefst over zijn familie in Limburg en dat gold ook voor
Joan Jacob. Meer dan dat ‘op mijne familie niet anders te zeggen valt, dan dat se in
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Holland vreemd is’ en dat hij ‘de eerste edelman de ma race’ was, had hij niet te
melden.5 Toch is de familieachtergrond niet irrelevant. Jan Mauricius was op 15 juli
1657 geboren in het stadje Tongeren, vijftien kilometer van Maastricht.6 Zijn vader,
de meestersmid Paulus Jansz. Maurissen, was afkomstig uit het nabijgelegen Bilzen,
in 1674 een stadje met 1637 inwoners, waar de kerk is gewijd aan Sint Mauritius.7
De familie Maurissen was er in de tweede helft van de zeventiende eeuw
doorgedrongen tot het lokale bestuur. Een neef van Jan Mauricius zat in de raad en
fungeerde in 1708 als burgemeester.8
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Jan was rond 1675 monnik geworden, in 1680 tot priester gewijd en in 1682 tot
biechtvader en predikheer. In 1688 ging hij ervandoor met Margareta Hamelaars,
een dochter uit een van de prominentste families in Tongeren, die bij hem te biecht
kwam.9 In de veertiende eeuw al was in Tongeren een notaris Hamelaars gevestigd
en de familie vervulde al generaties kerkelijke en wereldlijke functies in stad en
regio. Reinier Hamelaars, Margareta's oudste broer, was doctor in de theologie en
doceerde in Roermond.10 Een tweede broer, Jan Hamelaars, was in 1711 drossaard
van het graafschap Loon en het stadje Borgworm, en baljuw van de heerlijkheid
Hoeselt. Hij woonde in Tongeren en was, evenals voorgaande generaties Hamelaars,
lid van rederijkerskamer De Witte Lelie. In 1731 voerde de kamer zijn berijming
van Irene en Nicephore op, door hemzelf geregisseerd.11
Jan Mauricius en Margareta Hamelaars trouwden begin mei 1689 in de
gereformeerde kerk van Limmel, thans een buitenwijk van Maastricht.12 De
Maastrichtse kerkeraad hielp Jan aan een baantje als onderwijzer, maar kon weinig
bescherming bieden. Maastricht was in 1632 ingelijfd bij de Republiek, maar onder
gedeelde souvereiniteit met de prins-bisschop van Luik.13 Het katholicisme werd hier
geen strobreed in de weg gelegd. Jan en Margareta werden belaagd door geestelijken,
familieleden en vrienden, die hen tot inkeer wilden brengen, en volgens Jan misten
hij en zijn vrouw ook het theater van de katholieke kerkdienst. Aanvankelijk bezweken
ze onder de druk. Jan liet zich inpalmen met een patent dat een milde straf beloofde
en plechtig werd het echtpaar terug geleid naar Tongeren. Margareta is waarschijnlijk
novice geweest, want ze moest in een klooster penitentie doen.
Al snel vluchtte ze opnieuw. Ze vond onderdak bij katholieken in Den Bosch,
bezocht stilletjes gereformeerde diensten, en schreef haar man wanhopige brieven.
Jan verbleef in een klooster in Mechelen, opnieuw ten prooi aan een hevige
geloofscrisis. Hij regelde een overplaatsing naar Bergen in Henegouwen, dat kort
daarna op 15 maart 1691 door het Franse leger werd ingenomen. In de chaos voegde
hij zich bij Margareta in Den Bosch.14 Via Utrecht trokken ze naar Amsterdam, waar
op 9 mei 1692 hun enige zoon, Joan Jacob, werd gedoopt.15
De vlucht van het echtpaar Mauricius was in Bilzen en Tongeren een enorm
schandaal. De breuk met de familie was ingrijpend en definitief. Toen Joan Jacob
carrière ging maken, stak het wel dat hij zich niet kon beroepen op een illuster
voorgeslacht.16 De familie Maurissen had geen wapenembleem, dus ontwierp hij, in
strijd met de heraldische conventies, een variant op dat van zijn moeders familie,
waarbij de drie schuin afgebeelde klophamers in het wapen Hamelaars werden
vervangen door drie verticaal geplaatste pikhamers.17 Joan Jacob omschreef zijn
ouders als ‘plus honestis quam copiosis’, meer eerlijk dan rijk, maar geheel
onbemiddeld kunnen ze toch niet geweest zijn.18 Jan Mauricius beschikte als
ex-monnik niet over kapitaal,19 maar Margareta had geen volledige kloostergeloften
afgelegd en heeft wellicht aanspraak kunnen maken op een erfenis. Het echtpaar
Mauricius was in ieder geval vermogend genoeg om in Amsterdam een koophandel
te beginnen, aansluiting te vinden bij de betere middenklasse, en Joan Jacob naar de
universiteit te sturen.
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Vrienden en beschermers
Jan Mauricius debuteerde in 1694 met Getuigenisse der waarheyd, een autobiografisch
bekeringsverhaal naar de mode van de Nadere Reformatie, waarin hij zijn zielenstrijd
breed uitmat.20 Zijn anti-katholieke publicaties verschaften hem vrienden en
beschermers. Zijn derde boek, 't Heylig jaar 1700, droeg hij op aan burgemeester
Nicolaas Witsen, wiens ‘vaderlijke Protectie aan mijn geringe Persoon tegen de
Vyanden der Waarheid bewesen, in verscheidene gelegentheden is gebleken’.21 Het
vervolg op de Getuigenisse
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Het wapen van de familie Hamelaars en het door Joan Jacob Mauricius ontworpen familiewapen
(CBG, Den Haag)

der waarheyd (1702) droeg hij op aan Gerbrand van Leeuwen (1643-1721), coccejaans
predikant, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre, en zwager van burgemeester
Ferdinand van Collen. Jan was een protegé van Van Leeuwen. Na zijn aankomst in
1691 in Amsterdam, had Van Leeuwen hem uitgenodigd aan het Athenaeum Illustre
zijn colleges te volgen. In de opdracht uit 1702 wees Jan erop dat hij inmiddels elf
jaar ‘uyt den Sprink-bron uwer hemelsche wijsheid’ had geput.
De lofdichten in Jans boeken geven een indruk van het milieu waarin hij werd
opgenomen. Het Zeege-pralende lof-tooneel der vrouwelyke sexe (1704), waarin hij
de emancipatorische kwaliteiten van het calvinisme contrasteert met de
vrouwonvriendelijkheid van het katholicisme, telt naast een vers van de predikant
Adolph Olivier, die Jan uit Maastricht kende, bijdragen van de advocaat, publicist
en topografieverzamelaar Mattheus Brouërius van Nidek en de theologiestudenten
Bartholomeus Bolk en Petrus van der Nolk, pupillen van Van Leeuwen.22 Het gezin
Mauricius was bevriend met de familie Van der Nolk. Petrus is waarschijnlijk jong
overleden, want predikant werd hij niet,23 maar Jan was ook bevriend met Egbert van
der Nolk, een broer of neef van Petrus.24 Egbert was een welgestelde zijdereder en
producent van goud- en zilverdraad, vanaf 1711 gevestigd in De Haagsche
Kantwinkel, achter het stadhuis op de Nieuwezijds Voorburgwal. Joan Jacob groeide
op met de kinderen van Egbert. Bij het huwelijk van diens dochter Elisabeth in 1724
memoreerde hij dat ‘we in onze eerste jeugd, en kinderlyke jaaren, Als Broêrs en
Zusters, by elkandren daaglyks waaren’.25 Egberts zoon Willem van der Nolk, Joan
Jacobs boezemvriend, was toen al overleden, maar met diens broers Philipus
(1704-1765) en Pieter (1706-1764) hield hij contact.26 Philipus had op de zolder van
zijn huis een toneelzaal, waar literair onderlegde kooplieden in dagelijks kostuum
voorstellingen gaven voor een select publiek.27 Wanneer Joan Jacob in het buitenland
verbleef, fungeerde Philipus als zijn zaakwaarnemer in Amsterdam. 28

Coccejaanse orangisten
Joan Jacob speelde al jong een rol in de vrienden- en kennissenkring van zijn vader.
Toen Bartolomeus Bolk in 1704 als predikant naar Sas van Gent vertrok, maakte de
twaalfjarige Joan Jacob een Latijns jaargedichtje voor hem, dat in 1753 werd
opgenomen in Dichtlievende uitspanningen.29 In 1705 droeg hij bij het dubbelhuwelijk
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van Mattheus en François Brouërius met de zusters Maria en Ida Hermans een zelf
geschreven gedicht voor, dat in druk werd uitgegeven.30 Uit hetzelfde jaar dateert
een bruiloftsgedicht voor de koopman Abraham van der Valk en Sara Obbens.31
Daarnaast prijken zijn lofdichten in zijn vaders boeken: het Zege-praalende lof-tooneel
bevat een stukje van de elfjarige, als student leverde hij een bijdrage voor de
Afgodendienst der jesuiten in China (1711), en ook Jans laatste werk, het Recht en
gebruyk van de graven en begraaffenissen (1714), sierde hij op met een gedicht.32
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Joan Jacobs opvoeding werd intensief begeleid. Hij kreeg thuis zijn eerste onderwijs,
zodat hij op de Latijnse school in de klas kwam met jongens die enkele jaren ouder
waren, en bovendien het eerste semester kon overslaan. Hier was hij niet het
wonderkind dat in 1699 aan het publiek was voorgesteld. In de eerste vier jaar begon
hij in de achterhoede en klom telkens in het tweede half jaar op naar de top tien in
een groep van 25 à 35 leerlingen. Ook in de vijfde klas bij David van Hoogstraten
presteerde hij de eerste twee kwartalen middelmatig, maar werd vervolgens in het
derde eerste en behaalde in het vierde de tweede plaats. In de zesde klas bij Johannes
Schalbruch, waar hij drie semesters doorbracht, begon hij ook matig, maar eindigde
als vierde in een groep van twintig.33 Getalenteerd was Joan Jacob ongetwijfeld, maar
het is duidelijk dat hij onder hoge druk werd voorbereid op het vervolgonderwijs.
Waarschijnlijk was David van Hoogstraten (1658-1724), de befaamde taalkundige,
literator en conrector van de Amsterdamse Latijnse school, een kennis van Jan
Mauricius. Een vriend van Van Hoogstraten, de koopman, dichter en geschiedschrijver
Daniel Willink, schreef een lofdicht voor Jans Gewigte redenen, om sig niet te begeven
in den huwelyken staat met de gene, die roomschgezind sijn (1708). Mattheus
Brouërius, die vier van Jans boeken van lofdichten voorzag, werkte met Van
Hoogstraten aan een Groot algemeen historisch, geografisch, en oordeelkundig
woorden-boek.34 Zeker is dat Van Hoogstraten grote invloed heeft gehad op Joan
Jacobs ontwikkeling. In 1753 was hij er nog altijd trots op dat hij als elfjarige bij
deze geleerde de eerste prijs had behaald, en de affiniteit was wederzijds.35 In 1722
leverde Van Hoogstraten een gedicht voor de gebundelde uitgave van Joan Jacobs
Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen, waarin hij hoog opgaf van zijn
oud-leerling.36
Van Hoogstraten maakte deel uit van de internationale republiek der letteren, maar
hij was ook een centrale figuur in het lokale culturele, politieke en kerkelijke leven.
Binnen deze geletterde, protestantse elite was de belangstelling voor taal- en
letterkunde nauw verweven met religieuze en politiek-ideologische noties.37 Van
Hoogstraten schreef niet alleen taal- en letterkundige werken, maar vertaalde ook
theologische traktaten en publiceerde in 1690 naar aanleiding van de Glorious
Revolution een 880 pagina's dikke studie over de politieke geschiedenis van Engeland
sinds 1625, culminerend in 206 pagina's over de overtocht en de kroning van Willem
38
III en Mary Stuart. Als religieus vrijzinnig intellectueel zag hij de Republiek als een
bolwerk van vrijheid en tolerantie, maar hij stond positief tegenover Oranje. Van
Hoogstraten bezat het complete werk van de gebroeders De la Court, maar toen
Willem III na zijn Britse zegetocht in 1691 in Holland terugkeerde, barstte hij uit in
bulderend oranjegezang. Nadat hij Willem als ‘onoverwinnelijke Held’ en ‘slooper
van het Fransch gewelt’ had bejubeld, haalde hij het horrorscenario op van een
katholiek complot tussen Lodewijk XIV en Jacobus II, en schetste een volk dat massaal
naar Den Haag optrok om de ‘Vader van het Vaderland’ te verwelkomen.39
Jan Mauricius' publicaties werden in dit milieu positief gewaardeerd. De instroom
van gevluchte hugenoten na 1685 had geleid tot een opleving van anti-Franse en
anti-katholieke sentimenten. Willem III had het radicaalste anti-papisme getemperd,
maar de angst voor Franse expansie en een internationale samenzwering tegen het
protestantisme, beheerste in de jaren '90 het intellectuele klimaat.40 In de kringen
waartoe Jan Mauricius behoorde, voltrokken zich opmerkelijke theologisch-politieke
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verschuivingen. De Amsterdamse intellectuelen behoorden overwegend tot de
coccejaanse richting, die rond 1650 nog gelieerd was geweest met het staatsgezinde
kamp. Onder invloed van Descartes en het rationalisme raakten de coccejanen echter
verdeeld in twee stromingen, de Leidse of groene coccejanen, die open stonden voor
de nieuwe filosofie en vanaf de kansel complexe schriftanalyses ten beste gaven,
met weinig aandacht voor de toe-
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passing, en de ernstige coccejanen die de praktijk van de Godzaligheid benadrukten.41
Deze stroming neigde ertoe samen te smelten met de traditioneel oranjegezinde jonge
voetianen, die ook groot belang hechtten aan de Godzalige praktijk, en deelde met
hen de doelstellingen van de Nadere Reformatie. Analoog aan deze ontwikkeling
verschoof ook de politieke oriëntatie van de ernstige coccejanen. In de jaren '90 gold
Willem III als kampioen van het Europese protestantisme, en hoeveel weerzin zijn
bewind binnenlands ook mocht opwekken, tegenover de Franse dreiging gold zijn
gezag ook in deze kringen als onmisbaar.
Jan Mauricius was een vurig pleitbezorger van het Oranjebewind. Gezien zijn
achtergrond als vluchteling was dat niet verbazend en zijn coccejaanse scholing had
hem daarin gesterkt. Hij bewonderde de predikant Johannes d'Outrein, de voornaamste
vertegenwoordiger van de ernstige coccejanen.42 Jans antwoord op de geschillen
binnen de gereformeerde kerk was een hartstochtelijk pleidooi om de aandacht te
richten op de werkelijke vijand, ‘de Antichrist’, het internationale katholicisme dat
erop uit was ‘Gods Kerk tot hare fondamenten’ uit te roeien. Alleen de
koning-stadhouder kon dat voorkomen en de Negenjarige Oorlog met succes
beslechten. Weliswaar bepleitte Willem III matiging van militant anti-katholicisme
om de anti-Franse coalitie met Spanje en de Oostenrijkse keizer mogelijk te maken,
maar ook de coccejanen profiteerden van Willems tolerantiepolitiek. Willem III
symphatiseerde met de voetianen, maar in 1694 had hij de orthodoxie, die de
coccejaanse stroming wilde uitbannen, een halt toegeroepen en een pacificatie
afgedwongen. Het had de populariteit van Oranje in coccejaanse kringen zeer
bevorderd. Bij het overlijden van Mary Stuart in 1695 klonk uit deze hoek een koor
van lijkredes en rouwgedichten, onder meer van d'Outrein.43 Jan Mauricius typeerde
de Britse vorstin in zijn gedicht Sions tranen en Babels vreugd als ‘rechterhand van
't treurend Vaderland’.44
Joan Jacobs opvoeding was in zekere zin een ideologisch project. Zijn klassieke
humanistische scholing stond in dienst van een gereformeerd natiebesef, dat geworteld
was in de culturele, politiek-ideologische en religieuze idealen van de elite waarin
zijn vader een plaats had gevonden. In 1705 leverde Joan Jacob het bewijs dat zijn
opvoeders in hun doelstelling waren geslaagd met zijn Lauwerkrans voor de helden
van de slag bij Hochstedt, de beslissende veldslag in de Spaanse Successieoorlog,
waarin de legers van Frankrijk en Beieren werden verslagen door de gecombineerde
legermacht van Groot-Brittannië, de Oostenrijkse keizer en de Republiek.45 Hoe vaag
omlijnd dit gereformeerde natiebesef ook geweest mag zijn, de samenhang van
culturele, religieuze en politieke noties die eraan ten grondslag lag, werd de leidraad
voor Joan Jacobs carrière. Het orangisme dat hem ‘van kintsbeen aan’ was bijgebracht,
bleef hij zijn leven lang trouw.

Student in Leiden
Joan Jacob vertrok in de nazomer van 1705 als dertienjarige naar Leiden. In de eerste
jaren onderhield hij vooral contact met de hoogleraren Gronovius, Fabricius en
Perizonius. In 1706 schreef hij een huwelijksgedicht voor Gronovius' dochter en bij
Fabricius' aantreden als rector magnificus in 1709, een Latijns lofdicht. Ook de
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studievorderingen van Fabricius' zoon Johannes, een leeftijdgenoot, werden met
gedichtjes geëerd.46 Waarschijnlijk woonde Joan Jacob in bij een van de hugenootse
ex-predikanten, die in Leiden studenten huisvestten.47 Het weerhield hem er niet van
afstand te nemen van het nauwe kerkelijke kader dat hij van thuis had meegekregen.
Hij gaf de theologiestudie op en koos voor taal- en letterkunde, geschiedenis, en
rechten.48
In zijn eerste studiejaren lag de nadruk op een brede historische en literaire
voorbereiding, met name op talenkennis. In 1708 promoveerde Joan Jacob bij
Perizonius op
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een vergelijkende taalkundige studie over de gemeenschappelijke oorsprong van
Franse en Duitse woorden.49 Perizonius was echter meer historicus dan taalkundige.
In druk bezochte colleges behandelde hij naast oudheid en middeleeuwen ook
contemporaine geschiedenis, staatkunde en sinds 1701 ‘Historia Hollandiae’. De
onderwerpen werden uitgediept tijdens private colleges, waarbij Perizonius politiek
beladen onderwerpen uit de recente Nederlandse geschiedenis niet uit de weg ging.
Geschiedenis en politica werden Joan Jacobs favoriete vakken.
Gezien deze achtergrond was de overstap naar de rechtenstudie niet zo groot. De
eminente rechtsgeleerde Gerard Noodt heeft grote invloed gehad op Joan Jacobs
vorming als jurist. Hoewel geen aanhanger van Descartes, was zijn werk doortrokken
van rationalistische kritiek op het Romeinse recht. Volgens Noodts biograaf G.C.J.J.
van den Bergh was hij een ware vertegenwoordiger van de vroege Verlichting. In
zijn meest controversiële werk, over de Romeinse jurist Julius Paulus, behandelde
Noodt het legaal doden van ongewenste of mismaakte kinderen in de oudheid. De
betekenis school niet in het onderwerp, maar in de wijze waarop hij een bres sloeg
in het bolwerk van het Romeinse recht en het natuurrecht daarmee gelijk stelde. Tot
dusver was aangenomen dat kinderdoding onder de eerste christelijke keizer direct
was verboden, maar Noodt toonde aan dat het halverwege de vierde eeuw nog was
toegestaan. Hij gebruikte deze contradictie voor een betoog over wetten en door de
rede ingegeven ethische en morele principes. Als de wet in strijd was met het principe,
verloor het Romeinse recht geldigheid en diende het natuurrecht te prevaleren.50
Volgens Noodts orthodox-gereformeerde collega Bijnkershoek stond hiermee het
gezag van het hele Corpus Juris op het spel, en dreigde de rechtswetenschap te
verzinken in een afgrond van relativisme. Noodt moet in Mauricius een getalenteerde
leerling hebben gezien, want in 1711 promoveerde deze op het centrale thema uit
Julius Paulus, ‘non omne quod licet honestum est’, ofwel: niet alles dat is toegestaan
is eerlijk. Het werd het hoofdthema in Mauricius' populair-juridische Rechtsgeleerde
Uitspanningen (1722-1724).51
Het intellectuele klimaat in Leiden was bepalend voor de politiek-ideologische
oriëntatie die de leidraad van Joan Jacobs carrière zou worden. Het kerkelijk
gefundeerde orangisme dat hij van thuis had meegekregen, kreeg een seculiere basis
in de theorievorming die kenmerkend was voor de gematigde hoofdstroom van de
vroege Verlichting. Perizonius en Noodt hadden ambivalent, maar niet afwijzend
gestaan tegenover het bewind van Willem III. Vanzelf sprak dat niet, want beiden
waren ze afkomstig uit een vrijzinnig-coccejaans, staatsgezind milieu. Het trauma
van het rampjaar 1672 had hen getekend. Nadat zijn beschermheren in Deventer in
1672 het veld hadden moeten ruimen, was Perizonius jarenlang werkeloos geweest
en pas in 1681 hoogleraar in Franeker geworden. Noodt had als jonge hoogleraar in
Nijmegen meegemaakt hoe, na de Franse bezetting, de stedelijke constitutie door
Willem iii buiten werking was gesteld. De academie was gesloten en tot hij in 1679
hoogleraar werd in Franeker had ook Noodt geen baan gehad.
Noodt en Perizonius stonden uiterst wantrouwend tegenover
absolutistisch-monarchale tendensen, maar onder druk van de Franse dreiging voor
het Europese protestantisme, raakten ook zij overtuigd van de onvermijdelijkheid
van het stadhouderschap. Bij zijn aanstelling als rector magnificus in Franeker in
1689 stak Perizonius de loftrompet over de Glorious Revolution.52 Hij sprak zich uit
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tegen absoluut vorstengezag en tirannie, en verdedigde de volkssouvereiniteit als
onvervreemdbaar - met een vorst onder beperkende voorwaarden, in dienst van het
volk, kon hij echter wel leven. De orthodox-gereformeerde hoogleraar Ulrich Huber
bestreed op juridische gronden de houdbaarheid van Perizonius' historische
voorstelling, maar ook na het overlijden van
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Willem III bleef Perizonius natuurrechtelijke ideeën over het staatsrecht en de positie
van de vorst onderwijzen.53
Ook Noodt had zich ingespannen om het monarchale beginsel te verenigen met
het idee van volkssouvereiniteit. Bij zijn aantreden als rector magnificus in Leiden
in 1699 had hij op basis van de Romeinse lex regia gesteld dat de vorst aan wetten
gebonden was en in het uiterste geval afzetbaar. Van het enthousiasme voor het
oranjebewind van tien jaar eerder was weinig over. Noodts betoog werd dan ook
opgevat als kritiek op Willem III, maar hij had zich zeer voorzichtig uitgedrukt, en
zich niet tegen de vorst als zodanig uitgesproken. Het gevolg was, aldus Joris van
Eijnatten, dat Noodts rede in de achttiende eeuw niet alleen door staatsgezinde, maar
ook door orangistische auteurs werd geannexeerd.54
Een soortgelijke receptie viel Noodts beroemde rede uit 1706 over de religieuze
tolerantie ten deel. Zijn principiële, natuurrechtelijke verdediging van de
religievrijheid geldt als mijlpaal van de vroege Verlichting, maar Noodt vermeed
zorgvuldig grenzen te bepalen, bijvoorbeeld of ook socinianen en atheïsten deze
vrijheid toekwam. Zijn omzichtigheid had tot gevolg dat zowel radicale dissenters
en republikeinen, als orangisten en orthodox-gereformeerden zijn betoog aanwendden
om hun argumenten te staven. Wanneer Jonathan Israel stelt dat Gerard Noodt, Ericus
Walten en Gregorio Leti voortzetters waren van de seculiere republikeinse traditie
van tolerantie als verwoord door De la Court en Spinoza, moet worden benadrukt
dat deze traditie ook oranjegezinde vormen kon aannemen.55 Walten was een
compromisloos voorvechter van tolerantie, religievrijheid en constitutioneel bestuur,
maar eveneens overtuigd orangist.56 Ook Noodts academische bespiegelingen stonden
ver van de radicale republikeinse theorievorming van 1650-1672. Na de dood van
Willem III in 1702 trad bij ontstentenis van een opvolger het scenario van een
statenbewind in werking, maar de politiekideologische vitaliteit van het eerste
stadhouderloze bewind was ver te zoeken. Voor intellectuelen als Mauricius, die als
vertegenwoordigers van de vroege Verlichting kunnen worden beschouwd, gold
radicaal republikanisme als gepasseerd station. In deze kringen keek men met
bewondering op naar de Engelse constitutionele monarchie en het verlicht absolutisme
van Pruisen, Rusland en Oostenrijk-Hongarije.57 Het was deze lichting die in de
deccenia na 1702 zou blijven speculeren op Oranjes herstel, en in 1747 via een
monsterverbond met de meest orthodoxe segmenten binnen de gereformeerde kerk
aan de macht zou komen.

Dichter en jurist
Al tijdens zijn studie verwierf Joan Jacob enige faam als dichter en toneelschrijver.
Nauwelijks een jaar in Leiden schreef hij zijn eerste toneelstukken, waaronder de
klucht De gestoorde studentenvreugd, die direct in ingekorte vorm werd opgevoerd
door Jacob van Rijndorp en in 1717 uitgegeven onder de titel Het Leidsche
studentenleeven.58 Daarin schetste de veertienjarige een losbandig studentenmilieu.
De hoofdpersoon Lighthart is een verwende regentenzoon die zijn studie en zijn
vaders geld vergooit aan drank en vrouwen. ‘Waarom ook’, aldus zijn vriend
Drinkaart,
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zou jy je jonge jeugd,
Als een Pedant, verslyten met studeeren?
Wel, jy zoekt immers nooit om geld te praktizeeren,
En kunt genoeg een Drost, of 't een of ander zyn,
Al weet je van geen rechten, noch Latyn.
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Lighthart loopt een geslachtsziekte op, kan zijn schulden niet betalen, en wordt na
kolderieke verwikkelingen door zijn vader van de universiteit gehaald. Mauricius
verklaarde in 1717 dat het stuk gebaseerd was op ‘'t geen ik, toen der tyd op de
akademie zynde, dagelyx hoorde, en zag’, maar de kritiek was niet nieuw. Al in 1692
had de rechtenfaculteit de gebrekkige voorbereiding, de weelderige opvoeding en
het alcoholmisbruik van studenten van rijke komaf, aangewezen als oorzaken van
het verval van de rechtenstudie.59
Joan Jacob had succes met gelegenheidsgedichten voor medestudenten, vrienden
en kennissen.60 Hij behoorde tot een groepje jonge dichters dat bijeenkwam bij de
koopman-dichter Pieter Plemper (1655-1714). Nadat Joan Jacob eerder vooral Latijnse
verzen had gemaakt, had Plemper zijn belangstelling voor het Nederlands weer
opgewekt. Hij vereerde hem als ‘Leidsman en doorluchte Noordstar’. Toen Plemper
in 1710 naar Alphen verhuisde, maakte Joan Jacob een gedicht dat in 1714 werd
afgedrukt in Plempers Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan de
Ryn.61 In de jaren '50 zou Mauricius zelf als mentor optreden voor een groepje jonge
Leidse dichters, dat zich toelegde op Oranjepoëzie.62
Als jonge advocaat in Den Haag liep het in Joan Jacobs praktijk, vanaf 1711, geen
storm. Af en toe pleitte hij voor de rechtbank, maar hij beschouwde zichzelf als jurist
in opleiding. De regelmatig herhaalde aanname dat hij commies is geweest bij de
raadpensionarissen Heinsius en Van Hoornbeek, is onjuist.63 In 1759 haalde hij in
zijn correspondentie met de hofpredikant Jean Royer uitgebreid herinneringen op
aan zijn jonge jaren in Den Haag, en zoiets zou hij zeker hebben vermeld. Wel had
hij dikwijls schrijfwerk gedaan voor zijn buurman, de procureur Roskam, ‘mij beloond
rekenende, als ik een zak met stukken mee naar huis kreeg, om daaruit de instructie
van processen te leren’, en ook werkte hij voor de advocaat Lodde, die graag zijn
stukken dicteerde.64
Mauricius besteedde in deze periode veel tijd aan de literatuur. In de inleiding van
het treurspel Sesostris (1711) verweerde hij zich tegen kritiek van een collega-jurist,
dat hij als poëet ongeschikt zou zijn voor de advocatuur. Had Cicero niet gezegd dat
poëzie en rechtsgeleerdheid nauw verwant waren? De dichtkunst was niet alleen een
aangenaam tijdverdrijf, maar maakte ‘haar oeffenaar door het zuiveren der taale, het
polijsten van de stijl, het schikken van gedachten enz., tot zaken van ernstiger nasleep
bekwaam’. Evenals geschiedenis en filosofie, was poëzie een vast onderdeel van een
‘volmaakte staatkunde en rechtsgeleerdheid’.65
Mauricius heeft altijd benadrukt dat schrijven een bijzaak was, maar het stelde
hem in staat zich op hoog sociaal niveau te profileren. Zijn doorbraak kwam tijdens
het Utrechtse Vredescongres (1712-1713). De stad stroomde vol met diplomaten uit
heel Europa en het stedelijke verbod op toneel en opera werd tijdelijk opgeheven.66
Naast twee Franstalige gezelschappen kreeg Van Rijndorp toestemming voorstellingen
in het Nederlands te geven voor zowel diplomaten als gewone Utrechters.67 Het
theater werd ingewijd met een stuk van Mauricius, Europa verkwikt op 't gezicht der
vrede, waarin de tragiek van oorlog en vrede, tegen de achtergrond van een bosschage
aan de Vecht, werd uitgebazuind door allegorische personages als Europa, Mars,
Vrede en Vechtnymf.68 Anders dan de Franse voorstellingen werden de Nederlandse
druk bezocht. Volgens Mauricius waren de reacties boven verwachting.
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In 1717 verscheen naast Het Leidsche studentenleeven ook het uitgebreide dichtstuk
de Kruishistorie van den lydenden Heiland, dat Mauricius zelf als zijn literaire
hoofdwerk beschouwde. Nadat hij zich in bedekte doch niet mis te verstane termen
als coccejaan had geïdentificeerd, schetste hij het nieuw-testamentische drama in 26
taferelen, afgesloten met een ‘Zegezang’. Het aan Fabricius opgedragen werk (tot
1752 driemaal herdrukt) had Mauricius' reputatie op de Zangberg naar eigen zeggen
definitief gevestigd.69
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Waarschijnlijk was hij er in 1713 aan begonnen naar aanleiding van de hevige kritiek
uit orthodoxe hoek die de toneelgroep van Van Rijndorp in Utrecht ten deel was
gevallen.70 Het is de enige religieuze poëzie die van hem bekend is. Toen in zijn
Surinaamse periode zijn christelijke gezindheid in twijfel werd getrokken, verwees
hij naar dit boek.
Mauricius droeg zijn eerste stukken in de meest respectvolle termen op aan Pieter
Anthony de Huybert van Kruiningen (1693-1780). De Huybert was een jaar jonger
dan Mauricius, stamde uit een roemrijk Zeeuws regentengeslacht en was van
moederszijde verwant met het Amsterdamse patriciaat.71 Hij was in de wieg gelegd
voor een bestuurlijke carrière, schatrijk, en trad op als literair mecenas. Ondanks het
standsverschil, en de aanvankelijk formele toonzetting van de opdrachten, ontwikkelde
zich tussen De Huybert en Mauricius een hechte vriendschap. Nadat Mauricius zich
in Den Haag had gevestigd zochten ze elkaar dagelijks op om over literatuur en
politiek te praten, en later werd iedere postdag geschreven.72 Ook De Huybert was
dichter en toneelschrijver, maar maakte vooral naam als literatuurcriticus. Hij geldt
als laatste lid van Nil Volentibus Arduum en ook na de teloorgang van dit genootschap
bleven de strenge criteria die hier waren ontwikkeld zijn leidraad.73 De Huybert en
Mauricius beoordeelden en corrigeerden elkaars werk, zodat in vrijwel alles dat zij
uitbrachten ook de ander de hand had gehad. Publicaties van Mauricius gingen
vergezeld van lofdichten door De Huybert, en telkens weer spraken de twee
waardering uit voor de jarenlange vriendschap. Pas rond zijn zeventigste verzuurde
de verstandhouding enigszins en kreeg Mauricius genoeg van De Huyberts kritiek,
die zijn werk spontaniteit ontnam.74
In de jaren 1713-1717 raakte De Huybert verwikkeld in de poëtenstrijd, een reeks
literaire veten met kenmerken van een generatieconflict, waarin voorstanders van de
moderne Frans-classicistische literatuuropvatting polemiseerden met aanhangers van
klassieken als Vondel en Hooft. Mauricius nam een ongemakkelijke tussenpositie
in. Hij deelde de opvatting van De Huybert, dat de ontwikkeling van het Nederlands
gebaat was bij de classicistische beginselen, maar bewonderde Vondel en Hooft, en
had er moeite mee zijn oude leermeester David van Hoogstraten, protagonist in het
kamp van de vondelianen, af te vallen. Volgens Mauricius verdienden vooral de
zeventiende-eeuwse spektakelstukken van Jan Vos vernietigende kritiek.75
In de zomer van 1716 ging het gerucht dat Mauricius onder de schuilnaam
Matanasius76 enkele pamfletten had gepubliceerd tegen De kneppel onder de hoenders,
een tekst van Joan de Haes, waarin De Huybert werd aangevallen, en waarvoor Van
Hoogstraten - zo is nu bekend - de titel had aangedragen.77 In de Boekzaal van augustus
1716 ontkende Joan Jacob en dreigde met een rechtszaak.78 In het Studentenleeven
(1717) leverde hij harde kritiek op de ‘laffe nachtwerkers en almanaxpoëeten’ die
hem vanwege zijn vriendschap met De Huybert verdacht hadden gemaakt, maar
vervolgens lijkt hij zich te hebben beijverd om de ruzie tussen De Huybert en Van
Hoogstraten bij te leggen. De Huyberts betrokkenheid bij de poëtenstrijd eindigde
toen hij in 1716 stadssecretaris van Amsterdam werd. Bij zijn inhuldiging als drost
van Muiden, een jaar later, maakte Mauricius met Van Hoogstraten en Albert
Clermont het Latijnse lofdicht Plausus voor hem.79
Het kwam Mauricius niet slecht uit dat hij op het hoogtepunt van de poëtenstrijd
in Nijmegen woonde. Zijn huwelijk met Alida Pauw (1716), uit de Haagse tak van
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het Amsterdamse regentengeslacht, had hem een aanzienlijk vermogen verschaft,
maar geen uitzicht op bestuurlijke functies. Waarschijnlijk had Gerard Noodt
Mauricius aangeraden zich in eerste instantie op de advocatuur toe te leggen en hem
in Nijmegen geïntroduceerd.80 Noodt, verwant met het lokale patriciaat, was zelf zijn
carrière daar ook als advocaat begonnen. Het gerucht dat Mauricius in Nijmegen een
landgoed heeft gekocht, kan vooralsnog niet worden bevestigd.81 Als advocaat maakte
hij furore met de
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verdediging van de lokale joodse gemeenschap, die was beschuldigd van rituele
kindermoord. Hij deed het gratis, uit ‘een oprechte yver om arme en ongelukkige
menschen by te staan’, wat immers ‘het waare officie van een Advocaat is’.82 Hij
benutte zijn kennis van het natuurrecht en trok ook retorisch alle registers open. Na
de vrijspraak liet hij de processtukken uitgeven, maar de advocatuur was geen
einddoel. Hij kreeg al snel ‘een doodelijke aversie tegen alles, wat chicane heet’, en
de balie in het bijzonder.83 Binnen twee jaar was hij terug in Holland en vestigde zich
in de Beemster, waar zijn vrouw een omvangrijk landbezit had geërfd.84
In 1718 werkten Mauricius en De Huybert mee aan het eerste Nederlandse
spectatoriale tijdschrift, Den Mensch Ontmaskert.85 Initiatiefnemer was Johan Duncan
(1690-1753), een getalenteerd dichter en eveneens protegé van De Huybert. Over
Duncans achtergrond is tot dusver weinig bekend. De naam wijst op een Schotse
herkomst, maar hij was geboren in Rotterdam. Duncan was jong wees geworden en
waarschijnlijk opgegroeid bij zijn zuster Geertruida Clignet in Leiden.86 In 1703 was
hij daar ingeschreven als student en in 1712 meester in de rechten geworden. De
Huybert, Mauricius en Duncan waren boezemvrienden. Den Mensch Ontmaskert
was conform het moralistische genre een apolitiek blad, maar de vriendschap tussen
de samenstellers had een ideologische lading. De drie dichtende juristen waren
hartstochtelijk verknocht aan het huis van Oranje. Voor De Huybert sprak dat min
of meer vanzelf. Zijn grootvader Pieter de Huybert was de auteur van het fameuze
oranjegezinde manifest Apologie tegens de algemeene en onbepaalde vryheid voor
de oude Hollandsche regeeringe (1669). Zijn familie was onder de stadhouders tot
groot aanzien gekomen. De Huybert verkeerde in de hoogste maatschappelijke
echelons, een positie waarin hij vrienden vooruit kon helpen. Nadat hij in 1717 drost
van Muiden was geworden, benoemde hij Duncan tot schout van Weesp,
Weesperkarspel, Muiden en Naarden.87 Duncan vervulde deze functie tot hij in 1725
eerste secretaris werd aan het Friese hof van de toekomstige stadhouder Willem IV.
Waarschijnlijk heeft De Huybert ook in deze benoeming de hand gehad. Hij
onderhield literaire en vriendschappelijke contacten met Willem van Haren, een
jeugdvriend van Willem IV.88
Ook Mauricius beoogde een functie in de politiek, de rechtspraak of de hogere
ambtenarij, maar zonder een familienetwerk dat een functie kon garanderen bleef de
toekomst onzeker. Uiteraard was Mauricius' liefde voor het Oranjehuis niet vrij van
opportunisme, maar voor een oranjegezind protegé lagen de kansen in deze jaren
niet voor het grijpen. Als hereboer in de Beemster had hij geen succes. Naar verluidt
had hij in Nijmegen al een veefokkerij willen beginnen en ook in de Beemster schijnt
hij dergelijke plannen te hebben gehad, maar als gevolg van de veepest waren deze
tot mislukken gedoemd.89 Juist toen hij aanstalten maakte om naar Leiden te verhuizen,
kreeg hij ‘door een wonderlijke schikking van den Hemel’ het aanbod pensionaris
van Purmerend te worden.90

Pensionaris van Purmerend
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Decennia later omschreef Mauricius het pensionariaat van het Noordhollandse
marktstadje als ‘de trap tot mijn verder etablissement’. Behalve aan de voorzienigheid
dankte hij de aanstelling aan burgemeester Bernardus Nieuwentijt. De befaamde arts,
wiskundige en physico-theoloog had Mauricius leren kennen als pleiter voor de
lokale schepenbank. Na Nieuwentijts dood in 1718 stelde diens schoonzoon Hendrik
Munnik hem in de vroedschap voor.91 Het stadsbestuur zat na het overlijden van
pensionaris Reinier van Ruytenburg (1719) dringend verlegen om een bekwame
opvolger. In de Staten van Holland maakte Purmerend deel uit van een factie van
tien kleine steden, die zich verzette tegen het overwicht van Amsterdam. De coalitie
bestond uit de zeven Noordhollandse steden, aangevuld met Gorcum, Schiedam en
Schoonhoven. J. Aalbers schreef de factie-
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vorming, naast de strijd om de ambtsbegeving, toe aan de wens de fiscale quota aan
te passen aan de economische achteruitgang van deze stadjes.92 Een derde factor is
dusver onbelicht gebleven. In 1715 had Amsterdam voorgesteld de financiële nood
te lenigen door de graaflijkheidsdomeinen te verkopen. De rekenkamer van de
domeinen zou dan worden opgeheven en de ca. 400 ambten die de kamer in
portefeuille had, begeven door de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden.
Voor Gorcum en Purmerend had dit vergaande gevolgen. De constitutie van deze
steden was gebaseerd op een overeenkomst met de rekenkamer, die de lokale
graaflijkheidsdienaar - de drost, baljuw of hoofdofficier - aanstelde. Deze gewestelijke
ambtenaar nam in Gorcum en Purmerend een cruciale positie in. De meeste Hollandse
steden beschikten over een eigen jurisdictie op het omringende platteland, maar in
deze stadjes waren de rechtsbevoegdheden in de regio op persoonlijke titel toegekend
aan de drost of hoofdofficier. Het stadsbestuur was voor de beheersing van het
platteland afhankelijk van samenwerking met deze functionaris.
De positie van de hoofdofficier was de achilleshiel van de Purmerendse constitutie.
In 1612 waren de ambten van schout en kastelein van het slot Purmerstein
gecombineerd met het baljuwschap van de pas drooggelegde Beemster, en in 1625
met dat van de Wormer. Het stadsbestuur had altijd getracht een lokale man tot
hoofdofficier benoemd te krijgen, maar de rekenkamer hield hardnekkig vast aan
haar exclusieve benoemingsrecht.93 Dit maakte de stad kwetsbaar voor beïnvloeding
van buitenaf. In 1659 had de Amsterdamse magnaat Cornelis de Graaf zijn
schoonzoon Jacob Hinlopen in het ambt geparachuteerd, met hevige conflicten als
gevolg.94 Onder het bewind van Willem III had zijn opvolger Gerard van Ruytenburg
als stadhouderlijk vertrouwensman, met de benoeming van de magistraat als stok
achter de deur, het stadje tientallen jaren als alleenheerser bestuurd.95
Purmerend had in de loop der tijd menig conflict met de rekenkamer uitgevochten,
maar van de opheffing werd het ergste gevreesd. De benoemingsprocedure van de
hoofdofficier liet te wensen over, maar na de opheffing zou die ten prooi vallen aan
de machtsstrijd in de Statenvergadering. Het stadsbestuur twijfelde er niet aan dat
nieuwe inbreuken op de autonomie zouden volgen. De rekenkamer had bovendien
nooit getornd aan de combinatie van de graaflijkheidsambten. Na de opheffing zouden
de Staten de baljuwschappen uit financiële of andere overwegingen apart kunnen
verpachten. Het conglomeraat van ambten zou worden ontbonden en Purmerend de
juridische en fiscale greep op het platteland verliezen. Amsterdam, toch al sterk
vertegenwoordigd in het bestuur van de droogmakerijen, zou stad en regio volledig
kunnen onderwerpen. Om dat te voorkomen wilde het stadsbestuur tot het uiterste
gaan.
Mauricius werd in 1719 naar Den Haag gestuurd met de opdracht de
domeinverkoop op alle mogelijke manieren te saboteren, tenzij hij het recht van
voordracht en de personele unie zou kunnen bedingen. De stad vond een bondgenoot
in de rekenkamer. In 1717 had de leider van de factie van kleine steden, de Gorcumse
pensionaris Abraham van Hoey, zich tot rekenmeester laten benoemen om van daaruit
de domeinverkoop te dwarsbomen.96 In juni 1720 kregen de rekenmeesters opdracht
taxaties van te verkopen goederen te maken, maar in oktober 1721 rapporteerden zij
dat de opbrengst zou tegenvallen.97 Toen Amsterdam en Haarlem, drijvende krachten
achter de commissie financiën, de verkoop toch tersluiks wilden doordrukken,
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tekenden Gorcum en Purmerend bezwaar aan. Van Hoey was na zijn benoeming als
rekenmeester geschorst als lid van de Statenvergadering en vervangen door zijn
vader, een slecht spreker. Na een gortdroog betoog waar niemand naar luisterde,
leverde Mauricius het vereiste retorische vuurwerk. Het zou ‘bij alle volkeren, die
eenigzins van de splendeur hunner souverainiteit gevoelig zijn’
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bevreemding wekken als ‘'s lands Regalia’ luchthartig te gelde werden gemaakt, en
‘de gansche waereld een indruk geven van een zeer groote verleegenheijd, en dus 't
crediet der provincie niet weijnig verminderen’. De voorvaderen hadden in 1581
bepaald dat verkoop alleen mocht na beschrijving van de edelen en steden, en alleen
met algemene stemmen. Die resolutie was in 1620 als ‘eeuwig edict’ bekrachtigd,
en hadden de huidige leden niet gezworen ‘de oude loffelijke costuijmen voor te
staan en te defenderen?’.98 De suggestie van kwade trouw kon niemand ontgaan.
Jaren later verhaalde Mauricius hoe hij, ‘als jong pensionarisje van een klein
stadje’, de Amsterdamse pensionaris Willem Buys tot razernij had gebracht. Het
klapstuk van zijn betoog was de suggestie dat de Staten zich tot elke prijs van de
domeinen wilden ontdoen alsof het een ‘desolate boedel’ betrof, een schande voor
‘voogden die de goederen van een pupil manieëren’. Uiteraard werd met deze pupil
op de prins van Oranje gedoeld. De ambtenportefeuille van de rekenkamer, schreef
hij later, zou een stadhouder die de ‘begeeving daarvan had of bestierde, veel occasie
[geven] om vrienden te maken’.99 Mauricius had geen gevoeliger snaar kunnen raken,
want juist in deze jaren klonk her en der de roep om Oranjes herstel. De nog
minderjarige Willem IV was in 1711 in Friesland en in 1718 in Groningen tot
stadhouder benoemd. In 1722 volgden Drenthe en Gelderland. Ook in Overijssel en
Utrecht werd voor hem geijverd, en hoewel het gewest Holland formeel vasthield
aan een stadhouderloos bestuur, gonsde het ook in Den Haag dat de Republiek niet
kon bestaan zonder eminent hoofd.100
Buys dreigde met een deputatie naar Purmerend om Mauricius' ontslag te eisen.
Hij vond het ongepast dat een pensionaris van een klein stadje zich zo breed maakte.
Mauricius antwoordde, ‘dat alle de Hollandsche steden klein waaren in comparitie
van Amsterdam, doch zo groot of klein de zelfde vrijheid hadde om hier te spreken’.
Hevige ‘harangues’ volgden, maar Mauricius hield zich staande, en hier en daar
klonk instemming. Uiteindelijk werd op 23 oktober de resolutie om de procedure ter
voorbereiding van de verkoop door te zetten toch bij meerderheid aangenomen, maar
de obstructie werkte. De verkoop kwam in de beschrijvingsbrief en zou in laatste
instantie het akkoord van alle leden vereisen. Purmerend en Gorcum beschikten nu
over een veto en een onderhandelingspositie. Verguld liet het stadsbestuur Mauricius,
na ‘veel vriendelijke instantiën’ van Isaac van Hoornbeek, zijn betoog matigen.101 In
de eindversie luidde het, ‘dat men hunne fermeteyt in het defenderen der oude
loffelicke Costuimen voor een geest van contradictie moght opneemen’, doch ‘dat
sy de minste schaduw van verdachtheyt niet meriteren wilden’.102
Het stadsbestuur liet Mauricius in ‘Haagsche zaaken’ grotendeels de vrije hand.103
De leidende burgemeesters Munnik en Van Neck bleven liever thuis. Mauricius
genoot een bescheiden salaris en met het oog op toekomstige functies had hij
toestemming om naast het belang van de stad zijn eigen voordeel te zoeken.104 Het
stadsbestuur stond ambivalent tegenover Mauricius' orangisme. Bernardus Nieuwentijt
was onder het Oranjebewind een van de leiders geweest van een factie die, na hevige
conflicten in 1686, veertien jaar buiten spel had gestaan.105 Deze coccejaans
georiënteerde groepering was ook uit de kerkeraad verdreven, en hun oranjegezinde,
voetiaanse tegenstanders hadden zowel de kerk als het stadhuis beheerst. Ook hier
ontstond in de loop van de jaren '90 echter toenadering. Nieuwentijt en zijn
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factiegenoten waren vanaf 1698 weer burgemeester geworden. Deze heren waren
echter niet zozeer staats- alswel stadsgezind.
Na 1702 vonden de facties elkaar in een strikt particularistische visie. De raad
telde wel een orthodoxe minderheid die aan Oranje was gehecht, maar onder de
leidende regenten, ook voormalige Oranjeprotegés, wilde niemand terug naar de
situatie van vóór 1702. Rond 1720 kwam de dreiging echter niet van Oranje, maar
van Amsterdam.
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Het stadsbestuur zag in het oranjegezind drijven vooral een tactische manoeuvre om
de nabijgelegen metropool onder druk te zetten. Terwijl de pensionaris in Den Haag
met de oranje vlag stond te zwaaien, werd lokaal iedere herinnering aan het
stadhouderlijk bewind en het magnificat van de hoofdofficier uitgewist. Gerard van
Ruytenburg was in 1702 als hoofdofficier opgevolgd door zijn zoon Reinier, maar
deze had niet een zelfde machtspositie ingenomen. In 1719 werd Gerards kleinzoon
Constantijn hoofdofficier, maar hij werd uitdrukkelijk uitgesloten van het stadsbestuur:
hij mocht zich alleen nog met de justitie bezighouden, zoals elders de schout. Zijn
zetel in de kerk, de ‘stadhouderlijke bank’, werd gesloopt en in 1742 werd zelfs slot
Purmerstein met de grond gelijk gemaakt.106
Decennia later sprak Mauricius afkeuring uit over de dubbelzinnige opstelling van
zijn toenmalige superieuren, maar als pensionaris voerde hij loyaal hun directieven
uit.107 In Den Haag maakte hij deel uit van een oranjegezind sociaal netwerk en hij
stond nog altijd in nauw contact met De Huybert en Duncan.108 Toen in 1722 de
mortificatie van het markizaat van Vlissingen en Veere aan de orde kwam - ook een
poging Oranjes potentieel te beknotten - trok Mauricius fel van leer tegen de Hollandse
bemoeienis in deze kwestie. Geen wonder dat hij vijanden maakte. Na een lobby
door Munnik en Van Neck leek Mauricius in 1723 zo goed als zeker van een zetel
in de Hoge Raad, maar Willem Buys wist een minimale meerderheid tegen de
benoeming te laten stemmen.109 Mauricius beschouwde dit als een groot onrecht, een
offer voor Oranje waarvoor hij tot op hoge leeftijd compensatie zou zoeken. Duidelijk
is echter dat zijn orangisme ook binnen zijn eigen factie op bezwaren was gestuit,
want een van de leden had tegen hem gestemd. Waarschijnlijk was het een van de
factoren die ertoe bijdroegen dat de coalitie rond 1722 uit elkaar viel. Mauricius
loodste Purmerend nog binnen in een nieuwe meerderheidsformatie onder leiding
van Dordrecht, maar toen ook Amsterdam toetrad, werd zijn positie onhoudbaar.110
Na de Oranjegezinde opleving in 1722 lag de nadruk op herstel van de eendracht.
Amsterdam deed concessies aangaande de fiscale quota van de Noordhollandse
steden en in 1724 kwam de domeinverkoop in een beslissend stadium. In 1725 werd
Gorcum tegemoet gekomen met de benoeming van Abraham van Hoey tot drost.
Twee jaar later werd hij ambassadeur in Parijs.111
Purmerend slaagde er nog niet in een regeling te treffen. Mauricius had zoveel
weerstand opgewekt dat hijzelf een obstakel werd. Hij genoot echter bescherming
van raadpensionaris Van Hoornbeek, voor wiens benoeming hij zich in 1720 sterk
had gemaakt. Mauricius beschouwde Van Hoornbeek als zijn mentor. In Parnastaal
heette het dat hij ‘zes jaaren gezeten had aan de voeten van de Heer
Raadpensionaris’.112 Na het echec van de kandidatuur voor de Hoge Raad gaf Van
Hoornbeek hem opdracht een geschiedenis van de Republiek te schrijven.113 Met het
oog op het conflict rond de benoeming van de prins van Oranje tot generaal, wilde
Amsterdam Mauricius echter hoe dan ook kwijt. Er werden achter de schermen
contacten gelegd, een Amsterdamse delegatie kwam in Purmerend zoete broodjes
bakken, en twee maanden later kreeg hij via Van Hoornbeek de kans consul in
Hamburg te worden.114 Het was een aanbod dat hij niet kon weigeren. Bij zijn afscheid
in Purmerend toonde Mauricius zich vereerd, maar in feite werd hij van het politieke
toneel verwijderd.115 Een dag voor zijn vertrek in augustus 1725 bedankte hij Van
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Hoornbeek voor de ‘protectie en onverdiende goedheid’, maar eenmaal in Hamburg
groeide de verbittering.116

Een ‘honorabel bannissement’
Mauricius arriveerde in Hamburg met zijn tweede vrouw Maria Gouts en een jong
gezin.117 In 1733 werd zijn functie opgewaardeerd tot ambassadeursniveau en mocht
hij
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zich ‘minister bij de Nedersaksische Kreits’ noemen, maar de baan had weinig
inhoud.118 ‘Al de occupatie is, expedienten te solliciteren voor Hollanders die hier
saeken hebben, en half hun advocaat te zijn’, klaagde hij. Wekelijks moest hij een
rapport leveren met politiek nieuws en beursberichten, maar het secretariaat deed
het meeste werk.119 Mauricius besteedde veel tijd aan historisch onderzoek. Van
Hoornbeeks opdracht resulteerde in een geschiedenis van de relatie van de Republiek
met Frankrijk, en hij vervaardigde een aantal historisch-juridische studies over de
Noord-Europese zeevaart.120 Voor een onderzoek naar de vaart van Spanje op de
Philippijnen ontving hij van de VOC een levenslange toelage.121
Purmerend bleef Mauricius' thuisstad. Zijn eerste vrouw en zijn ouders waren er
begraven en hij hield zijn huis in de Vijverbuurt aan. In 1725 fungeerde hij als
presidentschepen en na zijn vertrek souffleerde hij vanuit Hamburg zijn opvolger
als pensionaris, Jan Rochus van Til.122 Maar toen in 1728 de overdracht van slot
Purmerstein aan de stad eindelijk haar beslag kreeg, was er nog altijd geen akkoord
over de functies van de hoofdofficier. In een door Mauricius opgesteld betoog stelde
Van Til nog eens dat de ambten ‘op niemant anders als op een ingezetene des gemelte
stad geconfereert en mitsdien locaal geconsidereert behoorden te worden’ en dat
‘getragt werd haar Edel achtbaren te contesteren en bedisputeren de combinatie van
deselve ambten in het vervolg, en alsoo die Stad te priveren van een faveur’, die ruim
een eeuw onomstreden was geweest, maar tevergeefs.123 Pas op 16 september 1728
werd een compromis gesloten, waarbij de kwesties van de voordracht en de personele
unie formeel hangende bleven, maar Van Til ad hoc tot hoofdofficier werd aangesteld,
zodat het stadsbestuur een plaatsvervanger zou kunnen installeren.124 In juichstemming
benoemden de burgemeesters Mauricius tot pensionaris-honorair, een levenslange
entree tot de Statenvergadering en de Haagse wandelgangen.
Vanuit Hamburg cultiveerde Mauricius zijn relatie met het Oranjehuis. De eerste
aanwijzing dat hij in direct contact stond met het Friese hof is uit 1725, kort nadat
Duncan er secretaris werd. Voor zijn vertrek naar Hamburg bracht hij bij regentes
Marie-Louise verslag uit van zijn ervaringen en kreeg protectie toegezegd.125 Toen
de prins in 1729 meerderjarig werd, verzekerde Mauricius hem van zijn
aanhankelijkheid, ‘een neiging bij mij een pligt geworden, sedert dat ik, [...] occasie
gehad hebbende om zeven jaar lang 't Uurwerk van Staat van binnen te zien, gevonden
heb dat er het groote rad mankeerde, waarop nochtans de eerste opstellers de machine
aangelegd hebben’. Hij was ‘op de belangen van Uwe Hoogheid zoveel in mijn gering
vermogen was, attent’ geweest, ‘doch in 't midden van de loop mijns arbeids, ben ik
gestuit geworden door een ontijdige promotie’.126 Mauricius vertrouwde erop ‘dat
mijn vriend Duncan u aan mijn zaak zal herinneren’ en ‘dat Uwe Hoogheid gedenken
sal aan een treurige balling, die de eer heeft van ter liefde van Uwe Hoogheid in
deese dikke lucht gerelegeerd te sitten’.127 Het ‘honorabel bannissement’ zou in totaal
zeventien jaar duren.
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Weyermans Godgeleerde, zeedekundige en historiesche bedenkingen
(1730)
Jac Fuchs1
In 1730 vond in de Republiek een golf van processen wegens sodomie plaats. Wat
in januari klein begonnen was, was al in mei tot een omvangrijke en niet meer
binnenskamers te houden vervolging uitgegroeid. Weyerman mengde zich met twee
werkjes in de discussie, als we de algehele verontwaardiging en afschuw tenminste
een discussie mogen noemen: Godgeleerde, zeedekundige en historiesche
bedenkingen, over den text des apostels Pauli (verder kortweg Bedenkingen 1) en
Godgeleerde, zeedekundige en historiesche bedenkingen, over den text der spreuken
Salomons (verder kortweg Bedenkingen 2)2 Beide boeken tellen, de titelpagina
meegerekend, 128 kantjes, maar de hoeveelheid tekst valt nog wel mee, want het
formaat van beide werken is klein octavo.
Ik ga deze werken niet in hun tijd plaatsen. Theo van der Meer heeft dat al gedaan:
in zijn Sodoms zaad in Nederland staat een hele reeks verwijzingen naar Weyerman.3
Eerder, in zijn lezing op de Grondvergadering van 1993, had hij zijn inzichten en
zijn kijk op Weyerman al overzichtelijk samengevat.4 Anderen besteedden weinig
of geen aandacht aan de twee traktaten. Dirk Jan Noordam, bijvoorbeeld, deed in
zijn Riskante relaties (1995) de Bedenkingen met één zin af: ‘Jacob Campo Weyerman
sleep weer eens uit geldgebrek zijn scherpe en vaak geestige pen om het licht over
dit verschijnsel te laten schijnen in een tweedelig boek “Godgeleerde... en historiesche
bedenkingen”’.5 Op de kredietwaardigheid van Weyerman in het jaar 1730 zal ik aan
het eind van het artikel kort ingaan.
De inhoud van beide Bedenkingen bestaat uit hemel- en hellevuur, theologische
vermaningen en curieuze uitweidingen. Voor een samenvatting van deze inhoud
verwijs ik naar een bijdrage van André Hanou aan de eerste jaargang van de
Mededelingen, die eenieder tegenwoordig op internet kan inzien.6 Advertenties voor
de beide Bedenkingen werden ook eerder in de Mededelingen gesignaleerd. Van der
Meer signaleerde als enige een advertentie in de Amsterdamse Courant van 22 juli
1730 voor Bedenkingen 1:7
Op heeden den 22 July, is 'er een Vertoog te bekomen, getitult, Godgeleerde
Zeedekundige en Historische Bedenkingen over den Text des Apostels
Pauli aen de Romeynen Cap. I: vers 27; bestaende in een Redenvoering
over de onlangs ontdekte Grouwelen onzer Eeuwe, opgestelt by Jacob
Campo Weyerman. Dat boven gemeld Vertoog word uytgegeeven by den
Schryver, en by de voornaamste [sic!] Boekverkopers in de Nederlandse
steden.8
Er verschenen nog enkele advertenties in de Amsterdamse Courant, op 1 augustus
1730 werd aangekondigd dat Bedenkingen 2 op 15 augustus zou verschijnen, en op
15 en 17 augustus was te lezen dat Bedenkingen 2 ‘Op heeden word uytgegeeven’.9
Het ‘Postscript’ op de eennalaatste pagina van Bedenkingen 1 bevestigt dat
Bedenkingen 1 in juli al verkrijgbaar was, maar het was te optimistisch over de
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productie van Bedenkingen 2, want daar werd als verwachte verschijningsdatum nog
6 augustus genoemd.
Weyerman lijkt in 1730 met zijn Bedenkingen 1 als eerste een werk over sodomie
in de markt gezet te hebben: voor Sodoms zonde en straffe of streng wraakgerecht
over vervloekte boosheidt, en Loths vrouw, verandert in een zoutpilaar van de
Amsterdamse
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predikant Leonard Beels werd vanaf 29 juli geadverteerd.10 Dat werk was een succes:
in de Amsterdamse Courant van 1 augustus wordt gemeld dat de tweede druk ter
perse was en op 7 augustus verkrijgbaar zou zijn. In de advertentie met de
vooraankondiging voor Bedenkingen 2 die daar direct onder staat, zie ik mede een
stille hint van Weyerman dat Bedenkingen 1 nog steeds te koop was. Van het boek
van Beels verscheen later dat jaar nog een derde druk: kennelijk was er behoefte aan
de mening van een deskundige - het ging tenslotte om een zaak van zonde en bijbel
- ook al was het doortimmerde verhaal waarmee Beels kwam traditioneel en weinig
verrassend.
Beels' boek bestond in feite uit drie delen: een historische toelichting op Sodom
en de omliggende gebieden, op wat er fout was aan de inwoners van Sodom en op
hoe zij daarvoor gestraft werden, vervolgens een verhandeling over wat er aan de
vrouw van Lot allemaal niet gedeugd had, waarom zij terecht gestraft was en waarom
zij als zoutpilaar eigenlijk nog goed weggekomen was, en tenslotte een ‘Nareden’
over hoe diep het ‘Nederlantsch Israël’ al gezonken was, welke lessen dat uit de
verhalen over Sodom en Lots vrouw kon trekken, en hoe het het dreigende, maar
verdiende, onheil nog af zou kunnen wenden.
Hoe traditioneel of verrassend waren Weyermans teksten? Van der Meer stelde
dat de ideeën van Weyerman, net als die van Beels, vrij traditioneel waren. Zijn
publicaties onderscheidden zich van de meeste andere doordat hij expliciet de hogere
klassen, waar alle ellende zou zijn begonnen, bekritiseerde, al geeft Van der Meer
daarbij terecht aan dat Weyerman het verhaal over Romeinse aristocraten die bij de
executie van enkele schoenmakers tegen elkaar zeiden dat sodomie alleen de hogere
klassen paste, aan Scaliger had ontleend (Weyerman verwijst zelf in een voetnoot
naar Scaliger).11 Verder was Weyerman volgens Van der Meer uniek in de aandacht
die hij besteedde aan de veronderstelde uiterlijke kenmerken van sodomieten.12
Ik kan onderschrijven dat een groot deel van de denkbeelden van Weyerman in
Bedenkingen 1 weinig baanbrekend is: het boek bevat veel passages die hij uit de
Resolves van Owen Felltham en de Anatomy of melancholy van Robert Burton vertaald
heeft. Omwille van de overzichtelijkheid ga ik de ontleningen van Bedenkingen 1
niet pagina voor pagina langs, maar per gebruikte bron, en ik begin dan met de
Resolves van Felltham, een populaire zeventiende-eeuwse bundel korte moralistische
overpeinzingen over allerlei onderwerpen.13

Ontleningen aan Fellthams Resolves in Bedenkingen 1
In de inleiding (‘Aan den kristelyken Leezer’) van Bedenkingen 1 begint bovenaan
pagina *5 een tweeënhalve pagina vullende ontlening aan Resolve 67 ‘Of the worst
kind of Perfidy’.14 Niet ver daarna zijn op enkele pagina's zinnen en beelden uit
Resolve 57 ‘Of ill company’ te herkennen.15 De eerste vijf pagina's van de hoofdtekst
zijn gebaseerd op Resolve 140 ‘The danger of once admitting a Sin’;16 even verderop,
van onderaan p. 5 tot p. 8, volgt een ruime ontlening aan Resolve 58 ‘That no man
always sins unpunisht’.17
Op p. 65 komt een onderbisschop met een monnik over bidden te praten. De
monnik kent zijn klassieken, want de tekst die hij tot aan p. 73 over bidden debiteert
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gaat terug op Resolve 107 ‘Of Prayer’.18 Direct aansluitend, op p. 74-79, volgt de
beschrijving van een vluchtende sodomiet en diens getroubleerde gemoed, waarvoor
Weyerman Resolve 36 ‘Of Discontent’ inzette,19 waarna hij direct overschakelt op
Resolve 171 ‘Of the Folly of Sin’.20 Op wat aanpassingen na om de sodomieten erbij
te halen houdt hij zich tot op p. 89 redelijk nauwgezet aan de tekst van deze Resolve.
Hierna steekt Weyerman van wal over een sodomiet op een buiten in het Mastbos.
Op p. 93 komt daar een heremiet langs die de man vermanend wil toespreken. De
tekst
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die die heremiet gebruikt heeft veel weg van Resolve 150 ‘Of the use of Pleasure’,
maar hiervan lijkt Weyerman maar enkele alinea's overgenomen te hebben.21 Op p.
97 is wel weer het slot van diezelfde Resolve te herkennen en met dat eind heeft de
vrome man dan ook zijn kruit verschoten: na nog een paar zinnen ‘besloot dien
vroome Heremyt zyn Kristelyke en Zeedekundige vermaaning’.

Burtons Anatomy of melancholy als inspiratiebron voor Bedenkingen 122
Met de Anatomy of melancholy van Robert Burton gaat Weyerman veel vrijer om,
maar doordat veel namen en citaten in beide werken in dezelfde opeenvolging gebruikt
zijn, is het onmiskenbaar dat Weyerman ook dat boek bij het schrijven van
Bedenkingen 1 ingezet heeft.
Op p. 17 staat in een voetnoot het citaat ‘Beatum foret’ (uit Euripides' Hippolytus),
op p. 18-19 een uitgebreide lijst van ‘voordeelen der getrouwden’,23 op p. 21 een
vertaling van ‘Salve o sponsa’ van Theocritus, en op p. 22 een vertaling van ‘Contingat
vobis’ van Erasmus. Die verwijzingen staan in precies die volgorde achter elkaar in
Burtons Anatomy, net als nog enkele tussenliggende verwijzingen (zoals Heinsius
en Varro, in de voetnoten op p. 20).24
Op p. 35 komt Burton nogmaals in beeld. De opeenvolging van Hercules
(‘Alcides’), Socrates, Philebus & Phoedon, Charmides zien we ook bij Burton, en
wordt in beide teksten voorafgegaan door de zin ‘& frequens olim vitium apud
Orientales illos fuit’ - bij Weyerman onderaan p. 34, in vertaling: ‘Die gruuwel is al
in den beginne bekent en gemeen geweest by de Oostersche en Asiatische volken’.25
Burton ging bij deze passage van het Engels op het Latijn over, kennelijk omdat hij
vriendschap tussen mannen een zeer gevoelig onderwerp vond. Afgaand op de namen
van onder anderen Giraldus, Plato, Xenophon, Virgilius, Anacreon en Angelus
Politianus heeft Weyerman zich ook op volgende pagina's door Burton laten
inspireren, maar waar diens tekst tamelijk terughoudend en bondig is, improviseert
Weyerman er bij die reeks lustig op los, en voegt hij de nodige suggestieve
opmerkingen toe.
Onderaan p. 47 gaat Weyerman verder met de Latijnse pagina's van Burton, vanaf
het punt waar hij de Anatomy op p. 39 terzijde gelegd had, en tot p. 50 gebruikt hij
een reeks namen uit de Latijnse zinnen van Burton als uitgangspunt voor een
uitgebreider relaas.

Overige passages uit Bedenkingen 1
Na wat ik de afgelopen jaren van de stichtelijk-wetenschappelijke werken van
Weyerman heb gezien, meen ik te mogen stellen dat een voetnoot met bronvermelding
bij Weyerman zelden betekent dat hij rechtstreeks uit dat werk citeert, maar vrijwel
altijd aangeeft dat hij uit een werk citeert waarin die bronvermelding ook te vinden
is. In de nog niet besproken passages van Bedenkingen 1 komt een aantal van zulke
voetnoten voor, waarvan ik de bron niet, of niet met zekerheid kan aanwijzen.
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Hoe de bladzijden 39 tot 46 tot stand gekomen zijn is lastig te zeggen. Weyerman
verwijst zelf in voetnoten naar L'immortalité de l'ame van Silhon, naar Scaligeriana
van Scaliger, en naar Le Sieur Pierre Jarrige. De verwijten aan het adres van de
jezuïeten die op die laatste voetnoot volgen lijken inderdaad ontleend aan Les Jésuites
mits sur l'échafaut pour plusieurs crimes capitaux, dat deze ex-jezuïet in 1648
publiceerde. Als Weyerman rechtstreeks aan dit werk ontleend heeft, dan is voorlopig
onduidelijk welke uitgave hij gebruikte: in de zeventiende eeuw werd het boek direct
in Nederlandse, Duitse, Engelse en Latijnse vertalingen uitgegeven en veelvuldig
herdrukt.
Een tweeregelig vers van Scaliger over zijn vriend Muret en de bijbehorende
anekdote staan niet in de Scaligeriana, maar bijvoorbeeld weer wél in de Lettre de
Pierre Iarrige uit 1650.26
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Op de eerder vermelde Burton-bewerking volgt op p. 50 een tekst over koning Henri
lil van Frankrijk met een voetnoot die verwijst naar de Histoire universelle van
Agrippa d'Aubigné.
Vooralsnog neem ik aan dat Weyerman de werken van Silhon, Scaliger, Jarrige
en d'Aubigné niet alle binnen handbereik had, en dat hij zijn Franse schandaalverhalen
niet rechtstreeks uit de genoemde boeken gehaald heeft, maar indirect uit een ander
boek, dat net als de Anatomy of melancholy van Burton keurig bronvermeldingen
gaf.
Weyerman vertelt op p. 22-28 het bijbelverhaal van Sodom na. Dat wil ik geen
vertaling noemen: het is een van de weinige passages in Bedenkingen 1 waarin hij
wat losser formuleert en meer zichzelf lijkt. Maar direct daarna geeft hij een vertaling
van ‘een zielroerende beschryving van dat verschrikkelyk strafvonnis des Goddelyken
Rechters’ die ‘Een bij de geleerden beruchte Graaf’ in het Latijn geschreven had.27
Mogelijk gaat het om dezelfde graaf Emmanuel Schats naar wie hij tegen het einde
van Bedenkingen 2 verwijst.
Een vuistregel die ik inmiddels wel voldoende onderbouwd acht, is dat bij
theologisch en moraliserend werk van Weyerman aan een stichtelijke of belerende
passage vrijwel zeker een passage uit het werk van een andere, buitenlandse, schrijver
ten voorbeeld gestaan heeft. Dat kan tot een cirkelredenering leiden, maar ik wil toch
opperen dat dat ook van toepassing is op enkele nog niet besproken passages.
Een passage over huwelijken en scheidingen op p. 12-17 heb ik niet kunnen
plaatsen, maar leest als een tekst die Weyerman niet zelf bedacht heeft.
Op p. 54-58 vertelt Weyerman een verhaal over dominee Sandvoort, die twee
monniken in een compromitterende houding betrapt en daarover God aanroept, maar
vervolgens voor zijn leven moet rennen omdat de monniken hem te lijf dreigen te
gaan. Het gebed van de dominee voelt hetzelfde aan als passages die bijvoorbeeld
op Fellthams Resolves gebaseerd zijn, en een extra teken aan de wand is dat
Weyerman die passage van twee pagina's presenteert alsof de dominee die letterlijk
zo uitgesproken zou hebben.
De tekst op p. 58-64 is te karakteriseren als een verhandeling over vrees, maar de
bron ervoor moet nog gevonden worden.
Tenslotte vermeldt Weyerman enkele gebeurtenissen uit het verfoeilijke leven van
paus Alexander vi. Daarvoor putte hij uit het boek van Alexander Gordon waarvan
zijn eigen vertaling een jaar later in Rotterdam zou verschijnen.28

Ontleningen in Bedenkingen 2
Weyerman lijkt bij het schrijven van Bedenkingen 2 dezelfde werkwijze te hebben
gehanteerd als bij het samenstellen van Bedenkingen 1. Bedenkingen 2 is een haastklus
geweest: de voorgenomen verschijningsdatum van 6 augustus werd niet gehaald, en
bij het drukken bleek het nodig een katern dat tussen de pagina's 64 en 65 thuishoorde
van bladzijdenummers *57 t/m *64 te voorzien. Dat betekent echter niet dat gebruikte
bronnen eenvoudig te traceren waren: meerdere voetnoten wekken weer de indruk
dat Weyerman ze samen met een verhaal uit een ander werk heeft overgenomen,
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maar ik heb er in de meeste gevallen geen vinger achter weten te krijgen, en er blijft
op dit punt nog veel werk te doen.
Bedenkingen 2 bevat een Felltham-ontlening: voor p. 48 tot 52 moet Resolve 4
‘Of the Ends of Vertue and Vice’ model gestaan hebben.29 Ook Burtons Anatomy
werd weer gebruikt, want voor pagina's 35-39 en 86-89 (feitelijk p. 94-97) greep
Weyerman weer naar een subsection waarvan hij al andere passages in Bedenkingen
1 gebruikt had.30 Een nieuw verhaal over paus Alexander VI op p. 83-86 (feitelijk p.
91-94) komt, keurig met een voetnoot verantwoord, uit Gordons biografie; daaraan
voorafgaand is de Franse
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koning Henri III weer aan bod gekomen, voorzien van een voetnoot die weer naar
de Histoire universelle van d'Aubigné verwijst. Dáárvoor wijdt Weyerman enkele
pagina's aan de graaf van Rochester, en daar is iets merkwaardigs mee. Hij citeert,
met voetnoot, de meest gewaagde strofe uit het gedicht ‘The maim'd debauchee’ uit
een Antwerpse editie van Poems on several occasions by the right honourable, the
E. of R---, dat hij zelf in een voetnoot ‘Rochesters Poems’ noemt. De eerste
(Engelstalige) gedrukte edities van Rochesters gedichten verschenen vanaf 1680
inderdaad met een Antwerps impressum, maar waren waarschijnlijk Londense
drukken.31 Maar Weyerman meldt ook dat hij denkt in dat werk een fragment uit het
toneelstuk Sodom gelezen te hebben, en dat kan niet kloppen: er stond alleen een
gedicht ‘Upon the Author of a Play call'd Sodom’ in.32 Het lijkt erop dat Weyerman
dit boekje wel in handen gehad heeft, maar er in 1730 alleen nog aantekeningen over
had, of er uit het hoofd uit citeerde.33
Op p. 13 schakelt Weyerman in één beweging van vermeldingen van Alexander
(de Grote) en Kallisthenes over naar de bijbelfiguren Naaman en Rimmon. Hij doet
dat in precies dezelfde bewoordingen als John Spencer in zijn Things new and old.34
Spencer (gestorven in 1680) bracht in dit werk ruim tweeduizend stukjes van een of
twee alinea's bijeen waarin hij met de belezenheid van Robert Burton dezelfde stof
behandelde als Owen Felltham. Spencer was alleen wat minder succesvol dan Burton
en Felltham: Things new and old is bij mijn weten in de zeventiende en achttiende
eeuw niet herdrukt. Momenteel kan ik nog niet met zekerheid stellen dat Weyerman
deze pagina rechtstreeks uit Things new and old gehaald heeft: ik kan niet uitsluiten
dat er een werk van een andere auteur bestaat die bij Spencer te rade is gegaan.
Nieuwe vondsten zullen daar hopelijk ooit meer klaarheid in brengen.35
Op p. 82 (feitelijk p. 90) noemt Weyerman het inmiddels verschenen Sodoms
zonde en straffe, zonder de auteur, Beels, te vermelden, als reden waarom hij niet
verder op sodomie in de rooms-katholieke kerk in zal gaan: in dat werk was er al
genoeg over te lezen geweest.
Een laatste bijzondere parallel is te vinden voor de pagina's 29-35. Weyerman verhaalt
daar hoe hij in een Londens wijnhuis meemaakte dat een jonge Ierse priester met de
dochter van de waard betrapt werd. Dan treedt er een pater naar voren die de priester
zware verwijten maakt omdat hij zich met vrouwen ingelaten had: hij had zich beter
van jongens kunnen bedienen. De priester antwoordt met een verdediging van de
liefde voor vrouwen. De meeste zinnen in deze passage lijken verdacht veel op die
uit een scène in de New metamorphosis van Charles Gildon uit 1708.36 Daar heeft
een monnik meermalen een blind meisje zijn cel binnengesmokkeld, en ze krijgt
uiteindelijk een kind. De monnik gaat dan te rade bij een medebroeder, en er ontspint
zich een vergelijkbare dialoog in nagenoeg dezelfde bewoordingen als die van
Weyerman.

Weyerman: vernieuwer met financiële problemen?
In het voorafgaande heb ik laten zien dat Van der Meer Weyerman terecht een
traditionele blik toedicht: een groot deel van beide Bedenkingen, en waarschijnlijk
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een nog groter deel dan hier is beschreven, is gebaseerd op zeventiende-eeuws
gedachtegoed. Maar hoe zit het met het moderne aspect dat Van der Meer meende
te herkennen? Hij verwijst daarvoor naar passages die in Bedenkingen 1 op p. 74-75
en in Bedenkingen 2 op p. 28 staan.37 De eerste passage staat te midden van zinnen
uit een Resolve van Felltham, maar komt daar zelf niet uit: het is een tussenvoeging
van Weyerman. De tweede passage staat in een gedeelte van Bedenkingen 2 waarvoor
ik helemaal nog geen voorbeelden heb kunnen vinden. De zinnen die Van der Meer
aanhaalt blijven vooralsnog dus de status ‘eigen
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werk van Weyerman’ houden, en de beschrijving die Van der Meer van Weyerman
gaf als portrettist van sodomieten blijft recht overeind staan.
Op pagina 96 (feitelijk p. 104) is het eigenlijke verhaal van Bedenkingen 2 helemaal
gedaan, maar daarmee was het gewenste aantal bladzijden nog niet gevuld.
Ongetwijfeld in navolging van Beels voegt Weyerman een ‘Nareden’ toe met een
juridische beschouwing over de straffen voor sodomie. Ook die tekst ziet er niet als
eigen wijsheid uit, maar ik heb er geen voorbeeld voor kunnen vinden. Uiteraard zijn
er raakvlakken met de tekst van Beels over ‘Sodoms straffe’, maar de overeenkomsten
zijn niet bepaald treffend te noemen.
Ook met die juridische tekst haalde Weyerman de eindstreep niet, en hij zag zich
genoodzaakt vier pagina's toe te voegen met een berijmde beschrijving van de
zoutpilaar die ooit Lots echtgenote was. Een voetnoot maakt duidelijk dat dit een
vertaling is van een Latijnse tekst van ‘Graaf Emanuel Schats’. Het is in deze tijden
bijzonder, maar ik heb noch het Latijnse origineel, noch iets over deze graaf Schats
kunnen vinden.
Na deze tekst waren er nog steeds drie pagina's over, waarvan er twee gevuld
werden met reclame voor al verschenen en nog te verschijnen werken. Ietwat sneu
oogt de stille hint dat Bedenkingen 1 nog steeds verkrijgbaar was, en opvallend
afwezig zijn de titels waar Weyerman naar eigen zeggen nog geen drie maanden
eerder plannen voor had gehad. Weyerman had namelijk in juni 1730 met allerlei
publicaties geadverteerd waarop ingetekend kon worden:
de Ontleedkunde der Hartstogten; de Vertellingjes van Monsr. de la
Fontaine, in Nederduytse Vaerzen vertaelt; de Gezangen van Anakreon
en Sapho, insgelyks berymt in het Nederduyts, de Kronyk der Paruyken;
het Blyspel van Amphitrion, of de twee Sosias; te gelyk met eenige
ongemeene Leevensbyzonderheden des Schryvers, in 4 Deelen, in Octavo.38
Die lijst is ongemeen lang. Ik kan niet beoordelen of Weyerman de intentie heeft
gehad ze werkelijk allemaal dat jaar uit te brengen, maar ik vermoed dat hij in de
sodomietenvervolging een heel actueel onderwerp zag dat een goede kans op een
snel kassucces bood, en dat hij een deel van de opbrengsten van de inschrijving op
de geadverteerde titels in zijn Bedenkingen gestoken heeft. Eind juli kwam dan
Bedenkingen 1 op de markt. Weyerman liet het, net als Bedenkingen 2 dat ruim twee
weken later verscheen, ‘voor den Autheur’ drukken. Maar succes bleef uit, en een
deel van zijn investeringen zal in rook zijn opgegaan. De zin waarmee Noordam de
beide Bedenkingen wegzette gaf Weyermans situatie dus redelijk goed weer.
Geen van de werken die Weyerman op 29 juni 1730 aangekondigd had is ooit
verschenen. Ook duurde het tot 1734 voordat de twee volgende Bedenkingen zouden
verschijnen die Weyerman het publiek in het eerder genoemde ‘Postscript’ van
Bedenkingen 1 in het vooruitzicht gesteld had.39
Eind december 1730 schreef Weyerman dat hij ‘in eenige particuliere Schulden,
veroorsaeckt door misfortuyn en geleedene Schade, was vervallen’, en hij klopte aan
bij de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland, van wie
hij op 2 januari 1731 ‘protectie en sauvegarde [...] om sigh te mogen ophouden in
de Stede en Lande van Vianen’ verkreeg.40
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1730 is niet alleen voor homoseksuelen in de Republiek, maar ook voor Weyerman
een heel slecht jaar geweest.

Eindnoten:
1 Ik ben Jan Bruggeman en Peter Altena zeer erkentelijk voor hun tips en adviezen voor dit artikel.
2 Voor dit artikel heb ik de foto's gebruikt die ik in 2009 heb mogen maken van het convoluut
met beide werken dat zich bevond in de bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit
te Kampen. De locatie Kampen is in 2012 gesloten, en de band met de beide Bedenkingen is
naar de locatie Amsterdam verhuisd.
3 Theo van der Meer, Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de
vroegmoderne tijd (Nijmegen 1995).
4 Theo van der Meer, ‘Grouwelen onzer eeuwe. Jacob Campo Weyerman en de
sodomietenvervolgingen van 1730’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
16 (1993), p. 33-51.
5 D.J. Noordam, Riskante relaties. Vijf eeuwen homoseksualiteit in Nederland, 1233-1733
(Hilversum 1995), p. 259.
6 A.J. Hanou, ‘De boeken tegen de naamloze zonde’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman 1 (1978), p. 23-26.
7 Van der Meer, ‘Grouwelen onzer eeuwe’, p. 47, noot 1. Van der Meer citeert de advertentietekst
niet in zijn geheel.
8 Amsterdamse Courant van 22 juli 1730. Deze advertentie blijkt niet te staan in het exemplaar
van de krant dat is gedigitaliseerd voor de Historische Krantendatabase van de Koninklijke
Bibliotheek (KB), maar wél in het exemplaar dat zich bevindt in het Stadsarchief Amsterdam
(SAA), inv. nr. 15030:16463. Tenzij anders vermeld refereer ik verder in dit artikel aan in het
SAA geraadpleegde kranten.
9 Esterella de Roo, ‘Weyerman-advertenties in de periode 1720-1745’, in: Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman 11 (1988), p. 81-91, aldaar p. 89. De daar weergegeven
teksten bevatten enkele onbeduidende typografische verschillen ten opzichte van de teksten die
ik gezien heb.
10 Amsterdamse Courant van 29 juli 1730 (Historische Krantendatabase, KB).
11 Van der Meer, Sodoms zaad, p. 387.
12 Van der Meer, Sodoms zaad, p. 397-398.
13 De Felltham-lezer zij gewaarschuwd dat de Resolves tot 1661 meermalen met nieuwe teksten
is aangevuld. Over Weyermans exemplaar van de Resolves: Jac Fuchs, ‘Weyermans Kartuizer:
een Jezuïet in vermomming. Jacob Campo Weyerman, William Johnson en Owen Felltham’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009), p. 112-116, aldaar p.
113-114. Voor dit artikel heb ik wederom de Resolves-editie uit 1709 gehanteerd: die is goed
toegankelijk, en is ook bij eerdere publicaties over Felltham-ontleningen bij Weyerman gebruikt.
Een minpuntje is dat in 1709 de spelling op veel plaatsen is aangepast, waarbij ik de voorkeur
aan die uit de zeventiende-eeuwse edities geef.
14 ‘Het was een werk van barmhartigheyt in Xenokrates toen de vervolgde mos zyn boezem tot
een schuylplaats verkoos, van die te koesteren, en te laaten vliegen’ - ‘It was an Act like Nature
in Xenocrates, when the pursu'd Sparrow flew into his bosom, to cherish, and dismiss it’.
15 ‘Het quaad gezelschap is gelyk als een versch geteert vaartuyg, dat uw waar dat ghy het aantast
zal besmetten’ - ‘'Tis like a ship new trim'd, wheresoever you but touch, it soils you’.
16 ‘Alhoewel alles wat wy niet weeten of konnen begrypen, ons in den beginne voorkomt als een
raadsel’ - ‘Tho' every thing we know not, be a Riddle at first’.
17 ‘alhoewel zy leeven alsof zy in staat, en in kavalkade langs en door de weerelt reden’ - ‘They
live, as if they were passing through the world in state’. Deze ontlening maakt het wederom
mogelijk nader te preciseren welke editie van Fellthams Resolves Weyerman bezat. Weyerman
licht in een voetnoot toe dat een citaat is ontleend aan ‘In Hippol. Act 3 Chor’ van Seneca. Deze
en andere bronverwijzingen zijn volgens de titelpagina's van de Resolves toegevoegd in de elfde
editie van 1696. Afgaand op de English Short Title Catalogue zijn drukken uit 1696 en 1709
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de enige die tijdens het leven van Weyerman nog ná de tiende druk verschenen zijn. Weyerman
moet dus over een van deze beide drukken beschikt hebben.
‘Het is al een moeyelyke zaak voor een gemeen man, sprak hy, om toegang te konnen krygen
tot een weereldlyk Vorst’ - ‘It is not an easie matter for men of inferior rank, to get access or
freedom of conference with one that is an Earthly Prince’.
‘Ik kan een vlugteling van Gomora's lot nergens beter by vergelyken als by een overwonden
uurwerk, dat uyt zyn toonen is verwrongen, en quaalyk gaat’ - ‘The discontented man is a Watch
wound up too high, wrested out of tune, and goes false’. Zeventiende-eeuwse drukken,
inbegrepen die van 1696 mét de toegevoegde verantwoordingen van de citaten, hebben
‘over-wound’ in plaats van ‘wound up too high’, en dat zou een minieme aanwijzing kunnen
vormen dat Weyerman een druk van vóór 1709 hanteerde. Dit zou, gecombineerd met de
informatie uit noot 17, impliceren dat Weyerman de druk uit 1696 gebruikte.
‘Ja, landloopende grouwelpleegers, het was een zot die zey, Daar is geen God’ - ‘It was the
Fool that said, There is no God’.
‘Zekerlyk is het vermaak wettig, en by God verordent het gebruyk’ - ‘Surely, Pleasure is lawful,
and God at first did ordain it for use’.
Gebruikte editie: Robert Burton, The anatomy of melancholy. Ed. Thomas C. Faulkner e.a., 6
delen (Oxford 1989, repr. 2005).
Burton en Weyerman schrijven de lijst toe aan Jacobus de Voragine, maar de editeurs van
Burtons Anatomy, Faulkner c.s., hebben zo'n tekst niet bij Voragine aangetroffen: zij
constateerden dat het in feite gaat om een parafrase van een tekst uit de Encomium matrimonii
van Erasmus.
Part 3, Section 2, Member 5, Subsection 5, in: Burton, Anatomy, vol. III, p. 266, l. 16 noot k;
p. 266, l. 30 tot p. 268, l. 5; p. 271, l. 3 en l. 15.
Part 3, Section 2, Member 1, Subsection 2, in: Burton, Anatomy, vol. III, p. 49, l. 27.
Pierre Jarrige, Lettre de Pierre Iarrige, iesuïte, desiesuïté, rejesuïté; [...] au sieur G.M. Marchand
à Leyden (Leiden 1650). Marc-Antoine de Muret (1526-1585) werd als de beste latinist van
zijn tijd beschouwd. Hij moest Frankrijk na een veroordeling wegens sodomie en ketterij
ontvluchten, en bracht een groot deel van zijn verdere leven in Rome door, waar hij in kerkelijke
kringen zeer gezien bleef.
‘berucht’ moet hier in een positieve betekenis (beroemd, gewaardeerd) gelezen worden.
Alexander Gordon, The lives of pope Alexander VI. and his son Caesar Borgia (Londen 1729).
‘Nooit, zeg ik, verscheelt de Ondeugd zo veel van de Deugd als op het eynde’ - ‘Vertue and
Vice never differ so much as in the End’.
Part 3, Section 2, Member 1, Subsection 2, in: Burton, Anatomy, vol. III, p. 52, l. 16 en idem,
p. 55, l. 17-18, 22-23 en 28.
John Wilmot, Earl of Rochester, Rochester's poems on several occasions. Ed. James Thorpe
(Princeton, New Jersey 1950).
Er staat bij het gedicht geen auteursnaam, maar het is volgens Thorpe met zekerheid van John
Oldham. Zie Rochester, Rochester's poems, onderaan p. 187.
Weyerman geeft in een voetnoot de Engelse versie van de vier dichtregels. Zijn versie wijkt
alleen in enkele kleine typografische details af van die in de ‘Antwerpse’ drukken.
John Spencer, Kaina kai palaia. Things new and old, or, A store-house of similies, sentences,
allegories, apophthegms, adagies, apologues, divine, morall, politicall, &c.: with their severall
applications/collected and observed from the writings and sayings of the learned in all ages to
this present by John Spencer (Londen 1658), p. 600, nr. 1756 ‘The great danger and disgrace
of lying under the guilt of one eminent Sin’. Ik vond op internet alleen een niet-doorzoekbaar
exemplaar bij Early English Books Online (EEBO).
Onder andere zou het werk van Thomas Fuller bekeken moeten worden. Fuller schreef het
voorwoord voor Things new and old, en hij heeft zelf ook het nodige gepubliceerd, zoals Good
thoughts in bad times en Good thoughts in worse times. Zijn werken heb ik nog niet kunnen
doornemen.
Charles Gildon, The new metamorphosis: or, the pleasant transformation: being The golden
ass of Lucius Apuleius of Medaura (London 1708), vol. II, book IV, chapter VII. Ik heb de tweede
druk uit 1709 geraadpleegd. De hoofdpersoon in het boek is een Italiaan die in Bologna in een
hond, een ‘Bologna Lap-Dog’, wordt veranderd. Zijn avonturen vertonen geen noemenswaardige
overeenkomsten met de belevenissen van de mannen die in Le chien de Boulogne ou l'amant
fidelle (1669) van Antoine Torche en Het wonderlijk leeven van 't Boullonnois hondtje (1702)
in het Bois de Boulogne in een hond omgetoverd worden.
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37 Van der Meer, Sodoms zaad, p. 397-398.
38 Amsterdamse Courant van 29 juni 1730 en 11 juli 1730. Op 29 juni staat er ‘Jenige’ i.p.v.
‘eenige’.
39 Zij verschenen in Eenige scherpe aanmerkingen over de historie des Pausdoms (Amsterdam
1734). Zie Jac Fuchs, ‘“To give you a thorough insight shall be the scope of these successive
Sheets”. Enige nieuwe aanmerkingen over Weyermans Historie des Pausdoms’, in: Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman 32 (2009), p. 29-38, aldaar p. 34.
40 Nationaal Archief (Den Haag), Toegang 3.01.05 (Gecommitteerde Raden van de Staten van
Holland en Westfriesland), inv. nr. 3392, eerste akte in het ‘Register der Actens ende andere
dispositien [...] gegeven in den Jaare 1731’.
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À la mode
Het vest van Weyerman
Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg
De vader en grootvader van Jacob Weyerman maakten een revolutie in hun kleding
mee: het werd mode om een vest en een jas te dragen, die met de broek een geheel
vormden. Tot het midden van de zeventiende eeuw droeg men een wambuis - een
kort jasje met een schootje en lange mouwen - dat over het hemd gedragen werd met
een korte cape om de schouders. Maar men kreeg genoeg van dit dikke wollen,
laat-middeleeuwse jasje en ontwerpers veranderden de snit. De schoot van het
wambuis werd verlengd, de schouderrollen en kleppen verdwenen, het werd
nauwsluitend en er werd dunnere stof toegepast. Noodzakelijkerwijs veranderde
hierdoor ook de broek, van een wijde pofbroek in een smallere versie, de cullotte.
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Het nieuwe modieuze jasje heette vest of kamizool en had lange mouwen. Het
wambuis bleef de dracht van werklui en vissers. In het Marker Museum bewaren ze
prachtige oude exemplaren.
De vesten werden gemaakt van wollen of zijden damast of van een mengsel van
deze materialen; de voering was doorgaans van linnen. Uit zuinigheid werd voor de
achterkant een minder dure stof of linnen gebruikt. Ook de mouwen maakte de
kleermaker wel van linnen, met een mooie stof aan de onderkant, die onder de
jasmouw uitkwam.
Vesten hadden in de Lodewijk XIV-periode (tot 1715) grote, gekleurde, ingeweven
dessins in donkere tinten. Het granaatappelpatroon was populair voor alle stoffen:
een doormidden gesneden vrucht met tierlantijnen in een strak kader. In de
Régence-periode gaf men de voorkeur aan dessins met een slingerend kantmotief.
In de Rococotijd (Lodewijk XV) kwamen lichtgekleurde stoffen - zijde of fluweel
- in de mode. Ze werden geborduurd met kleine bloemmotiefjes op het lijf en grotere
langs de randen en op de zakklepjes. Kleurige en donkere stoffen bleven ook nog in
gebruik. Die had men vaak aan de rol in het kabinet liggen. De kledingstukken konden
ook kant en klaar, ruim gesneden, gekocht worden. Ze waren dan al geborduurd. De
kleermaker zette zo'n vest in elkaar op de maten van de drager. Van zulke nog
ongenaaide kleding zijn exemplaren bewaard gebleven.
De vesten werden in huis gedragen met of zonder een mansrok (justaucorps) van
dezelfde lengte eroverheen. Aan de achterzijde was een split en de rugnaad werd
vaak gesloten met veters zodat men het vest kon aanpassen aan veranderingen van
het lijf. Aan de zijkanten zaten doorgaans ook splitten en de voorkant sloot met een
lange rij knoopjes die in de zeventiende eeuw alleen in het midden gesloten werden.
In de loop van de achttiende eeuw werd het mode om het vest geheel te sluiten.
Na 1720 werd het vest steeds korter en mouwen werden weggelaten omdat de
mansrok krapper in de schouders was geworden. In de tweede helft van de eeuw
bleef er uiteindelijk een korte hes met iets verlengde voorpanden over: het ‘gilet’, in
de volksmond het ‘rompie’. De broek kreeg nu aan de voorkant een klep met twee
grote (edel) metalen knopen in plaats van alleen een split.
Knopen waren blikvangers, gemaakt van bewerkt koper, tin of zilver of van been en
hout. Bijzonder waren de passementknopen. Deze hadden een houten kern, die
bekleed werd met draden van zijde, wol of linnen in de kleur van het kledingstuk.
Knopen zaten op de vestzakken, maar ook eronder, ter versiering. Meer over knopen
in de volgende aflevering, en over ondergoed dat op het platteland ook als bovengoed
gedragen werd. Zonder dat men in zijn hemd stond!
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De vrolyke navorscher
‘Niet onbewust, dat alle beginzelen moeilijk zijn’: Jacob Eduard de Witte
Junior solliciteert in 1807 bij Pieter Vreede
In het leven van Jacob Eduard de Witte (1763-1853) ontmoeten literatuur en bedrog
elkaar op onnavolgbare wijze.1 Het lijkt erop dat zijn talent voor de letteren niet
toereikend was om zich in de harten van lezers en weldoeners een onvervreemdbare
plaats te verwerven. Hij verdween als schrijver al tijdens zijn leven in de schaduw,
waar hij alleen dankzij pseudoniemen kon volhouden dat hij een ander was. Misschien
beschikte hij wel over andere talenten, maar hij verlangde meer applaus dan waar
zijn verdiensten hem recht op gaven en van de nood maakte hij ondeugden.
De Witte had een abonnement op de schreef, om die per ongeluk of expres te
overschrijden. Zijn ‘eeuwige’ verbanning uit Holland, gevolg van het verraad in
1782, duurde hem te lang en meer dan eens passeerde hij de grens van Holland, al
was het maar om bij zijn vrouw en kinderen in Alkmaar te kunnen zijn. In 1804 werd
hij daar opgepakt en vervolgens veroordeeld tot drie jaar tuchthuis. Die zou hij moeten
doorbrengen in Gouda, maar met zijn charme verwierf hij zich grote, onmogelijke
vrijheden. Al na enkele maanden werd hij betrapt op een relatie met de
‘binnenmoeder’ van het tuchthuis. Nadat hij de straf van drie jaar had uitgezeten
mocht hij even naar Alkmaar, om er met zijn vrouw enkele zaken te regelen. Hij
bleef echter langer weg en op 17 augustus 1807 werd hij gearresteerd in Hoge en
Lage Zwaluwe, op Hollands grondgebied. Zijn verweer - hij wist niet dat de Zwaluwes
Hollands waren, hij dacht dat het tot de Baronie van Breda behoorde en dat het buiten
territorium van verbanning viel - vertoont grote gelijkenis met eerder en later verweer:
hij kon er nooit iets aan doen, het waren altijd misverstanden! Deze keer hechtte men
blijkbaar enig geloof aan De Witte, want hij kwam er met een waarschuwing vanaf.
In de tijd die De Witte in Gouda in gevangenschap doorbracht, zocht hij niet enkel
liefde en vrijheid, maar ook perspectief. Op 11 april 1807, een paar maanden voor
de termijn van drie jaar afliep, schreef hij Pieter Vreede een brief, waarin hij
zogenaamd vooral om inlichtingen vroeg.
Vreede (1750-1837) was weliswaar geen Brabander van huis uit, zoals De Witte die
in Den Bosch was geboren, maar zijn inzet voor de gelijkberechtiging van Brabant
en het belang van zijn lakenfabrieken voor Tilburg hadden van hem een Brabander
‘van begeerte’ gemaakt. Vreede, Leidenaar van origine, had in de jaren dat De Witte
in het gevang zat, de stadhouderlijke familie toejuichte en andermaal achter de tralies
doorbracht,2 in het patriottisme carrière gemaakt. De opgang van Vreede was in 1787
weliswaar gestuit - en hij had een veilig heenkomen gezocht in Lier, later in Tilburg
- en na de tweede staatsgreep van 1798 afgebroken, maar hij bleef prominent in het
openbaar leven. Hij solliciteerde onophoudelijk naar de status van ‘elder statesman’:
net als De Witte wenste hij meer applaus dan dat wat hem ten deel viel.
In de brief aan Vreede verzwijgt De Witte wijselijk dat hij gedetineerd is. Zelfs
wekt hij de indruk dat zijn gezin in Gouda verblijft, maar dat hij bereid is
‘provisioneel’ - een modewoord uit de eerste jaren van de Bataafse Revolutie - alléén
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naar Brabant te komen. J. Polijn, de stadssecretaris van Gouda en belast met toezicht
op het tuchthuis, verschijnt in de brief bijna als persoonlijk secretaris van De Witte.
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De Witte, die in zijn brief verwijst naar zijn verleden als literator, poseert als een
bewonderaar van Vreede.3 Dat lijkt er te veel aan. Alsof Vreede niet wist dat De
Witte juist naam had gemaakt met lofzangen op leden van de stadhouderlijke familie?
Interessant is dat De Witte dingt naar een positie als onderwijzer, maar dan liefst
aan huis bij welvarende families. In 1792 had hij nog een kleine Brabantse schoolstrijd
veroorzaakt, omdat hij zijn minachting voor het onderwijs in de Meijerij de vrije
loop liet.4 Om zich van iedere mogelijke blaam te zuiveren, verklaarde hij een
kindervriend te zijn:
De natuur schonk my genoeg gevoel om een vriend der Kinderen te zyn;
Ik beschouw ze als weezens die het volkoomenst recht op de deernis en
de zorgen der maatschappy hebben; myne eigene kinderen verlevendigen
dit gevoel.5
Nu liet hij met gevoel voor drama weten dat het onderwijs ‘eene zeer belangrijke
bedoeling van mijn hart’ is.
Haast Freudiaans is de mededeling van de briefschrijver dat hij goed wist dat ‘alle
beginzelen moeilijk zijn’. Of Vreede zich in zijn antwoord vrolijk maakte over deze
erkenning van morele onvastheid is onzeker. Zeker is wel dát hij reageerde. Op de
brief, bewaard in het Regionaal Archief Tilburg in een familiearchief van bescheiden
omvang, staat genoteerd dat op 16 april een antwoord is verzonden.6 Hieronder volgt
de tekst van de brief.

[omslag:] Wel Edel Heer!
Den Heere P. Vreede.
Fabrikant in Laakenen
Te Tilburg bij 'S Bosch.
Wel Edel Heer!
Genoodzaakt door eene van die Lotsverwisselingen, die zoo vaak over het geluk of
ongeluk van het menschelijk leeven beslissen, ben ik verplicht naar middelen uittezien,
om door mijne Studie en de bekwaamheden die ik mij heb poogen eigen te maaken,
mij een redelijk fonds van bestaan voor het toekoomende te bezorgen; en daar ik
geïnformeert ben, dat te Tilburg en Oosterwijk zich veele fatzoendelijke familjen
bevinden, die geneegen zouden zijn, hunne Kinderen de noodige Instructie te laaten
geeven, in de Fransche, Engelsche, Hoog en Neduitsche Taalen, benevens al het geen
tot eene gedistingueerde Opvoeding vereischt word, en 'er zich geen Onderwijzer,
in dat vak, op die beiden plaatzen bevind, zoude ik mij gaarne aldaar etablisseeren,
niet zoo zeer om als Schoolhouder te fungeeren, maar wel om tot het geeven van
privaat lessen te worden gebruikt. - Ik zal mij niet chargeeren met mijne familje;
mijne Vrouw en Kinderen blijven ter plaatze hunner jegenswoordige inwooning; ik
zoude, immers provisioneel, alléén overkoomen, en mij bij ordentelijke burgerlieden
eene of twee Kamers huuren; en zien of het wilde opneemen, waarna ik mijn huisgezin
altijd, bij vervolg, mij konde laaten volgen; indien UWEd: nu denkt dat de aan mij
gegeevene Informatien gegrond zijn en ik aldaar, op eene redelijke wijze, zoude
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kunnen bestaan; heb dan de vriendelijkheid mij, desweegens, met openhartigheid
uwe gedachten te laaten weeten. Mij is niet onbewust, dat alle beginzelen moeilijk
zijn; en men eerst proeven van bekwaamheid en geschiktheid moet hebben gegeeven,
bevoorens men een algemeen vertrouwen kan winnen; doch, daar ik niet twijffel of
ik zal, hieraan, kunnen voldoen, en de opvoeding van Kinderen altijd eene zeer
belangrijke bedoeling van mijn hart is geweest, zal het mij, voor eerst, genoeg zijn,
door UWEd:
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verzeekert te worden, van de moogelijkheid eener goede slaaging in mijn voorneemen.
- Het zijn niet alleen de Taalen waartoe mijn onderwijs zich zoude bepaalen; de
Letter, Historie, Aardrijks en Meetkunde zoude ik, met de beginzelen der Teken en
Bouwkunde, tevens kunnen instrueeren; en [verso] ik vertrouw genoegzaam, als
Literator, bij UWEd bekend te zijn, dan dat ik eene verdere verzeekering van
bekwaamheid zoude nodig hebben. - Mag ik UWEd. dan zeer vriendelijk verzoeken,
mij uw antwoord, onder Addres van den Wel Edelen Heer J. Polijn, Secretaris der
Stad Gouda, te doen geworden, welken heer mij hetzelve, onverwijlt, zal ter hand
stellen? -------- Nog iet. - Daar ik weet dat UWEd eene zeer uitgebreide affaire, door
uw fabriek hebt, en daarvoor zomtijds kundige lieden, in een of ander vak, benodigt
zijn, zoude ik zeer gaarne, de uuren die mij van het gewoon onderwijs overbleeven,
daaraan willen toewijden; UWEd. kunt des, in allen gevallen, over mij, wanneer ik
te Tilburg ben, beschikken; zullende mij niets aangenaamer noch tot eene grooter
voldoening zijn, dan van eenigen dienst te kunnen zijn, aan UWEd, als aan een man,
voor wien ik altijd eene diepe hoogachting gevoelt heb. ----- Geene bekenden, buiten
UWEd, in Tilburg hebbende, waarbij ik mij, ter bekooming van bovenstaande
informatie, konde vervoegen; verschoone UWEd de vrijheid die ik, door het schrijven
deezer, neem! ---Mij aan de protectie van UWEd. beveelende, heb ik de eer mij, met alle respect
te noemen:
Wel Edel Heer!
UWEd: Ond: Dwilligen Dienaar
JE deWitte Junior
Gouda den 11 April
1807
PETER ALTENA
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Wie kent de ‘Wydberoemde Hoogduitsche Docteres’ Catharina de Heyn?
In deel 1 van het Brusselse handschrift met teksten van Jacob Campo Weyerman is
achter de handgeschreven teksten een pamfletje meegebonden waaraan tot nu toe
geen aandacht is besteed.
Het papier is aan twee kanten bedrukt, en de tekst maakt reclame voor een vrouw
die beweert allerhande ziektes en kwalen te kunnen genezen. Ik ben er niet in geslaagd
om een plaats of jaar aan dit pamflet te koppelen, en ook de vrouw zelf, Catharina
de Heyn, is een mysterie voor mij gebleven. Zelfs het verband tussen het pamflet en
Weyerman is mij niet duidelijk; misschien bestaat zo'n verband ook helemaal niet.
Wie kan deze tekst in perspectief plaatsen, en daarmee misschien ook nieuw licht
werpen op de geschiedenis van het Brusselse handschrift?
BEKENDMAKING.
Dat alhier is aangekoomen de Wydberoemde Hoogduitsche Docteres,
genaamd CATHARINA de HEYN, dewelke eerlang uit Duitsland aangekoomen
is, met voorneemen haare Weetenschap en Ervarendheid in de
Medicyn-Konst te exerceeren, en haar eenige tyd alhier op te houden.
Alhoewel ook verscheide Koningen en Vorsten, als zy de Medicyn-Konst
oeffenen, zelfs hunne Ryken door Reizen, tot nut hunner Onderdaanen:
Zoo zal het niemand vreemd voorkoomen, wanneer andere Persoonen tot
Geneezing van verscheide Zieken hun Geboorte-Plaats verlaaten en door
de Waereld Reizen en nog wel met dat Roemrugtig voorneemen den Armen
hulpryk en door middel en ten Nut te weezen: Maar of men al zoekt zyn
best voor zyn Evenaasten te doen, om met Eere door de Waereld te
koomen, zoo en is 'er nogthans veel bedrog onder den naam van
Medicyn-Meesters, dat iemand haast zal bevreest zyn, om zig aan een
vreemd Mensch te betrouwen: Maar om een ieder het mistrouwen te
beneemen, zal ik de Proef aan de Armen Kranken voor niet maaken, mits
dat zy een Briefje tot bewys moeten hebben van de Diaconie.
Ten eersten Genees ik alle zoorten van Moeder Kwaalen, roode en witte
Vloed en die haar Tyd verlooren hebben, of die dezelve al te sterk hebben,
Benaauwdheid der Borst, Long Ziektens, Hert-Klopping en Water-Zugt,
Bloed-Spuwen, Duizeling in 't Hoofd en onverdraagelyke Hoofd-Pyn,
Vallende Ziekten, [(]indien men dezelve voeld aankoomen) mitsgaders
alle zoorten van Koortszen: Ook heeft zy nog voortreffelyke Middelen tot
verzagting van Jigt en Podagra, alle zoorten van Kanker en een deugdzame
Oly tot vermaaling van een Steen, zonder Pyn.
Alle gebreeken der Oogen, (uitgenoomen de zwarte Star,) worden in korten
Tyd van my Geneezen, als ook zwaare Doofheid, (indien het Tempanum
niet beschadigd is,) ik Genees veele in een half Uur: Item alle zoorten van
Venus-Ziekten, op een subtiele manier, zonder salvatie, Genees ik uit de
grond en indien het den Patient begeerd, zal het zoo geheim geschieden,
dat den Byslaap niet zal gewaar worden: Ik heb een deugdzaam Water
voor de Mond, het neemd weg de Tand Pyn en maakt de Tanden wit als
Yvoor: Ook is by my te bekoomen een deugzaam Tand-Poeder, 't zuiverd
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de Mond, verdryft de Scheurbuik, maakt de losse Tanden vast en de zwarte
Tanden wit als Yvoor, kost alleen 4 Schellingen, goed of geen Geldt.
NB. Deeze en nog veele andere Ziektens, dewelke weegens de kleinte van
het Briefje niet kunnen genoemd worden, Genees ik alle met opregte
Hoogduitsche Medicynen.
Om alles te noteeren is onmoogelyk, maar zoo 'er eenige Patienten zyn,
die inwendige Accidenten of Gebreeken hebben, die kunnen met my daar
over Consuleeren en ook het Water, na Midder Nagt gemaakt zynde, meede
brengen, zoo zal ik dezelve zeggen, of zy te helpen zyn of niet: Want
[verso:] de Heere laat de Medicynen uit de Aarde wassen en een Wys
Mensch veragt dezelve niet: Ook is het zeeker dat meenig Mensch met
het een of ander bezwaar in zyn Lichaam gekweld is en oorzaak heeft om
met den Koning David te klaagen: Daar is niets
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gezonds aan myn Lichaam zig gaarne een goeden Raad en de beste Vrugten
deelagtig maaken wilde, maar een ander tot hem koomende, zegt: Gaat
niet heen, wie weet of het u zal helpen? gy zyt een langen tyd met dit
Gebrek belaaden geweest. Van zulken Menschen kan men in der waarheyd
niet zeggen, dat zy het besten voor hunnen Eevenaasten zoeken. Nu gesteld,
een Mensch was twee Jaaren Blind geweest, een andere had een zwaare
Breuk en de derde was met de Steen belaaden, zouden dan zulke Menschen
daarom bevreest zyn? ô! Neen, de Uure die de Heere hem tot Geneezing
heeft gegeeven, is nog niet vervuld en egter hebben zommige hunne Zonden
nog niet afgebeeden, want de Straffe komt om der Zonden wille. Hier van
hebben wy een schoon Exempel aan Tobias, welke vier Jaaren Blind is
geweest, moest hem niet de Gal van een Vis helpen? Bevryden niet de
reuk van den Leever, Sara voor Asmodie? Boek Tobias Cap. 8 vs. 2. Als
de Vroome Koning Hiskios van den Heere aangezegt wierd dat hy Sterven
zoude, nam hy zyn toevlugt tot het Gebed en schoon zyn Gebed verhoord
wierd, niet te min moest men Vygen op zyn Accident leggen, tot dat de
Pyn over ging en de Geneezing kwam. Ja den stand der Medicynen heeft
Christus lief gehad en met die om te gaan ons geleerd, by den Evangelist
Lucas te leezen, daar hy den Arts der Zielen en des Lichaams geweest is.
Maar deeze stand word dikwils slegt beloond: Als men de Medicyn-Meester
van noden heeft, belooft men veel en als men tot Geneezing komt, is hy
een gruwel in des Patients Oogen, gelyk zulks Christus zelfs bejeegend
is, als hy 10 Melaatsche Genas, en maar één daar onder was die God
Dankte. Het is nu dierhalve geoorloofd ordentelyke Medicynen te
gebruiken; Want zoo spreekt Syrach: Laat de Medicyn-Meester tot u
koomen en verwerpt hem niet. Want de Heere heeft hem Geschaapen en
laat hem niet van u, terwyl gy hem noodig hebt. Maar wagt u, dat gy hem
niet voor de Heere zoekt, gelyk Koning Assa gedaan heeft en dierhalve
gaf de Heere geen Zeegen tot zyne Medicynen en hy moet Sterven.
Gebruikt ook geen verbooden Middelen en zoekt geen hulp by de
Toovenaars, die den Naam des Heeren lasteren, want zo deed Koning
Ahasias, die zogt Remedie by den Af-God Baalsebub te Ekron, dierhalven
hem de Heere zeggen liet, is 'er dan geen God in Israël, dat gy heenen gaat
te vraagen Baalsebub, den God te Ekron? Gy zult dierhalven Sterven en
niet van uw Bed op koomen, waar op gy geleegen zyt. Ik wil den Leezer
niet langer ophouden.
NB Ik staa niet met een Theater op de Markt, of op Kermis en zende
niemand uit om Middelen te brengen, maar die my gelieven te Spreeken,
addresseeren zig aan myn Wooning, alwaar ik particuliere Kamers heb,
om een ieder te spreeken. De Armen kunnen Vrydags by my 's Namiddags
van 2 tot 5 Uuren Consulteeren. Ik ben Woonagtig in de Heerestraat over
het Logement het Swyns-Hooft, in het Ordinaris by Mr. Willem van Dyck.
JAC FUCHS
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Advertentietarieven in 1759 en 1778/79
In februari 1777 overleed de 63-jarige Thimon (Thymon) Boey ‘aan koortsen’. De
dertig gulden impost voor zijn begrafenis in de Haagse Kloosterkerk werden op de
26ste van die maand voldaan. In zijn leven was hij substituut-griffier en secretaris
van het Hof van Holland geweest en had hij een geschiedenis van het Hof van Holland
(1760/61) en een ‘woordentolk’ rechtskundige termen (1773) geschreven. Zijn
weduwe, Henrietta Antoinetta Hop (1721-1798), overleefde hem goed twintig jaar.
Waarom (een deel van?) zijn nagelaten boedel door het Hof van Holland
afgewikkeld werd, is mij niet bekend. In ieder geval werden op 28 november 1777
Johan Theodoor Roijer en Hendrik Augustus Speirman aangesteld als curatoren.
Behalve enkele roerende goederen als contanten, kleding en boeken, liet Boey ook
12/90ste deel na in ‘Het huis van Prins Maurits’, hoek Korte Vijverberg/Plein in Den
Haag. Dat diende verkocht te
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worden. De curatoren lieten daartoe advertenties in verschillende kranten plaatsen.
Consciëntieus als ze waren, borgen ze elke rekening daarvoor op in hun dossier waar de onderzoeker ze nog altijd kan vinden.
Een kleine twintig jaar eerder, in 1759, plaatste het Amersfoortse stadsbestuur
enkele advertenties, waarvan eveneens kwitanties bewaard zijn gebleven. In dat geval
ging het om ‘opsporing verzocht’-berichten: wie en waar was de onverlaat die twee
dode kindertjes in een zak had achtergelaten? Beloning voor de gouden tip: honderd
zilveren ducatons. Voor informatie die zou leiden tot aanhouding van de schaapherder
bijgenaamd Willem Kardoes werd een premie van driehonderd caroli guldens
uitgeloofd. Kardoes had iemand doodgestoken.

Rekeningen voor krantenadvertenties uit het Boey-dossier. De streep erdoorheen wil zeggen dat ze
betaald zijn.

Wie de rekeningen narekent komt tot de ontdekking dat, althans in 1778/79, de
kranten een uniform advertentietarief hadden: negen stuivers per regel per plaatsing.
Dat gold tenminste voor de Leidse, de Amsterdamse en de Haagse krant
(laatstgenoemde krant rekende dat tarief ook al in 1759). Bij de Haarlemse krant
echter was het tarief, in 1759, een stuk lager: zes stuivers per regel per plaatsing.
Niet alleen voor advertentietarieven zijn de gegevens schaars, dat geldt ook voor
aanplakbiljetten. Tot slot daarom een toegift uit het Boey-dossier: een rekening, uit
1778, voor zo'n biljet - 100 exemplaren plano: f 10:10; het benodigde zegel: f 0:15;
aanplakken: f 1:0:0 (in guldens en stuivers dus).
ANNA DE HAAS EN TON JONGENELEN

Bronnen: Archief Eemland, Amersfoort: toegang 0001.01 (Stadsbestuur
Amersfoort), inv. nr. 1900. Haags Gemeentearchief: Begraafregisters.
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Nationaal Archief (Den Haag), toegang 3.03.01.01 (Hof van Holland),
inv. nr. 4402, dossier 1.

Eindnoten:
1 Over het leven en werk van De Witte: Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van
mijn leeven (1763-1790). Ed. Grietje Drewes en Hans Groot (Hilversum 1993); Arianne
Baggerman, ‘“Alles kan gebeuren”. Het verborgen tweede leven van Jacob Eduard de Witte’,
in: Cis van Heertum, Ton Jongenelen en Frank van Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw.
Opstellen voor André Hanou (Nijmegen 2006), p. 167-199.
2 Peter Altena, ‘Jacob Eduard de Witte (1763-1853). Van landverrader tot schrijver’, in: Anna
de Haas (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800
(Zutphen 2002), p. 183-191.
3 Deze Polijn biedt mogelijk een nader spoor!
4 Over die merkwaardige strijd bij geval later nader.
5 Jacob Eduard de Witte Jun., ‘Antwoord den zot na zyne dwaasheid; op dat hy in zyne oogen
wys en zy.’ Salomo. Of antwoord - aan den naameloozen schotschryver, jegens myn vertoog
over de staat des landmans, in de Majorye van 's Bosch ('s Hertogenbosch 1792), p. 12.
6 Regionaal Archief Tilburg, nr. 129 (Archief en documentatie Paulus en Hendrik Vreede
lakenfabr. 1792-1995), inv. nr. 2. In de tekst staat daadwerkelijk ‘Neduitsch’, geen bewijs van
grote nauwkeurigheid van de sollicitant.
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Recensies
Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob
Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729). Amsterdam, Balans
2012. 335 p., ill. Prijs: € 29,95.
Ruud Paesie (ed.), Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige
Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727.
Zutphen, Walburg Pers 2012. 239 p., ill. Prijs: € 29,50.
Frans Mouws e.a., Rapa Nui. Z.p., Editions du Dodo 2012. 97 p., ill. Prijs:
€ 30.
In een tijdsbestek van anderhalve week werden in oktober 2012 twee boeken
gepresenteerd die naadloos op elkaar aansluiten. Beide hebben betrekking op de
reizen die Zeeuwen in het begin van de achttiende eeuw ondernamen naar de Zuidzee.
Roelof van Gelder schreef een biografie van Jacob Roggeveen, die als commandeur
naar Zuidland zocht, maar per ongeluk Paaseiland ontdekte en het zijn naam gaf.
Ruud Paesie bezorgde het reisverslag van Hubregt Kempe. Deze onderstuurman
schreef zijn aantekeningen aan boord van de Don Louis die onder Nederlandse vlag
naar de Zuidzee voer. De Stille Oceaan of Pacific zoals wij de Zuidzee noemen,
zocht men - terecht - tussen de beide Amerika's en Azië in, maar men had geen idee
wat er precies te vinden was. Volgens een oude theorie zou er een groot continent
moeten liggen. Men ging ervan uit dat als er grote landmassa's als Noord-Amerika,
Europa en Azië op de wereldbol bestaan, er zich alleen al voor het evenwicht ook
ergens aan de andere kant van de bol een groot continent zou moeten bevinden. Maar
om er te komen was een groot probleem. Schepen moesten zuidwaarts varen langs
de kusten van Zuid-Amerika en dan helemaal om de uiterste punt heen om vervolgens
op weg te gaan naar het onbekende.

Zoeken naar Zuidland
In de zestiende eeuw was dat Pedro Fernandes de Queirós, een Portugees in Spaanse
dienst, al eens gelukt. Op zijn tweede Zuidlandse reis (1605), die hij geheel naar
eigen inzicht mocht ondernemen, stuitte hij op eilanden en veronderstelde dat hij het
onbekende continent had gevonden. Dat continent stond al wel min of meer op kaarten
uit de Griekse Oudheid. Aristoteles (350 v. C.) was ervan uitgegaan dat de wereld
een bol was met een koude Noordpool, de Arktos. Het kon niet anders dan dat er aan
de andere kant van de bol een Zuidpool, Antarktos, moest liggen. Dat zou op een
continent liggen. Na Aristoteles fantaseerde men verder over dit Zuidland dat (in
tegenstelling tot de Noordpool) warm zou zijn en waar zich grote rijkdommen zouden
bevinden. Ptolemaeus (150 n.C.) tekende voor het eerst een wereldkaart en hij noemde
dit continent Terra Australis Incognita, waarmee hij niet Australië bedoelde.1 De
christelijke wereld had nog een andere theorie: God had de aarde in volmaakte
harmonie geschapen, dus moesten er op het Zuidelijk halfrond evenveel landmassa's
bestaan als ten noorden van de evenaar.
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De Queirós vertrok vanuit Peru om Zuidland te zoeken waar hij het katholieke
geloof wilde brengen en voor zijn koning de rijkdommen mee naar huis zou nemen.
Hij koerste WZW, maar veranderde zijn richting naar WZW en stuitte uiteindelijk op
de Nieuwe Hebriden, die hij aanzag voor Zuidland. In vele geschriften probeerde hij
dit paradijselijke oord aan de man te brengen, maar de Spaanse overheid voelde niets
voor verdere
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ondernemingen. De Queirós' geschriften, met name het achtste deel met lyrische
verhalen over vreedzame mensen, schone lucht, voedsel in overvloed, geen gevaarlijke
dieren, kortom een paradijs, werden in veel Europese talen vertaald, ook in het
Nederlands (in 1612).2
Het verlangen om dit ‘beloofde land’, dat al de proporties had aangenomen van
het mysterieuze Atlantis, te bereiken, was voor menig Nederlands reder niet de enige
reden waarom hij schepen liet optuigen om een goede route te vinden om de
zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, de wereldkaart verder in te vullen en het Zuidland
te bereiken. Men had natuurlijk vooral een economisch doel. De Nederlanders waren
betrekkelijk laat in het ontdekken van de Atlantische en de Stille Oceaan. Zij hielden
zich voornamelijk bezig met de handel op de Europese zeeën. Belangrijke producten
als specerijen en zout betrokken zij van de Spaanse markten. De Spanjaarden en de
Portugezen hadden de wereld al eerder, bij het Verdrag van Tordesillas van 1494,
onder elkaar verdeeld. In de loop van de zestiende eeuw probeerden de Engelsen en
de Fransen te knabbelen aan de macht van Spanje en Portugal over de wereldhandel.
Langzamerhand probeerden ook de Hollanders en de Zeeuwen een graantje mee te
pikken. In 1598 werd Jacques Mahu en in 1599 Olivier van Noort uitgezonden om
de Stille Zuidzee te verkennen en de Molukken te bereiken via een westelijke route.
Tijdens de opstand (1568-1648) was men niet zeker van een geregelde toevoer
van het belangrijke zout of van specerijen en suiker. Expedities naar verre oorden
waren noodzakelijk. Er kwam ook kapitaal vrij om dergelijke tochten te ondernemen
en verre zeeën te bevaren, nieuwe gebieden te ontdekken en vooral te annexeren met
als doel er handelsposten te vestigen. In recordtempo wisten de Nederlanders hun
macht op de wereldzeeën uit te breiden. Daarvoor werden compagnieën opgericht
als de VOC (1602) en de WIC (1621). De eerste kreeg een octrooi voor het bevaren
van alle gebieden ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van Straat
Magelhaes. De WIC zou zich meer richten op het Caraïbisch gebied en het oosten
van Zuid-Amerika.3
In de loop van zeventiende eeuw kwam er nog meer particulier kapitaal vrij. De
staat was arm, maar de kooplui zo langzamerhand puissant rijk en zij wilden hun
kapitaal alleen maar laten groeien. Velen vonden de VOC en WIC te strak in het pak
zitten en zij richtten allerlei nieuwe compagnieën op met een ongekende inleg, althans
op papier, want in de praktijk kwam het geld lang niet altijd op tafel. Zo probeerde
men in Veere een compagnie voor de Groenlandvaart op te richten met een inleg van
25 miljoen gulden. Het mislukte jammerlijk. Middelburg hield het bescheidener. De
Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1889) had een inleg van tien miljoen.4
Maar niet alleen het vele geld maakte dat men schepen uitreedde. De fantasie was
intussen ook weer met de beleggers op de loop gegaan. Mannen als William Dampier
publiceerden aanstekelijke boeken en er kwam een tak van imaginaire reisverhalen,
inclusief verkapte maatschappijkritiek, op de markt. Tegen deze achtergrond moeten
we de reizen van Jacob Roggeveen en Hubregt Kempe zien. De eerste ging in 1721
op reis, de tweede in 1724. De reizen dienden economische belangen, maar beide
heren kwamen slechts terug met meer inzicht in de wereldkaart.

De ontdekking van Paaseiland
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Het boek van Roelof van Gelder vertelt het leven van Jacob Roggeveen (1659-1729)
vanaf zijn jeugd tot en met zijn dood. Zijn reis naar de Stille Oceaan op zoek naar
Zuidland is daarvan maar een onderdeel. Wel een wezenlijk deel omdat het er op
lijkt dat alles in Roggeveens leven daarom draaide: om de belofte aan zijn vader na
te komen en (misschien) om een toevluchtsoord te zoeken voor de Hattemisten. Hij
dankt zijn bekend-
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heid echter aan het feit dat hij op die reis Paaseiland ontdekte en het bestaan van die
raadselachtige grote stenen beelden wereldkundig maakte.
Jacob Roggeveen groeide op in Middelburg, waar zijn vader Arent landmeter was.
Middelburg was in die jaren een bloeiende stad. De VOC had er een kamer, de Zeeuwse
admiraliteit haar hoofdkantoor en ook de WIC had er een van haar vijf kamers. Arent
wist zich op te werken tot cartograaf en instrumentmaker voor de schepen, was
tweede equipagemeester en assistent-wijnroeier. Ook gaf hij aan huis les in wiskunde.
Tevens had hij literaire aspiraties en was lid van het rederijkersgenootschap Bloemken
Jesse. Het gezin was welvarend en voor Jacob, de jongste van vijf kinderen, was een
academische toekomst weggelegd. Hoe en waar hij precies is opgeleid is onbekend,
maar hij bracht het tot notaris, overigens een beroep waarvoor toen geen universitaire
opleiding vereist was.
Het tij keerde voor Middelburg. Rotterdam overvleugelde de havenstad, de WIC
werd in 1674 geliquideerd en vanaf 1676 begon het conflict tussen de voetianen,
aanhangers van een strenge geloofsleer, en de minder dogmatische coccejanen
tweedracht te zaaien. Ook voor Jacob ging het mooie leven voorbij: zijn beide ouders
stierven in 1679 en een jaar later scheepte hij zich in voor een reis naar Batavia. Aan
boord was hij als assistent belast met de personeelsadministratie, waaruit blijkt dat
hij verstand had van boekhouden.
Jacob hield het echter niet uit in Batavia en in 1683 was hij terug als notaris in
Middelburg. Naast zijn werk studeerde Jacob, die intussen getrouwd was, rechten,
onder andere kerkelijk recht. In die jaren raakte hij ook, nadat hij de werken van
Spinoza had bestudeerd, betrokken bij een volgeling van Coccejus, Pontiaen van
Hattem. Van Hattem wilde niets weten van de erfzonden en vond dat de mens in
geluk moest leven. Ook had hij kritiek op de alledaagse kerkelijke praktijk. Hij vond
dat predikanten maar een uit het hoofd geleerd lesje oplazen en dat het kerkvolk daar
niets wijzer van werd. De religieuze twisten veroorzaakten veel onrust in Middelburg
en hadden ook invloed op het stadsbestuur dat op het pluche was gezet door Willem
III, aanhanger van de voetiaanse geloofsinterpretatie. Roggeveen, die een beroep had
dat alleen uitgeoefend mocht worden door lidmaten, moest zich officieel houden aan
deze interpretatie, maar privé bevond hij zich meer in het dissidente kamp. Zo laveerde
zijn leven tussen de twee kampen en had hij met menigeen ruzie.
Toen de gelegenheid zich voordeed aanvaardde Roggeveen de functie van Raad
van Justitie in Batavia. In 1707 vertrok hij weer naar die stad om er een luxe leven
op te bouwen en om te proberen meer over Zuidland te weten te komen. En hij
hertrouwde: ditmaal met een rijke dochter - alles leek op rolletjes te gaan lopen. Maar
ook in deze functie kwam hij in conflict met zijn meerderen en zijn directe collega's.
Bij diverse zaken nam hij een afwijkend standpunt in en door zijn opvliegende
karakter kon hij niet altijd de diplomatieke woorden vinden om zijn opvattingen
rustig voor het voetlicht te brengen. Het bleek dat de heren in Batavia elkaar dikwijls
de bal toespeelden en zich waar mogelijk verrijkten. Roggeveen had geen ander
verweer tegen dit gedrag - waar hij als nieuweling buiten stond en dat hij ook verachtte
- dan in juridische kwesties op een formeel standpunt te blijven staan. Hij had goede
contacten met de Hoge Regering dus men kon hem niet zomaar opzij zetten.
Uiteindelijk wisten de heren van de Raad onderling de ruzies te beslechten. Zowel
voorzitter Laurens Tolling als Roggeveen kreeg verlenging van zijn contract en
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Roggeveen bleef zich met zijn karakteristieke steile en onbuigbare juridische
stellingname inzetten voor zaken die naar zijn oordeel onrechtvaardig werden beslist.
In 1715 was Roggeveen weer terug in Middelburg. Daar hadden de religieuze
dissidenten zich nog niet gewonnen gegeven. Velen werden vervolgd en ook
Roggeveen was tijdens zijn afwezigheid door de kerkeraad van het avondmaal
uitgesloten. Als welvarend
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man en hattemist legde hij zich toe op het verzamelen en uitgeven van Van Hattems
geschriften. In 1718 verscheen het eerste deel van Den val. Het kwam Roggeveen
te staan op verbanning uit Middelburg. Het vierde deel zou hij in 1727 uitgeven, na
zijn reis naar Zuidland.
De zwervende Jacob bedacht dat het nu tijd was om zijn belofte aan zijn vader na
te komen en samen met zijn broer Johan ging hij diens plan voor een reis naar
Zuidland uitwerken. Het plan tot oprichting van een eigen compagnie zoals vader
had gewild lieten zij varen want het werd steeds duidelijker dat zulke organisaties
meestal geen lang leven was beschoren. De Middelburgse Commercie Compagnie
had geen interesse. Bij de WIC (de compagnie had een doorstart gemaakt) hadden de
broers Roggeveen meer geluk. Daar was op dat moment geld, en in het bestuur zaten
mensen die hen goedgezind waren. Men rustte drie schepen uit en in juli 1721 vertrok
Jacob, aangesteld als commandeur, bepakt en bezakt om op alles voorbereid te zijn
en voorzien van veel goede raad van zijn broer Johan. Zowel over het optuigen als
over de reis zijn we goed geïnformeerd. De WIC hield overal rekeningen van bij, de
kapiteins van de drie schepen schreven hun journaals en Jacob hield een dagregister
bij. Uiteindelijk zijn er van de journaals en het dagregister slechts kopieën
overgebleven.
De zeetocht was natuurlijk niet gemakkelijk. Het lukte nog redelijk de Atlantische
Oceaan over te steken, maar een van de schepen, De Tienhoven, raakte steeds achter.
Roggeveen vermoedde kwade opzet van schipper Bouman. Minder makkelijk ging
de ronding van Kaap Hoorn. Het contact met De Tienhoven raakte men zelfs helemaal
kwijt. Vrij spoedig daarna bereikten ze het eiland Juan Fernandez. Daar kon de deels
bedorven proviand aangevuld worden en schoon drinkwater ingeslagen. De tocht
naar het Zuidland werd voortgezet en na een paar weken kwam opnieuw land in
zicht. Omdat het Pasen was noemde Roggeveen dit eiland Paaseiland. Men ging aan
land en had een kortstondig, maar enerverend contact met de bewoners, die de
bemanning voorzag van gebraden kippen, een soort bananen en knolgewassen. Men
verwonderde zich over de grote beelden. Roggeveen achtte het eiland, zo vruchtbaar
en rijk aan gewas, een goede pleisterplaats voor schepen onderweg. Het einddoel,
Zuidland, meende hij nog niet bereikt te hebben, dus de reis werd voortgezet, maar
eerst moest nog een andere taak volbracht worden: Davisland en Hondeneiland
terugvinden. Deze eilanden waren beschreven in de boeken van onder anderen
Dampier. Beide eilanden werden niet teruggevonden. Wel vond men het huidige
Frans-Polynesië, een conglomeraat van atollen en vulkaanranden. Een van de schepen
leed er dan ook schipbreuk en met veel moeite kon men de opvarenden en wat
proviand overzetten op de andere twee schepen. De verdere tocht over de Stille
Oceaan verliep vol ontberingen en vertwijfeling over welke route de beste zou zijn,
waarbij de beschrijvingen van Dampier, Schouten en Le Maire nauwelijks van nut
waren omdat zij zo onnauwkeurig waren.
Uiteindelijk arriveerden de schepen in Batavia waar ze alles behalve vriendelijk
ontvangen werden. Roggeveen kon er met al zijn taalkundig vernuft weinig aan doen.
De opvarenden werden nog net niet gevangen genomen, maar de schepen wel
geconfisqueerd. De zeelui en ook Roggeveen werden op andere schepen naar huis
gezonden. Daar had hij veel op te lossen. Hij moest bij de Heren X van de WIC verslag
uitbrengen en hij moest zorgen dat zijn manschappen of hun eventuele erfgenamen
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hun gage kregen. Dat lukte allemaal, maar hij kon helaas niet terugkijken op een
triomftocht. De onderneming was op een mislukking uitgelopen.
Vernuftig heeft Van Gelder iets van het karakter van Roggeveen weten te
achterhalen door nauwkeurig diens handel en wandel te analyseren. Uit zijn juridische
verhandeling maakt Van Gelder op dat Roggeveen een steile jurist was en dat hij
zich met zijn stand-
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vastige gedrag als commandeur over de schepen onder zeer moeilijke omstandigheden
laat kennen als een koppige man, die niet bang was in zijn eentje beslissingen te
nemen. Roggeveen voelde zich echter ook thuis bij de hattemisten die over het
algemeen als vreedzaam bekend staan. Dat bewijst volgens Van Gelder dat Roggeveen
ook een aardige kant heeft gehad. Een nadeel van het boek zijn de vele zijpaden. De
informatie uit het hoofdstuk ‘Vrijdenkers in Zeeland’ bijvoorbeeld had best elders
geïntegreerd kunnen worden en dan wat minder uitgebreid. Zo zijn er nog meer
stukken in het boek aan te wijzen waar Van Gelder veel overhoop haalt dat niet nodig
is voor onze kennis van Jacob Roggeveen.

De Stille Oceaan blijft trekken
Het boek van Ruud Paesie, Voor zilver en Zeeuws belang, is anders van aard. Het is
de uitgave van het journaal van Hubregt Kempe, waardoor we meer dan door Van
Gelders beschrijving van Roggeveens reis geconfronteerd worden met de ontberingen
op zee. Kempe maakte van 1724 tot 1727 ook een reis naar de Stille Oceaan. Hij
begon op 7 juni 1724 als derde waak (onderstuurman) aan boord van de Don Louis
en kwam uiteindelijk na vele omzwervingen met een pakketboot vanuit Londen via
Rotterdam in Middelburg terug.
Hoewel Roggeveens onderneming was mislukt, waren de vermeende mogelijkheden
en rijkdommen van het onbekende gebied zo aanlokkelijk voor de Middelburgse
Commercie Compagnie dat ook deze onderneming toch in zo'n reis wilde investeren.
In maart 1724 werden daarvoor de schepen Middelburgs Welvaren en De Commercie
Compagnie van Middelburg uitgekozen. Ze kregen echter Spaanse namen,
respectievelijk Don Carlos en Don Louis, om geen argwaan te wekken bij de Spaanse
autoriteiten. De schepen werden verbouwd, aangepast voor de lange tocht en uitgerust
met bemanning, proviand en materiaal. Voor het vervoer van voorraad werd een
derde schip aangekocht, De Jonge Christina, dat de naam Patache el Mercurio kreeg.
Dit schip was tot dan toe een lorrendraaier, een smokkelschip, geweest.
De reis ging moeizaam van start. Allereerst kwam men de haven van Vlissingen
niet uit door tegenwind en ook later zat het niet mee. Vergeleken met de reis van
Roggeveen liepen de schepen veel vertraging op. Ook later, toen zij eenmaal bij
Kaap Hoorn waren aangekomen, teisterden zware stormen de schepen. Zowel de
Don Carlos als de Patache el Mercurio keerden om en liepen Rio de Janeiro binnen
waar zij zeer vijandig werden ontvangen. Daar lag een langlopend conflict tussen de
Portugezen en de WIC aan ten grondslag. De schepen mochten bijvoorbeeld alleen
tegen contant geld worden gerepareerd. Dat was niet voorhanden, maar lading was
er genoeg. Deze mocht echter niet verkocht worden omdat het nu juist volgens
internationale verdragen verboden was voor vreemde schepen om handel te drijven
in Braziliaanse havens. Beide schepen werden geconfisqueerd en de bemanning
gevangen genomen.
Kempe bevond zich op de Don Louis en dat schip zette na de ronding van Kaap
Hoorn de reis voort. De bemanning kampte met veel problemen. Het water was op
rantsoen en veel zeelieden leden aan scheurbuik. Ze wilden liever terug. De kapitein,
Nicolaas van der Genugte, wilde daar niet van horen en hield voet bij stuk om door
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te varen. Hij overleed echter en zijn tweede officier Carel Fouillart nam de leiding
over. Zo bereikte het schip de Stille Oceaan, maar kon niet veel verder komen.
Opnieuw teisterden stormen het schip dat veel averij opliep. Net op tijd kon men een
baai binnengaan waar de bemanning op adem kon komen, voedsel vinden en vers
water aan boord halen. Deze baai werd daarom Baai de Blijde Hoop genoemd. Zij
verbleven er vijf maanden alvorens de reis voort te zetten. Echter niet voor lang. Een
groot deel van de bemanning sloeg aan
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het muiten en het schip werd door de Spanjaarden veroverd en opgebracht op de rede
van Callao. De muiters gingen vrijuit. Mannen als Fouillart en Kempe werden
gevangen gezet. Na maanden kregen zij de kans om met een Engels schip naar Europa
te komen.
Toen de directeuren van de Middelburgse Commercie Compagnie het bericht
kregen dat de schepen geconfisqueerd waren, gingen zij onmiddellijk over tot het
invorderen van de verzekeringspenningen. De assuradeurs vertraagden de uitbetaling
omdat zij bewijzen wilden hebben van de inbeslagname van de schepen. Daarvoor
moesten zeelui verklaringen afleggen. Die kwamen uit allerlei windstreken en waren
moeilijk op te sporen.
Afgezien van deze verklaringen en de brieven die zijn overgeleverd, zijn we van
de reis van de Don Louis goed op de hoogte door drie verslagen: het anonieme
dagregister, het journaal van de schipper dat ophoudt op de dag dat het schip genomen
werd (31 december 1725) en het verslag van Hubregt Kempe, waarin hij uitvoerig
alle avonturen, tegenslagen en andere belevenissen beschrijft. Hij tekende het
waarschijnlijk achteraf op, aan de hand van aantekeningen. Kempe, oorspronkelijk
afkomstig uit Zierikzee, had zijn hele leven al gevaren en zou zich na deze hachelijk
afgelopen reis opnieuw inschepen. Hij wordt in zijn verslag uitvoerig als de problemen
het grootst zijn en uit alles blijkt dat hij een godvruchtig man was.
Hij vertelt in een onderhoudende stijl over de verschrikkingen aan boord, het
verlies van de manschappen bij bosjes en het ongenaakbare weer.
Met deze bronnenuitgave gunt Paesie ons een blik in de avontuurlijke reizen naar
de Stille Oceaan. Het gebonden boek is mooi uitgegeven, in de reeks Werken van
de Linschoten-Vereeniging. Het heeft een uitgebreid register op geografische,
persoons- en scheepsnamen en een ruim glossarium. Beide geven het boek
meerwaarde. Waarom de termen ‘derde waak’ (soms los van elkaar en dan weer aan
elkaar geschreven) en ‘lorrendraaier’ ontbreken in het glossarium is mij een raadsel.
Dat zijn voor niet-ingewijden toch ook geen alledaagse termen.

Paaseiland in Middelburg
Eind 2012 was er nogmaals belangstelling voor Paaseiland en Jacob Roggeveen. Op
9 december vierde het Zeeuws Archief haar 12,5-jarig bestaan (het ontstond uit een
fusie tussen het Rijksarchief Zeeland, het Middelburgs Gemeente Archief en het
Veers Archief). Roggeveen is als het ware in het gebouw ingelijfd. Op de buitenmuur
is een tekst gegraveerd met een beschrijving van de eerste ontmoeting op Paaseiland,
in de hal vindt men een tekst van Roggeveen op de muur en ook in de tegels van de
toiletten zijn diens teksten verwerkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het archief
bij de opening een lezing over Roggeveen organiseerde. De spreker was niemand
minder dan Boudewijn Büch, die de ontdekkingsreiziger maar een ‘sul’ vond. Büchs
lezing was nooit op papier verschenen. Het 12,5-jarig jubileum van het archief bleek
een mooie gelegenheid om die alsnog te publiceren en nog wat andere stukken over
Paaseiland (en over Büch) toe te voegen. Het is een boekje voor verzamelaars en is
slechts in een oplage van 125 (omslag in de kleur natuurlinnen) in de handel gekomen.
Daarnaast zijn er nog 100 gedrukt voor de jubileumgasten (groen linnen omslag) en
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75 (lichtblauwe omslag) met een aparte nummering (BB1-BB75). Deze laatste zullen
als een in memoriam voor Boudewijn Büch een bestemming krijgen die door de
uitgever bepaald zal worden. Rapa Nui - de naam die de bewoners van Paaseiland
zelf voor hun eiland gebruiken - bevat de lezing van Büch, een artikel van Godfried
Vranken en twee bijdragen Frans Mouws (tevens de uitgever). Büch haalt op zijn
eigen wijze uit naar Roggeveen die er niet voor heeft gezorgd dat Paaseiland van
ons werd door er veel te snel te vertrekken. Mouws oppert het idee
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dat Roggeveen misschien wel een geheim plan had. Hij was tijdens zijn reis eigenlijk
op zoek naar een plek die als nieuw land voor de hattemisten kon dienen. Vranken
vertelt over een Spaanse expeditie van 1770 waarbij Paaseiland herontdekt werd.
Het boekje is fraai en in klein formaat uitgegeven met vele mooie foto's van
Paaseiland. Het is wel duur voor zo weinig bladzijden maar elk exemplaar is
handmatig genummerd. Men heeft met de aanschaf dus een uniek geschrift in handen,
waarin overigens de naam van Van Gelder totaal wordt gemeden.
DINI HELMERS

Ronald Prud'homme van Reine, Moordenaars van Jan de Witt. De zwartste
bladzijde van de Gouden Eeuw. Amsterdam/Antwerpen, Arbeiderspers
2013. 230 p., ill. Prijs: € 21,95.
De moord op Johan en Cornelis De Witt in 1672 was een gruwelijke gebeurtenis,
die al eeuwenlang resoneert in de Nederlandse geschiedschrijving. Dat is niet alleen
omdat de gebeurtenis ‘on-Nederlands’ was (Prud'homme, p. 9), maar ook omdat die
tot op de dag van vandaag politiek beladen is. In de beschrijving van en het oordeel
over (of de interpretatie van) de moord en de moordenaars is het vrijwel onmogelijk
een standpunt te vermijden, dat dan noodzakelijkerwijs orangistisch of staatsgezind
uitvalt. Niet voor niets gold je visie op de moord de hele achttiende eeuw als
uitdrukking van politieke stellingname. Samen met de executie van Johan van
Oldenbarneveld in 1619 staat de moord op de De Witten meer dan symbool voor de
nu eens meer, dan weer minder evidente, maar altijd aanwezige politieke verdeeldheid
in de Republiek.
Ook de recente literatuur over de moord ontkomt er niet aan zich uit te spreken
over de vraag wie nu eigenlijk de daders waren en waarom, en vooral over de vraag
in hoeverre prins Willem betrokken was bij de gebeurtenissen. Dat was en is het hete
hangijzer in deze kwestie. Zo bestempelde Luc Panhuysen in zijn De ware vrijheid.
De levens van Johan en Cornelis de Witt (2005) de rol van prins Willem als
‘bescheiden’: hij bood betrokkenen wellicht - Panhuysen houdt een slag om de arm
- ‘de ruimte’ voor hun daden. Echter, omdat hij ‘de misdaad die mede uit zijn naam
werd begaan niet [heeft] willen verhinderen’ verklaart Panhuysen hem ‘medeplichtig,
dus medeschuldig’ (p. 464).
In Gedrukte chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672 (2010) boog Michel
Reinders zich vooral over de vraag of - de titel zegt het al - ‘het grauw’, dat in de
literatuur maar al te vaak als dader wordt opgevoerd, nu werkelijk de moord op zijn
geweten had. In die visie was de moord een spontaan volksgericht geweest. Reinders
onderzocht de stroom van ophitsende pamfletten die een cruciale rol speelden in het
creëren van de sfeer waarin de moord mogelijk werd (ze ‘plaveiden de weg’, p. 144).
Volgens hem was

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

184
de moord ‘een collectieve daad door burgers die recht zochten als correctie op het in hun ogen - dubieuze vonnis van het Hof van Holland’ (p. 180), namelijk verbanning
in plaats van de doodstraf. Het gepeupel gaat dus vrijuit.
Moordenaars van Jan de Witt van Prud'homme van Reine is de jongste loot aan
de stam van de De Witt-publicaties. Het boek leest als een spannende whodunit, maar
dan een waarin niet alleen de slachtoffers maar in principe ook de daders al bekend
zijn. Het mysterie is dan ook, alweer, de betrokkenheid van prins Willem. Op zoek
naar een antwoord pluisde Prud'homme de levens van en relaties tussen de
betrokkenen grondig uit. Wat voor mensen waren het eigenlijk? Wie kenden elkaar?
Wie was waar op het moment van de moord? Wat deden ze na de moord? Hoe is het
met ze afgelopen? In dat opzicht biedt de auteur nieuw materiaal.
Het aantal contemporaine bronnen over de moord zelf is beperkt en bekend. Nieuwe
verhalen erover hangen dus vooral op (her)interpretatie van het materiaal. Voor zijn
relaas over wat er aan de moord voorafging en over de moord zelf was Prud'homme
dus aangewezen op dezelfde bronnen als Panhuysen en Reinders (en eerdere auteurs).
Eén detail benadrukt hij meer dan zijn voorgangers: prins Willem is de avond voor
de fatale dag in Den Haag gesignaleerd (over de betrouwbaarheid van de bron voor
dit ‘incident’ twisten de kenners trouwens). Dat Willem op de dag zelf en de dag
daarna bijna nadrukkelijk buiten Den Haag vertoefde - daarover is iedereen het eens.
De vraag is: verschafte hij zich aldus welbewust een alibi?
In Prud'homme's verhaal ligt de nadruk op degenen die actief of van nabij betrokken
waren bij de moord oftewel bij ‘De moordenaars en hun medeplichtigen’ (hfdst. 6)
en ‘De complotteurs’ (hfdst. 7). Zijn nadere onderzoek naar de betrokkenen (in onder
meer notariële archieven) bevestigt Reinders' eerdere observatie dat ‘het grauw’
weinig met de moord zelf van doen had en er dus geen sprake was van een spontaan
volksgericht. Toen de De Witten de Gevangenpoort uit werden gesleurd, waren ze
onbeschermd, omringd door de (deels hun vijandig gezinde) schutterij en enkele van
haat vervulde danwel opgefokte burgers, die daar niet toevallig waren. De afloop is
bekend.
Dat het geen toeval was dat die burgers (de moordenaars en medeplichtigen)
gezamenlijk en prominent aanwezig waren bij de Gevangenpoort laat Prud'homme
behoorlijk overtuigend zien. Daartoe geeft hij een fraaie reconstructie van hun eerdere
onderlinge relaties en/of hun connecties met de complotteurs en zelfs met prins
Willem. Op dezelfde wijze neemt hij de complotteurs onder handen, onder wie de
Haagse baljuw Johan van Banchem, vlootvoogd Cornelis Tromp (zoon van) en
advocaat Johan Kievit (getrouwd met een halfzus van Tromp). Overigens, dat het
op moord uitliep was aanvankelijk misschien niet eens de bedoeling, zoals
Prud'homme her en der suggereert.
Van een flink aantal betrokkenen valt te achterhalen dat zij kortere of langere tijd
na de moord in een of andere vorm beloond zijn door of met instemming van prins
Willem. Ik doe een greep uit het bonte gezelschap dat Prud'hommes revue passeert.
Maerten van Valen (moordenaar van Johan de Witt) maakte carrière bij de
Admiraliteit, en zijn partner in this crime, de vleeshouwer Christoffel de Haen, werd
solliciteur-militair (benoemd door Johan Maurits). Willem Tichelaer (medeplichtige)
werd ruwaard van Putten en kreeg een stadhouderlijk jaargeld. Dat hij na enige jaren
alweer ruwaard af was - met instemming van de stadhouder - had hij aan zichzelf te
danken (malversaties), maar het jaargeld behield hij tot Willems dood. Simon

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

d'Assigny (medeplichtige) was kennelijk een driftkikker, die na een vechtpartij met
dodelijke afloop gematst werd door baljuw Johan van Berchem (complotteur).
Zilversmid en schutter Hendrick Verhoeff (medeplichtige) ontving eveneens een
jaargeld van de prins. Verhoeff was ‘een brutaal man’ (p. 129), die het hart van Johan
de Witt bewaarde in een blik met terpentijn en dat jarenlang trots
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aan iedereen liet zien - zie in dit verband de schier ongelooflijke aanbevelingsbrief
die Cornelis Tromp (complotteur) voor hem aan Johan Maurits schreef (p. 130)!
Tromp zelf raakte uiteindelijk uitgerangeerd bij de Admiraliteit, maar daarvoor lijken
toch vooral zijn onmogelijke ijdelheid en zelfingenomenheid verantwoordelijk te
zijn. Of dacht hij dat hij eeuwig protectie zou genieten?
Dit is, als gezegd, slechts een greep uit de niet onaanzienlijke lijst van complotteurs,
daders en medeplichtigen. Prud'homme's reconstructie van de connecties tussen hen
en van hun levens is ook veel gedetailleerder en vaak ook onthutsender dan hierboven
geschetst. Al met al rijst het beeld op van een gezelschap van nogal onaangename
lieden - slechts één medeplichtige heeft na de moord berouw betoond. En prins
Willem? Die was, is en blijft ongrijpbaar: hij hield zich op de achtergrond en reageerde
niet, althans niet en public. Als een reactie echt nodig was, was die dubbelzinnig of
ontwijkend. Er is wel veel dat tegen hem spreekt of hem op z'n minst onmiskenbaar
een plaats geeft in de affaire, zoals de uitgekeerde jaargelden, het feit dat de
moordenaars van Johan de Witt direct na hun daad onderdak kregen in zijn legerkamp
en het feit dat hij kort na de moord twee van de complotteurs, Cornelis Tromp en
Johan Kievit, in audiëntie ontving (p. 161). Kortom: Prud'hommes boek maakt
ondubbelzinnig duidelijk dat het verhaal van de moord ondenkbaar en onbeschrijfbaar
is zonder prins Willem en zal alleen al daarom ook vast niet het laatste over deze
kwestie zijn. Ondertussen kunt u uw nieuwsgierigheid naar méér over de betrokkenen
bevredigen met dit uiterst leesbare boek. De plattegronden van de plaats delict en
omgeving op p. 98-99 zijn beslist een verhelderende toevoeging die ook handig zal
zijn bij het lezen van andere literatuur over deze ‘zwartste bladzijde uit de Gouden
Eeuw’.
ANNA DE HAAS

Eindnoten:
1 Zie www.natuurinformatie.nl/ndb.mep/natuur (website van o.a. NWO).
2 Van Gelder, Naar het aards paradijs, p. 18-20; zie ook Wikipedia, lemma ‘Pedro Fernandes
de Queirós’.
3 H.J. den Heijer, De geoctrooieerde compagnie. De VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze
vennootschap (Deventer 2005).
4 Deze compagnie legde zich later meer toe op de slavenhandel.
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Signaleringen
Wiebe Hogendoorn (red.), De Schouwburg in beeld. Amsterdamse
toneelscènes 1665-1772. Amsterdam, HES & De Graaf Publishers / Theater
Instituut Nederland 2013. 230 p., ill. Prijs: € 35.
Theater eindigt niet bij een toneeltekst, maar begint eigenlijk pas bij de ontmoeting
tussen publiek en acteurs in de zaal, waarbij allerlei andere factoren dan tekst een
rol gaan spelen: gebaren en gezichtsuitdrukkingen van de spelers, kostuums,
belichting, decors... Hoe vanzelfsprekend dit voor velen ook mag klinken, als we het
hebben over de achttiende eeuw dan blijkt al snel dat veel van onze kennis van de
theaterpraktijk ophoudt bij de tekst zoals die (ongeveer - want ook daar bestaat vaak
weinig zekerheid over) op het toneel werd uitgesproken en via tekstboekjes aan ons
is overgeleverd. Gedrukte acteeraanwijzingen en toneelrecensies waren tot de late
achttiende eeuw bovendien nog een onbekend fenomeen, zodat we weinig kennis
hebben van datgene waar velen van ons juist zo benieuwd naar zijn: het spel van de
acteurs bijvoorbeeld, of de reacties van het publiek op bepaalde voorstellingen. Een
van de weinige bronnen die we hebben om iets van het daadwerkelijke theater van
de zeventiende en achttiende eeuw te weten te komen, zijn de toneelprenten die ons
een indruk geven van de zaal, het publiek en het toneel van een bepaalde voorstelling.
De Schouwburg in beeld is de eerste boekpublicatie in het Nederlandse taalgebied
die exclusief aandacht aan dit beeldmateriaal besteedt en verdient alleen al om die
reden onze aandacht.
De Amsterdamse Schouwburg aan de Keizersgracht was het oudste en langst
bespeelde staande theater van de Noordelijke Nederlanden. Het is verbazingwekkend
dat de ongelofelijk rijke collectie aan Schouwburgprenten die over diverse
Nederlandse archieven en bibliotheken verspreid ligt, nooit eerder de belangstelling
heeft gekregen die ze verdient. In het buitenland kijkt men jaloers naar deze mer à
boire aan beeldmateriaal die voor het vroegmoderne Amsterdamse theater voorhanden
is. Veel andere historische theatersteden moeten het met veel minder prenten doen,
die bovendien zelden zo gedetailleerd zijn als de Amsterdamse. Met name de prenten
van Jan Punt en Simon Fokke kenmerken zich door een enorme hoeveelheid aan
details en zijn bovendien vaak ingekleurd, wat hun aantrekkelijkheid natuurlijk zeer
vergroot. Jan Worp was zich hier al van bewust toen in 1920 zijn Geschiedenis van
den Amsterdamschen Schouwburg verscheen en hij voor het eerst enkele van deze
prenten liet afbeelden. Vervolgens verrichtte Ben Albach in 1984 belangrijk
pionierswerk in zijn artikel ‘Een inventaris van toneeldecors uit 1688’ (Scenarium
8), een grondig gedocumenteerd en toegelicht overzicht aan de hand van het
beschikbare prentmateriaal. Nu mondt dit pionierswerk dan eindelijk uit (helaas zes
jaar na het verscheiden van Albach) in een belangwekkende en schitterend uitgevoerde
publicatie waarin alle toneelscènes uit de jaren 1665-1772 (in kleur) zijn
samengebracht.
Een belangrijke kwaliteit van deze publicatie is het uitgebreide commentaar bij
de verschillende toneelscènes dat de lezer informeert over de ontstaansgeschiedenis
en achtergronden van het afgebeelde decor en zijn makers, van het toneelstuk waaraan
de scène is ontleend, maar ook van de kostumering en de samenstelling van het
dramatisch personeel. Veel specialistische kennis is in deze toelichtingen
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samengebracht en de publicatie biedt daarmee een schat aan informatie over de decors
die voorheen simpelweg niet voorhanden was. Wie gaat lezen zal al snel merken dat
dit materiaal minstens even belangrijk is voor onze huidige beleving van de
vroegmoderne toneelpraktijk als de tekstboekjes van de voorstellingen die we tot
onze beschikking hebben. De editeurs zijn naar mijn mening dan ook iets te
bescheiden wanneer zij de betekenis van het beeldmateriaal in vergelijking met de
informatie uit de
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tekstboekjes relativeren en de ‘documentaire waarde’ van de prenten ter discussie
stellen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn om conclusies te trekken aan de hand
van de prenten, maar dat geldt even zeer voor de tekstboekjes. Tussen de auteur en
de toneelpraktijk stonden immers verschillende factoren die een voorstelling konden
beïnvloeden en waar de toneelauteur weinig of geen vat op had. De toneelmeester
speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de wijze waarop de kostumering
uiteindelijk vorm kreeg, maar ook de acteurs zelf hadden (letterlijk en figuurlijk) een
eigen stem in de enscenering.
Een van de rijkst gedocumenteerde voorstellingen is die van het Eeuwgetyde uit
1738, het jaar waarin de Schouwburg haar honderdjarig jubileum vierde. Vier prenten
uit dat jaar zijn in de publicatie opgenomen. Zij geven een goed beeld van de
overdadige achttiende-eeuwse kostumering in de traditie van het zinnespel. Bij elke
prent wordt een vergelijking gemaakt met de regieaanwijzingen in het tekstboekje
van Jan de Marre en keer op keer wordt vastgesteld dat de tekenaar/graveur weliswaar
een ‘tamelijk betrouwbaar beeld geeft van de toneelwerkelijkheid, zeker wat het
decor betreft, maar dat niet alle aanwijzingen uit het stuk gevolgd zijn’ (p. 129). Het
niet volgen van de aanwijzingen in het stuk was echter eerder regel dan uitzondering
in de Schouwburg. Hoewel het Eeuwgetyde een relatief strak geënsceneerde
feestvertoning was, moeten we toch aannemen dat er een groot verschil bestond
tussen wat De Marre oorspronkelijk voor ogen had en wat er uiteindelijk op het toneel
vertoond werd. Met name het tafereel van ‘De Hel’ (met laaiend hellevuur, duiveltjes,
hellebeesten en gepijnigde zondaars op de panelen en het achterdoek) werd fel
bekritiseerd door de Amsterdamse predikanten (die het theater sowieso als ‘Tooneel
des Satans’ beschouwden) en het is niet uitgesloten dat deze vertoning gedurende
de programmering werd aangepast of zelfs geschrapt. Wie weet komen de prenten
dan ook dichter bij de ‘toneelrealiteit’ dan de voorstelling die de toneelschrijver bij
het schrijven van zijn stuk ooit voor ogen had. Dit maakt een publicatie als deze
echter alleen maar belangwekkender en ik zou de studie dan ook aan een ieder van
harte willen aanbevelen die zich interesseert voor het theater in de vroegmoderne
tijd.
KORNEE VAN DER HAVEN

Aleksandr Radisjtsjev, Reis van Petersburg naar Moskou. Nieuwe, herziene
vert. door Emmanuel Waegemans. Antwerpen, Uitg. Benerus [2011]. 272
p., ill. Prijs: € 25. (Verkrijgbaar bij de Hermitage en bij boekhandel
Pegasus, beide in Amsterdam, of te bestellen via www.pegasusboek.nl.)
Wat de titel ook mag beweren, dit is géén reisverhaal. Het enige in dit boek dat
enigszins een indruk geeft van hoe een reis tussen Petersburg en Moskou eruit had
kunnen zien, zijn de contemporaine afbeeldingen van landschappen, plaatsen,
bewoners en reizigers die de uitgever bij de hoofdstukken heeft bijeengezocht. Maar
als in de tekst zelf de beschrijvingen van die landschappen etc. bij elkaar opgeteld
vijf pagina's beslaan is dat veel.
Wat is dit in 1790 verschenen boek dan wel? Daar kunnen we kort over zijn: de
radicaalste roman van de Russische achttiende eeuw. Maar ook het woord ‘roman’
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dekt de lading niet. De beste omschrijving is misschien: een politiek-filosofische
gids voor het Rusland van Catharina II (1729-1796). De hoofdstuktitels - steeds de
namen van plaatsen die de reiziger onderweg aandoet - zijn evenzovele paraplu's
waaronder hartstochtelijke aanvallen op de staat van het Russische keizerrijk
schuilgaan. De boektitel is slechts, om zo te spreken, de overkoepelende paraplu.
Catharina II was een verlicht vorstin: ze correspondeerde met Voltaire (die haar
lof zong), had enige tijd Diderot te gast, liet allerlei belangrijke Verlichtingsliteratuur
uit het westen in het Russisch vertalen, richtte scholen op en deed een vergeefse,
want door de adel gefrustreerde poging de wetgeving te hervormen. Ze heeft dus de
Verlichtingsgeest uit de Russische fles gelaten. Aleksandr

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 36

188
Radisjtsjev (1749-1802) groeide op onder dit bewind en moet al die nieuwe ideeën
als een spons opgezogen hebben. Zijn Reis van Petersburg naar Moskou is letterlijk
bezield door de Verlichting. Zogenaamd onderweg naar Moskou - ten behoeve van
het verhaal breekt er wel eens een as van de wagen of is de weg soms slecht - laat
hij zijn kritische gedachten gaan over de toestand van het land. Soms past hij andere
literaire kunstgrepen toe om zijn ideeën vorm te geven: een ontmoeting, een brief,
een afgeluisterd gesprek - maar dat zijn alleen maar versieringen van wat in feite een
doorlopend pleidooi voor ingrijpende hervormingen is.
Radisjtsjev heeft het niet op met religie, autocratie, lijfeigenschap, censuur,
prostitutie en nog zo wat zaken. Wat prostitutie betreft: kennelijk heeft hij in zijn
jonge jaren syfilis opgelopen, en zijn betogen tegen prostitutie lezen alsof hij een
persoonlijk appeltje aan het schillen is. Maar voor de rest blijkt hij een scherp
analyticus met een dito oog voor Russische toestanden. Wel moet de lezer steeds
goed het hoofd erbij houden, want de zinsconstructies zijn niet altijd wat ze bij te
snelle lezing lijken. Sommige observaties zijn ware doordenkertjes, terwijl je andere
zo als motto zou kunnen gebruiken. ‘Censuur op wat gedrukt wordt’, zo schrijft de
auteur, ‘komt de samenleving toe, zij kent de schrijver een krans toe of gebruikt het
gedrukte papier als inpakpapier’ (p. 167). Het verstand en het hart zijn, aldus
Radisjtsjev, de ware ‘bestuurders’ van een in vrede en welzijn levende maatschappij.
Tot zijn ongeluk publiceerde Radisjtsjev zijn boek vlak nadat de Franse Revolutie
was uitgebroken. Net als andere staatshoofden zat Catharina, verlicht of niet, te
sidderen op haar troon. Ze heeft de hele Reis gelezen, en becommentarieerd, maar
voelde zich er dusdanig door bedreigd, dat ze de schrijver liet arresteren. Deze werd
ter dood veroordeeld, maar de keizerin, die tegen de doodstraf was, zette dat om in
tien jaar verbanning naar Siberië. Daarmee was ze, zonder het te weten, een trendsetter
in Rusland. Na haar dood in 1796 haalde haar opvolger, haar zoon Paul I, Radisjtsjev
terug uit Siberië, maar pas in 1801 herkreeg de schrijver zijn vrijheid. Hij is er niet
gelukkig van geworden: in 1802 pleegde hij zelfmoord. Zijn boek werd pas na de
eerste Russische revolutie (1905) heruitgegeven en zou ‘de bijbel van het
communisme’ worden. Hadden de heren communisten de hoofdstukken over
autocratie wel goed gelezen?
De lezer zij gewaarschuwd: zowel op de achterflap als in de inleiding (van
Waegemans) wordt het u bijna tegengemaakt om het boek überhaupt ter hand te
nemen. Daar is sprake van ‘zware, archaïsche’ taal dan wel van ‘gekunstelde,
breedvoerige en opgeblazen taal’. Dat zal wel opgaan voor het Russische origineel,
maar geldt beslist niet voor deze, herziene, vertaling (de eerste verscheen in 2004).
Hoogstens is de stijl soms wat pathetisch, naar de sentimentele mode van die tijd,
maar ook dat valt over het algemeen mee, zoals het ook meevalt met de hoeveelheid
in dat kader gestorte tranen. Reis van Petersburg naar Moskou is een in alle
betekenissen leesbaar geschrift, met ook voor ons interessante en behartenswaardige
observaties over mens en maatschappij.
Tot mijn verwondering heeft dit boek vooral in de eerste vertaling (2004) zijn weg
naar openbare bibliotheken gevonden en nauwelijks naar universitaire. In Picarta
staan bij deze titel overigens trefwoorden als: ‘serfdom’ (lijfeigenschap) en
‘reisbeschrijvingen’. Over het tweede is hier genoeg gezegd, en het eerste is nogal
krap bemeten. Daar hadden gerust ook ‘censorship’ en ‘Enlightenment’ bij gemogen.
Ook qua recensies is het boek er indertijd bekaaid van afgekomen - die stonden alleen
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in het blad van de Nederlandse Bibliotheek Dienst, het Katholiek Nieuwsblad en het
Tijdschrift voor Slavische Literatuur. Geen wonder dat het aan iedereens aandacht
is ontsnapt. Ik hoop dat alsnog enigszins recht te hebben gezet, want dit boek verdient
gelezen te worden.
ANNA DE HAAS
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L. Buijnsters-Smets, Straatverkopers in beeld. Tekeningen en prenten van
Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850. Nijmegen, Vantilt 2012. 304 p.,
ill. Prijs: € 34,95.
Vijf jaar na haar originele boek Decoratieve prenten met geschreven wensen
1670-1870 verrast Leontine Buijnsters-Smets met weer een interessante
cultuurhistorische studie, dit keer naar de visuele verbeelding van straatverkopers,
ook wel marskramers, straatventers of straatleurders genoemd. De auteur spreekt
kortweg van ‘leurdersgrafiek’. Dit boek is net als het vorige rijkelijk geïllustreerd
en prachtig vormgegeven. Zoals we van de auteur gewend zijn wordt het onderwerp
uitputtend en liefdevol behandeld.
Je hoort het tegenwoordig alleen nog op echte volksmarkten als die in Rotterdam
of Den Haag, het schelle geschreeuw van straatverkopers. Vermenigvuldig dit kabaal
met enkele tienvouden en je weet hoe steden vroeger geklonken hebben, toen velerlei
ambulante kooplui alle straten van de stad doorkruisten. De gezeten burgers konden
zich daar flink aan ergeren, zoals valt op te maken uit gedichtjes bij de prenten of
liederen als de Roep van de straete (1752). Buijnsters-Smets wijdt een apart hoofdstuk
aan dit soort teksten. Toch moet de burger op een bepaalde manier ook plezier hebben
beleefd aan dit volkje. Hoe valt het anders te begrijpen dat leurdersgrafiek eeuwenlang
zo populair is geweest? En niet alleen in Nederland, ook elders in Europa was het
genre geliefd, zoals we in dit boek ook kunnen zien.
Was de leurdersgrafiek in de zestiende en zeventiende eeuw nog voornamelijk
bedoeld voor prentenverzamelaars en valt zij wat artistieke kwaliteit betreft onder
kunstgrafiek, in de achttiende eeuw verschijnen straatventers en -ventsters ook op
centsprenten en in kinderboeken. Het grote verschil met de kunstgrafiek is (behalve
het artistieke niveau) het formaat en de prijs, en ook dat niet kunstenaars maar
uitgevers de initiatiefnemers zijn. Zeker bij centsprenten blijven de makers meestal
anoniem, vandaar dat Buijnsters-Smets voor de chronologische ordening van dit
(meestal ongedateerde) materiaal de uitgevers als uitgangspunt neemt.
Dat de auteur streeft naar volledigheid zal de verzamelaar van deze grafiek welkom
zijn, voor de algemeen geïnteresseerde lezer wordt het misschien zo nu en dan iets
te opsommerig. Maar let op, de auteur attendeert tussendoor op allerlei aardige
wetenswaardigheden, zoals wanneer een bepaald soort handelswaar voor het eerst
in beeld verschijnt (de koekoeksklok bijvoorbeeld eind achttiende eeuw, zuurkool
begin negentiende eeuw); of wanneer er in de bijschriften iets doorschemert van
sociale compassie met het marginale bestaan van de leurders. Dit gebeurt voor het
eerst in de achttiende eeuw en dan met name in kinderboeken. Maar in het algemeen
worden de leurders wantrouwend bejegend. In het hoofdstuk over de centsprenten
waagt Buijnsters-Smets zich aan een statistische berekening: de brillenverkoper blijkt
een van de vaakst afgebeelde leurders (32,5%), direct gevolgd door de
almanakverkoper (31,2%).
Wat zeggen al die beelden nu over de werkelijkheid? Buijnsters-Smets is
voorzichtig: ‘Juist in de populaire cultuur spelen traditionele voorstellingen en opinies
een grote rol’. Maar zij voegt er mijns inziens terecht aan toe: ‘Anderzijds stonden
zowel de makers, distributeurs als beoogde kopers [van centsprenten] toch dicht
genoeg bij het alledaagse straatleven, dat zij het werkelijkheidskarakter van bepaalde
leurderstaferelen zeker naar waarde konden schatten’. In elk geval zullen niet alleen
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kunsthistorici, maar ook allerlei cultuurhistorici dankbaar gebruik maken van het
beeldmateriaal en de kennis die in dit mooie boek voor Nederland voor het eerst
bijeen zijn gebracht. Nog een opmerking terzijde. Het boek gaat tot 1850; de auteur
zal hier vast een goede reden voor gehad hebben maar ik had graag vernomen welke
dat was.
EVELINE KOOLHAAS-GROSFELD
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Website: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/
Sinds 1 oktober j.l. kunnen we op een website van het Zeeuws Archief de reis volgen
van het slavenschip d'Eenigheid. De website is gelanceerd in het kader van de
herdenking, in juni 2014, van het stopzetten van de Nederlandse Trans-Atlantische
mensenhandel. Het Zeeuws Archief wil tevens de aandacht vestigen op het materiaal
dat het in huis heeft van de Middelburgse Commercie Compagnie. Het complete
bedrijfsarchief is bewaard gebleven en bevat onder meer 113 volledig
gedocumenteerde slavenreizen. In 2011 is deze papieren erfenis door de Unesco op
de internationale lijst van werelderfgoed voor documentaire werken geplaatst.
Het schip d'Eenigheid, een zogenaamde snauw (een lang en snel varend
scheepstype), begon zijn tocht precies 252 jaar geleden, op 1 oktober 1761. De reis
ging naar West-Afrika en de Cariben en zou anderhalf jaar duren. Het was zijn eerste
‘driehoekreis’ ofwel Trans-Atlantische slavenreis. Aan de hand van het logboek van
de opperstuurman, het journaal van de scheepschirurgijn en het scheepshandelsboek
is het schip dag voor dag te volgen. We zitten bijna letterlijk aan boord, 452 dagen
lang, en kunnen het leven van de bemanning volgen, krijgen inzicht in de nauwkeurige
boekhouding van de slavenhandel en in het verloop van de reis over de zeeën en
oceanen.
Zo valt op de site te lezen dat op 1 oktober 1761 de opperstuurman schreef dat de
wind ZZO was en de loods aan boord kwam. Om 11 uur moest het schip alweer voor
anker vanwege ‘stilte en omdat wij in de vloedt niet en konden opzeijlen’, aldus de
stuurman. Vanaf nu kunt u elke dag een nieuw stukje lezen in het dagboek en ook
terugkijken in de tijd. De site is nog niet helemaal af, maar belooft meeslepende
informatie te geven.
DINI HELMERS

Joost Rosendaal, Uit de plooi. De achttiende eeuw in beweging. Nijmegen,
Vantilt 2013. 213 p., ill. Prijs: € 25.
Begin dit jaar organiseerde museum Het Valkhof in Nijmegen een tentoonstelling
over de achttiende eeuw. Dit boek verscheen in samenhang met die tentoonstelling.
In zo'n zestig korte artikelen geeft Joost Rosendaal een kaleidoscopisch beeld van
de achttiende eeuw. Er komt van alles aan bod, van de mislukte staatsgreep van de
Nijmeegse oudburgemeester Willem Roukens via de windhandel, de opkomst van
het kerngezin en een prachtige galajapon anno ca. 1770 tot Pieter Vreede en de wél
succesvolle staatsgreep van 1798. Ook wat de illustraties betreft is het palet gevarieerd,
met meer dan tweehonderd afbeeldingen van schilderijen, tekeningen, penningen,
zilveren en porseleinen gebruiksvoorwerpen en nog veel meer. De combinatie van
onderhoudende teksten en prachtige illustraties leidt dan ook tot veel lees- en
kijkplezier.
Mijn kritiek betreft voornamelijk het voorwoord en de flaptekst. Haast
vanzelfsprekend wordt daar weer eens een poging gedaan tot eerherstel voor de zo
lang veronachtzaamde achttiende eeuw. Te vaak denken we alleen maar aan stoffige
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pruiken en krullerige kitsch, maar volkomen ten onrechte, want de achttiende eeuw
was vol contrasten. De achterflap belooft de lezer dan ook een mengelmoes van
levensgenieters, politieke dissenters, speculanten, heren en dames van stand, vrome
gelovigen, sodomieten, bandieten, hoeren en lichtmissen. Het doet een beetje denken
aan vijftig tinten achttiende eeuw, maar er lijkt mij verder niets mis met deze wervende
bewoordingen - diversiteit is nu eenmaal van alle tijden en het boek maakt op dit
punt de verwachtingen waar.
Het voorwoord heeft echter een iets andere insteek: daar is de achttiende eeuw
vooral in beweging. Overal was er vernieuwing en de grote culturele, politieke en
sociale veranderingen aan het
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einde van de eeuw markeren de geboorte van het moderne Nederland. Dat laatste
kan dan wel waar zijn, maar dat betekent niet dat de eerste tachtig jaar niet net zo
zinderden als de laatste twintig. Het is een beetje zelfgenoegzaam om je altijd te
willen spiegelen aan kernmomenten in de geschiedenis waarin stormenderhand
maatschappelijke structuren worden doorbroken, maar waarom zou een boek over
een samenleving die in weerwil van de alom aanwezige hoeren en snoeren in veel
andere opzichten nu juist angstvallig in de plooi blijft voor ons als spiegelbeeld niet
net zo interessant kunnen zijn? Maar goed, ik begrijp ook wel dat het boek verkocht
moet worden en dat diversiteit en vernieuwing catchy zijn. Het doet niet af aan het
resultaat: een prachtig boek.
TON JONGENELEN

Jack Fila, Jeroen Dekker en Yolande Wildschut (red.), De kunst van het
opvoeden. Zutphen, Walburg Pers 2013. 128 p., ill. Prijs: € 24,95.
Een prachtig kijkboek heb ik in mijn handen, of liever gezegd voor mij op tafel
liggen, want het is zwaar door het kwaliteitspapier waarop de foto's helder uitkomen
en het is ruim bemeten. Het gaat over opvoeden door de eeuwen heen met een lichte
nadruk op de vroegmoderne tijd. Niet de boeken en traktaten over opvoeden staan
ditmaal centraal - hoewel Cats wel heel veel wordt aangehaald - maar schilderijen
en prenten. Zij verbeelden de kunst van het opvoeden en opvoeden in de kunst. Wat
men over opvoeden dacht, hoe men moest opvoeden en hoe men het deed en dat
alles in de ruimste zin van het woord wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van details
uit goed uitgekozen afbeeldingen.
Nederland is rijk aan schilderijen en prenten waarop de opvoeding, het gezinsleven
of het moeder- en vaderschap het centrale thema is. Vrijwel elk gezin had wel zo'n
genrestukje aan de muur hangen. Het waren reminders voor hoe het ook al weer
moest. Daarnaast lieten welgestelden graag hun gezin zien. Iedereen hoorde er bij:
ook overledenen zijn afgebeeld, herkenbaar aan hun bleke huidskleur en attributen
die de dood verbeelden, zoals een bloemenkrans om het hoofd of al bellenblazend.
De auteurs behandelen het thema in verschillende hoofdstukken over gangbare
onderwerpen als opvoedingsidealen, naar school, spel, spelen, feesten en natuurlijk
(de verheerlijking van) het moederschap, maar ook met een nieuwe invalshoek: het
vaderschap. Een heel hoofdstuk wordt eraan gewijd. Door de tijd heen zijn er tal van
schilderijen en prenten gemaakt die de rol van de vader bij het opvoeden en de
verzorging van zijn kinderen in beeld brengen. De bekende boekjes van Jacob de
Vos ontbreken natuurlijk niet, al is het vreemd dat de uitgave daarvan door Eveline
Koolhaas-Grosveld (Vader & zoons, 2001) niet in de literatuurlijst vermeld staat.
Belangstelling voor opvoeden bestond in Nederland al in de zestiende eeuw. Vanaf
die tijd zien wij een ontwikkeling van lezen over opvoeden, via de invloed van Jacob
Cats naar de negentiende-eeuwse filantropijnen die ouders vooral wezen op het
gevaar van verwaarlozing van hun kinderen, vervolgens naar een overheid die vanaf
de invoering van de kinderbeschermingswetten in 1905 een vinger aan de pols houdt,
tot en met de huidige opvoedingscursussen en tv-programma's als de ‘Supernanny’.
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DINI HELMERS

Boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties (2013), nrs. 3 en 4. Nijmegen
/ Amsterdam, Uitg. Vantilt / Bijzondere Collecties (Universiteit van
Amsterdam), i.s.m. Stichting De Boekenwereld. Abonnementsprijs (4
nrs.): € 39,95 p.j. (studenten: € 29,95); losse nummers: € 12,50.
Begin dit jaar werd Boekenwereld, het vanouds bekende tijdschrift voor prent- en
boekverzamelaars, in een geheel nieuw,
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aan de tijd aangepast jasje gepresenteerd: omslag in full colour (met een foto van
Marilyn Monroe die in een parkje Ulysses zit te lezen), extra groot magazineformaat,
geheel nieuwe opmaak. Ook in het binnenwerk staan veel illustraties in kleur. Met
deze moderniseringsslag wil Bijzondere Collecties (UvA), onder wier regie het blad
nu valt, in samenwerking met de uitgever en de stichting (eigenaar van de
Boekenwereld), het tijdschrift nieuw leven inblazen.
De eerste vernieuwde aflevering, met als thema ‘Vrouwen & boeken’, is
veelbelovend. Het thema was geïnspireerd op de door Els Kloek bij Bijzondere
Collecties op touw gezette tentoonstelling ‘1001 Vrouwen’, die op haar beurt
geïnspireerd was op het door Kloek samengestelde (en in 2012 bij Vantilt verschenen),
machtige naslagwerk onder dezelfde titel.
Het nummer bevat uiteraard enkele artikelen die interessant (kunnen) zijn voor
dixhuitièmistes. Marja Smolenaars geeft in ‘Gildezusters en andere vrouwen in het
boekenvak’ (p. 14-21) een kort overzicht van vrouwen die in het toenmalige
boekenvak een rol speelden als winkelier, drukker en/of uitgever. Denk aan Katharina
Lescailje, Johanna Steenhouwer wed. Meindert Uytwerf en Catharina Egges wed.
Jan Dóll. Het tweede stukje, ‘Anna en Fopje Folkema, prentenmaaksters in de
achttiende eeuw’ (p. 22-27), is van de hand van ondergetekende. Wat u in dit nummer
beslist niet mag missen is het aangrijpende ‘In memoriam Ab van der Steur
(1938-2012)’ (p. 78-81) van Bubb Kuyper. Het verscheiden van deze voor velen van
ons zo belangrijke antiquaar, die ‘onze’ eeuw van zulke fantastische catalogi heeft
voorzien, is een ernstig verlies. We zullen zijn altijd belangstellende, hoffelijke
aanwezigheid zeer missen. Een troost: het antiquariaat wordt voortgezet door Van
der Steurs kinderen en zijn partner.
ANNA DE HAAS
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Verschenen
Samenstelling: Dini Helmers
Boeken
Pit Dehing, Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725.
Hilversum, Verloren 2012. 488 p., ill. + tabellen en grafieken. Prijs: € 45.
Anna Doedens, Geschiedenis van Utrecht: de canon van het Utrechtse verleden.
Zutphen, Walburg Pers 2012. 192 p., ill. Prijs: € 29,95.
Ch. Dumas e.a. (red.), Face book. Studies on Dutch and Flemish portraiture of
the 16th-18th centuries. Liber amicorum presented to Rudolph E.O. Ekkart on
the occasion of his 65th birthday. Leiden, Primavera Pers 2012. 592 p., ill. Prijs:
€ 69,50.
Jos Houtsma, De stem en de pen: het HS Weimar Oct 146 (het Zutphens
handschrift) en de veranderlijkheid van populaire liederen in zestiende eeuw
en later. Breda, Stichting Uitg. Papieren Tijger 2012. 428 p., ill. Prijs: € 35.
Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Comstrijen 1550-1780.
Zutphen, Walburg Pers 2012. 252 p., ill. Prijs: € 39,50.
Cristel Stolk (ed.), Dagboek van Hendrik Moerings. Maassluise geschiedenis
1755-1799, gezien door de ogen van een patriot, de katholieke kleermaker
Hendrik Moerings. Historische Vereniging Maassluis 2012. 108 p., ill. Prijs:
onbekend. (Te bestellen bij de Historische Vereniging Maassluis.)
Jan Willem Buisman (red.), Verlichting in Nederland, 1650-1850. Vrede tussen
rede en religie? Nijmegen, Vantilt 2013. 288 p., ill. Prijs: € 22,50.
Jan W.J. Burgers, The lute in the Dutch Golden Age: musical culture in the
Netherlands 1580-1670. Amsterdam, Amsterdam University Press 2013. 262
p., ill. Prijs: € 59.
Rudolf Dekker, Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer.
Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek. Amsterdam,
Panchaud 2013. 183 p., ill. Prijs: € 15. (Te bestellen via de uitgeverij:
info@panchaud.nl.)
Xander van Eck en Ruud Priem (red.), Vormen van verdraagzaamheid: religieuze
(in)tolerantie in de Gouden Eeuw. Zwolle, Wbooks 2013. 94 p., ill. Prijs: €
19,95.
(Uitgave t.g.v. 300 jaar Vrede van Utrecht, i.s.m. Museum Catharijneconvent
Utrecht.)
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Karl A.E. Enenkel, The reception of Erasmus in the early modern period. Leiden,
Brill 2013. 275 p. Prijs: € 109.
Herman van Erp, Hegel. Amsterdam, Boom 2013. 154 p. Prijs: € 16,90.
S. Groenveld (ed.), Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een
tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs, 1654. Hilversum, Verloren
2013. 140 p., ill. Prijs: € 19.
Hugo de Groot, Kroniek van de Opstand. Vert. Jan Waszink. Nijmegen, Vantilt
2013. 320 p., ill. Prijs: € 22,50.
Jacco Hogeweg, Een Don Juan in de West. Het reisverslag (1792-1794) van
koopmanszoon Pieter Groen. Amsterdam, Balans 2013. 175 p., ill. Prijs: €
19,95. (Een van de verhalen t.g.v. de tentoonstelling ‘Het geheugenpaleis - met
je hoofd in de archieven’ in het Nationaal Archief).
Lotte Jensen en Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne
tijd: vorm, identiteit en herinnering. Hilversum, Verloren 2013. 240 p., ill. Prijs:
€ 25.
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Hans van Koningsbrugge, Het verhaal van twee verloren vriendschappen: de
Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714-1725. Groningen, Instituut
voor Noord- en Oost-Europese studies 2013. 220 p., ill. Prijs: € 30. (Te bestellen
via het Nederland Rusland Centrum: www.nrce.nl. nb: onder dezelfde titel hield
Van Koningsbrugge op 21 mei j.l. zijn oratie in Groningen.)
Jan Konijnenburg, Visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827),
Proeve eener verhandeling over den slaavenhandel (1790). Ed. Simon Vuyk
en Jaap Gruppelaar. Hilversum, Verloren 2013. 152 p. Prijs: € 20.
Johann Wolfgang von Goethe, Campagne in Frankrijk 1792. Ed. Theo Kramer.
Hoorn, Hoogland & Van Klaveren 2013. 281 p. Prijs: € 29,50.
Ad Leerintveld, Constantijn en Christiaan Huygens: een gouden erfenis.
Eindhoven, Lecturis 2013. 190 p., ill. Prijs: € 19,95.
Henk Michielse, Jan Out en Gerrit Schutte (red.), Geuzen en papen. Katholiek
en protestant tussen Vecht & Eem ca. 1550-1800. Hilversum, Verloren 2013.
408 p., ill. Prijs: € 29.
Albert A.J. Scheffers, Om de kwaliteit van het geld. Het toezicht op de
muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en
West-Friesland in de 18e eeuw. 2 delen. Universiteit Leiden 2013. (Online te
lezen of te downloaden: http://hdl.handle.net/1887/20829.)
Wilfried Uitterhoeve, 1813 / Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording.
Nijmegen, Vantilt 2013. 406 p., ill. Prijs: € 25.
Jabik Veenbaas, De Verlichting als kraamkamer. Over het tijdperk en zijn
betekenis voor het heden. Amsterdam, Nieuw Amsterdam 2013. 288 p. Prijs: €
19,95.
Bart Verheijen, Geschiedenis onder de guillotine. Nijmegen, Vantilt 2013. 160
p., ill. Prijs: € 18,95.
Arthur Weststeijn, De radicale Republiek. Johan en Pieter de la Court: dwarse
denkers uit de Gouden Eeuw. Amsterdam, Bert Bakker 2013. 272 p., ill. Prijs:
€ 19,95.
Huib J. Zuidervaart en Rob H. van Gent, Between rhetoric and reality.
Instrumental practices at the astronomical observatory of the Amsterdam Society
‘Felix Meritis’, 1786-1889. Hilversum, Verloren 2013. 152 p., ill. Prijs: € 19.

Uit de periodieken
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De Boekenwereld 29 (2013) nr. 5, themanummer ‘Atlas der Neederlanden,
historische cartografie’. Prijs: € 12,50 (losse nummers). (N.a.v. de verschijning
van de facsimile uitgave van de Atlas der Neederlanden met gedrukte en
handgetekende kaarten uit de zeventiende en achttiende eeuw.)
Holland Historisch Tijdschrift 45 (2013), nr. 3, themanummer ‘Havens in
Holland’. Met bijdragen van o.a. Manon van der Heijden, ‘De gezinseconomie
in Hollandse havensteden 1580-1800’, en Pepijn Brandom, ‘Wie raapt de
spaanders? Onrust aan de Amsterdamse admiraliteitswerf in “rustige jaren”’.
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